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L UTTENBE:RG'S 
CHRONOLOGIS1CHE VERZAMELING 

Jaargang 1918. 

4 Januari 1918. BESLUIT, tot _nadere wijzi
ging van het Koniriklijk besluit van 
3 J '.1'nuari 1898 _(Staatsblad n°, I), ge

wijzigd bij Koninklijk besluit van 17 
Augustus 1911 (Staatsblad n°. 282), hou
dende voorschriften ter uitvoering van de· 
artikelen 748 en 755 van het Wetboek van 
Koophandel, zooals deze luiden ingevolge 
de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 140). · 
s. I. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
·op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie, van 14 October 1916, ·1steafdeeling C, 
n° .. 627; ' 

Overwegende, dat nadere wijziging wensche
lijk is van den algeineenen maatregel van be
stuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit van· 

gelijk aantal achtereenvolgende werkdagen · 
Indien het laden of lossen -van een schip of 
vaartuig geschiedt. op eenen Zondag, 'Nieuw- · 
jaarsdag, Christelijken . tweeden Paasch- of 
P.inksterdag, eenen Kerstdag, Hemelvaartsdag 
of' op den verjaardag des Konings tusschen 
zes uur des voormiddags en tien uur des na
middags, wordt die dag mede als werkdag aari
gemerkt. Elke aangevangen laad-, los- of 
ligdag wordt voor een geheelen dag berekend". 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden _aan den Raad 
van State. 

's-Gravenliage, den 4den Januari 1918. 
WILHELMINA. 

De 11[inister van Jitstitie, B: ORT. 
( Uitgeg. 12 Jan. 1918.f 

3 Januari 1898 (Staatsblad n°. 1), gelijk dit : 
besluit is gewijzigd bij Koninklijk besl{iit van · 
17 Augustus 1911 (Staatsblad n°. 282); I 
. Den Raad van State _gehoord (ad-vies van 7 4 Januari 1918. ARR'NST van den Hoogen 

Raad . . November 1916, n°. 45); -
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 December 1917, 
lste afdeeling C, n°. 613; 

Hebben .goedgevonden en verstaan: 
Art. la, laatstelid, van het Koninklijk besluit 

van den 3den Janu~ri 1898 (Staatsblad n°. 1), 
gewijzigd bij het Koninklijl~ besluit van den 
17den Augustus 1911 (Staatsblad n°. 282), 
wordt gelezen als ·volgt : 

,,De laad-, los- of ligdag vangt aan te zes u,:;r 
des voormiddags en eindigt te tien uur des 
namiddags. Indien het laden 'of lossen van een 
schip of vaartuig geschiedt in het tijdvak tus
schen tien uur des ·uamiddags en zes uur des 
voormiddags, dan wordt dat tijdvak als een 
afzonderlijke laad-, ios- ofligdag aangemerkt. 
De laad- of losdagen moeten v~llen binnen een 

Opvordering van het ge_bruik van een·· 
perceel voor inkwartiering teri behoeve van 
de opleiding van verlofsofficieren behoo'
rende tot het Dep6t-ba_taljon van de Bri-. 
gade Grenadiers _en Jagers· te 's-Graven-· 
hage. 

Strekking der Inkwartieringswet en in· 
het bizonder va_n art. _83 der wet. Betee~ 
kenis van het begrip _,,veldleger". 

Oassatieberoep verworpen. . 
Ooncl. 0; M. : Art. 33 der Inkwartie-. 

ringswet geeft geen definitie van veld-' 
leger; de besHssing daarointre'ut is feitelijk. 
Overigens is de door eischeres tot cassatie 
verdedigde meer beperkte opvatting van 
het begrip veldleger juist. 

(Inkwartieringswet art. · 33.) 
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Voorzitter: 

Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. B. C. J. Loder, A. Fentener van 
Vlissingen, C. 0. Segers en H. Hesse. 

.De Naamlooze Vennootschap Natioriaal 
Grondbezit, gevestigd te 's-Gravenhage, eische
res tot cassatie van een arrest door het Gerechts
hof te 's-Gravenhage op 7 Mei 1917 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Mr. J. van Kuyk 

tegen: 

10. den Staat der Nederlanden, 
2°. Zijne Excellentie Generaal Corneiis Ja

cobus Snijders, Opperbevelhebber der Land- en 
Zeemacht, verweerders, advocaat Mr. J. R. 
Thorbecke, gepleit door Mr. J. H. Telders. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Als eenig middel van cassatfo iii gesteld : 
Schending of verkeerde toepassing van art. 33 

in verband met de artt. 32 en 32bis der Wet van 
14 September 1866 (S.138) houdende bepalingen 
betrekli:elijk de Inkwartieringen en het onder
houd van het Krijgsvolk en de transporten en 
Ieverantiiin voor de legers of verdedigings
werken van het Rijk gevorderd, zooals die 
laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 22 Juli 
1899 (S. 175) en art. 289 Rv., doordien het Hof 
de opvordering van het ge bruik van het aail 
eischeres toebehoorende huis te 's-Gravenhage 
voor het inkwartieren en opleiden van verlofs
officieren, behoorende tot het Depot-bataljon 
der brigade Grenadiers en Jagers; geoordeeld 
heeft als overeenkomstig de bepaling van het 
eerstaangehaald wetsartikel en derhalve als 
geen onrechtmatige handeUng jegens eischeres, 
daarbij ten onrechte onder ,,Veldleger" in den 
zin van art. 33 verstaande de geheele strijd
macht te lande behalve de bezettingstroepen 
en ten onrechte aannemend : vooreerst dat de 
plaats waar de opvordering geschiedde een 
landstreek is als waartoe gemeld wetsartikel 
de mogelijkheid van opvordering beperkt ; 
vervolgens dat de Opperbevelhebber der Land
en Zeemacht is Opperbevelhebber van het 
Veldleger in den zin van art. 33; en ten slotte 
dat het genoemde Depot-bataljon behoort tot 
dat veldleger. 

Dit middel geeft de feiten die ten grondslag 
liggen aan het geding, waarin van den President 
der Arr.-Rechtbank in kort geding is gevraagd 
een bevel tot staking van de inbezitneming van 
het onder protest op de vordering van den 

Opperbevelhebber de
1
r Land- en: Zeeinacht 

voorloopig afgestane gebouw, geheel terug.' 
iret middel berust in de eerste plaats op de 

stelling dat tot het veldleger niet behoort de 
geheele strijdmacht te lande met uitzondering 
van de bezettingstroepen der in staat van oor
log ·of beleg verklaarde liniiin, vestingen of 
sterkten. 

Art. 33 der Inkwartieringswet geeft geene 
definitie van veldleger, het onderscheidt alleeJi 
ten aanzien van de bevoegdheid der militaire 
overheden, berustende op eene Koninklijke 
machtiging, tusschen den Opperbevelhebber 
van het Veldleger en den Opperbevelhebber 
eener in staat van oorlog of beleg verkeerende 
linie, vesting of sterkte, en geeft elk hunner 
de nader omschrevene bevoegdheid, den eersten 
voorzoover betreft de landstreek waar het 
leger of afdeelingen daarvan zich bevinden, den 
anderen voorzoover betreft het terrein waar
over de staat van oorlog of beleg zich uitstrekt. 

Het artikel luidde v66r de bij de Wet van 
29 Maart 1877 (S. 53), daarin gebrachte wijzi
ging : In de landstreek, waar zich het leger in 
tijd van oorlog bevindt, en in .;,estingen die in 
staat van oorlog of beleg zijn handelt de Opper
bevelhebber met betrekking tot de voorziening 
in de behoeften zoodanig als hem op zijne ver
antwoordelijkheid het meest geraden voorkomt, 
enz. 

Bij een K. B. van 26 Maart 1873, in 1877 nog 
geldende, werd voor het eerst tegenstel!ing ge
maakt tusschen veldleger en bezettingstroepen, 
zoodat Volg_ens het arrest waarvan beroep onder 
veldleger te verstaan is wat het is volgens het 

' besluit. Daartegenover wordt beweerd dat, 
vermits bij een latere orgailisatie aan het begrip 
eene meer·beperkte beteekenis is gegeven thans 
alleen deze beteekenis in aanmerking komt. 

Deze meening van de eischeres kan ik beam.en. 
Al heeft men zich, toen art. 33 in 1877 gewijzigd 
werd, het veldleger voorgesteld z66 als het toen 
krachtens de organisatie van 1873 bestond, dit 
is'in de wet niet tot uitdrukking gekomen; bij 
'toepassing van de wet is daarom veldleger dat 
, gedeelte der landmacht, dat bij de dan geldende 
organisatie als zoodanig is aangewezen.- Het 
begrip is in de wet niet bepaald. Ik zou de 
motiveering van het arrest dus niet kunnen 
aanvaarden. 

Maar, geeft art. 33 geene definitie van veld
leger, dan kan het ook niet worden uitgelegd 
zonder behulp van de bepalingen betreffende 
de organisatie van het leger, eil niet geschonden 
zijn dan in verband met die bepalingen. Daar
om kan een middel dat enkel stelt schending 



4 J A_NUARI, 1918 

V!J!n .. di~ .artikel op grond van e~ne onjuiste 
opva.~ting v:an het begrip veldleger, nu' dit 
<laarin niet,bepaald is, niet tot cassatie leiden; 
e_n, ook aanh~lingen van de bepalingen der 
legerorgani,s,atie had het middel niet,' kunnen 
redden, omdat de uitlegging van die bepalingen, 
welke niet vastgesteld zijn bij eenen algemeenen 
:rµaatregel van bestuur, niet aanleiding tot cas
satie kan geven, zoodat de beslissing, wat ondrr 
veldleger te v:erstaan is, beschouwd moet wor
den, aJs eene feitelijke beslissing, in cassat,ie niet 
aantastbaar. 

Van feitelijken aard zijn ook d_e beslissingen. 
waartegen verder bij 1:i.et middel wordt opge
komen ;· of de plaats waar de opvordering is 
gedaan, behoort tot eene landstreek waar zich 
het veldleger of een afdeeling daarvan bevindt, 
en of het depot-bata!jon van eene· brigade tot 
het veldleger behoort hangt af van de beslissing 
wat onder veldleger te v.erstaan is ; en ol de, 
Opperbevelhebber ,van Land- en Zeemacht 
t_erecht is aangemerkt als Opperbevelhebber 
van_ het veldleger hangt eveneens af van de 
legerorganisatie en de in v~rband daarmede 
gedane benoemingen, nu de wet niet aanwijst 
wie als Opperbevelhebber van het veldleger te 
beschouwen is. 

Ik doe nog opmerken dat niet beslissend is 
dat, zooa!s in het arrest waarvan beroep gezegd 
wordt, tusschen partijen vaststaat _dat tijdens 
de opvordering afdeelingen van het veldleger 
te 's-Gravenhage gelegerd waren, omdat dit niet 
door partijen, maar door den Rechter vast
gesteld moet worden. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met', veroordeeling van de eischeres in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat uit de aangeva!len uitspraak en uit 
het daarbij bekrachtigde vonnis van den Pre
sident der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
van 26,Februari 1917, naar welk vonnis 's Hofs. 
arrest, voor wat q,e feiten betreft, verwijst, -
voor zoover in deze instantie van belang,' blijkt : 

dat de eischeres tot cassatie de beide v'er
weerders in kort geding heeft gedagvaard voor 
genoemden President, ste!Iende, dat. zij is, 
eigenares en bezitste'r van perceel Stadhouders
plein 18 te 's.Gravenhage, en heeft moeten 
ondervinden, dat door de organen van den· 
Staat op onrechtma tige wij ze inbreuk is gemaakt 
op haar eigendom, en het rustig genot daarvan 
haar is ontnomen ; 

dat_ met nalll.e op 2 Februari 1917 door den 
Burgemeester van 's-Gravenhage aan eischeres 
is niedegedeeld, dat ter voldoening ~an. de be-

velen van. den Opperbevelhebber_ der Land- en 
Zeemacht door, den Kofonel,, Plaatselijk Com
mandant der Residentie. het gebruik is gevor
derd van het hierboven, bedoelde perceel ; 

dat,op, 9 Februari daar,aan volgend_de sleutel 
daarvan · is opgevorderd en onder protest i~ 
afgegev<1n en dat dri~ dagen later, op 12 Fe
bru~ri; het perceel door het Militair Gezag in 
gebruik is genomen; 
· dat die handelingen geen steun vinden in 

art. 33, der Wet op de Inkwartieringe·n van 14 
September 1_866, zooals dit artikel in 1877 is 
gewijzigd en evenmin door eep.ig antler wets
voorschrift. worden gerechtvaardigd·; 

en. op die gronden heen gevorderd, dat de 
President zal, verstaan., da t die han.delingen zijn 
onrecht~atig, voorts bij voorraad· de staking 
van die en daarmede samenhangende hande
lingen zal bevelen,_ voor zooveel noodig met last 
tot ontruiming, en de verweerders zal veroor
deel!m om voor iederen dag, dat niet aan gezegd 
bevel wordt voldaan, aan de eischeres te betalen 
f 50 of zooveel minder als de President z0J ge_
raden oordeelen ; 

dat de gedaagden zich tegen die vorderingen 
hebben verzet,. o:q.der mrier met een beroep op 
art. 33 der Wet op de Inkwartieringen, het
welk in v:erband met eene door de Kroon bij 
l:iesluit,van 31 Juli 1914 (S. 334) aan den Opper
bevelhebber der Land- en Zeemacht verstrekte 
machtiging, dezen de bevoegdheid zou verleenen 
~iscl:i.eresse's perceel voor het beoogde doe!, 
zijnde het inkwartieren ter opleiding van ver
lofso:fficieren, behoorende tot hee depot-bataljon 
van de Brigade Grenadiers en Jagers, op te 
vorderen ;_ 

dat. de President der Rechtbank aan de 
eischeres haar vordering heeft ontzegd en 1:et 

. Hof, te 'a-Gravenhage die uitspraak van den 
· President.:ip. hooger beroep heeft bekrachtigd; 
, 0., dat tegen 's Hofs arrest is aangevoerd 
i het navolgende middel van cassatie : (zie cone!. 
_proc.-gen.); 

0. omtrent dit middel : 
dat in de Wet op de Inkwartieringen van 

14 September 1866 (S. 138) voor,zieningen wer
den getroffen ten behoeve van de geheele krijgs
macht,_ gelijk qlijkt uit den Considerans, .waarin 
de wenschelijkheid wordt uitgesproken, om 
,,wettelijke bepalingen tot stand te · brengen 
betrekkelijk de inkwartieringen en het onder
houd van het krijgsvolk en de transp0rten en 
]everantien voor Onze legers of versterkte 
plaatsen gevorderd" en bovendien uitdrukke
lijk wordt gezegd in. art. l, bepalende, dat 
,,onder de in deze wet voorkomende benaming 
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van krijgsvolk zijn begrepen de militairen der 
zee- en landmagt, mitsgaders de personen, die 
uit den aard hunner betrekking moeten geacht 
worden bij het krijgsvolk te beh9oren"; 

dat art. 33 der Wet, voorkomende in het 
3de Hoofdstuk, hetwelk ee1,1e afzonderlijke 
regeling inhoudt ,,van de inkwartieringen en 
het onderhoud van het krijgsvolk en van de 
transporten en leverantien, voor de legers en 
versterkte plaatsen gevorderd, in tijden van 
oorlog", voor zoover thans van belang, luidde : 

,,In de landstreek, waar zich het leger in tijd 
van oorlog bevindt, en in versterkte plaatsen, 
die in staat van oorlog of van beleg iijn, handelt 
de Opperbevelhebber, met betrekking tot de 
voorziening in de behoeften, zoodanig als hem 
het meest geraden voorkomt" ; 

0., dat dus naar de Wet van 1866 de t:roepen, 
die' de krijgsmacht vormden, werden onder
scheiden naarmate zij behoorden tot ,,het leger" 
of tot de bezettingen van ,,de vestingen", in 
dier voege, dat die beide onderdeelen tezamen 
de geheele strijdmacht uitmaakten en dat 
iedere troepenafdeeling noodwendig tot een 
van beiden inoest behooren ; 

o; dat- al is in 1877 in art. 33 een wijziging 
gekomen, welke medebracht, dat, waar vroeger 
bijzondere bevoegdheden werden toegekend 
aan·den Opperbevelhebber van het'leger, in de 
landstreek waar zich dit bevindt,. diezelfde 
bevoegdhede~ nu worden verleend aan den 
Opperbevelhebber van het 1Jeldleger, voor zoover 
betreft de landstreek, waar dat leger of afdee
lingen daarvan zich.bevinden, en dat, waar.in 
het ongewijzigd art. 33 alleen werd gesproken 
van ,,vestingen" - na de wijziging daarnevens 
werden vermeld ,,linien" en ,,sterkten" -
toen; als voorheen, gelijk uit de geschiedenis 
der wetswijziging kan blijken, bleef bestaan de 
tegenstel!ing tusschen ,,het veldleger", vroeger 
,,het leger" genoemd, ·dat bestemd was voor 
den dienst te velde en de troepen, bestemd voor 
de bezetting der versterkingen, welke ~ezamen 
de geheele krijgsmacht te lande uitmaakten; 

dat deze opvatting van het herziene art. 33 
nog steun vindt in het feit, dat zij strookt met 
de legerorga~isatie, tot stand gekomen bij K. B. 
van 26 Mei 1873, krachtens welke de geheele 
strijdmacht te lande evenzeer werd verdeeld 
in twee deelen; het leger, bestemd voor den 
die:µst te velde, in dit K. B. reeds als ,,veldleger" 
aangeduid en de bezettingstroepen ; 

dat het Hof dus niet verkeerdelijk, zooals het 
middel beweert, maar volkomen terecht heeft 
aangenomen, dat naar art. 33 eenige troepen
afdeeling, niet ·behoorende tot de bezettlng der 

linieil, vestingen en· sterkten, noodzakelijker
wijze deel moet uitmaken van wat in dat artikel 
veldleger of zij~ afdeelingen wordt genoemd ; 

dat het Hof voorts met juistheid heef:t be
slist, dat wel aan de legerorganisatie van 1873 
een historisch argument mag worden ontleend 
voor · de vaststelling der beteekenis van het 
woord ,, veldleger", voor het eerst bij de wij zi
ging van 1877 in de wet gebruikt, maar dat 
eenerzijds verandering dier organisatie het wet~ 
telijk begrip ,,veldleger" niet vermag te wijzigen 
en dat anderzijds de omstandigheid, dat een 
troepenafdeeling onder de legerorganisatie van 
1873 niet deel uitmaakte van ,,het veldleger", 
geens~ins belet, dat zij later daartoe wel moet 
worden gerekend,_indien haar bij een nieuwere 
legerorganisatie een bestemming is gegeven, 
waardoor zij valt binnen het wettelijk begrip 
van ,, veldleger" ; 

dat het Hof feitelijk heeft beslist, dat het 
depot:bataljon, waarom het hier gaat, niet is 
bestemd voor bezetting van linien, vestingen 
of sterkten en dus daaruit terecht de gevolg
trekking heeft gemaakt, dat het een deel vorm1;' 
van het ,,veldleger" in den zin van art. 33; 

dat dus ook de grief, aan het slot van het 
middel ontwikkeld, ni~t als juist kan worden 
aanvaard; 

dat dit ·evenmin het geval is met de twee 
andere daarin opgenomen grieven ; 

dat immers elk deel van het grondgebied kan 
behooren tot .,een landstreek" als bedoeld in 
art. 33 en het ·enkel de vraag is of zich daar al 
of niet het veldleger of een zijner afdeelingen 
bevindt; 

dat, nu het Hof op gronden, die,-voor zoover 
zij van 'rechtskundigen aard zijn, juist zijn be
vonden, en voor zoover zij feitelijk karakter. 

. hebben, in cassatie onaantastbaar zijn, heeft 
: aangenomen, dat het meer bedoelde depot-
. bataljon behoort tot ,,het veldleger" terwijl 
het tevens feitelijk heeft vastgesteld, dat dat 
bataljon zich bevindt in 's-Gravenhage, aan 
den eisch van art. 33 op dit punt ten volle is• 
voldaan; 

dat eindelijk, art. 33 de bijzondere bevoegd
heid in tijden van oorlog, voor zoover het veld
leger betreft, toekentaan den Opperbevelhebber. 
daarvan en daarmede aanduidde dengene. ciie -
over da t deel der krijgsmach t het hoogste mili
tair gezag uitoefent en als zoodanig werd belast 
met de voll0' verantwoordelijkheid voor de te 
nemen buitengewone maatregelen; 

dat als vaststaande mag worden aane;enomen 
dat de Opperbevelhebber der Land- en Zee
macht inderdaad met het hoogstemilitairgezag · 



9 5· JA.NU AR I. 1918 

over ,,het veldleger" in den zin van art. 33 is 
bekleed; en het Hof:hem dus.terecht heeft aan
gemerkt als den in genoemd artikel genoemden 
Opperbevelhebber van het veldleger; 

dat dus hetmiddel inzijngeheelisongegrond; 
Verwerpt het beroep._ (N. J.). 

5 Januari 1918. BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging van het RijkswegenregleIJ?-ent. 
R. 2. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vari 
Waterstaat van 12 December 1917, La. C, 
Afdeeling W aterstaat ; 

Gezien de wet v_an 28 Februari 1891 (Staats
blad no. 69) ; 
· Den Raad" vau State gehoord, ad vies van 
24 December 1917, n°._ 17; . 

Gelet op het· nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van· 4 Januarf'l918, n°.· 238, 
Afdeeling W aterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Rijkswegen"reglement aan te vullen en 

te wijzigen als volgt : 
Art. I. In artikel 2 worden de derde en 

vierde zinsnede gelezen als volgt : 
hoofdingenieur-directeur, hoofdingenieur en 

ingenieur, de hoofdingenienr-directenr, hoofd
ingenieur en ingenieur van den Rijkswaterstaat · 
binuen wiens dienstkring de betrokken Rijks
weg is gelegen ; 

voertuigen, alle rij- of voertuigen, die niet 
langs spoorstaven worden voortbewogen, met 
uitzondering van motor-rijtuigen en rijwielen. 

Art. II. Het tweede lid van artikel 3 wordt 
gelezen als volgt : 

Bij dringend gevaar is de hoofdingenieur 
directeur, of, bij diens afwezen de hoofd
ingenieur of de ingenienr bevoegd tot afsluiting, 
behoudens onmiddellijke kennisgeving aan 
Onzen Commissaris voornoemd. · 

Art. III. Na artikel 12 worden als artikel 13, 
14, 15 en 16 vier nieuwe artikelen ingevoegd, 
luidende: 

Art. 13. Het is verboden op den Rijksweg 
te plaatsen, te werpen, te strooien of uit te 
gieten voorwerpen of stoiien, welke ~anleiding 
kunnen geven tot verontreiniging, benadeeling 
of beschadiging van den weg of waardoor aan 
de gebruikers van den weg schade, hinder of 
letsel kan worden toegebracht. 

Het ib aan dengene, die een of mecr · voor
werpen of stoffen, als in het vorig lid bedoeld, 
op den Rijksweg laat vallen, verboden deze 
daarop te laten liggen. 

Art. 14. Het is den bestuurders van rtj- of 
yocrtuigen _en den bestuu:r:ders van rij- of trek-· 
dieren v~rboden over een Rijksweg_ te rijden 
op zoodanige wijze of met zoodanige snelheid, 
~at de vrijheid of de veiligheid van het ver_keer 
op <lien weg wordt belemmerd of in gevaar 
gebracht. · · · 

Art. 15. Het is den ·best~uraers van rij- of 
voerfo.igen e,;: den best-uurders en geleiders van 
rij- of trekdieren of antler vee verboden · de 
linkerzijde_ van den .Rijksweg._te houden, voor 
zoover dit niet noodzakelijk is voor het uit
wijken bij het inhalen van rij- of voertuigen, 
van rij'. of trekdieren of ander vee, of van 
motornjtriigen of rijwielen. 

Art. 16. Het is. den bestuurders van rij-•of 
voertuigen zonder schriftelijke toestemming 
van den hoofdingenieur-directeur, den hoofd
ingenieur of deri ingenieur verboden een Rijks: 
weg te berijden met een rij- of vo'ertuig, dat 
zoo gebouwd of geladen is, dat eenig deel daar
van hooger reikt dan 4 M. · boven den weg. 

Art. IV. De zinsnede onder a van artikel 14 
wordt gelezen . als volgt : 

tijdens het vervoer afvallen mest, vuilnis, 
modder, kolenslib in btjjachtigen toestand, 
ruigte,. puin, steen, kalk, pulp of andere der
gelijke stoffen, welke aanleiding kunnen geven 
tot verontreiniging, benadeeling of beschadiging 
van den weg _of tot hinder of gevaar voor het 
verkeer; 

Art. V. In artikel 19, eerste lid, wordt 
voor ,,De ingenieur". gelezen ,,De hoofdinge
nieur· of de ingenieur." 

Art. VI. De tweede en derde zinsnede van 
artikel 20 wordt gelezen als volgt ~ 

ambtenareii :· de hoofdingeniears-directetiren, 
hoofdingenieurs, ingenieu;s, technisch-ambte
naren en adjunct opzichters; 

beambten : de slnir- en brugwachters van de 
in c'e wegen gelegen sluizen en brugr;en en de 
arreidars bij de Rijkswaterstaatswerkeu. 

Art. VII. De zinsneden a, b, c, d en e van 
e1rtikel 23, worden gelezen als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van de artikelen 14, 19, 
eerste lid, 20 en 23, tweede lid ; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden de overtredfog van de artikelelil 
4', 5, eerste lid, · en .1 7 ; · 

c. met "eldboete van ten hoogste vijftig 
gulden de overtredin'g van de artikelen 6, eerste 
lid, 7, 10, tweede lid, 13, eerste lid, 16 en 26, 
eerste, tweede en derde lid ; 

d. met geldboete van ten ho ogste vijf en 
twintig gulden 'de overtreding van de a:rtikelen 
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5, laatste lid, 10, laatste lid, i 1/ 13, tweede 
lid en 15 ; 

e. met geldboete van ten hoogste tien 
guld~n de overtreding van de artikelen 10, 
eerste en derde lid, 12 en 18. 

Art. VIII. De artikelen 13-24 worden de 
artikelen 17-28. 

In artikel 1, tweede lid, wordt voor ,,16" 
gelezen ,,20", in artikel 12 voor ,,20", ,,24", 
in artikel 19 (15 oud) voor ,,16", ,,20", in artikel 
:ll (17 oud) eerste lid, voor ,,15 en 16", ,,19 en 
20" eu in het tweede lid van dat artikel voor 
,,15", ,,19", in artikel 23 (19 oud), eerste lid, 
voor ,,15'', ,,19'' en voor ,,16", ,,20'' en in het 
vierde lid van dat artikel voor ,,Hi", ,,20", in 
artikel 25 (21 oud) voor ,,)W", ,,24" in artikel 26 
(22 oud), eerste lid, voor ,,17", ,,21", voor ,,19", 
,,23" en voor ,,20", ,,24" en in het tweede lid 
van dat artikel voor ,,20", ,,24". 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoeri.ng van dit besluit, dat in het Staata
blad zal . orden gep!aatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den Januari 1918. 

WILHELMINA. 

D& Minister van Watcrstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 22 Jan. 1918.) 

10 Januari 1918. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), !aatstelijk 
gewij zigd bij die van 15 Juli 1912 (Staata-

- blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 3. 

11 Janiwri 1918. WET, tot hefting eener 
dividend- en tantieme-belasting. S. 4. 

B'ijl. Hand. 2° Kame; 1915/16, n°. 202, 1-9; 
1916/17, n°. 28, 1-6; 1917, n°. 212, 1-3; 
1917/18, n°. 212, 1. 

Hand. 2° Kamer 1916/17, bladz. 2336-2359; 
2361-2367; 2373-2380; 1917/18, bladz. 
325-329. 

Hana,. re Kamer 1916/17, bladz. 590-594; 
1917/18, bladz. 49, 50, 65, 66, 97-104. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de belasting van de 
vennootschappen, vereenigingen en maatschap
pijen uit de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 te lichten en afzonderlijk te regelen; 

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

HOOFDSTPK I. 

. V oorwerp, bedrag en verschuldigdheid der' 
belq,sting. 

Art. 1. Onder den naam van ,,dividend
en tantieme-belasting" wordt eene belasting 
geheven van de uitdeelingen der binnen het . 
Rijk gevestigde naamlooze vennootschappen, 
commanditaire vennootschappen op aandeelen, 
co6peratieve en andere vereenigingen en onder
linge verzekeringmaatschappijen. 

Of eene vennootschap, vereeniging of maat
schappij binnen het Rijk is gevestigd, wordt 
naar de omstandigheden beoordeeld. 

2. Uitdeelingen in den zin dezer wet zijn 
alle gewone en buitengewone uitdeelingen die, 
onder den naam van dividend, tantieme of 
onder welken anderen naam ook, worden ge
daan aan oprichters, concessionarissen, prefe
rente en gewone aandeelhouders, leden, deel
nemers, handers van aandeelen in afzonderlijke 
fondsen, commissarissen of gecommitteerden, 
bestuurders of beheerende ven~ooten, en andere 
deelgerechtigden in de winst, al of n,iet tot het 
personeel behoorende. 

3. Het bedrag, dat in een boekjaar genoten 
wordt. ter zake van het bezit van aandeelen op 
naam in andere vennootschappen, vereeni
gingen of maatschappijen als bedoeld bij 
_artikel 1, wordt voor de hefting der belasting 
van de eenige of laatste uitdeeling over dat 
boekjaar afgetrokken. Indien over het boek
jaar geen uitdeeling wordt gedaan, wordt de 
aftrek.op de eerstvolgende eenige of laatste 
uitdeeling over een boekjaar toegepast. 

4. De belasting wordt niet geheven van : 
a. uitdeelingen aan den Staat als zoodanig; 
b. uitdeelingen op de aandeelen van naam

looze vennootschappen met een ten algemeE;nen 
nu tte strekkend doe!, mits uitsluitend publiek
rechtelijke lichamen b ouders der aandeelen zijn; 

c. uitdeelingen aan de voor het geheel 
aansprakelijke vennooten van commanditaire 
vennootschappen op aandeelen, als zoodanig. 

5. Bijschrijving op of uitreiking van aan
deelen of obligatien, aandeelen in afzonderlijke 
fondsen daaronder begrepen, en bij verzeke
ringmaatschappijen verhooging der verzekerde 
som, worden tot het bedrag, waarvoor geen 
storting_ plaats heeft, als uitdeeling beschouwd. 

Daarentegen wordt niet als uitdeeling 
beschouwd: 

a. terugbetaling van kapitaal; 
b. betaling door eene vereeniging of vennoot- . 

schap, aan hare leden of aandeelhouders, voor 
geleverde goederen of verrichten arbeid. 
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Afzonderlijke fondsen, die door -aandeelen 
warden vertegeµwoordigd, warden t_ot het 
kapitaal gerekend. 

6, Bij • liquidatie geldt als uitdeeling de 
verdeeling van het ba tig saldo, tot het becµ:ag, 
waarmede dit het nog ni_et terugbetaalde 
kapitaal overtreft. 

7. Aan de belasting zijn mede onderworpen 
de salarissen van de co=issarissen of gecom
mitteerden, de bestuurders of beheerende 
vennooten, en het verdere, personeel der 
vennootschappen, vereemgmgen en maat
schappijen, bedoeld bij artikel 1, ieder salaris 
indien en ~oor zoover het over een boekjaar 
de_som te boven gaat die- in verband met het 
maatschappelijk kapitaal bij het.einde van het 
boekjaar - hierna wordt bepaald,_ te, weten_: 

f 600,000 
cf minder. 

Meer dan 
f 500,000, _ 
doch niet 
meer dun 

f 1,000,000. 

Meer dan 
f 1,000,000 
doch niet 
meer dan 

f 3,500,000. 

Meer dan 
'l'3,600,000. 

Belastingvrije som : 

a. voor commis
sarissen en 

gecommitteerden. 

f 200, vermeerderd 
met 1/ 10 pet. van het 
bedrag waarmede 
het maatschappelijk 
kapitaal f 200,000 
te boven gaat. 

f 500, vermeerderd 
met ½o pet. van het 
bedrag waarmede 
het maatschappelijk 
kapitaal f 600,000 
te boven gaat. 

f 760, vermeerderd 
met 1/ 50 pet. van het 
bedrag waarmede 
het maatschappelijk 
kapitaal f 1,000,000 
te boven gaat. 

f 1260. 

f 10,000 

Onder salaris wordt verstaan iedere belooning 
niet vallende onder artikel 2, onverschillig 
onder welken naam en in welken vorm zij wordt 
genoten en of zij bedongen is of niet. 

Onder maatschappelijk kapitaal wordt ver
staan bij commanditaire vennootschappen op 
aandeelen het kapitaal der voor het geheel 
aansprakelijke vennooten, vermeerderd met 
het geplaatst_ aandeeienkapitaal, bij coopera
tieve vereenigingen het bedrag der ipleggelden,, 
en overigens het geplaatst aandeelenkapitaal. 

Cl 

8. W anneer voor een der b ij het vorige 
artikel bedoelde personen, met uitzondering 
van de commissarisseil en gecommitteerden, 
het salaris over een boekjaar minder bedraagt 
dan de belastingvrij!') som bepaald onder 
letter b van dat artikel, is zijn aandeel in de 
winst van dat boekjaar slechts aan de belasting 
onderworpen indien en voor zoover het, met 
inbegrip ·van het salaris, voormelde som te 
boven gaat. _ 

9. Personen aan wie te zamen een bedrag 
als winstaandeel of als salPris wordt toegekend, 
warden, tenzij het tegendeel blijkt, geacht 
gelijkelijk daarin te deelen. 

10. De belasting bedraagt f 5 voor elke 
geheele som van f 100. Zij wordt afzonderlijk_ 
berekend: 

a. over het totaal van iedere uitdeeling, 
· zonder winstaandeelen van commissarissen of 
gecommitteerden, bestuurders of beheerende 
vennooten en verder personeel ; 

b. over het totaal belastbaar bedrag van de 
aandeelen der onder letter a bedoelde personen 
in de winst van een boekjaar, vermeerderd 
met het belastbaar bedrag hunner salarissen 

; over dat boekjaar; of wel over het totaal be-
lastbaar bedrag hunner salarissen over een 
boekjaar, indien geen hunner een aandeel in 
de ,vinst van dat boekjaar geniet dat geheel 
of voor een deE 1 aan de be lasting is onderworpen. 

HE t op grand van artikel 3 af te trekken 
bedrag wordt verdeeld naar de verhouding die 
bestaa t tusschen het totaal der uitdeelingen' 
over het boekjaar, zonder winstaandeelen van 
commissarissen of gecommitteerden, bestuur
ders of beheerende vennooten en verder perso
neel, eenerzijds en het totaal belastbaar bedrag 
dezer vr,instaandeelen anderzijds. Van de ver
kregen gedeelten wordt het eerste afgetrokken 
van de som bepaald volgens letter a, het tweede 
van de som bepaald volgens -letter b van het 
eerste lid. 

11. De belasting is verschuldigd door de 
vennootschap, vereeniging of maatschappij. 

Bij ontbinding zijn de met de vereffening 
belaste personen hoofdelijk daaivoor aanspra
lrnlijk. 

De belasting van de winstaandeelen en sala
rissen der onder letter a van het vorige artikel 
b_edoelde personen wordt van die aandeelen 
en salarissen in mindering gebracht. Hetgeen, 
met afwijking van deze bepaling, door deze 
personen te veel genoten wordt, kan door de 
naamlooze vennootschap van hen worden 
teruggevorderd. Elk beding of besluit voor 
zoover het hiermede strijdt, is nietig. 
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' HOOFDSTUK II. 

Aangifte.· 

12. De'bestuurders der bij artikel 1 bedoelde 
vennootschappen, vereemgmgen en · maat
schappijen mogen een besluit tot het doen eener 
uitdeeling •niet uitvoeren alvorens die uitdeeling 
is• aangegeven. 

Eene negatieve aangifte wordt vereischt: 
a. indien besloten wordt over een boekjaar 

geen uitdeeling te doen ; 
b. indien over een boekjaar geen uitdeeling 

wordt gedaan, zonder dat hiervoor een besluit 
wordt gevorderd; 

c. indien· na verloop van eeri jaar sedert 
het einde van een boekjaar nog gten besluit 
is genomen tot het doen o• het niet doen eener 
uitdeeling over dat boekjaar, en telkens indien 
na ,,erloop van een , erder jaar zoodanig be
sluit nog niet is genomen. 

De negauieve aangifte v.ordt.gedaan: in het 
geval bedoeld onder ktter a, binnen , ee1 tien 
dagen nadat het besluit is genomen ; in het 
geval bedoe[d onder letter b, binnen drie 
maanden na af!oop van het boekja,ar; in het 
geval bedoeld onder· letter c, binnen veertien 
dagen nadat sede1 t het einde van het boekjaar 
een j aar of een v erder j aar is verstreken. 

Bij de aangifte der eenige of laatste uitdeelirig 
over een boekjaar en bij de cerste. negatieve 
aangifte b"trehende een boekjaar, worden 
tevens de salarissen aangegeven die volgens 
artikel 7 voo:r een gedeelte van hun bedrag 
belastbaar zijn. · 

De aangiften bevatten bovendien verdere 
bijzonderheden die voor de uitvoering der wet· 
nciodig of van nut kunnen zijn. 

13. Voor de bij het vorige artikel bedoelde 
aangiften wordt gebruik gemaa,kt van biljetten 
die verkrijgbaar. zijn ten kantore van den 
ontvanger der directe belastingen, in wiens 
dienstkring de vennootschap, vereeniging of 
maatscbappij gevestigd is. 

Bij · algemeenen niaatregel van bestuur 
worden de nooclige formulieren voor die biljetten 
vastgesteld. 

De biljetten worden duidelijk,. stellig en· 
zonder voorbehoud, naar waarbeid ingevuld, 
·en ondeiteekend ten kantore van den ontvariger 
ingeleverd. Desverlangd wordt een ontvang
bewijs afgegeven. 

14. De bestuurders of bebeerende veimooten 
der bij artikel 1 bedoelde vennootscha.ppen, 
vereenigingen en maatschappijen, zijn gchouden 
telkens binnen veertien dagenna de vaststelling 
der balal/-s een gewaarmerkt· afschrift, zoowel 

daarvan als van de winst- en verlie~rekening, 
in te leveren bij den inspecteur der • directe 
belastingen, in wiens dienstkring de venn9ot
schap, vereeniging of maatschappij_is gevestigd. 

Indien· in pla.ats van balans en winst- en 
verliesrekening eene rekening in anderen vorm 
wordt opgemaakt, moet een gewaarmerkt 
afschrift van deze rekening binnen veertien 
dagen na 'hare vaststelling bij den inspecteur 
worden ingeleverd. 
· · De inspecteur kan voormelden termijn 
verlengen en kan genoegen nemen met gewaar
merkte uittrekse[s. 
·· In geval van ontbinding eener vennootschap, 

vereeniging of maatschappij, rust de verplich-. 
ting volgens het eerste of tweede lid' op de· 
personen- die met de -vereffening zijn belast. 

HO~FJJSTUK III. 

Aanslag. 

15. De aanslagen in de belasti~g worden 
vastgesteld door den inspecteur der directe 
belastingen. 

Wanneer ·eene bij artikel 12 voorgeschreven 
aangifte ~i;t is gedaan, zendt de hispecteur 
aan bet bestuur der venrioo_t~chap; vereeniging 
of maatschappij eene aanmaning oni. bet ,·er'-' 
zuim binneo een bepaalden termijn te.hfrstellrn. 

16. Indien eene aangifte is gedaan, wijkt 
de inspecteur bij de vaststelling van den aan
slag niet daarvan af dan na het bEStuur der 
:, ennootschap, vereeniging ''of . maatschappij 
;in de gelegenhdd 1,e hebben gesteld, van zijne 
!bedenkingen kennis t_e nemen en ·daarop te 
;antwoorden. · · 
1 17. Het bestuur eener v_ennootschap, , 6r
:eeniging of maatschappij is ._ desge.raagd. ge
;houden den inspecteur of ·een of meer tloor 
:hem aangev.ezen ambtenaren irizage te · ,er, 
/Ieenen van boeken of andere bescheic!e;,; die 
'tot staving der aangifte of van nadere bewcrih
:gen kunnen dienen. 
' 18: D0 ,ostgestdde aanslag wordt ter ken
:nis van het bestuur der vennootschap, ,,e1eeni
ging of maatschappij gebracl1t door toezending 
van ee~ gedagterkqnd aanslagbilj~t. 

H_OOFDSTUK IV. 

Bezwaren tegen den aa.nslag. 

19. Bezwaren tegen een aanslag kunnen 
binnen twee maanden na de dagteekening van 
het aanslagbiljet · worden ingebracht bij den· 
mad v-an beroep voor de directe belastingen;in 
wiens· rechtsgebied de aanslag is opgelegd> 
· Het bestuur · der vennoot\chap, vereeniging-' 
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o:rfuaa'tscn~ppij dient ·daartoe een met reoenen 
oirikl~ed ·heroepschrift in. 

1 '2_0;' ''lndien eene·volgens artikel 12. vereiscl).te 
· aan'gifte "niet 'is. gedaan of niet volledig is 
voldaan aan· de verplichting ingevolge artikel 
f4· of 17, wordt de· aanslag gehandhaafd, ·zoo 
niet den raad is gebleken, dat ·en in hoever hij 
onjuist fa. 

De appellant wien inzage van boeken , of 
andere bescheiden is gevraagd, wordt gea,cht 
die in zijn bezit fo hebben gehad, tenzij het 
tegendeel is gebleken.-

HOOFDSTUK V. 

keerde toepassing, of schending der wee, 11,lsmed_e 
indien de inspecteur geh~ndeld heeft in strijcf 
met artikel 16 of 22. • · · · · 

De nadere. aaU:sl~g , oor.de verh~oging wordt 
v!),stgesteld door den inspecteur. · ... 

26. Het bestuur der vennootschap, ver.(!eni
ging 9f maatsc.happij, dat bezwaar heeft tegen 
den opgdegden naderen a_anslag , olgens 
bet , orige aruilrnl, kan binn.en tweE: maa,nden 
na de dagteekening v11n het aanslagbiljet 
een met redenen omkleed beroepschrift ):iij 
den raad van beroep indienen. 

HOOFDSTUK VII. 

, Navord~ring. , Voorko'"!-ing va:,. dubbele belasting. 

21. Bijaldien tJenig teit · grond oplevert 27. Indian eene vennootschap, vereenigipg 
voor het vermoeden 

I 
van te .·lagen aanslag; of maatschappij, als bedoeld bij· .artikel 1, 

kan navordering van. belasting plaats vinden ,tevens in eene .der kolonien of bezit:tingen 
zoolang. niet sedert het einde van li.et boekjaar ;;van het Rijk aan eene belasting is onderworpen 
~ijf jaren zijn verstreken. :die, ten behoeve van de kolonie of bezitting, 

Ondtr te.lageri aanslag wordt .mede· begrepen ; iU:. eenigen vorlll: naar de winst wordt geheven, 
het geval, dat de inspecteur ten onrechte . wordt. hare uitdeeling over. een boekjaar, 
besloten heeft geen aanslag op te leggen, of v66r de, herekening der belas.ting volgens. deze 
de opge.legde aanslag ten onrechte is vernietigd.· wet, verminderd met twee-derde van de som 

. 22. · Alvorens .tot navordering over t(!,g;i,an, . welke. tot die uitdeeling in cfozelfde verhouding 
stelt de inspecteur het bestuur der vennocit- • · staat alsliet gedeelte van de opbrengst van het 

· schap, ve1eeniging of maatschappij in de · bedrijf, dat geacht kan worden in de kolo11ie 
gelegenheid qm, in verband.mlt het bij artikel _of. bezitting te zijn verkregen, tot de geheele 
21 bedoelde feit, de opheldetfu.g te geven welke. opbrengst. 
het dienstig mocht achten. , Kan de opbrengst van het bedrijf geacht 

, 23. Bezwaren tegen den aanslag tot. na- ·w:orden in haar gehee] in de kolonie of bezitt'ing 
·vorderfog _van belasting kunnen worden inge- 'te · ~ijn verkregen, dan wordt de uitdeeling, 
bracht op de wijze en binnen .den ·termijn, ! v66r de berekening der belasting volgens deze 
bepaald bij _artikel 19. .°\\'et, met twee-derde ve:rµiinderd. 

HOOFDSTUK VI. 
Onder opbrengst van 4et bedrijf w_ordt 

verstaan de zuivere opbrengst .. De~e wordt, 
. , Verhooging van .den aanslag. voor de toepassing van het eerste iid, bepaald, 

/24.· Elk .beroepschrift ingediend krachtens: naar de beginsele1rder.artikelen 7, 10 en 11 
artikel. 19. of 23, moat voor zoover niet be- van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 
weerd. wordt, dat geen aanslag had mogen: ... Voor .hat ,erzekeringsbedrijf. wordt de op
zijn opgelegd, zoodanig zijn ingericht, dat; : brengst geacht evenredig _te zijn ·aan hat bedrag 
daaruit eene c_onclusie kan worden getrokken: ,dat aan. premien en kapitaal wordt ontvangel),' 
ten aanzien van hat bedrag dat volgens den' , 28. Indien eene vennoo~schap, vereeniging 
-appellant·had moeten word.en geheven. ,9£. maatschappij, als .bedoeld bij artikel ], 

25,. Indian de volgens de uitspraak va,n den . tevens in bet buitenland · aan eene belasting 
;~ad · van beroep · verschuldigde • of te rec:P:t: , is onderworpen die, ten behoeve. va·n. den Staat, 
nagevorderde· belasting het bij artikel -24 : in eei°:tigen vorm naar de winst word.t gehev!ln, 
bedoelde bedrag. te .boven gaa,t, wordt de' .wordt. hare, uitdeeling over een hoe1,ja;i.r, 
aanslag verhoogd met ,ijf en. twintig ten· ~66r d~ ber!Jkening der belasting volgens deze 
honderd van· het .verschil. -Had volgens den· wEt,.verminderd met de helft van de so:m welke 
appellant geen aanslag mdgen zijn opgelegd, t~t die uitdeeling i.J:{_dezelfde verhouding staat 
dan strekt de verhooging zicli uit• tot ,hat als ,h&t gedeelte,.van de .. opbrengst van het 

.'.gebeel,e bedrag van den d·oor den raad.geh.and-' ;bedrijf, dat geacht kan worden in hat ·buiten
·haafdeii. · .of :v astgeste!den aanslag; · .land te zijn verkregen, tot de geheele, op brengst. 

Zij -blijft achterwege, indien of voor zoo,eel. . . Ka:0: de opbrengst van hat bedriH geacht 
het· berClep uitsluitend · gegrond w·as op· :yer-: ·. worden· .in. haar geheel. in ·het buitenland te 
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zijn verkregen, dan wcirdt de uitdeeling, ·v66 r 
de berekening der belasting volgens d r ze 
wet, met de helft verminderd. 

Outler qpbrengst van ·het bedrijf wordt 
verstaan de zuivere 'cipbrengst. Deze wordt, 
voor de toepassing van het eerste lid, bepaald 
naar de beginselen der artikelen 7, 10 ·en U 
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Voor het verzekeringsbedrijf wordt de op
brengst geacht evenredig t6 zijn aan het bedrag 
dat aan premien en kapitaal wordt ontvangen. 

29. Indien eene , ennobtschap, vereeniging 
of maatschappij, als bedoeld bij artikel 1, 
blijkens te haren name .gestelde aandeelen; 
vo.or ten minst.e negen tiende gedeelten in 
het bezit 'is van het uitgegeven aandeelenkapi
taal eener vennootsch.ap, vereei:J.iging of inaat
schappij, welke hetzij in eene der kolonien , 
oJ bezittingen van het Rijk, hetzij in het ! 
buitenlan.d is gevestigd, en aldaar aai:J. eiine ' 
belasting is onderworpen die, ten 'behoeve 
van de kolonie of bezitting of ten behoeve 
van den Staat, ~ eenigen vorm naar de winst 
wordt. gel~even, wordt in het ·eerste geval; 
twee-derde en in het laatste geval 'de helft : 
-van het bedrag dat in een ·boekj~ar genoten j 
wordt ter zake van bezit dier aandeelen, v66r i 
de berekening der belasting volgens deze wet., i 
van de eerstvolgende uitdeeling afgetrokken.' 

30. V oor de toepassing der artikelen 27 
28 en 29 wordt antler uitdeeling . verstaa~ 
het totaal der uitdeeling, zonder winstaan
deelen van commissarissen of gecommitteerden, 
bestuur.ders of beheerende vennooten en verder 
person eel. 

HOOFDSTUK VIII 

Bijzonae,·e bepalingen. 

31. Waar in dezl) -\I.et, met betreli:king tot 
vennootschappijeri, vereemgmgen en maat
schappijen,· gesproken wotdt van het bestuur 
of de besturen, zijn daaronder begrepen de 
beheerende vennooten eerier' commanditaire 
vennootschap op aandeelen, en worden tev(,ns 
bedoeld de personen die, in geval van ant
binding een r , enn:ootschap, ver()eniging :of 
ma,i,tschappij, met de vereffenfog zijn b'elast. 

32. De {·oorschriften venat :in het tweede 
lid, ·letter ·b, van artikel 12, en het eerste en 
U,eede Iid van artikel 14, 'gelden nfot ten aai:J.
zien van vereenigingen die uit den aard van 
haar doel 'nimmer eenige uitdeeHng doen. 

33. 'Eret is een ieder verboden hetgeen 
hem in zij11 ambt of betrekking, bij de uitvol:ring 
dezer wet of in verband daarmede, ·ncipens 
salarissen, opbrengst, uitdeelingen, en -in het 

ailgemeeri ·nopens de zaken of werkzaamheden 
van een antler, blijkt of medeged~~fd: wqrdt,. 
verder bekeno -te maken dan ·noodig is :voor ·de 
uitoefenin:g van dat ambt of di~ ~b11t~ekking, 
of voor de hefting van eenige ·aan den lande 
verschuldigde belasting. · 

Het verbod van <lit artikel geldt mede voor 
niet ambtelijke deskundigen, 'die in verb and. 
met de uitvoering •tlezer •wet worden ,·geraad
pleegd of .met eenige werkzaamh, id belast. 

34. Ten behoeve van de ,uitvoering dezer 
wet kunnen de ambtenaren, ress.orteerende 
onder,het Departement van Financien, door he t 
Hoofd van. dat Departement worden ontheven 
van de geheimhouding, die hun, in welken vorm 
ook, ·bij de wet is 'opgelegd. 

35. Onjuiste 'aanslagen ·kunnen door den 
directeur der directe bdastingen, op v. oorstel 
vari den inspecteur, ambtshalve worden ver
minderd. 

·36. Wij behouden ·Ons voor, op grond van 
dwaling of verschoonbaar verzuim, kwij,t
schelding te verleenen van de verhooging 
ingevolge artikel 25. 

·37. De aanslagbiljetten worden in gesloten 
omslag · uitgerdkt. 

Aanslagbiljetten;die •bij de betaling in geslo
ten omslag worden aangebciden, worden, na 
·afschrijving der betaalde som, op dezelfde 
wijze teruggegeyen. 

38. De belasting moet binnen veertien 
dagen -na. de dagteekening van ·het aanslag
biljet worden voldaan. 

Bij gebreke van betaling zijn de bepalingen 
van toepassing die in dat geyal geld en voor .de 
iuvordering d·er inkomstenbelasting. 

39. De stukken betreffende de toepassing 
dezer wet of daaruit voortvloeiende,. zijn vrij 
van zegel en worden, ·voor zoover aan .. d,e 
forrrialiteit van registratie onderworpen, ~oste
loos ,geregisti,eerd. 

HOOFDSTUK IX .. 

Strafrechtelijke bepalingen. 

40. Hij 'die eene aangifte als bedoeld bij 
artikel 12, opzettelijk onjuist of onvolledig doet, 
wordt, indien daaruit. nadeel voor het Rijk 
'kan ontstaan, gestraft met gev angenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 

De 'bepaling van bet ,eerste lid ·blijft :buiten 
toepassing; indien de aangever, zoolarig h'et 
openbaar ministerie niet is verwittigd, uit 
eigen beweging alsnog eene juiste 'en volledige 
·aangifte doet, mits : 

hefaij de aanslag nag niet is :..astgest~ld 
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en ·de insiiecteur nog geen bedenkingen tegen 
de aangifte heeft gemaakt of het bestuur der 
vennootschap, vereen:iging of maatschappij tot 
het geven van nadere inlichtingen of tot het 
ve:rleenen van inzage van boeken of andere 
bescheiden heeft uitgenoodigd ; 

hetzij de aanslag te laag is vastgesteld. 
41. Met gevangenisstraf ·van ten hoogste 

twee jaren wordt gestraft: 
1°. hij die aan den inspecteur of den ra.ad 

van beroep, opzettelijk een valsch of vervalsch t 
geschrift als bewijsstuk overlegt ; 

2°. hij die, nadat door den inspecteur of 
den raad van beroep is gevraagd inzage te 
verleenen van boeken of ,andere bescheiden, 
die tot staving eener aangifte of bewering 
kunnen dienen, of nadat he.t aanbod .om inzage 
van boeken of andere bescheiden te verleenen, 
is aanvaard, o.pzettelijk een valsch of vervalscht 
boek of antler geschrift ter inzage aanbiedt; 

3°. hij die, naar aanleiding van artikel 14, 
aan den inspecteur opzettelijk .een valsch of 
vervalscht · afschrift of uittreksel van eene 
balans of r!lkening do~t toekomen. 

42. Overtreding van .artikel 14 wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste .duizend 
gulden. 

43. Hij die opzettelijk de bij artikel 3 3 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenis_straf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. ' 

Hij aan wiens schuld schending van de 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met .hechtenis, van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. · 

Geene vervolging wordt ingesteld dan op 
klachte van hem te wiens aanzien de geheim
houding is geschonden. 

44. De b_ij deze wet strafbaar gestelde feiten 
warden beschouwd als misdrijven, behalve de 
feiten strafbaar volgens -artikel 42, die als 
overtredingen worden ·beschouwd. 

45. Met het .opsporen van overtredingen 
dezer wet zijn, behalve de bij artikel 8, onder 
1°. tot en .met 4°. en 6°., van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, .be
last de aml:\tenaren.der directe .belastingen. 

Zij maken van hunne bevinding proces-ver
baal op, .dat bij overtreding van artikel 14; 
den _bekeurde in afschrift · wordt medegedeeld. 

46. D.e feiten strafbaar volgens artikel 42, 
.worden vanwege Onzen, Minister va.n Finan
cien; vervolgd op .de w,ijze .bedoeld .bij artikel 
141, 2°. van het Wetboek van Strafvordering. 

Wanneeris aan te nemen, dat-bij den bekeur
de geen opzet tot .ontduiking van belasting 
heeft besta.an, -kan hij, zoolang hij niet is ge
dagvaard, door of vanwege den Minister tot 
transactie worden toegelaten. 

47. Wanneer eene ·veroordeeling ·krachtens 
artikel 40 onherroepelijk is geworden of daaraan 
door den v:eroordeelde vrijwiliig is voldaan, 
wordt de aan het Rijk onthouden belasting, 
ook na het verstrijken van den pij artikel 21 
bepaalde~ termijn, nagevorderd. Artikel 22 
is hierbij ni~t van toepassing. 

Tegen den aanslag kan niet word.en opgeko
men. Gebleken abuizen in de berekening 
worden door den directeur ambts_halve her
st.eld. 

HOOFDSTUK X. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

48. Behoudens de bepaling van artikel 50, 
laatste lid, vervallen, bij de invoering dezer 
wet, in de Wet op de Inkomstenbelasting 1914: 

a. de artikelen l lid lb, 20-22, 35, 52, 100, 
lO0bis, lO0ter, 103, 119 4° en 122 ; 

. b. in het tweede lid van artikel 1 de woorden: 
,,vennootschap, vereeniging, maatschappij of"; 

in het opschrift van Hoofdstuk III de 
woorden : ,,vennootschappen, vereenigingen, 
maatschappijen en" 

in artikel 39 de woorden: .,,vennootschappen, 
vereenigingen, maatschappijen en" en de letter 
en het woord : ,,b en" ; 

in het· tweede lid van artikel 43 onder 4°. 
de woorden, het cijfer en de letter : ,,de ven
nootschappen,vereenigingen.en maatschappijen, 
bedoeld in art. -lb en"; 

in het tweede lid ·van artikel 44 de woorden : 
,,vennootschappen, vereenigingen, maatschap
.pijen ·en"; 

in het tweede lid van artikel 53 de letter .en 
het woord.: ,,b en" ; 

in artikel 114 de letter en het woord: ,,b en"; 
· in de artikelen. 124, 125 en 126 het cijfer : 

,,122". 
In artikel 35bis der J.,eeningwet 1914, zooals 

dat artikel is ingevoegd bij artikel II der wet 
van 20 Januari 1917 · (Staatsblad n°. 192), 
wordt het .bepaalde ·sub II gelezen ·als volgt: 

drie en.dertig opcenten op de aanslagen in de 
inkomstenbelasting wegens .uitdeelingen als 
·bedoeld in artikel 20-der Wet op:de Inkomsten
belasting 1914, betrekking -hebbende op een 
boekjaar, dat v66r 1 MeL19IS·eindigt, alsmede 
op de aanslagen in de dividend- en tantieme
belasting wegens uitdeelingen, betrekking heb-
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bende op een boekjaar, welks einde valt tus
schen· 30 'April 1918 eri 1 Mei 1934. 

49. _Deze wet kan worden aangeh3:ald antler . 
den titel: ,,Wet op de Dividend-· en Tantienie
belasting 1917". · · 

50. Deze wet treedfin werking met i Mei . . 
1918. 

Zij is niet'van· toepassing ·op ·de uitdeelingen 
e:i salarissen over een boekjaar dat v66r dien 
dag is geeindigd. 

Ten aanzien van uitdeelingen als bedoeld 
in hoofdstuk' III der Wet op de. Inkomsten
belasting 1914, · over een b oekj aar dat v 66r 
1 llfei 1918 einqigt, blijft die wet ongewijzigd 
van kracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden Janu

ari 1918. 
WILHELllfIN A. 

De Minister van Financien, TREUB. 

· ( Uitgeg. 26 Jan. 1918.) 

11 Januari 1918. WET, tot wijziging der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914. S. 5. 

WrJ WILHELMINA, ENZ •.• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebb_en, 

dat het· noodig is in de Wet·op de Inkomsten
belasting 1914 (Staatsb/,ad n°. 563), eenig8 
wijzigingen aan te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Wet op de Inkomstenbelasting 

1914 worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

Aan artikel 6 worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

Aandeelbewijzen en obligatien, die aan· aan
deelliouders, anders dan tegen storting van de 
volle nominale waarde worden uitgereikt, 
worden · tot het bedrag dat, zij het slechts 
·middellijk, uit de winst van het loopende boek
jaar of een der laatst verloopen vier boekjaren 
wordt gedekt, als dividenden beschouwd. Het 
niet gestorte bedrag wordt geacht onmiddellijk 
of middellijk ·uit de winst van het loopende 
-boekjaar of een der laatst verloopen vier boek
jaren te zijn of te zullen worden gedekt,indien 
of voor zooveel het tegendeel niet blijkt. · 

Bijschrijving op· aandeelbewijzen wordt met 
·11itreiking van zoodanige bewijzen gelijkgesteld. 

In het derde lid van artikel 7 en in het tweede 
lid van artikel 21,vervallen de woorden ,,coope
ratieve" en ,,naamlooze". 

Het tweede lid van artikel 8 vervalt. 
Van artikel 9 wordt letter b gelezen : 
het aandeel in de winst van cooperatieve 

vereenigingen,. dat door, de leden naar den 

maatstaf van d_e door hen bestede som wordt 
ge"noten; mits het doel der vereeniging niet 
met· het bedrijf of beroep harer leden in ver-
band staat ; · 

Letter c van hetzelfde· artikel wordt gelezen : 
het aandeel in de winst van verzekering

maatschappijen, dat door de verzekerden als 
zoodariig wordt genoten·; 

In artikel 10 wordt tusschen het voorlaatste 
en het laatste lid een nieuw lid imrnvoe~d. 
luidende: 

Van de onzuivere cipbrengst. eener bron van 
inkomen, niet vallende onder het vorige lid, 
wordt bovendien afgetrokken de afschrijving 
welke noodig mocht zijn, wegens het afloopen 
van een den belastingplichtige toekomend 
recht dat aan een term:ijn is gebonden. 

Aan artikel 13 wordt als tweede lid toege-
voegd: · 

Aandeelen in de opbrengst van een bedrijf 
of beroep, dat niet door den belastingplichtige 
zelven wordt uitgeoefend, worden beschouwd 
als baten van het ·k1tlenderjaar waarin hun 
bedrag" ·wordt vastgesield. 

In het eerste lid van artikel 21 wordt in plaats 
van ,,storting" gelezen : ,,storting door belang
hebbenden". 

Artikel 36 wordt gelezen: 
Personen, wonende in eene der kolonien of 

bezittingen · van het R:ijk in aridere wereld
deelen, zijn ,an de belasting vrijgesteld voor 
zooveel 1:: etreft : 

1°. voordeelen die, anders dan door de 
uito~fening van een bedrijf of beroep, van 
binnen het.Rijk gelegen gebouwen en gronden 
worden getrokken ; 

2°. bezoldiging, verlof- of non-activiteits
traktement, wacbtgeld of pensioen nit 's Rijks 
schatkisi;. 

Artikel 38 wordt gelezen: 
Het belastbaar iakomen der binnen het 

R1jk wonende !)ernonen wordt, alvorens ·het 
tarief van artikel 37 daarop wordt toegepa,st, 
voor ieder minderjarig eigen of aangehuwd 
kind of pleegkind, dat niet zelf in deze belasting 
wordt aangeslagen, verminderd volgens do 
onderstaande schaal : . 

is het belastbaa-r inkomen minder daa f 800, 
dan bedraagt de vermindering tien per honderd 
daarvan, l:·erekend over geheele bedragen 
·van f 50; 

is bet belastbaar inkomen f 800 of meer, 
doch minder dan f 1200. dan bedraagt de ver
mindering f 80, benevens acht per honderd 
van elk geheel bedrag van f 50 waarmede het 
belastbaar inkomen f 800 te boven gaat ;· 
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is -het belastbaar inkomen £ 1200 of meer, 
doch minder dan f 1800, dan bedraagt de ver
mindering f. 112, benevens zes.ten honderd van 
elk. geheel bedrag van f 50 waarmede het be
lastbaar inkomen f 1200 te boven gaat ; 

is het belastbaar inkomen f 1800 of meer, 
doch minder dan f 2600, dan bedraag_t de ver
mindering f 148- benevens vier ten honderd 
van elk geheel bedrag van f 100, waarmede 
het belastbaar inkomen f 1800 te boveri g~at; 

is het belastbaar inkomen f 2600 of meer, 
doch minder dan f 3600, dan bedraagt de ver
mindering f 180, benevens twee ten honderd 
van elk geheel bedrag van f 100, waarmede 
het belastbaar inkomen f 2600 te boven gaat ; 

is het bel_astbaar inkomen f 3600 of meer, dan 
bedraagt de verminderi_ng f 200. 

Als pleegkind van den belastingf)lichtige 
wordt, slechts aangemerkt, wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en ·op
gevoed. 

In het tweede lid van artikel 70 worden de 
woorden : ,,den voorzitter der schattings
commissie of den inspecteur" vervangen door : 
den voorzitter der schattingscommissie, den 
inspecteur of een of ,meer door den voorzitter 
of den inspecteur aangewezen ambtenaren. 

In het vierde lid van artikel 84 wordt in 
plaats van ,,art. 19 der Successiewet" gelezen : 
,,art. 42 der Successiewet". 

Achter a1tilcel 87 wordt het volgende nieuwe 
artikel opgenomen : 

· Art. 87bis. De ·raad van beroep bepaalt, 
dat · de biJ artikel 85 bedoelde verhooging niet 
,;:ersohuldigd zal zijn, indien en voor zoover 
:de aanslag te la.ag is geweest of achterwege is 
geJ:ileveri' teri gevolge van eene te lage schatting 
vii:ri den aangever, en de raad tot de overtuiging 
komt, dat die schatting te goeder trouw heeft 
plaats gehad, 

'i'oepassing van het eerste lid kan door den 
al),rigesl~gene binnen twee . maanden na de 
dagteekening van het aanslagbiljet schriftelijk 
worcte~ verzocht. · H~t verzoekschrift wordt 
als een beroepschrift behandeld. 

_De aangeslagene die krachtens artikel 87 in 
beroep wenscht te komen, kan in zijn beroep, 
schrift tevens het verzoek om toepassing . van 
het eerste lid van dit artikel opnemen. 

Achter artilcel 89 wordt het volgende nieuwe 
artikel opgenomen :_ 

Art. 89bis. Iedere onherroepelijk vaststaan
de aanslag tot navordering wordt vanwege 
Onzen Minister van Financien in de Staats
coura~t openbaar gemaakt . door aanduiding 
van naam, voornamen en woonplaats van den 

l\Jl8. 

belastingplichtige en van het bedrag van_ den 
naderen aanslag. 

In artikel 91 wordt tusschen het voorlaatste 
en het laatste lid een nieuw lid ingevoegd, 
Juidende: 

· Zij blijft eveneens achterwege, indien en 
voor zoover afwijking van de aangifte of na
vordering noodig is geweest ten gevolge van 
eene te lage schatting van den aangever, en 
die schatting naar het oordeel yan den raad 
klaarblijkel~jk te goeder trouw heeft plaats 
gehad. · 

In het tweede lid van artikel 102 wordt, in 
plaats van ,,deskundigen", gelezen: niet amb
telijke deskundigen. 

Art. 110 wordt gelezen : 
Wij behouden Ons voor, op grond van dwaling 

qf verschoonbaar verzuim, kwijtschelding of 
vermindering te verleenen van 'den aanslag, 
van den aanslag tot navordering en van de 
verhooging, ·in de artt. 85 en 91 genoemd, en 
te bepalen, dat de in _art. 89bis bedoelde open
baarmaking achterwege zal blijven. 

In artikel 117 worden de woorden : ,,met 
geldboete van ten hoogste drie duizend gulden". 
vervangen do.or : met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden. 

In artikel 119; sub 2°., vervallen de woorden: 
,,aan dien ambtenaar of raad, of aan .den door 
den raad aangewezen deskundige", alsmede 
de daarachter geplaatste komma. 

HAt eerste lid van a'rtikel 128 wordt_e:elezen 
als volgt: 

Van het bedrag dat een belastingplichtige 
geniet aan pensioenen, wachtgelden en lijf
renten, die v66r het in werking tred~n dezer 
wet zijn ingegaan, zijn de eerste f 1000 slechts 
voor de helft aan de belastine: onderworpen. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
1 Mei 1918. 

Lasten en bevelen, enz. . 
_ Gee:ever> ·te 's-Gravenhae:e. den llden ,Tanuari 

1918. 
WILHELMINA: 

De Minister van Financien, TREUn. 

( Uitgeg. 25 Jan. 1918.) 

12 Januari• 1918. WET, tot voorziening in het 
kas-tekort van d!li;t Indischen dienst in 
1918. S .. 6. , 

W IJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten : 
Alzoo Wij in ovenyeging genomen hebben, 

clat de wijze behoortgeregeld teworden waarop, 
in afwijking van artikel 26, laatste lid, der 
Indische Comptabiliteitswet, voor het jaar 1918 
zal moeten worden te _gemoet gekomen in het 

2 
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kas-tekort hier te 'lande van ·den Indischen 
dienst; 

Zoo 'is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. ·onze Minister van Financien wordt 

bevoegd verklaard om, bij bet openen vari 
kredieten · aan Onzen .i\iinister van Kolonien 
gedurende het jaar ·1918, bet bedrag der vol
gens artikel 33 der Indische Comptablliteits
wet in 's Rijks schatkist gestorte gelden te 
boven te gaan met eene som van acht en 
tachtig millioen gulden. · · · 

Onze Minister van _Financien zal in dat 
voorscbot aan de Indische kns mogen voorzien 
door uitgifte of beleening van bewijzen van 
vlottende schuld, met inachtueming vai:J. de 
daaromtrent bestaande of nog vast te stellen 
wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den lsten J anuari 1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1:ld,m Janu

ari 1918. 
WILHEL:'11 L'.\' .\. 

De Minister van 1.i'inanciiin, TRIWJl. 

De Min;sfer van Kplonien, Tir. I:. Pu:YTE. 
(Uit_qeg. 22 Jan. 1918.) 

12 Januari 1918. WE'.!', tot vaststelling van 
bet tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1918. S. 7. 

Bij deze wet wordt het IIde hoofdstnk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor bet dienst
jaar 1918, betreffende de Hooge Colleges van 
Staat en het Kabinet der Koningin, vastgesteld, 
zooals hierna verkort volgt: 
Aft!. 
l. De Staten-Generaal. . ·, . f 
:l. De Raad van State. . . . • ,, 
3. Oe Algemeene Rekenkamer . ,, 
4. De Kanselarij der N ederland

sche Orden ._ . . . . . . . ,, 
5. Het Kabinet der Koningin . ,, · 
6. Pensioenen, wachtgelden, gra

tificatien, toelagen en kosten 
voor de vergaderingen van 
den Ministerraad .•. 

7. Onvoorziene uitgaven .. 

444,200.-
118,600.-
185,312.50 

19,000.-
47,321.60 

41,150.-
5,000.-

Totaal van het llcle boufdst. f 860,584.-

12 J anuari 1918. vV.1':T, tot vaststelling va11 
de begrooting van nitga,·en van bet Fond, 
voor de uitvoering van de Tiendwet 190, 
(Staatsblad n°. 2:i2) vcor bet dienstjaar 1918. 
s. 8. 

De begrooting wordt vastgesteld op eell 
·bedrag van f 1,523,200. 

12 Januari 1918. Wu, tot regaling van de 
inkomsten en uitgaven van het Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1918, _ S. 9. 

:be begrooting wordt vastgesteld op een 
bedrag van f 559,490. 

12 Januari 1918. vVET, tot verhooging van 
het tweede boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. S. 10. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
T6n gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de Iste Afdeeling als het eindcijfer vaµ 
het hoofdstuk verhoogd met f 1600. 

12 Januari 19i8. WET, _tot wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk _Jj 
der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1916. S. ll. 

Bij deze wet worden eeriige artikelen verhoogd 
en verminderd. 

Tengevolge hiervan wordt : 
het totaal van de Iste Afdeeling verhoogd 

met f 8000; 
het totaal van de Vde Afdeeling verhoogd 

met f 228,000 ; 
het totaal va,n de XIde Afdeeling verhoogd 

met f 181,000 ; 
het tot'.tal va,n de XIIde Afdeeling verhoogd 

met f 25,597.7!5; 
en het eindcijfer van het hoofdstuk verhoogd 

met f 442,597.7!5. 

12 Januari 1918. WEr, tot WIJzrgmg van 
artikel 54 der Wet op do Oorlogswinst
belasting 1916. S. 12. 

Bijl. Hand. 2e Kamed917/1918, n°. 253, 1-4 . 
. Hand. id. 1917/1918, blaxz. 913-915, ·922. 

Hand. l• Kamer 1917/1918, bladz. ll3, ll6, 
ll7. 

Wu WILHELMINA, ENZ .•. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den termijn, bedoeld in' 
artikel 54 der Wet op de Oorlogswinstbelasting 
1916, te verlengen; . 

Zoo is het, dat •Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 54 der 

Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 word~ 
in plaats van: ,,driejaren" gelezen: ,,vijfjaren." 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van den tweeden 
Augustus 1917. 

Laste:i en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 12den Jannari 

1918. 
WILHELMINA. 

De J.11inister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 29 Jan. 1918.) 
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12 ,lanuari 1918. WET, houdende tijdelijke 
vrijstelling van invoerrecht voor gedistil
leerd, waarvoor vrijdom van den !J,Ccijns 
wordt genoten. S. 13. 

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

dat het wenschelijk is gedistilleerd, waarvoor 
vrijdom van den accijns wordt genoten, tijdelijk 
mede v-an invoerrecht vrij te stellen ; 

Zoo is het, dat'Wij, den Raad van State, enz. 
Art. t Gedistilleerd, waarvoor vrijdom, van 

den accijns wordt genoten, is mede vrijgesteld. 
v-an invoerrecht. 

2. Zoodra de tegenwoordige buitengewone 
·omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, 
zal aan de Staten-Generaal een voorstel v-an 
wet warden gedaan tot intrekking dezer wet. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang va.n 
den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bev-elen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 12den Ja

nuari 1918. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 30 Jan. 1918.) 

12 Januari 1918. WET, tot vaststelling van 
bepalingen in het belang van den omloop 
van 's Rijks munten. S. 14. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
.Alzoo '\Vij in, -ov-erweging genomen hebben, 

dat in de tegeri.woordige buitengewone om
standigheden bepalingen dienen te warden vast-. 
gesteld in het belang vau den omloop van 
's Rijks munten; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad v-an State, enz. 
Art. 1. Ieder, die 's Rijks zilveren, nikkelen 

of bronzen munten tot een bedrag van meer 
dan vijfhonderd gulden voor zooveel zilveren 
munten betreft en tot een gezamenlijk bedrag 
van meer dan twintig gulden voorzooveel nik
kelen en bronzen munten betreft, voor zich 
zelven of voor anderen in v_oorraad heeft, is 
verplicbt: 

1. van hoeveelheid en soort dier munten op 
de door Onzen Minister van Financien bekend 
te maken tijdstippen de door dezen verlangde 
opgaven naar waarheid te doen bij den burge
-meester der gemeente, waar die munten zich 
bevinden; 

2. op schriftelijke vordering van Onzen Mi
nister van· Financien, of op diens last van den 
burgemeester eener gemeente, de genoemde 
munten, die bij boven het in den aanbef van dit 
artikel vermelde bedrag in voorraad beeft, ter 
plaatse door dien Minister te bepalen, ter am-

wisseling tegen antler wettig betaalmiddel aan 
te bieden. 

Ieder is verplicht op schriftelijke vordering 
v-an Onzen Minister van Financien, of op diens 
last van den burgemeester eener gemeente, naar 
waarheid de van hem verlangde opgave te doen 
van hoeveelheid en soort der munten, als in het 
eerste lid van dit artikel bedoeld, welke hij voor 
zich zelven of voor anderen in voorraad heeft. 

2. De burgemeesters zijn verplicht bij de 
uitvoering van artikel 1 hunne medewerking te 
verleenen. 

3. Indien de verplichtingen, in artikel 1 be
doeld, rusten op eene naamlooze venhootschip, 
eene wederkeerige verzekerings- of waarborg
maatschappij, eene cooperatieve of andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of 
eene sticht1ng, wordt de strafvervolging inge
steld en de stra-f uitgesproken tegen de leden 
van het bestuur. 

4. Hij, die, behoudens in de bijzondere ge
vallen, waarin daartoe door· Onzen Minister van 
Financien vergunning is verleend, 's Rijks zil
veren, nikkelen of bronzen munten anders dan 
van Rijkswege overeenkomstig het bepaalde i.!} 
art. 18 der Muntwet 1901, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 October 1912 (Staatsblad 
n°. 324), versmelt of op andere wijze voor den 
omloop ongeschikt maS:kt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

De munten, met betrekking tot welke het 
strafbaar feit is gepleegd, en het metaal door 
middel van het strafbaar feit uit de munten 
verkregen, kunnen warden verbeurd verklaard. 

5. Hij, die eene opgave niet of niet tijdig doet 
of wel niet of niet tijdig voldoet aan een vorde
ring, een en antler als bedoeld in artikel 1, wordt 
gestraft met hechtenis v:an ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie dui
zend gulden. 

Hij, die in strijd met het bepaalde in artikel l,_ 
opzettelijk eene onjuiste opgave doet, wordt 
gestraft met gevangenisstraf va,n ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste zes 
duizend gulden. 

De munten, met betrekking tot welke het 
strafbaar f_eit wordt gepleegd, kunn·en, voi>r 
zoover zij den schuldige toebebooren, met hare 
verpakking ·worden verbeurd verklaard. 

6. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als misdrijven, met uitzon
dering van die strafba.ar gesteld in artikel 5, 
eerste lid, welke als overtredingen worden aan
gemerkt. 

7. Met het opsporen van de feiten, bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn, bebalve de bij 
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'artilrnl 8 van het Wetboek van Strafvordering 
_aangewezen personen, belast de marechaussee, 
·alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
·de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
de ambtenaren, bekleed met mHitair gezag, 
aangewezen krachtens artikel 7 der wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), oJsmede alle 
andere ambtenaren, daartoe aangewezen door 
· Onzen Minister van Financien. 

8. De ambtenaren, in het vorig artilrnl be
·doeld, zijn, mits voorzien van hunn; aanstelling, 
te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van 
aili; munt.en en voorwerpen, welke tot ontdek
king der waarheid kunnen dienen of welker 
verbeurdverklaring kan worden bevolen. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang van 
· den dag na die:i harer afkondiging. 

10. Zoodra de tegenwoordige buiuengewone 
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, 
zal aan de Staten-Generaal een voorstel van wet 
worden gedaan, waarbij de intrekking , an deze 
wet zoomede de overgang tot den normalen 
toestan cl worclen geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den Ja-

1rnari 1918. 
WILHEL:rvIINA. 

De 111 inister i·an Fina:ncien, TREUB. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1918.) 

12 Januari 1918. WET, tot verhooging van 
' het derde. hoofdstuk der Staatsbegrooting 

voor het dienstjaar 1917. S. 15. 
Bij deze wet wordt een artikel-verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel het 

totaal der Iste afdeeling als het eindcijfer van 
· het hoofdstuk verhoogd met f 700. 

14 Januari 1918. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het StaatS'visschershavenbedrijf · te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1918 en aan
vulling regeling der afschrijvingen ten -laste 
van het bedrijf. S. 16. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 1,468,300. 

14 Jan-uari 1918. WET, houdende ·regeling 
van de inkomsten en uitgaven van de 
Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1918. S. 17. 

De beg rooting wordt vastgesteld op f 44,357,163. 

14 Januari 1918. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
nm eigendommen, noodigvoordeinrichting 
van eene boezembemaling van het water
schap ,,Electra". S. 18. 

'14 Januari 1918. WET, tot wijzigirig'· van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 19. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd en 
een artikel verminderd. 

14 Januari 1918. W1;i-r, tot aanvulling der 
wet van den 25sten Mei 1880 (Staats
blad n°. 88), tot instelling eener Rijkspost
spaarbank, waarvan de gewijzigde tekst 
werd bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van den 15den December 1910 
(Staatsblad no. 368), der Weduwenwet 
voor de Ambtertaren 1890, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van den 30sten De
cember 1914 (Staatsblad n°. 635), der 
Ongevallenwet 1901, iaatstelijk gewijzigd 
bij de wet van den llden Februari 1911 
(Staatsblad n°. 62) en der wet van den 
16den Juli 1907 (Staatsblad n°. 225), 
houdende nadere voorzieningen met be
trekking tot de tiendrechten, behoorende 
tot het. Kroondomein en de tiendplich
tigheden, rustende op goederen tot dat 
Domein behoorende. S. 20 .. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene nadere voorziening 
te tre.ffen ten aac1zien van de belegging der 
beschikbare gelden van de Rijkspostspaarbank, 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren, van de Rijksverzeke
ringsbank en van het Kroondomein ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 21 C 1 der ,,Weduwenwet 

voor de Ambtenaren 1890", laatstelijk gewijzigd 
bij de- wet van den 30 December 1914 (Staats
blad n°. 635) en artikel 92 C 1 der ,,Ongevallen, 
wet 19'.ll ", laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van den 11 Februari 1911 (Staatsblad no. 62) 
worden gelezen als volgt : 

,,in schuldbrieven ten laste van Nederlandsch
Indie of door Nederlandsch-Indie rechtstreeks 
en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing 
gewaarborgd alsmede in schuldbrieven van ge
westen of gedeelteri. van gewesten met eigen 
geldmiddelen in N ederlandsch-1 ndie." · 

2. In artikel 18 der wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 88), tot installing eener Rijks
postspaarbank volgens den tekst, zooals 
die is bekend gemaakt bij Ons besluit van 15 
December 1910 (Staatsblad n°. 368), en in 
artikel 2 der wet van 16 Juli 190.7 ( Staatsblad 
n°. 225), houdende nadere voorzieningen met 
betrekking tot de tiendrech-cen, behoorende 
tot het Kroondomein en de tiendplichtigheden, 
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rusj;en,de op, goederen tot dat Domein behoo
rende, ·w~rdt; na het bepaalde onder c. het 
v~lg~nde ingevoegd : 

,,C 1. in schuldbrieven ten laste van Neder
landsch-lndie of door Nederlandsch-lndie recht
streeks en onvoorwaardelijk voor rente en 
aflossing gewaarborgd, alsmede in schuld
brieven ten laste van gewesten of gedeelten 
van gewesten met eigen geldmiddelen in 
N ederlandsch-1 ndie''. 

Lasten en bevelen, enz. . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den Janu

ari 1918. 
WILHELMINA. 

De lliinister van Financien, TREUB. 
De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

( Uitgeg. 25 Jan. 1918.) 

14 Januari 1918. WET, houdende verevening 
van de door het Staatsbedrijf van de Poste
rijen, de Telegrafle en Telefonie over 1915 
en 1916 aan 's Rijks Middelen uit te keeren 
winst. S. 21. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, ... doen teweten : 
Alzoci Wij in overwaging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken om ten aanzien 
van de bedrijfsbegrootingen van de fosterijen, 
de Telegrafie en Telefonie, voor de dienstjaren 
1915 en 1916 af te wijken van de bestaande 
regelen voor het beheer der algemeene begroo
tingen van Staafauitgaven, voor zoover betreft 
het door de Algemeene Rekenkamer in uitgaaf 
lijden van de bedragen der zuivere winst, door 
het Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie over genoemde jaren aan 's Rijks 
Middelen .uit te keeren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Algemeene Rekenkamer wordt 

gemachtig'd de zuivere winst, .door. het Staats
bedrijf van de Posterijen, de Telegrafie en Tele
fonie over de dienstjaren 1915 en 1916 aan 
's Rijks middelen uit te keeren, in uitgaaf te 
lijden tot de bedragen, welke de Nota's van 
Winst en Verlies, bedoeld in artikell3 der wet 
van 16 Februari 1912 (Staatsblad n°. 85), aan
wijzen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten ·en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 14den Ja

nuari 1918. 
. WILHELMINA. 

De lliinister van Waterstaat, 0. LELY. 

De Minister van l!'inancien, TREUB. 
( Uitgeg. 30 Jan. 1918.) 

14 Januari 1918. WET, tot verhooging van 
het zesde hoofdstuk der_ Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. (Buitengewoon 
krediet.) S. 22. 

Bij deze wet wordt een.artikel verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt het ,totaal der 

4de afdeeling van genoemde, begrooting, zoo
mede het eindcijfer van het VIde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1917, verhoogd met 
f 6,700,000. 

14 Januari 1918. WET, tot verhooging van 
het zesde hoofdstuk der Staatsbegrootiil.g 
voor het dienstjaar 1917. S. 23. 

Bij deze wet wordt een artikei verhoogd. 
Ten gevolge biervan wordt het totaal der 

Ude onderafdeeling der lste afdeeling, het 
totaal der lste afdeeling en het eindcijfer van 
bet VIde boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
1917 verhoogd met f 30,000. 

14 Januari 1918. WET, tot verbooging van 
het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet• dienstjaar 1917, S. 24. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Ten gevolge biervan worden de totalen·,der 

IIIde onderafdeeling der lste afdeeling ender 
lste afdeeling en het eindcijfer van bet VIde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1917 
verhoogd ,met £ 3200. 

14 Januari 1918. WET, houdende verhooging 
van het eerste hoofdstuk der begrooting ' 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
bet dienstjaar 1917. S. 25. 

14 Januari .1918. WETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

Bernard Heinrich Brunklaus, geboren te 
Ermke (Oldenburg) den 7 Mei 1873, koop
man, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland. S. 26. 

Sarah Frankfurther, geboren te Breslau 
(Pruisen) den 4 November 1892, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 27. 

Franz Gustav Komhoff, geboren te Busen
bach (Pruisen) den 3 December 1867, 
koperslager, wonende te Helden, provincie 
Limburg. S. 28. 

Hubertina Josephina Lambertina Dexters, 
geboren te Maastricht (provincie Limburg) 
den 21 November 1893, tijdelijk telepho
niste, wonende te ¥ aastricht, provincie 
Limburg. S. 29. · 

Moritz Frankfurther, geboren te Breslau 
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(Pruisen) den 16 Mei 1894, handels
be.diende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. ·S. 30. 

Leonard Joseph Gobbels, geboren te Vor
scheid (Pruisen) den 27 Mei 1880, spelden
maker, wonende · te Vaals, provincie 
Limburg. S. 31. 

Emilie Koehnen, geboren te Odenkirschen 
(Pruisen) den 17 Juli 1848, oud-onder
wijzeres, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 32. 

Johanna Cornelia Huberdina Wolff, ge
scheiden echtgenoote van Carl (ook wel 
Karl) Ernst Adolph Mahn, geboren te 
Rotterdam den 10 Augustus 1873, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie 
Zv.idholland. S. 33. 

Johann Hubert Diederen, 
lensberg (Pruisen) den 
schoenmaker, wonende 
(Pruisen). S. 34. 

geboren te Hil-
12 April 1881, 

te Kohlscheid 

Thomas Christiamis Meyer, geboren te 
Antwerpen (Belgie) den 15 Juni 1875, 
dokwerker, wonende te Antwerpen, Belgie~ 
s. 35. 

Marie Agnes Cals, geboren te Luik (Belgie) 
den 14 Maart 1884, koopvrouw, wonende 
te Luik, Belgie. S. 36. 

Edouard Gitsels, geboren te Parijs (Frank
rijk) den 21 Maart 1882, koopman, wonende 
te Trier, Pruisen. S. 37. 

Leonard Hubert Meyers; geboren te Aken 
(Pruisen) den 15 Mei 1873, hulparbeider 
in het bouwbedrijf, wonende te Diissel
dorf, Pruisen. S. 38. 

Martin Hubert Croonenberg, geboren te 
-Wankum (Pruisen) den 27 Januari 1878, 
schoenmaker, wonende te Amern, St. 
Anton, Pruisen. S. 39. 

Theodore Zegers, geboren te Brussel (Belgie) 
den 17 December 1879, afdeelingschef, 

· wonende te Hamburg, Duitschland. S. 40. 
Hermann Severin Klockers, geboren te 

Ascheberg (Pruisen) den 15 September 
1884, barbier, woncnde te Bu~r i. W., 
Pruisen. S. 41. 

Johann van . Wessel, geboren te Duisburg 
· (Pruisen) den 5 September 1874, metselaar, 

wonende te Biefang b/Sterkrade, Pruisen. 
s. 42. 

Philip Elzas, geboren te Zwolle (provincie 
. Overijssel) den 16 Mei 1871; koopman, 
wonende te Johannesburg, Transvaal. S. 43. 

Gottfried Leonhard Biilles, geboren te Aken 
(Pruisen) den 8 Juli 1872, installateur, 
wonende te Aken, Pruisen. S. 44. 

Helene Lambertine Jeanne ·Bi~sac, geborin te 
Luik (Belgie) den 26 April 1883, ,vinkel
juffrouw, wonende te Luik; Belgie. S. 45. 

· Henry William Kohler, geboren te Coblens 
(Pruisen) den 29 Maart 1869, drukker en 
uitgever, wonende te Londen, Groot
Britannie. S. 46. 

Bernhard Jacob Wemmers, geboren te 
Duisburg-Ruhrort (Pruisen) den 8 Januari 
1857, Rijnschipper, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 47. 

Maria Adelheid Amshoff, weduwe van 
Gerardus Assink, geboren te Heek (Pruisen) 
den 20 October 1854, zonder beroep, 
wonende te Epe i. W. (Pritisen). S. 48. 

Fredericus Blades Kohler, geboren te Ant
werpen (Belgie) den 28 Februari 1872, 
drukker en uitgever, wonende te Enfield, 
Groot-Britannie. S. 49. 

Wilhelm ,Joseph Schumacher, geboren te 
Neutraal-Moresnet den 14 September 1861, 
daglooner, wonende te N eutraal-M oresnet. 
S. 50. 

. Hubert Heinrich Lenders, geboren te Neu
traal-Moresnet den 10 April 1872, fabrieks
arbeider, wonende te Neutraal-Moresnet. 
s. 51. 

Mathias Joseph Lavalle, geboren te Neutraal
Moresnet den 28 April 1859, mijnwerker, 
wonende te N eutraal-M oresnet. S. 52. 

Petrus Johannes Hubertus Veugen, geboren 
te Antwerpen (Belgie) den 13 December 
1879, meubelmaker, wonende te Waltham
stow; Groot-Britannie. S .. 53 .. 

Hubert Joseph Lavalle, geboren te Neutraal
Moresnetden 4 Mei 1873, fabrieksarbeider, 
wonende te Neutraal-Moresnet. S. 54. 

Richard Cohen, geboren te Hannover (Prui
sen) den 17 Juli 1879, handelaar in zakli:en, 
·wonende te Landen, Groot-Britannie. S. 55. 

16 Januari 1918. WETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

Friedrich Wilhelm Kiisters, geboren te 
Ratheim (Pruisen) den 28 Augustus 1869, 
koopman en fabrikant, wonende te Rheydt, 
Pruisen. S. 56. 

Juliane Hermine Bernhardine Jacoba Onder
waater, geboren te Altona (Duitschland) 
den 5 October 1864, zonder beroep, wonen
de te Hamburg (Duitschland). S. 57 . 

Johanna Jacoba Henriette Will:J.elmine Onder
waater, geboren te Hamburg (Duitschland) 
den 28 Mei 1873, zonder beroep, wonende 
te Hamburg (Duitschland). S. 58._ 

Peter Joseph Hubert Gerards, geboren te 
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. , B1,1,Sch (J>ru_isen) den 29 Maart 1881, 
lan_dbouw!"r, wonende te Seligenthal, Post 
Hennef/Sieg, Pruisen. S. 59. 

Friedrich Wilhelm "Sentges, geboren te 
. Viersen (Pruisen) den 31 Mei 1871, meester
. bankwerker, wonende te Viersen, Pruisen. 
s. 60. 

Heinrich Ros, geboren te Schinkel (Pruisen) 
den 14 April 1872, werktuigkundige, 
wonende te Osnabriick, Pruisen. S. EH. 

Martin Joseph Sporken, geboren te Her
zogenrath (Pruisen) den 30 Juli 1881, 
electricien, wonende te Hamborn, fru·isen. 
s. 62. 

Anton· Jansen, geboren te Ueckendorf 
( Pruisen) den 2 Augustus 1884, mijn werker, 
wonende te Buer-Polsum i. W., Pruisen. 
s. 63. 

Mr. Julius Aniie Schagen van I;eeuwen, 
.. geboren te Delft (provincie ZuidhoUand) 

den 3 Januari 1861, oud-rechter in het 
Hooggerechtshof der voormalige Zuid
Afrikaansche Republiek, wonende te Rhenen 
provincie Utrecht. S. 64. 

Anne Mathilde Bernhard, geboren te Luik 
(Belgie) den 29 November 1877, zonder be
roep, wonende te Antwerpen, Belgie. S, 65. 

Nathan Spiero, geboren te Antwerpen (Belgie) 
den 31 October 1874, diamanthandelaar, 
wonende tf;l AmsterdarJJ,, provincie Noord
holl,and. S. 66. 

Johann Hubert Deumens, geboren te Essen 
(Pruisen) den 26 Augustus 1872, opzichter, 
woneD;de te Essen, Pruisen. S. 67 .. 

.W!lhelm Johann Heiligers, geboren te Rott
h(!,u~en (Pru_isen) den 14 November 1879, 
mijnwerker, wonende te Gelsenkirchen, 
Pruisen. S. 68. 

Peter Scheffers, ge_boren ~e Uedem (Pruisen) 
· ·den 3 September 1877, landbouwer, 

wonende te St. Vith (Pruisen). S. 69. 
Johann Dieteren, geboren te Hillensberg 

(Pruisen) den 26 April 1875, mijnwerker, 
w_onende te Baesweiler, Pruisen. S. 70. 

Franz Theodor Wolsing, geboren te Ober
hausen (Pruisen) den 21 September 1872, 
schilder, wonende te Bottrop i. W., Pruisen. 
s. 71. 

Joseph Theodor Jansen, geboren te Sayn 
bij Ooblenz (Pruisen) den 20 September 
1875, smid, wonende te Sayn bij Goblenz, 

. Pr;uisen. S. 72. 
Peter Jansen, geboren te Sayn bij Goblenz 

(Pruisen) den 20 Maart 1881, smid, 
wo:ri.ende te Sayn bij Goblenz, Pruisen. 
s. 73. 

Gerhard Meulenberg, geboren te .Metzkausen 
(Pruisen) den 31 Janµari 1878, werkman, 
wonende te Aken,For§t, Pruisen. S. 74. 

Moise da Silva Abenatar, geboreii te Parijs 
(Frankri(ik) den 8 December 1871, destijds 
diamant-slijper, thans koffiehuisbediende, 
wonende te Landen (Groot-Britannie). 
s. 75. 

Paul Albin .Stenz, geboren te Probstheida 
(Saksen) den 23 September 1849, oud
kapelme9ster, wonende te Tilbiirg, pro .• 
vincie Noordbrabant. S. 76. 

Carl Heinrich August Heierma!lil, geboren 
te Wellinghofen (Pruisen) den 3 Septem
ber 1863, boekdrukker, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland. S. 77. 

Heinrich Joseph Heitling, geboren te Met
tingen (Pruisen) den 7 September 1865, 
winkelier, wonende te Zutphen,. provincie 
Gelderland. S. 78. 

Carl Theodor Wilhelm Harry Kuntze, 
· geboren te Hildesheim (Pruisen) den 
3 Februari 1889, kantoorbediende, wo-. 
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 
s. 79. 

Otto Detle~ Gloe, geboren te Altona (Pruisen) 
den 12 Maart 1875, koopman, · wonende 
te Rotterdam, · provinci e · Zuidholland. 
s. so, 

Joseph Johannes Paul Kohl, geboren te 
Breslau (Pruisen) den 29 Augustus 1869, 
magazijnbeheerder1 wonende te Maastricht, 
provincie Limburg. S. 81. 

, Wilhelm Buch, geboren te W evelsbiirg 
(P;ui;en) den 16 Juli 1863, laarzen
fabrikant, wonende te Amsterdam, 'pro
vincie N oordholland. S. 82. 

Otto Wilhelm Hermann Rohde, geboren 
te Wittstock (Pruisen) den 1 Januari 
1866, pensionhouder, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. S. 83. 

16 Januari 1918. BESLUIT, betreffende ver
hoogfog der st.erkte van de lichting der 
zeemilitie van 1918. ~- 84. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordr3:cht van Onzen Minister va_t,1 

Mariqe van 14 Januari 1918, Afd. B n°. 71 ; 
Gelet op artikel 4, tweede en vierde lid, der 

Militiewet (Staatsblad 1912 n°. 21) en op de 
11,rtikelen 7 en 9 der wet van 22 Februari 1917 
(Staatsblad n°. 224); 
· Hebben goedgevonden en verstaan : 

Te· bepalen, dat van de lichting der militie 
van 1918 boven het bij Ons besluit van 10 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 393) vastgestelde aantal 
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. van 890 m3:n nog 250 man zullen worden in
gelijfd bij de zeemilitie. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, dat in het Swatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den Janua:d 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Mg;rine, J. J. RAMBONNET. 
(Uitgeg. 29 Jan. 1918.) 

17 Januari 1918. WETTE:-., houdende natu
ralisatie van : 

Gerard Pierre Godfried Peters, geboren te 
Venlo (provincie Limhurg) den 27 October 
1873, slager, wonende te Venlo, provincie 

· Limburg. S. 85. · 
Friedrich Wilhelm Stiel, geboren te 's-Gra

venhage, provincie Zuidholland, den 29 
September 1895, student ii:J. de medicijnen, 
wonende te Voorburg, provincie Zuid
holland. S. 86. 

Esther Cohen, geboren te Ihrhove (Pruisen) 
den 11 Januari 1881, zonder beroep, 
wonende te Loga, Pruisen. S. 87. 

Franz Wilhelm Louis Bauer, geboren te 
Diisseldorf (Pruisen) den 7 October 1849, 
landbouwondernemer, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 88. 

Antoni Johan Rutgers, geboren te Arnhem 
(provincie Gelderland) den 16 October 1875, 
chef van een accountantskantoor, wonende 
te Tilburg (provincie Noordbrabant). S. 89. 

Heinrich Ernst van Haren, geboren te Leythe 
(Pruisen) den 2 Juli 1881, wagenmaker, 
wonende te Leythe (Pruisen) S. 90. 

Marcus De Groot, geboren te Londen, den 
3 October 1881, koopman, wonende te 
Londen, Groot Brita~niii. S. 9i. 

Peter Wilhelm Heinrich Koppen, geboren 
te Klee/ (Pruisen) ·den 21 Maart 1873, 
koopman, wonende te Keulen, Pruisen. 
s. 92.-

Joseph Leo Frehe, geboren te Mettingen 
(Pruisen) den 4 Juli 1872, koopman, 

· wonende te Breda, :provincie Noordbrabant. 
s. 93 • 

. Maria Margaretha Huberta Rosellen, weduwe 
van Karel Frans Ariens, geboren te N euss 
(Pruisen) den 22 December 1848, zonder 
beroep, wonende te Neuss (Pruisen). 
s. 94. 

Johann Hubert Vandeberg, geboren te. 
Kettenis (Pruisen) den 11 Maart 1860, 
landbouwer, wonende te Bremental,-Heim
bach, Pruisen. S. 95. 

Johann Hubert Stevelmanns, geboren · te 

Widdeshoven (Pruisen) den .3, Augustus 
1870, fabrieksarbeider, wonende. te Neuss, 
Pruisen. • S .. 96. · 

Peter Cornelius Niethen, geboren te- ·Holt 
(Pruisen) den 27 November 1869, mees
terknecht, wonende te Munchen-Glad
bach-Land, Pruisen. S. 97. 

Eduard Johann de Maes, geboren te Frank
fort a/d Main (Pruisen) den 27 Mei 1852, 
kunstschilder, wonende te Bonn, Prui~en. 
s. 98. 

17 Januari 1918. BEBLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst d~r wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. US), houdende nadere 
regeling van den dienst en· het gebruik 
van spoorwegen, waarop uitsluitend met 
beperkte snelheid word:t vervoerd, zooals 
deze wet is gewijzigd bij de wet van 
15 December 1917 (Staatsblad n°. 701). 
s. 99 

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

Waterstaat van 15 • Januari 1918, n°. 2915, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op arikel XI der wet van 15 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 701); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te gelasten, dat de tekst der wet van 9 Juli 

1900 (Staatsblad n°. ll8), zooals deze bij de 
wet van 15 December 1917 ·(Staatsblad n°. 
701) is gewijzigd, met doorloopende nummering 
van de artikelen en de leden der artikelen, 
zoomede met herziening dienovereenkomstig 
van de verwijzingen naar artikelen, onder 
bijvoeging van de artikelen IX, X, XI en XII 
der wijzigingswet, algemeen bekend zal worden 
gemaakt door bijvoeging van dien · tekst. in 
zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat. is belast 
met uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Januari 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 1 Febr. 1918.) 

TEKST der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. ll8), houdende nadere regeling va~ den 
dienst en het gebruik van Spoorwegen, 
waarop uitsluitend met beperkte snelheid 
wordt vervoerd, zooals deze wet is gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1917 (Staatsblacl 

_no. 701). 

· Art. 1. (1) Deze wet verstaat onder: 
a. locaalspoorwegen spoorwegen, waarop geen 
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· -v'ervoer plaats· heeft dan met inachtneming 
van-' eene door Onzen met de uitvoering van 
deze wet belasten Minister te bepalen grootste 
snelheid, welke meer dan vijf en veertig en ten 
hoogste zestig kilometer per uur bedraagt ; 

b.- tramwegen spoorwegen, waarop geen ver
voer plaats heeft dan met inachtneming yan 
eene door Onzen: Minister voornoemd te be
palen grootste snelheid, welke ten hoogsto" 
vijf en veertig kilometer per uur bedraagt.· 

(2) Spoorwegen, waarop uitsluitend met 
beperkte snelheid. wordt vervoerd en welke 
alleen voor het vervoer van goederen bestemd 
zijn, kunnen door Onzen: Minister voornoemd, 
bestuurders van den spoorwegdienst gehoord, 
geheel of ten deele met locaalspoorwegen wor
den gelijkgesteld, ook al mocht de grootste 
snelheid van het vervoer niet meer bedragen 
dan vijf err veertig kilometer per uur. 

2. (1) Voor den aanleg van een locaalspoor
weg of van een tramweg en de uitdefening 
van den dienst op dien locaalspoorweg of op 
dien tramweg wordt eene door Ons of met 
Onze machtiging verleende concessie vereischt. 

(2) De coneessie• wordt niet verleend, dan 
nadat Gedeputeerde Staten zijn gehoord. 

(3) De concessie houdt, voor zooveel 
tramwegen betreft, voorschriften in ter verze
kering, dat bepalingen omtrent rechten en 
verplichtingen der beambten en bedienden 
van den spoorwegdienst worden onderworpen 
aan de goedkeuring van Orizen l\!linister voor
noemd, en door dezen kunnen wordell' vastge· 
steld, voor zooveel overeenstemming met be
stuurders van den spoorwegdienst ontbreekt. 

_(4) Ten aanzien van buitenlandsche spoor
wegdiensten, welke mede hier te lande worden 
uitgeoefend, kan worden: afgeweken van het 
bepaalde ,in het voorgaande lid. 

··3. Uitoefening van den dienst op een lo
caalspoorweg of op een tramweg is den bestuur
ders verboden, tenz:ij eene concessie, als be
doeld in artikel 2, van kracht is. 

4. (1) Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen omtrent den dienst en het gebruik 
van locaalspoorwegen bepalingen worden ge
maakt, waarbij wordt afgeweken van de arti
kelen 8, 27, 33, 33a en 45 tot en met 48 der 
wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), het 
laatst gewijzigd bij de ·wet van 9 Juli 1915 
(Staatsblad nq. 321 ). 

(2) Z:ijn gedeelten van die spoorwegen op 
openbare wegen aangelegd, dan kan daarvoor 
ook van artikel 1 dier wet worden afgeweken, 
behalve met betrekking tot de verantwoorde
lijkheid. ten aanzien van reizigers en tot ver-

voer aangenomen goederen, alsmede van de 
artikelen 34, 35, 43 en 44 dier wet. 

5. ··(l) Op tramwegen z:ijn van de in artikel 4 
11,angehaalde wet van toepassing de artikelen 
4, 5, 7, 9 tot en met 12, 16, 17, 20 tot en met 
22, 42 en 71 ; de artikelen 34, 35, 43 en 44 
zijn van toepassing op spoorweggedeelten niet 
op openbare wegen aangelegd. 

(2) De o~dernemer is verantwoordelijk voor 
de schade door de reizigers bij de uitoefening 
van den dienst geleden, ten ware de schade 
buiten zijne schuld of die z:ijner beambten of 
bedienden z:ij ontstaah. 

(3) De ondernemer is verplicht, tegen scha
deloosstelling, op aanvraag van het bestuur 
der posterijen de brievenmalen te vervoeren. 
De schadeloosstelling wordt, bij gebreke van 
minnelijke schikking, op een verzoekschrift 
van het bestuur der posterijen, na verhoor 
of behoorlijkeoproeping van een der bestuurders, 
bepaald door den rechter var{ het kanton, 
waarin die bestuui:der gevestigd is. 

(4) De ondernemer is verantwoordelijk 
voor het in goeden staat bewaren der brieven
malen en verplicht ze on,;erwijld na aankomst 
ter plaatse van bestemming aan den 'ambte
naar met de ontvangst belast af te leveren. 
De ondernemer is bovendien gehouden om, 
bij ontoereikendheid van de gewone middelen 
van vervoer van het ·bestuur der posterijen, 
op aanvraag van de postdirecteuren, de pak
ketten, 's Rijks dienst betreffende', kosteloos 
in zijne voertuigen mede te nemen. 

(5) Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt geregeld : · 

a. hetgeen ter verzekering van het veilig 
en ordelijk verkeer over deze spoorwegen en 
omtrent de aankondiging van de opening en 
van de regeling · van den dienst, 'alsmede 
omtrent de openbaarmaking van de tarieven 
is voor te schrijven ; 

b. de wijze, waarop ten aanzien van deze 
spoorwegen:, op verzoek van bestuurders van den 
spoorwegdienst, het tweede lid van dit artikel 
op tot vervoer aangenomen goederen van 
toepassing kan worden verklaard, en de 
artikelen 3, 25, 27, 28, 31 en 32 der in artikel 4 
aangehaalde wet behoudens voor te schrijven 
a.fwijkingen van toepassing kuimen worden 
verklaard; 

c. de wijze, waarop .ten aanzien van niet 
op openbare wegen aangelegde gedeelten 
van deze spoorwegen de artikelen 33a, .36 tot 
en met 41 en 68 der in artikel 4 aangehaalde 
wet behoudens voor te schrijven' afwijkingen 
van t<iepassing kunnen worden verklaard. 
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6. (1) ,Op spoorwegen, welke niet voor 
openbaar vervoer van personen of van goede
ren zijn opengesteld, zijn artikel 1 en de in 
artikel 4 aangehaalde wet niet van toepassing. 

(2) Bij algerneenen rnaatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden g<:igeven ter 
verzekering van het veilig gebruik van deze 
spoorwegen, indien zij aansluiten aan spom:-
wegen, in de in artikel 4 aangehaalde wet 
bedoeld, aan locaalspoorwegen of aan trarn
wegen. 

7. (1) De Staten der provinciiin zijn be
voegd orntrent den dienst en het gebruik van 
trarnwegen voor spoorweggedeelten op openbare 
wegen aangelegd voorschriften te geven voor 
zooveel betreft punten, waarorntrent in artikel 5 
niet is voorzien. 

(2) Indien bijzondere ornstandigheden van 
plaatselijken aard in eene gerneente voorschrif
ten noodig rnaken orntrent den dienst en het 
gebruik van locaalspoorwegen of van trarnwe
gen, ku,nnen deze voorschriften, voor zoover 
:r;ij spoorweggedeelten betreffen op openbare 
wegen aangelegd, door den gerneenteraad 
onder Onze goedkeni:ing worden vastgesteld. 

(3) De artikelen 161, 162, 166, 168, 174 
tot en rnet 177 en 178, eerste en tweede lid, 
der gerneentewet zijn op deze plaatselijke 
verordening van toep,tssing. 

(4) Deze plaatselijke verordening wordt 
ll.fgekondigd op de wijze bedoeld in de artike
len 172 en 173 van die wet, rnet dien verstande, 
dat in het forrnulier van afkondiging in plaats 
van de inzending aan en het ontvangstberiob.t 
van Gedepnteerde Staten, worden verrneld 
de dagteekening en het nnrnrner van het Ko
ninklijk beslnit, waarbij de verordening is 
goedgekenrd. 

(5) De Staten derprovinciiin en de gerneente 
raden zijn bevoegd orntrent het veilig gebruik 
van spoorwegen, in artikel 6, tweede lid, 
bedoeld, voor spoorweggedeelten op openbare 
wegen aangelegd voorschriften te geven voor 
:woveel betreft punten, waarorntrent bij den 
aldaar bedoelden algemeenen rnaatregel van 
bestunr niet is voorzien. 

8. (1) Op spoorwegen, waarop geen antler 
vervoer plaats heeft dan personenvervoer 
binnen eene gerneente, zijn artikel 1 en de in 
artikel 4 ,aangehaalde wet niet van toepassing. 

(2) Met die spoorwegen knnnen door 
Ons, den Raad van -State gehoord, worden 
gelijkgesteld spoorwegen of spoorweggedeelten, 
waarop in hocifdzaak geen antler dan zoodanig 
vervoer plaats hee~. 

(3) Bij Ons besluit tot gelijkstelling kan 

worden bepaald,. dat de artikelen :2 en 3 ,.op 
in dat besluit bedoeld~ spoorwegen of spoorweg
gedeelten van toepassing blijven. 

9. (1) Overtreding van de bepalingen van: 
artikel 5, 
de in artikel 5 toepasselijk verklaarde 

wetsartikelen, voor :i;ooveel deze overtreding 
betrekking heeft op tramwegen, daaronder. 
'begrepen niet-naleving van artikel 35, tweede 
lid, der in artikel 4 aangehaalde wet door de 
bij artikel 63, tweede lid, dier wet deswege 
aansprakelijk gestelden, 

de in de artikelen 4, 5 en 6 bedoelde alge
rneene rnaatregelen van bestuur, 

wordt gestraft rnet eene boete van ten hoog
ste vij f en zeventig gulden. 

(2) Indien zij plaats heeft door bestuurders 
van een looaalspoorwegdienst, rnet eene boete 
van ten hoogste vijf duizend gulden en door 
bestuurders· van een tramwegdienst, rnet eene 
boete van ten hoogste duizend gulden. 

(3) . Indien zij plaats heeft door bearnhten 
of bedienden van een Jocaalspoqrwegdiensl;, 
rnet eene boete van ten hoogste duizen4 gulden 
en door bearnbten of bedienden.van een tram
wegdienst, rnet · eene boete van ten hoogste 
twee honderil gulden. 

(4) De bearnbten en bedienden :11ijn niel; 
stratbaar zoo hunne overtreding een gevolg 
is van den last, door de bestuurde,s van den 
apoorwegdienst gegeven. 

(/5) Die bearnbten en bedienden kunnen 
de reizigers, die zich aan overtreding_ der 
bepalingen van den in artikel 4 en van den 
in artikel 5 bedoelden algerneenen rnaatregel 
van bestuur schuldig rnaken, uit de rijtuigen 
'weren of verwijderen. 

(6) Overtreding van artikel 3 wordt ge8traft. 
rnet hechtenis van· ten hoogste zes. maanden., 
of qoete van ten hoogste iluizenil gulde~. 

(7) De personen, tot uitoef_ening van. hel;. 
toezicht op de spoorwegdienst<:in door On!.· 
aangewezen, zijn bevoegd, desnoods bijgestaan · 
door de arnbtenaren van de Rijks- en de ge
rneentepolWe en op kosten der overtreders, 
uitoefening van den dienst op een locaalspoor-. 
weg of op een trarn weg in strij d rnet artikel ;l 
te beletten, alsrnede te doen wegnernen, 
beletten, verrichten of in den vorigen toestand 
herstellen hetgeen in strijd rnet de in de arti-. 
kelen 4, 5 en 6 bedoelde algerneene rnaat-. 
regelen van bestuur wordt gemaakt of gesteld, 
ondernornen, nagelaten, beschadigd of wegge
nornen; spoedeischende ·gevallen uitgezonderd, 
gescb.iedt i:,en en apder niet dan na9-at de ·be
langhebbende schriftelij;k is gewaars_9huw<;1, .. ' · 
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· 10!, (1)- 'Tot het opsporen der overtre
dingen- in artikel 9 bedoeld zijn, behalve de 
b:ij artikel 8 van het Wetboek van Strafvorde
ring. · aangewezen- ambtenaren, de personen 
tot uitoefening van het toezicht op de spoor
wegdiensten door On.s aangewezen, bevoegd .. 

(2) · Deze laatsten hebben vrijen toegang 
tot de in artikel 6, tweede lid, bedoelde spoor
wegen en de daartoe behoorende werken, 
11\aterieel en gebouwen, met uitzondering van 
woningen. 

(3) Ook zijn tot het opsporen der overtre
dingen in artikel 9 bedoeld bevoegd de beam bten 
en bedienden van den spoorweg, beiiedigd 
volgens regelen bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen, over de geheele uitge
strektheid van den weg, waarop zij dienst 
doen, en binnen den kring van.honderd meter 
aan beide zijden van dien weg. 

(4) Artikel 401 van het Wetboek van 
Strafvordering is toepassel:ijk op de processen
verbaal door hen opgemaakt. 

11. De bij deze :wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

12. Uit. artikel 11 der wet van 23 April 
1880 (Staatsblad no. 67) vervallen de woorde;n: 

,,bedoeld bij de wet van 9 April 1875 (Staats
blad n°. 67) !Jn art. 1 der wet van 9_Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 124)". 

13. De wet van 28 October 1889 (Staatsblad 
no. 146) wordt ingetrokken, · 

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

·over_qongs- en slotbepalingen der wet ~•an· 

· 15 . December 1917 (Staatsblad n•. 701). 

Art. IX. (1) Ten aanzien van locaalspoor
wegen· ·of van tramwegen, waarop bij het 
in werking treden dezer wet de dienst wordt 
uitgeoefend, zijn de artikelen 2 en_ 3 van toe
passing behalve voor zooveel betreft punten, 
waaromtrent te voren in door Ons of -met 
Onze machtiging v:erleende concessien is voor
zien. 

·(2) Aan ·de bestuurders van zoodanigen 
spoorwegdienst kan door Ons voor een daarbij 
t-e bepalen tijd ontheffing worden verleend 
van het in artikel. 3 vervat verbod. 

Art. X. Artikel II der Overgangsbepalingen 
van de wet van 13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 
193) tot wijziging en aanvulling_ van de be
palinge~ in het Burgerlijk Wetboek omtrent 

(l)' De wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
no. 118) is ingevolge Koninklijk besluit van 26 
Augustus 1902 (Staatsblad n°. 176) in werking 
getreden op 1 November 1902. 

huur van dienstboden en wer~lieden en daar, 
mede samenhangende artikelen in dat wetboek, 
alsmede in de Wetboeken ,an Koophandel en 
van Burgerlijke Rechtsvordering, in de Wet 
op de Regterlijke Organisatie en het Beleid 
der J ustitie, en in de Faillissementswet, wordt 
gewijzigd als volgt : 

a. de woorden : ,,als bedoeld bij de wet van 
den 9den April 1875 (Staatsblad n° .. 67) tot 
regeling van den dienst en het gebr.uik der 
spoorwegen" vervallen ; 

b. in plaats van de woorden: ,,den met de 
uitvoering vangenoemde wet belasten Minister" 
wordt gelozen : ,,den Minister, belast met de 
uitvoering van de wet van 9 April 1875 (Staats
blad n°. 67) tot regeling van den dienst en het 
gebruik der · spoorwegen" ; 

c. in plaats van de .woorden: ,,krachtens 
bij algemeenen rnaatregel van bestuur ver
leende bevoegdbeid" wordt gelezen : ,,1/'rach
tens bij algemeenen maatregel van _beetuur 
verleende of bij concessie tot aanleg van den 
spoorweg en uitoefening ·van den dienst voor-
behouden bevoegdheid". · 

Art. XL (1) Met inachtneming van de 
in deze wet vervatte wijzigingen worden de 
artikelen der wet van 9 J~li 1900 (Staatsblad 
no. 118), benevens de leden der artikelen, 
doo~loopend genummerd, de verwijzingen naar 
a,rtikelen dienovereenkomstig herzien, en de 
tekst der aldus gewijzigde wet, onder bijvoe
ging van de artikelen IX, X, XI en XII 
dezer wijzigingswet, op Onzen last door plaat
sing in .het Staatsblad algemeen bekend gemaakt. 

(2) De aldus gewijzigde wet kan worden 
aangehaald onder den titel _,.Locaalspoor- en 
Tramwegwet". 

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

(2) Nochtans treedt artikel X in werking 
met ingang van den dag na dien der afkondi
ging van deze wet .. 

Behoort bij Koninklijk beslui t van.17 J anuari 
1918 (Staatsblad n°. 99). 

M_ij bekend, 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

17 Januari 1918. BESLUI'll, tot vaststelling 
van een reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare ·spoor
wegbrug over den Hollandschen IJssel, 
bij Gouda in den Staatsspoorweg van 
Gouda naar Schoonhoven. t;. 100. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht. van Onzen Minister van 
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Waterstaat van 9 November 1917, La. N, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op - artikel 27 der wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67), het- laatst gewijzigd 
bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 November 1917, no. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden. Minister van 15 Januari 1918, n°. 
299, afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen het reglement voor de scheep

vaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbrug over den Hollandschen IJssel 
bij Gouda in den Staatsspoorweg van Gouda 
naar Schoonhoven, zooals dat hiernevens is 
gevoegd. 

Onze Minister van vVaterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal word en. 

's-Gravenhage, den l 7den Januari 1918. 

WILHELMINA. 

De JJ1inister van Waterstaat, C. LELY. 

( Uitgeg. 1 Febr. 1918.) _ 

REGLEMENT voor de scheep~aart ter 
beveiliging van de beweegbare spoor..weg
brug over den H ollandschen I J ssel bij 
Gouda in den Staatsspoorweg_ van Gouda 
naar Schoonhoven. 

Art. 1. Alleen de brugwachter is bevoegd 
de brug te openen of te sluiten of eenig deel er 
van te verzetten. 

2. (1) De brug ·wordt ten dienste van de 
scheepvaart zooveelmogelijkgeopendgehouden. 

(2) Is de scheepvaart door ijs of door andere 
oorzaken gestremd, dan kan de brug gesloten 
blijven. 

(3) Met het sluiten van de brug wordt 
aangevangen tien minuten v66r het tijdstip, 
waarop een trein de brug· zal bereiken. 

( 4) I ndien door weersgesteldheid of and ere 
buitengewone omstandigheden het sfoiten 
vermoedelijk meer tijd dan gewoonlijk zal 
vorderen, wordt daarmede zooveel vroeger 
aangevangen, als voor een tijdig gesloten zijn 
noodig is. 

(5) 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 gestremd is. 

(7) .Na gesloten stand van de brug, wordt 

het sein, dat de doorvaart is toegelaten, eerst 
gegeven, wanneer de brug geheel is geopend. 

3. (1) Bij de brug is een seinpaal geplaatst, 
waarlangs een bol met een minumum-middeilijn. 
van 0,90 M., waarvan het oppervlak is verdeeld 
in 16 afwisselend wit en zwart geschilderde·, 
gelijk en gelijkvormige driehoeken; tot eene 
hoogte van ten minste 4 M. boven de spoorstaven. 
kan worden opgehaald en waaraan eene lan:. 
taarn, gevende groen en rood licht, ter hoogt.e 
van ten minste 3,50 M. boven de spoorstaven 
kan worden vertoond. 

(2) 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 vaarwa
ter. 

(3) Is de doorvaart niet toegelaten, 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. 

(4) Nachtseinen worden gegeven van een 
half uur na zonsondergang- tot e_en half uur 
v66r zonsopgang. '-

( 5) Bij mist, dichte sneeuwjacht of andere 
duisternis veroorzakende omstandigheden wordt 
bij dag zoowel het dag- als het nachtsein ge
geven. 

4. Bij het naderen en doorva:cen van de 
brug gedragen de schippers zich naar de bevelen. 
van ·den brugwachter, onverminderd hunne 
verplichting· tot naleving van de bepalingen 
van het Algemeen Reglement van politie 
voor ·rivieren, kanalen, enz. onder beheer van 
het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
13 Augustus 1891 (Staatsblad_ n°. 158), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 
December 1913 (Staatsblad n°. 445) en van het 
Bijzonder Reglement van politie voor den 
H ollandschen I J ssel, vastg"esteld bij Koninklijk 
besluit van 30 :Mei 1906 (Staatsblad n°. 118); 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 Mei 
1913 (Staatsblad n°. 183), voor zoover in .de 
daarbij behandelde onderwerpen door· dit 
reglement niet is voorzien. 
- 5. (1) Bij het naderen van de brug moeten 

de schippers van schepen, die van het Oosten 
komen, bij den afstandspaal, waarop het 
woord ,,Laugzaam" is geplaatst, voor zooveel 
noodig de zeileu hunner schepen voorzien als 
bij het volgend artikel is bepaald of in de 
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geL,brengen, de· ankers binnen boord brengen, 
de ·. )Il~chanische beweegkracht gehE'lel of ge
deeltelijk buiten werking stellen, de trekdieren 
zeer langzaam laten stappen en in het algemeen 
de vaart van het schip zoodanig verminderE'ln, 
dat het bij den stoppaal, waarop het woord 
,,Halt", kan worden stilgehouden, ingeval de 
_brugwachter daartoe last geeft. 

(2) Bij harden wind, sterken stroom en bij 
snelle vaart van het schip zijn de schippers 
-verplicht de noodige maatregelen te nei:nen · 
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 Oosten komen, met hunne 
schepen zonder vergunning van den brug
wachter; dichter dan tot bovenbedoelden 
stoppaal de brug naderen, zoolang de doorvaart 
niet is toegelaten of de brugwachter van de 
ten Westen van de brug gelegen ophaalbrug 
geen verlof tot doorvaren van deze brug gegeven 
heeft. 

(4) De schippers moeten door krachtige 
geluidseinen den brugwachter tijdig waarschu
wen, dan hun schip de brug nadert. 

(5) Nadat de brugwachter toestemming 
heeft gege.ven en niet vroeger, wordt het schip 
naar de brug gestuurd en zoo langzaam voort
bewogen, dat geen deel van de brug of van de 
remmingwerken door stooten of schuren van 
het schip kan worden beschadigd. 

(6) Indien door mist of andere oorzaken de 
bol of het licht der lantaarn niet of niet duide
lijk zichtbaar is, worden de schepen buiten 
den stoppaal gehouden, totdat van den brug
wachter vergunning tot doorvaren is ver
kregen. 

,6. (1) Bij het doorvaren v:i,n de brug 
warden de schepen met geringe snelheid 
bewogen, door trekdieren niet dan stapvoets ; 
schepen, met mechanische beweegkracht va
rende, 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. 

(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. ' 

(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 de .schepen, steigers, 
heieil, bokken · of and ere werktuigen, gebezigd 
voor herstelling of vernieuwing van de brug
werken of voor uitdieping van het vaarwater 
in of nabij de brug. 

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

doen stilhouden; 
b .. schepen aan eenig dee! van de brug vast 

te leggen of te verhalen. 
8. (1) Een schip mag tusschen den in artikel 5 

bedoelden stoppaal en de brug niet !anger 
vertoeven dan volgens het oordee] van den 
brugwachter noodig is. , 

(2) Binnen de brugopeningen varen de 
schippers elkander niet voorbij dan met toestem
ming van den brugwachter. 

(3) Tusschen den_ in artikel 5 bedoelden 
stoppaal en de brug varen de schippers elkander 
in de richting naar de brugopening niet voorbij 
dan met toestemming _van den brugwachter. 

(4) Bui ten den stoppaal waehten de schippers, 
tot dat de schepen, welke zich nader bij de brug 
bevinden, zijn doorgevaren. 

(5) Rijksschepen, schepen, welke di,mst 
verrichten ten behoeve van den Staat en sche
pen, dienende tot openbaar middel van vervoer, 
worden in de hier aangegeven volgorde v66r 
alle andere schepen doorgelaten. Zij worden 
bij beperkten tijd van opening van de brug, 
met uitsluiting van alle andere, alleen doorge
laten en daarvoor door den brugwachter 
aangewezen. 

( 6) In zoodanig geval verplaatsen de daarvoor 
door den brugwachter niet aangewezen schepen 
zich volgens <liens aanwijzing. 

(7) Is eene ontmoeting te vreezen tusschen 
een zeilend of met mechauische beweegkraeht 
varend sehip en een schip, dat getrokken wordt, 
dan moet dit laatste buiten den stoppaal 
stoppen, totdat het zeilend of met mechanisehe 
beweegkracht varend schip voorbijgevaren 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 stoppaai moeten wachten. 

(9) Bij verschil tusschen de schippers over 
de toepassing van dit artikel beslist de brug-
wachter. · 
· 9. Ingeval meer dan een schip aan dezelfde 

zijde voor de gesl~ten brug aankomt, blijven 
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de later aankomende op behoorlijken afstand 
achter de eerder aankomende. 

10. Na het weder geopend zijn van de brug 
varen de schepen door met vergunning van den 
brugwachter, volgens artikel 5; van dezelfde 
zijde naar volgorde · van aankomst, en van 
verschillende zijden, met inachtneming van 
den voorrang, als in artikel 8 is omschreven. 

11. Wanneer een schipper weigert · zijn 
sohip tusschen den in artikel 5 bedoelden 
stoppaal en de brug 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. 

12. Het doorvaren onde~ de gesloten brug 
mag niet dan met toestemming van den 
brugwaohter gesohieden. 

13. Wanneer een vastgeraakt schip het 
sluiten vari de brug verhindert, zijn bestuurders 
van den spoorwegdienst bevoegd, onder toe
zicht van het hoofd van het bestuur der ge
meente Gouda of van dat der gemeerite 
Haastrecht, en op kosten van den schipper of 
den eigenaar van het schip, het noodige te 
verrichten om aan deze belemmering een einde 
te maken. 

14. In dit reglement wordt verstaan onder: 
schepen: a.lie s~orten van vaartuigen en hout

vlotten; 
schippers: zij, die op het vaartuig of hout

vlot het gezag uitoefenen of met de leiding 
daarvan zijn belast; 

brugwachter: de brugwachter, zoomede zij, 
die hem vervangen. 

15. (1) Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen .. 

(2) De brugwachter, de ambtenaren, in 
artikel 8, sub 1°. tot en met 6°., van het Y\Tet
boek van Strafvordering bedoeld, de ambte
naren, aan wie door den Staat en de be
eedigde beambten en bedienden, aan wie door 
de spoorwegonderneming het toezicht op de 
brug is opgedragen, zijn met het·opsporen van 

· de overtredingen van dit reglement belast. 
16. Aan den brugwachter wordt op zijn ver

zoek ter handhaving van dit reglement door 
dt\ hoofden van het bestuur der gemeenten 
Goitda en Haastrecht en door de openbare bur
gerlijke of gewapende macht bijstand verleend. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Ja
nuari 1918 (Staatsblad n°. 100). 

Mij bekend, 
De Minister van Wat~rstaat, C. LELY. 

18 Januari 1918. BESLUIT, houdende beslis
sing dat intrekking eener hinderwet-ver
gunning niet behoort te geschieden dall' na 
voorafgaande waarschuwing, waar deze 
door de billijkheid gevorderd wo_rdt en 
zonder bezwaar geschieden kan. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende: dat Burg. en vVeth. van 

Amsterdam onder dagteekening van 27· Fehr. 
1917 aan J. Ch. Loriner en zijne rechtverkrij
genden vergunning: hebben verleend tot het 
oprichten van een opslagplaats en sorteerderij 
van lompen in de perceelen Groote Katten
burgerstraat 142 en 144 te Amsterdam, o.a. 
onder de volgende voorwaarden :-

dat het uitzoeken en het verpakken van 
lompen nimmer op den openbaren weg of op 
de achter de pe:rceelen gelegen plaatsjes mogen 
worden verricht ; 

dat voor reinheid van de inrichting en voor· 
verdelging van mogelijk aanwezige ratten, 
muizen of antler ongedierte moet worden zorg 
gedragen; · 

dat op grond van niet-nalevihg van die voor
waarden, de vergunning bij besluit van B. en vV. 
van 31 Aug. 1917 is ingetrokken·; 

dat tegen die intrekking M. Jochnowitch, 
rechtverkrijgende van Loriner, beroep heeft 
ingesteld op grond dat hij - pehoudens in den 
allereersten tijd toen hij, die vreemdeling is, 
de vergunningsvoorwaarden niet precies be
greep - de voorwaarden stipt heeft nageleefd 
en in de toekomst zal naleven; 

0. dat in de stukken geen bepaalde feiten 
zijn aangehaald, op grond waarvan kan worden 
beweerd dat de boven in de laatste plaats ge
noemde voorwaarde niet is nageleefd, doch 
dat het er we! voor mag worden gehouden, dat 
de andere voorwaarde niet behoorlijk is in 
acht genomen ; 

dat B. en W. van Amsterdam de vergunning 
hebben ingetrokken zonder vooraf den conces
sionaris te hebben gewaai:schuwd, dat zij tot 
intrekking zouden overgaan wanneer volhard 
werd in het niet-naleven der voorwaarden ; 

dat in dit geval eene uitdrukkelijke schrifte
lijke ·waarschuwing door de billijkheid werd 
gevorderd en zonder bezwaar had kunnen ge-
schieden; · 

dat er derhalve vooralsnog geen v.oldoende 
termen bestaan voor de intrekking der ver
gunning; 

Gezien de hinderwet ; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van B. en W. van Amsterdam 
·van 31.Augustus 1917, n°. 2883 V. H. 1917, tot 
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ihtrekking van eene aan J. Ch. Loriner en zijne 
rechtverkrijgenden verleende vergunning te 
vernietigen. (Gem.:Stem.) 

18 Januari 1918. BESLUiT, ho!ldende beslissing 
dat, wanneer een aanvankelijk in ontvangst 
genomen, in strijd met art. 52 (40 nicuw) 
der Kieswet ingeleverde opgaaf gevolgd 
is door een behoorlijk onderteekende op
gaaf v66r het verstrijken van den daar
voor in de Kieswet gestelden termijn, de in 
deze laatste opgaaf genoemde candidaat 
in de stemming moet worden betrokken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

-J. H. L. Beckers, J. M. Cobben en K. L. Mevis, 
alien ·wonende te Nuth, tegen .het besluit· van 
Ged. Staten van 30 Aug. 1917, ie Afd. Litt. 
6388/4 E, · waarbij zijri verhietigd de besluiten 
van ,den Raad der gemeente Nuth van 13 en 
14 Aug. 1917, ·strekende tot hunne toelating · 
als leden van dien Raad ; 

Den Raad van· State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 December 1917, n°. 363; 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Staat, .Minister van Binnenlandsche Zaken van 
10 Januari 1918, n °. 11053, Afd. B.B.; 

Overwegende : dat J. H. L. Beckers, J. lvl. , 
Cobben en K. L. Mevis, tot leden van den Raad· 
der gemeente Nuth_ gekozen, door den Raad 
als z oodanig z ijn toegelaten ; 

dat die toelating echter door Gedeputeerde 
Staten van Limburg bij hun besluit van 30 Aug. 
1917, n°. 6388/4 E, 1° Afd. is vernietigd, op 
grond dat op den 26sten Juli 1917 eene candi
daatsopgave is ingeleverd ten behoeve van 
-P. J. Royen, die niet door hem die haar in
leverde, was on:derteekend; dat in het door den 
Burgemeester afgegeven ontvangstbewijs van 
deze informaliteit geen melding is gemaakt; 
dat de inleveraar P. J. Royen van: wege het ge
meentebestuur is gewaarschuwd ·en hij v6fo, het 
verstrijken van het tot inleveren bestemd tijd
vak de desbetreffende candidaatsopgave van 
zijn handteekening hee~ voorzien en' aan den 
Burgemeester heeft · ter hand gesteld ; dat in 
verband met.deze feiten de inlevering der can
didaatsopgave ten behoeve van P. J. Royen. 
-kan geacht worden overeenkomstig het be
··paalde bij art. 52 der Kieswet te hebben plaats 
gehad, en <lit te eerder, waar de Burgemeester 
van Nuth bedoeld ontvangstbewijs niet in den 
bij art. 53 voorgeschreven vorm heeft afgegeven 
en gehandeld heeft also£ bovenbedoelde opgave 

· reeds bij de eerste inlevering in alle opzichten 

aan den eisch der wet voldeed ; dat naar het 
oordeel van Ged. Staten de Brtrgemeester van 
Nuth dan ook teri cinrechte de candidaatsopgave 
ten behoeve van P. J. Royen ter zijde heeft ge
legd en in de gehouden stemming alleen betrok
ken heeft de candidaten J. H. L. Beckers, 
J. M. Cobben, K. L. Mevis en F. W. Moonen; 

dat Beckers, Cobben en Mevis daartegen bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende dat de 
in strijd met de bepalingen dei: Kieswet inge
leverde opgaaf voor _P. J_. Royen door den 
Burgemeester terecht is ter zijde gelegd en dus 
terecht uitsluitend over de andere candidaten 
eene stemming is gehouden ; 
· 0., dat de aanvankelijk in ontvangst geno
men opgaaf voor den candidaat P. J. Royen; 
ingeleverd afs zij was door iemand die haar niet 
had onderteekend, in den zin der wet moet 
worden geacht niet te zijn irigeleverd geweest ; 

dat de daarop gevolgde, behoorlijk onder
teekende, opgaaf voor P. J. Royen is inge
leverd v66r het verstrijken van den termijn 
daarvoor in de Kieswet gesteld ; 

dat deze 6pgaaf dus ·mede in aanmerking had 
moeten zijn genomeri en dus ook P. J. Royen 
in de stemming had moeten zijri betrokken; 

Gezien de Gemeentewet en de Kieswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

18 Januari 1918. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Gebruik van eigendomsrecht. Een eige
naar laat een hem toebehoorende dood
loopende sloot dempen. De gemeente 
belemmert de reeds aangevangen demping 
door het in de sloot geworpene daaruit te 
doen verwijderen en op het larn;l. van be
doelden -eigenaar te doen werpen. Zij 
beroept zich op hare Verordening, bepa
lende dat slooteP, enz. dienende-tot water
loozing of waterafvoer niet gedempt of 
gedicht mogen worden dan met vergunning 
van B. en W. 

De vordering van den eigenaar, "ingesteld 
tegen de gemeente, tot herstel van den 
-vroegeren toestand en tot schadevergoe
ding, door de Rechtbank toegewezen, doch 
door het Hof ontzegd. 

Cassatieberoep, ingesteld tegen 's Hofs 
beslissing, verworpen. 

(B. W. artt, 625, 1401; Gemeentewet art, 135.) 
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, Voorzitter : 

Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohma:n. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen 
C. 0. Segers, H. Hesse. en H. M. A. Savelberg. 

M. S. Mazure, weduwe v:an_C. le Nobel, zon
der beroep, wonende te Oostburg, eischeresse 
tot cassatie van een. arrest van het Gerechtshof. 
te 's-Gra venhage op 23 Maart 1917 tu_sschen par
tijen gewezen, advocaa_t J1r. Mr. W. M. de Brauw 

tegen: 
H. S. Gratama, burgemeester van- en wonende 
te Oostburg, als zoodanig die gemeente in rechte 
vertegenwoordigende, verweerder .in cassatie, 
advocaat Mr. W. A. Telders, gepleit door Mr. 
J. J. Heyse, advocaat te Middelburg. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Art. 2 van de verordening der gemeente Oost
burg op het maken en onderhouden van slooten; 
greppels, goten, waterleidingen, watergangen, 
grachten en riolen ;,van 17 Juni 1910. bepaalt dat 
slooten, greppels of andere werken, dienende 
tot waterloozing of waterafvoer, niet gedempt 
of gedicht mogen warden dan met vergunning 
van Burgemeester en Wethouders. 

De eischeres in cassatie heeft eene sloot ten 
deele loopende langs haar er£ en in zooverre 
haar eigendom, zonder vergunning opgevuld . 
met takkenbossen, aarde, sintels en puin, en · 
op last van Burg. en Weth. is de daardoor , 
teweeggebrachte demping ongedaan gemaakt, , 
op grand waarvan de gemeente is aangesproken I 
tot schadevergoeding. De vordering is ontzegd : 
omdat aangenomen is dat de sloot, nu feitelijk: 
vaststaat dat de eigenaren er hun rioolwater : 
en antler water op loozen, is eene sioot, dienende : 
tot waterloozing en waterafvoer; feitelijk staat '. 
oak vast dat de sloot ten tijde van de genoemde i 
handelingen dood!iep en niet met eenig antler : 
zµiddel tot afvoer in verbinding stand. : 

Als eenig middel van cassatie is nu gesteld : · 
Schending of verkeerde toepassing der artt .. 
1401, 1402 en 1403 B. W., 2, 6 en 11 van de 
verordening op het maken en onderhouden 
van slooteri, greppels, goten, waterleidingen,: 
watergangen, grachten en riolen (uit- en af-: 
wateringsmiddelen) der gemeente Oostburg van' 
17 Juni 1910, gewijzigd bij verordening van' 
21 October 1912, 179 en 180 der Gemeentewet' 
door op gronden, die oak zelf met de aangehaal-; 
de artikelen in strijd zijn, te. beslissen dat ge
noemde verordening en in het bijzonder art. 2 
dier verordening van toepassing is op de ten 

processe bedoelde sl9ot, hoewel feitelijk vast
staat dat die sloot doodloopt en geen natuur, 
lijke of kunstmatige uitwatering 4eeft, en de 
door eischeres ingestelde vordering te ontzeggen. 

Bij. arrest _van 14 April 1914. (W. 9644) werd 
vo6r de Kamer voor Strafzaken van den Hoo gen 
R_aad omtrent de in dit geding betrokkene sloot 
beslist dat zij, oak al loopt zij dood, gezegd kan 
warden tot afvoer te dienen indien van de aan
grenzende e_rven water daarin wordt afgevoerd; 
bij die beslissing sluit het arrest waarvan beroep 
zich aan. 

Thans wordt niet beweerd dat ,,dienende 
tot" zou moeten worden verstaan als bestemd 
tot, maar we! dat eene doodloopende sloot niet 
kan dienen, althans niet in den zin der Oost
burger verordel).ing, tot waterloozing of water
afvoer. Daarvoor is. betoogd dat waterloozing 
en waterafvoer eigenlijk hetzelfde beteekenen 
en dat de sloot, om antler de verordeniJ:lg te 
vallen, het door haar ontvangene water naar 
elders moet afvoeren. Dit is m. i. niet juist. 
De door de eischeres aangegevene beperking 
mag wellicht warden aangenomen voor zooveel 
waterafvoer betreft, maar niet ten aanzien van 
waterloozing ; dit woord heeft toch zoowel eene 
passieve als eene actieve beteekenis ; dienen 
tot waterloozing kan zij dienen tot wegvoeren 
van water, door de sloot ontvangen, maar ook 
onderworpen zijn aan het ontvangen .van water, 
dat uit andere perceelen . in de sloot geloosd 
wor.dt. Het pleonasme dat de eisch':)res in art. 2 
ziet, zou dus in geen geval bestaan voor zooveel 
betreft wa terloozing in passieve beteekenis. 

Nu is er geene reden am uit de verordening · 
af te leiden dat voor haar eene andere opvatting 
zou moeten gelden. 

Er is een beroep gedaan op den considerans, · 
houdende dat het wenschelijk. is bepalingen 
vast te stel!en ter verzekering van behoorlijke 
uit- en afwateringsmiddelen; ikdoe daarom
trent opmerken da t onder uitwateringsmiddelen 
zeer goed begrepen kan warden eene sloot die
nende tot ontvangst van water; uitwatering en 
watorloozing kunnen als van gelijke beteekenis 
warden beschouwd ; in elk geval is de conside, 
rans niet beslissend tegenover den tekst der 
verordening; en in den titel wordt van slooten, 
enz. zonder eenige beperking gesproken ; eene 
beperking wordt oak niet aangetroffen in art.I, 
dat zoo algemeen is gesteld dat er antler valleri 
alle werken, oak aldienen zij niet tot afvoer of 
!oozing. 

Dat nu in de verordening bepalingen voor, 
komen, die niet op doodloopende slooten, alleen . 
op tot !oozing of afvoer dienende slooten, welk_e 
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m~t andere wateren -in: verbinding staan, ·toe- deed, wat zij stelt ged:aan te hebben, zij in strijd 
gepast kuµ:iJ.en worden, brengt niet, gelijk be- met die verordening handelde en lietgeen aldus 
toogd is, mede dat zulke slooten niet zouden gedaan was terecht weder ongedaan is gemaakt ; 
kunnen- v~llen onder art_ 2 ; eene verordening 0., dat de Rechtbank bij haar bov:envermeld 
kan- zeer- goed omtrent bepaalg.e onderwexpen vonnis dit verweex niet afdoende heeft geacht 
be.palingen. bevatten die slechts eene beperkte en aan de eischeresse hare vordering heeft toe
strekking en toepasselijkheiq. hebben nevens gewezen:-, doch dat het Gerechtshof bij het be
-die welke van algemeene toepassing zijn. streden arrest toen door den gedaagde van deze 

Ik zie dus geene reden tot afwijking- van de uitspraak in beroep is gekomen, deze is ver
een·maal aangenomene opvatting- en concludeer nietigd en de eisch ontzegd ; 
tot Vel.'Werping van het beroep met veroordee- dat het Gerechtshof tot deze beslissing· is ge-
1ing van de eischeres in de kosten. komen onde·r meer·op grond, dat het hier in 't 

bijzonder aankomt op de toepasselijkheid .van 
De Hooge Raad, en7<. ; art. 2 der verordening der gemeente Oostburg 
0., dat blijkens het bestreden arrest en het- van 17 Juni 1910, gewijzigd 21 October 1912, 

geen van wat. de feiten betreft daarin overge- welk artikel luidt : · 
nomen is uit het vonnis der Arr.-Rechtbank te ,,Slooten, greppels of andere werken, dienende 
Middelburg van 14 April 1915, eischeres bij tot waterloozing of waterafvoe:r, mogen · niet 
inleidende dagvaarding- heeft gesteld·: gedempt. of gedicht worden dan met vergunning 

dat zij eigenares is van eene in de gemeente van B. en W., gehoord den eigenaar van die 
0.ostburg ·gelegen aan een haar toebehoorend· werken• en de eigenaren van de aanliggende 
wei!and grenzende sloot, die zij· in ·Januari 1914 perceelen, en ook van·het polder- ofwaterstaats
wilde doen• dempen ; bestliur als de geregelde afloop· en· afvoer van 

dat, toen werklieden in haar dienst daarniede des polders binnenwater daarmede-geinoeid is" ; 
bezig zijnde takkenbossen en andere voorwerpen dat nu• voorzeker onder slooten alleen die te 
in die sloot hadden geworpen, namens den ge- verstaan zijn, welke dienen tot" waterloozing 
<laagde hun door den gemeenteveldwachter is of waterafvoer, maar dat daaronder de- onder-. 
gelast daarlliede op te houden, aan welk bevel havige ·sloot zeer goed kan· behooren, ook al 
gevolg is gegeven, waarop een werkman der loopt zij dood' en ar heeft zij geen natuurlijke 
gemeente, lliede op bevel van gedaagde, het of kunstmatige uitwatering·; · 
in de sloot· geworpene daaruit weder heeft ver- dat imlliers volgens de· taalkundige beteeke
wijderd, en op~haar land g~worpen; door,welke nis van het woord waterfooz-ing of waterafvoer 
onrechti;natige handelingen zij schade heeft eene sloot reeds daartoe dient, wanneer ge
geleden-en op welken;grond zij onder meer heeft regeld-naar: en in die sloot water wordt geloosd 
gevord_erd, dat gedaagde in zijne qualiteit" zal' of ·afgevoerd; gelijk bij- de onderhavige sloot 
worden. veroordeeld Olli eischeresse's grond· feitelijk- vaststaat, onverschillig of dat water 
wederolli in zijn ·vroegeren toestand te herstellen:- weder uit die sloot wordt geloosd of afgevoerd ; 
of te doen herstellen, -het nit de sloot gehaalde O., dat tegen deze beslissing is aangevoerd 
<laarin weder te storten of te doen_ storten en het navolgende lliiddel van cassatie .: (zie cone!. 
Olli ha~r te _vei:goeden alle-door de bovenver- proc,-gen;); 
melde daden geleden of _nog te lijden schaden, O. hierollitrent: 
kosten en. interessen; nader op. te: lliaken bij dat de in de toelichting tot het middel verde-
staat en te vereffenen .. volgens de wet; ·:digde opvatting-der in art. 2 der bovenvermelde 

·o.,_ dat hierop door den g;daagq.e de gestelde · verordening- gebezigde woorden ,,slooten ..• 
handelinge:t;t niet zijn ontken9-, maar betwist·is, •dienend tot waterloozing of waterafvoer", a!s' 
<lat deze -o_nrechtmatig zouden zijn, daar de zouden daaronder alleen te verstaan zijn slooten 
sloot, waarvan aan eischeresse_een gedeelte toe- die:iJ.ende tot· doorvoer van water, die dit en 
behoorde dat zij deed dellipen, diende tot opnellien en weder afvoereri, onjuist is; 
waterloozing of waterafvoer voor verschillende dat toch een sloot zeer goed tot !oozing of 
daa.raaµ_grenzende lan_den, somlliige met daarop. · afwatering van water kan dienen, ook al loopt 
staande gebouwen en derhatve volgens eene --2iij dood, lliits slechts water van een antler 
te Oostburg geldende Gellie_enteverordening p~rceel in di(l._sloot wordt gelo6sd of afgevoerd; 
zonder vergunning van het dagelijksch 'bestuur dat nu namens eischeresse een beroep_ is ge
der gemeente niet lliOCht worden gedellipt noch daan op de considerans der verordening van 
zelfs verondiept, zoodat, toen eischeres zonder 17 Juni 1910 vermeldende," dat het wenschelijk 
daartoe eenige vergunning verkregen te hebben is in het belang der open bare o_rde en gezond-

1918. 3 
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heid bepalingen vast te stellen ,, ter verzekering 
van behoorlijke uit- en afwateringsmiddelen", 
m_et welke woorden een pleonasme zou zijn be-· 
doeld, doch al ware zulks het geval, dit niet ter 
zake zou doen ; 

dat wijders is. betoogd, dat in de verordening 
voorschriften voorkomen die alleen van. nut· 
kunnen zijn, wanneer met het doorstroomen 
van water wil bevorderen, althans niet ver
hinderen, zooals het verbod van art. 3 om zonder 
vergunning bruggen, dammen, of andere be
letselen in de slooten te leggen of de in art. 4 
vermelde verplichting om de in die dammen 
tot waterloozing dienende kunstwerken in goe
den en bruikbaren staat te -onderhouden, doch 
dat de omstandigheid, dat sommige bepalingen 
der verordeningen welli~ht bij doodloopende 
slooten minder noodzakelijk zijn dan bij die, 
welke tot doorstrooming van water· dienen ten• 
deze niets ten voordeele van de meening van 
eischeresse bewijst, daar de verordening niet 
alleen doodloopende slooten maar ook andere 
die wel tot doorstrooming- van water dienen, 
op het oog heeft ; 

dat eindelijk de bepaling van art. 6, dat de 

1n de vorige artikelen genoemde werken op een. 
behoorlijke door B. en W. te bepalen diepte en 
bodembreedte en steeds zuiver van vuil, afval 
en anderszins gehouden moeten warden als ,,be
slissend" voor de juistheid van de in het middel 
verdedigde opvatting is voorgesteld, doch ten 
onrechte, daar het duidelijkis, dat ook door het 
in goeden toestand en vrij van vervuiling houden 
van doodloopende slooten, het belang der open
bare orde en gezondheid kan worden gediend ; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie.kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 Januari 1918. BESLUI'.l', houdende machtia 
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de ·wet·. van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62.), laatste- • 
lijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 240) en de wet van 5 De
cember 1881 (Staatsblad n°. 185). 8. 101. 

19 Januari 1918. BESCHIRKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
tot nadere uitvoering van art. 2, zesde en 
zevende lid, slot, van de· Oorlogszee
ongevallenwet 1915. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid ·en 
Handel; 

Gelet op art. 2, zesde en zevende lid, slot,:· 
van de Oorlogszeeongevallenwet 1915 (Staats
blad n°. 214); 

Heeft goedgevonden : 
l•. met ingang van heden en in afwachting 

van de totstandkoming van eene beschikking, 
welke thans wordt overwogen en waarbij even
tueel eene meer gespecificeerde regeling zal· 
warden getroffen, zijne beschikking van 23 Mei 
1916, n°. 4363, afdeeling Nijverheid (afgedrukt 
in de N ederlandsche · Staatscourant van 24 Mei 
1916, n°. 122) in te trekken; 

2°. te bepalen, dat de uitkeering in eens, 
wegens totaal verlies van goederen, bedoeld 
in art. 2, zesde lid, der genoemde wet, uitge
drukt in veelvouden van het dagloon, dat elk 
individueel lid van de bemanning van ee11 
zeevaartuig geacht wordt voor de toepassing 
van de Oorlogszeeongevallenwet 1915 te vera · 
dienen bij oorlogszeerampen welke geacht · 
warden te hebben plaats gehad na den dag 
waarop deze beschikking in werking. treedt, 
zal bedragen voor: 

Op handelsschepen. Op visschersvaartuigen. •' 

a. Zeilzee-
visschersvaartui- b . . Zeilze·e-Schepen van Schepen van gen van meer dan 

RANG. meer dan 400 register- 40 ton (2.83 M3 ) viss~hersvaartiii-

400 register- topnen bruto bruto.inhoud en g()n van 40 ton 
alle door een 

tonnen bruto inhoud krachtwerktuig (2.83 M3 ) bruto-

inhoud. of minder. voortbewogen inhoud en daar 
zeevisschers- beneden. 
vaartuigen. 

I 

Het dagloon : Het dagloon : Het dagloon : Het dagloon : 
Schippers. 187½ X 112½ X 75 X 45 X 

Stuurlieden. 150 X 112½ X 60 X 45 X 

l'via.chinisten. 150 X 112½ X 60 X 45 X 

Overigen. 67½ X 67,½ X 60 X 45 X 

's Gravenhage,. 19 Januari 1918. 
De 1rf inister voornoemd, POSTHUMA.-
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23 ·Januari• 1918. BESLUIT, houdende be-
slissing dat aan hem, die op 21 .Maart in 
-het genot was van uitstel van eerste 
oefening en dus op dien datum niet tevens 
-wettelijk bestemd kon zijn ter inlijving, 
geen reden tot vrijstelling ·wegens broeder
dienst kan ontleend worden. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. SisJingh Wz. te Groningen tegen het besluit 
van Ged .. Staten van Groningen van 2 Nov. 
1917, n°. 255, 3• afd., tot ongegrondverklaring 
van zijn_ beroep tegen de uitspraak van den 
Militieraad der provin~ie Groningen van 19 Sept. 
1917, waarbij de door zijn zoon D. W. Sissingh, 
dienstplichtige der gemeente Groningen, lich
ting 1918, aangevraagde vrijstelling, wegens 
broede:rdienst is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scb.illen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Jan. 1918, n°. 394; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Stait, Minister van Binnenlandsche Zaken 
va:q 15 Jan. 1918, n°. 290, Afd. B. B.; 

Overwegende : dat voormeld besluit van 
Ged. Staten is genomen uit overweging dat uit 
het getuigschrift model 8 in zake broederdienst 
blijkt, dat het gezin, waartoe Dirk Weeardus 
Sissingh behoort, op 21 Maart 1917 bestond 
uit twee zoons, waarvan de oudste is Willem 
Johannes Sissingh, geboren den 2lsten April 
1894, en de meergenoemde Dirk Weeardus de 
jong·ste; dat uit het bij genoemd getuigschrift 

' overgelegd ,,riittreksel uit het stamboek van 
de Zeemilitie" dd. 8 Aug. 1917 blijkt, dat 
Willem Johannes Sissingh den 17den Maart 
is ingelijfd ; .dat hij vervolgens voor een j aar 
van den die:i:ist is vrijgesteld en deswege ont-. 
slagen op 27 Maart 1914; ·dat deze vrijstelling 
tweemaal is verlengd, eerst tot 27' Maart 1916, 

. vervolgens tot 27 Maart 1917 en hem vervol
gens uitstel van eerste oefening is verleend tot 
4 Sept. 1917 ; dat het tweede uittreksel, ge-· 
dateerd 17 Sept. 1917, dezelfde gegevens bevat 
doch bovendien vermeldt .dat de betrokkene 
op den 4den Sept. 1917 in werkelijken dienst 
is opgekomen ; dat de adr!)Ssant in zijn bezwaar
schrift van 22 Sept. 1917 aanvoert te vermeenen, 
dat zijri zoon Dirk Weeardus recht had op vrij
stelling wegens broederdienst, omdat zijn oudste 
zoon Willem Johannes zich direct na zijn 
terugkeer uit Ned.-fudie ter· beschikki.ng heeft 
gesteld bij den commandant der Marine ·te 
Willemsoord, hetgeen _zou blijken uit een over
gelegd schrijven van Onzen Minister van 
Marine d.d. 25 Jan. 1917, n°. 46, Afd. B.; d~t 

daarna aan laatstgenoemden zoon, op zijn ver
zoek, uitstel van eerste oefoJ:!-ing werd verleend 
tot en met 4 Sept. 1917, qlijkende uit een over-. 
gelegd besluit vap. Onzen Minister van Marine 
van 29 Jan. 1917, Afd. B. n°. 61, en de ge-. 
·noemde Willem Johannes dus sedert 29 Jan,' 
1917 bestemd was ter inlijving; dat de Militie
raad in zijn meergenoemd rapport van 29 Sept. 
1917 mededeelt, dat de laatstelijk verleende 
vrijstelling eindigt op 27 Maart 1917; dat met 
ingang van dien datum uitstel van eerste. 
oefening werd verleend tot en met 4 Sept. 1917.; 
dat de reden voor vrijstelling wegens· broeder
dienst alleen geldig is, zoo die heeft bestaan 
op 21 Maart van bet jaar, ·waarin omtrent hem, 
voor wien de vrijstelling wordt gevraagd, door 
den Militieraad uitspraak mo·et warden gedaan ; 
dat op genoemden datum (21 Maart 1917) d~ 
·oudste zoon uit den dienst was ontslagen als 
gevolg van eene hem verleende vrijstelling en 
,de jongste zoon derhalve niet wegens broeder- · 
dienst kon warden vrijgesteld ; dat de reclamant 
in eene door hem onderteekende en op 10 Oct. 
l1917 gedateerde memorie teg(ln de uitspraak 
;van den Miiitie:raad mededeelt, dat zijn oudste 
~oon had kunnen afwachten eene oproeping 
·om te warden ingelijfd; dat hij zulks na terug- · 
keer uit Ned.-fudie niet heeft gedaan ·maar 
~icb vrijwillig ter bescbikking van Onzen Mi
nister heeft gesteld; dat hem op zijn verzoek 
.bij beschikking van 29 Jan. 1917 uitstel van 
'eerste oefening ~erd verleend tot en met 4 Sept. 
1917 en hij op 29 Jan. 1917 dus definitief be
stemd was om op 5 Sept. 1917 te warden inge
lijfd, zoodat op grond van het bepaalde bij de 

1
artt. 23 en 24, l • lid, 1 °. der Militiewet recht 
bestcind op vrijstelling wegens broederdienst ; 
·dat de appellan.t ter openbare zitting van Ged. 
Staten op 19 Oct. 1917 is verschenen, doch bij 
zijn verweer geen nieuwe gezichtspunten heeft 
geopend, blijvende hij aanvoeren dat door het 
besluit van Onzen Minister van Marine van 
den 29sten Jan. 1917 tot het verleenen van uit
_stel van eerste oefening eene bestemming ter 
inlijving zou zijn ontstaan; dat bij het genoemd 
ministerieel besluit van 29 Jan. 1917 aan Willem 
Johannes Sissingh ,,in onmiddellijke aansluiting 
op het tijdvak, waarover de hem laatstelijk 
verleende vrijstelling loopt", uitstel van eerste 
oefening werd verleend tot en met 4 Sept. 1917 ; 

· dat vaststaat, en door appellant dan ook niet 
is betwist, dat de· laatstelijk verleende vrijstel
ling eindigde op 27 Maart 1917; dat dus mede 
vaststaat dat Willem Johannes Sissingh op 
21 Maart 1917 in het genot was van eene wet
telijk verleende vr-ijstelling, waaruit volgt dat 

::-.:* 
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hij op genoemden datum niet tevens wett~lijk 
. b"estellld kori zij;;_ t~:r inlijvi'ng ; dat. \lP de~Jn 
g~~nd 'het' bezwa:a:rschrift \l,us ongegrorid IllO~t 
wo;d~µ'verklaar'c:(; '\lat de zoon Wille,m Jcilian
n'.es b~yen'.di~:ri riiet weer t~r inlijving kon worden 
opg~.~O~P,eri, p~d:1:t hij ;e:eds ~~~ ingeliJ1<l. ~ 
op '18 Maart 1914 - en voor helll, bij ni~t
ve:rni~uwing ' d~r vrijstelling,' alieen de ver~ 
pli~hti:rig kan ontstaan om in ,verkelijken di~nst 
t~'t~ed~n tot'h~t .;e;d~r .;ervuilen van zijn reeds 
a:ange-~~ngen';~ifl\Sttij<l., zo9,dat ~ij ~i~t· a1;3-d~~
m:i,al be~temd kon worden ter inlijving b,ij de 
mi.Iitie; dat ook voig~n~ 

0

geen der andere, b.e
paling~h van d~ artt. 24, 25 en 26 de:i; Militie
~~-t recht op nij~teiling wegens broedt;irdieµst 
bestaat; ' . . . . .. 
. ,,dat de appellant in beroep aanvoert, dat zijn 

ou.dste · · z oori .. \vme:m J qha,n:ries Sissingh, in'.
g;~lijfd ais W,~li~ien-·w.i,i,tr90~ ~nd~r s~3:m b. n ° ., 
1724 c, yrijstelling genoot van 27 Maart 1914 
tdt 27 llfaart 1915, ,;eike v;ijstelling werd ~~r
le,ngd tot ;esp'. 27 Maart 1916 en'. 1917 -wegens 
v~;blijf 'in Nederl.-Indie als stuurinan bif de 
K~ninklijke Paketva~rt-Maats~happif;" dat hij 
zicii.' na zijn t~rugkeer uit Ned:-Indie in' Jari: 
lilY.7 t~r b~·schikki;{g stelde vari ci~n Colllman
dant d~r . Mari:r;_e_ 'te ~iiilemso~rd en hiervan 
te~ens kennis gaf t~r Secreta~ie der. ge:meente· 
Gr~~ngen ; dat, aangezien hij ecbte.r v66r z.ijn 
ii1d1ensttreding gaarne. examen ,;enschte af 
t~ legg~n als i.• Stuurman groote ·stoom_;aart 
e;; de tiJd tot 22, Februari daarvoo; ti k9rt 
was, hij verzo9ht; op een la~er tijdstip, bijv. 
in.Mei, op te mogep. komen eP. hem uitstel werd 
verl~~nd 'tot en :inet ~- Sept., ~?odat h._ij d.~n 
5cien Sept. fo werkelijken dienst is get:reden ; 
d-;,:t b.ij 'meent dat de j~rigst~ zo.on. Dirk Wee: 
a~dus techt heeft op,vrij~t~lling wegens broeder
di_;nst ;. dat, ~ocht ev,,;mvel blij~ep. d~t zijne 
ll}eening niet juist is, .hij toepas_sing verzoekt 
van ·art. 21, 7b. der Militiewe,t ·en \\el om de 
v9ige;_dt: redenen : dat··~e oudste zoo~, ze~ma:ri 
z\jp.de; dient ai~ milicien~matr,oos bij de 1Vlarfoe' 
eii" daar 'is in zijn beroep, ter,vijl het voor deri 
j~ngsten zcion, ·studer>t-technoloog; 2• studie_. 
j~~r .. ·;an de Tech;,ii~che Hooge~ch'ool t~ D~ij~ en' yoor zijne s.tudien en· vcior zijne ·toekom~tig:(! 
c3:rr:i~fe van groot belang is, bij eventueele 
demobilisatie vrij te 

0

Zij~ ·van niilitieplichten'; 
·c:r: dat· de gronden, waa~op het best;eden 

b1;s.luit van Ged. Sj;aten st~uri.t juist zij11; . 
0. wijders, dat omtrent het verzoek van den 

appel1ant t~t toepasslng van art. in, l_• lid,' 
cinder 7°, der Militiewet bij dit'beroep ge{)ne 
b~~lissing kan worden'. 'genomen ; ' 

0
Gezien de l\filit1e,;et; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
J,,et b~;~ep ongegrond te verklaren'. 
pnze Ministe1: van. BinnEe~lan,~~che Zake~ 

is belast enz. (';V- v. d.: J,3. 4.) · 

24 Januari 1918. BESLUI'll, tot va_ststelling 
v~n de i:egel!Jn .;,:~or het g~brn,ik van het 
locale Rijkstelefo_onnet· te Eda'll/, en tot 
intr.ekking van de aan de gelll~ente Edam 
verleende co~cessie .;,:oo:r den aanleg en ·de 
exploitatie van een ·,;oor publiek verkeer 
bestemd telef~cn:i:u~t ai'd~ar. s. 102. . 

Wr; WILHELMIN.ii:;' ENz::' ·· 
Gelet ~p arlike'i 1~ van d<: Telegraaf- en 

Telefoonwet i904 (B_taatsbla_d· n°. 7); · 
lll ~anmerki:~ig neme1;1c1e: da,t ~et wensyhelijk 

is om - met in trekking van de aan de gemeente 
Edam verleende . ~on'cess.ie ':.,:~~r d~~ aanleg en 
de exploitatie v,an ·een· vo~r pi:i:biieii:'v~rke~~ 
bestemd t~iefoon~et aldaar -: regel~Il vasti te 
steil~n voor het gebru'ik ·van het te Eda;,,_· te 
vestigen locale Rijkstele~o~niiet ; . 
. Op de· ;oordracht v:an Onzen. Minister van 

Waforstaat van 5 Janu~ri 1~1.8, n°. \"Afdeeling 
Posterijen en Te,legrafi!l; . . , . 

Den Raad van Staiie.gehoord (advies van den 
15ci.en januari 191s, n~. 23); . · ' 

G~zien h~t nader ·rappm:·t" yap. voornpemden 
Minister van 23 Jam,iari 1918, n°. i9. Afdee_ling 
P~~t~rijen en Telegrafie; . . . , . . 

.. Hebben goedgevo;d-en en verstaan : 
me.t ingang van i Feb~u.1;;_:ri 19i8 : . 

A. in te tre]rk,e_n hej; Koninklijk b_esluit va,n 
16 April 1903, n°. 9, ho~dende concessie aan 
d~ g~me~nte Edam voo; den aanleg en. de ~~~ 
ploitati~ vari h~t Io~ale telefo~nnet. aidaar ; ' 

B. vast te_ ~teil~n de navolg~nde ~eg.ei~; voor 
het gebruik va1;1 h~.t, lo~ale_ Rijkst\lle~~on.net, te 
Erlam,. · · 

1\rt. 1. Voor_ aansluiting va.n een, •p(lrcee_l 
aan het locale Rijkstelefoonnet te' Edam, ' 
gel;g\ln,. op niet verderf!D. hewels b:ree\f ,ge~e~en · 
afstand dan 1000 . M. van een der bureelen 
Edr1m of ·volendam is v~rschuidigd pe~ jaar 
f 4_0. . . ·. ·. , · · 

2. Voor a_ansluiting ·van perceelen op ve,;
deren afstand, ·a.an d.1.e bedoeld in artikel i, 
is b~:v~~ ·het· j_aari\i~s~b.- abonne:Uent v~rl!chul'. 
dig9- eep jaarlijksc)l b,edrag va:n ~ 2.~ ~oor 
elke_ 100 l\L (of gedeelte daa,rvan) o:ver de.n 
ve:rderen li~melsbr'e:ed gemeten afstand. . 

3.. Het ·abonnenient ·voor eene . ~etaan
sluiti!).g ~ordt ~~:rigegaan v~or' perceelen gei~gen
binnen. het in artikel 1 bedoelde minii:Jiui:n~ 
tari~fsgebi~d' voor den 'tijd '.;an ten: ~foste 
een jaar, terwijl v;oor elken. hemel~breed ~ec_ 
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fueten afstarid van ioob M. {bf gedeelte daar
i-'an), dat een perceel buiten dat gebied is 
gelegen; het abonnement wordt afgesloten 
voor eeri jiar langer, met een iri.axirttum- van 
5 jaren: . 

4. Aansluitingen over llingereri afstand 
dan 15 :k.M. warden niet tot stand gebracht, 
behoudens in bijzondete gevaileri eh onder 
door deh Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie te steilen bl3pitlingen 'en met 
betaling van de aaiiiegkosteri over het lijn-
gedeelte boveh de 15 K,J\,l, . 

In bijzoride:re geviillen tet .beoordeeiing van 
den Directeur-Gerieraai der Pdsteriien en Tele
grafie kunnen op verzdek van belanghebbenden 
Worden toegestaan : 

a. tijddij ke aansluitingen vobr eeri korteren 
termijn dari een jaid·, tegen voldbei:iing in 
eens en oij vociruitbetali:n'g vlin alle aanleg
en opruimingskosten en tegeti. b'etali:hg van 
een evenredig deei van hat jaarlijksch abonne-
ment; . 

b. seiziJeiidbonnenienien vo'or riiet langer dan 
6 achtereeii.volgende iiJ:iiai:ideit, tegeii: _betaling 
van 2/a vai:i het in cift besfoit genoeind~ tarief, . 
met dieri veritande even-ivel, dat de belang-

. hebbende zich verbindt voor 2; 3, 4 of 5 achter
ee:i:ivolgende seizoenen, a:l naa:t gela'n.g het 
perceel, waar.foor de a:arisluiting ~btdt ve'rlangd, 
is gelegen buiten l:iet :n:ii¾ii:niµin-tariefsgebied 
op niet meer chin 1000 M., 2000 M., 300·0 M., 
en boven 3000 M: buiten d/i;t gebied: 

5. 1. Het in: artikel 2 bed6'elde b~drag 
van f 2 . ..:.:..: kari in bijz'b:r\.dere gevallen door den 
Directeur:Genera:al der Po~terijeri en Telegrafie 
Worden· ver:minderd: 

2; Indien ten behoeve van de· aarisluiting 
van . perceeien uH:keeringeri• aa::r\. derden of 
briitengewone kosteh van aanleg nciodig zijn, 
kunnen deze ,op' den belanghebb'ende wordei'i 
verhaald. 

3:. Met afwijking -ian het bepa!ilde onitrent 
den duur van het· abonnement kan door' den 
Directeur-Generaal der Posterij/in: en Telegrafie, 
op schriftelijk ve:rzoek van den geabonneerde, 
t~sschentijds ontlfeffiiig vari eei:i abonnement 
verleend worden, indien hiervoor bijzondere 
redenen aanwezi'ii iijn. A;,;ii eene oittheffing 
van een gewoori aociiine:ii:ieiit kan evenredige 
terugbetaling van aoomiemetitsgelden en even
tueel jaarlijks verschuldigde bijzoridere ver
goedingen ~orden verbond,eri bver het· aantal 
volle .maanden waarvb'ot de ontheflirig geldt, 
en waarover die gelden, en'.t, :r'eeds zijn voldaan. 

4. Indien eii vdoi: zoolan'.g ~en geab'onni,erde 
meer dad 10 aanslu'itingen aa11 het locale 

Rijk~telefoonnet Edam ten eigen behoeve in 
gebruik heeft, wordt van_ die mee:rtle.re aanslui
tingen eene . vermin~ering van abonnement 
genoteri van '/a v:iiii den abonrieinent~prijs per 
jaar en per aansluiting. 

6. Zij, wier perce~ien op de in dit besluit 
bedoelde vo_or~aardeii. aan het, locale Rijks
telefoonnet te Edam zijn aangesioterl, kunnen 
gedurende,de openirigsuren van cl.at net onder
ling kosteloos gesprekk:en v:o~ren. . . 

Deze . kostelo-oze gesprekken zijn echter 
niet toegelaten tussclie:h perceelen, aangesloten 
a.an het net Edam, wanneer die perceelen 
liggen hini:J.en eenzelfde gemeente aaii welke 
concessie is ver leend voor een lo~aal telefoonnet. 

Eveneens li:unnen nit d(l openb'are spreek
cellen of publieke telefoonstations locale 
gesprekken worden a~,11gewaagd . met de 
aangesloteneri aarl het ioc~i~ telefoonriet te 
Edam. 

BIJZONDERE VERGOEDINGEN. 

7. Van Rijkswege word.en op verzoek van 
deii geabonrieerde, .wiens perceel tegen de in 
dit besluit bepaalde bedragen aan het iocale 
Rijkstelefoonriet te Edam is aang.eslo'ten, in 
de aansl~iting van zijn perce·el neventoest~llen 
ingeschakeid of wijzigingen aangebraclit tegen 
betaling· vitn het tarief in onderstaariden staat 
vermeld. 
- oin::iERWEiiP. . ' Bedrag. 
1. Tweede en volgend wandtelefoon-

toestd,_:_ ... ,, .. .. . ·. . , ., . 
a. irihetzelfdeperceelalshethoofd- p. jaar. 

toestei, per toestel . . . . . . . f 10.-
b. in eeµ antler perceel, nje·t meer 

dan ido' M. hernelsbieed v:er~J.
derd,vari het perceel, waa:rin iich 
het hocifdtoestel bevindt . . . i5.-, 

c. in een aiider perceei, :me~r a:~~ 
100, do.eh niet :n:ieer_d~ri 500 M. 
hemeisbre'ed verwij'ciertl :van liet. 
perceet -ivaarin het hoofdtoeitel 
is geplaatst . . . . . . . . . 25.-

d. de vergoedir:ig v:ermeld onder b 
en c wordt bij ingebruikgeving 5.- en 
der toestell~n, verhoogd met on- . 10.
de'rscheidenlijk . . . . : . . in eens. 

e. ingebruikgeving vaii rieven'toe
stellen ii;{ een. per~eei, mee:r dan 
500 M. hemel~b~e~d. vermjderd 
van hetperceel, waarinlietl:i'.oofd
tciestel is geplaatst, kan geschie
den volgens Speciale voo~ elk ge
val door den Di~ectei'.ir-Gene:raal 
der Post~rijen en T~legrafie met 
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den aanvrager te sluiten ov_er- Bedrag. 1 

eenkomst; p. jaar.-
/. voor eene nevenaansluiting op 

eene andere nevenaansluiting is 
hetzelfde tarief van toepassing 
als voor ·eene hevenaansluiting 
op eene hoofdaansluiting; 

g. bij het aanbrengen van neven
toestellen is steeds ook de ver
goeding voor den benoodigden 
.schakelaar verschuldigd. 

2. Voor een tafeltoestel - in plaats 
van een wandtoestel- wotden de 
kosten verlioogd met . . . . ·. . f 2 .. 50 

3 Extra-schel (verklikker): 
a. in hetzelfde perceel als het toe

stel,' waarmede de extra-schel 
verbonden is, per schel 1.50 

b. in een ander perceel, niet meer 
dan 100 M. hemelsbreed verwij
derd van het perceel, waarin 
het met de extra-schel ver
bonden toestel is geplaatst, per 
schel . . . . . . • . • . . . 5.-

c. zijn in een perceel, als bedoeld in 
punt b hiervoren, twee of meer 
met hetzelfde toestel verbonden 
extra-schellen geplaatst, dan is 
alleen op de eerste van deze ex
ti-a-schellen het tarief volgens 
punt b van toepassing, terwijl 
voor de overige op hetzelfde toe
stel geplaatste extra-schellen in 

' dat perceel verschuldigd is het 
· in punt a genoemde bedrag. 

· 4. Schakelaar : 
a. uitschakelaar voortoestel of ex

tra-schel . . . . . ..... 
b. omschakelaar (niet ingericht 

voor het voeren van onderlinge. 
gesprekken). . . . . .... 

c. omschakelaar (ingericht voor het 
voeren van onderlinge_gesprek
ken tusschen twee toestellen) . 

· 5. Tweede telefoon . . . . . . . . 
6. Voor elke aansluitii:i_g op een scha-

. kelbord .......... . 
· 7. Stopcontacten in hetzelfde perceel, 

1.-

. 2.50 

6.__:_ 
1.-

3.-

per stopcontact . . . . . . 7.50 
8. Verplaatsing van een toestel: in eens. 

a. binnen hetzelfde vertrek . 2.50 
b. in hetzelfde perceel naar een an-

tler vertrek . . . . . . . . . 5.-
c. naar een antler perceel binnen 

het minimum-tariefsgebied .. · 12.50 
.. d. naar een ander perceel buiten 

hetminimum-tariefsgebied wordt in eens 
het bedrag sub c, ad . . . .· f' 12.50 

voor elke 100 M. geleiding of 
gedeelte daarvan, welke voor 
deze verplaatsing in gebruik 
moet worden genomen of aan
gelegd buiten dit gebied, ver-
hoogd met . . . . . . . . . 2.-

e. vervanging van een wand- door 
een tafeltoestel, of omgekeerd, 
wordt als eene verplaatsing van 
een toestel binnen hetzelfde ver
trek aangemerkt, indien de ver
vanging niet gepaard gaat met 

. verplaatsing van het toestelnaar 
een ander vertrek of naar een 
ander perceel. Is dit wel het • 
geval, dan is verschuldigd het 
bedrag, zooeven genoemd in punt 
b, c of d. 

/. gaat de verplaatsing van · een 
hoofdtoestel naar een ander per
ceel gepaa_rd met de verplaatsing 

· van een neventoestel of extra: 
schel, dan wordt voor elk ·der 
te verplaatsen neven-toestellen 
en schellen_ betaald een bedrag 
van . . . . . . . . . . . . 4.-

9. Verplaatsing van een extra-schel: 

10. 

ll. 

12 . 

a. binnen hetzeifde vertrek . 1.50 
b. in hetzelfde perceel, naar een 

ander vertrek . . . . . . . . 2.50 
c. naar een ander perceel niet meer 

dan 100 M. hemelsb;reed verwij
derd van het P,erceel, -ivaarin 
oorspronkelijk de schel was ge-
plaatst. . . . . . • . . . . . 5.-

Verplaatsing van een uitschakelaar 
voor toestel of extra-schel 1.-
Verplaatsing van een omschakelaar 
bedoeld in punt 4b en 4c: 
a. binnen hetzelfde vertrek . 1.50 
b. naar een ander vertrek, hetzij 

in,hetzelfde, hetzij in een ander 
perceel . . . . . . . . . . . 2.50 

Verplaatsing van een schakelbord 
per aansluiting : 
a. binnen hetzelfde · vertrek . . . 1.50 
·b. naar een ander "vertrek, hetzij · 

in hetzelfde, hetzij in een ander 
perceel . ·. . . . . . . . . . . 2. 50 

De in punten 10, 11 en 12 bedoel-
de tarieven gelden- zoowel wanneer . 
de daarin genoemd~ apparaten zon- . 
der meer worden verplaatst·, ·als 
wanneer de verp!aatsing een gevolg 
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is v;an verh nizing van de hoofdaan- Bedrag 
sluiting. in eens. 

13. Verplaatsing van een stopcontact: 
a. binnen hetzelfde vertrek . . . f 1.50 
b. naar een antler vertrek, hetzij in 

hetzelfde, hetzij in and er perceel 2. 50 
Verplaatsing van een stopcon-

tact naar een antler perceel kan al-
leen geschieden, indien dit andere 
perceel reeds aangesloten is. 

14. Voorzieningen in gebreken aan ge
leidingen en toestellen, welke niet 
zijn te wijten aan gebrekkige con
structie, aari de wijze van aanbren- De 
gen of aan onvoldoend onderhoud, kosten
alsmede tijdelijke of hiervoren niet de prijs 
genoemde voorzieningen. . . . . in eens. 

15. Op verzoek van den aangeslotene 
kunnen ook andere toestellen · of 
inrichtingen dan in het algemeen 
worden verstrekt en hiervoren zijn 
bedoeld, in gebruik worden gegeven, 
en zulks tegen betaling in eens, 
boven en behalve het volgens vo

renstaand tarief jaarlijks verschul
digde, van het verschil tusschen 
den kostenden prijs van het toestel 
of de inrichting, in het tarief be
doeld, en van hetgeen in gebruik 
word t gegeven. 

16. Indien ten behoeve van aange
sloten perceelen,- terzake • van de 
hierbovenbedoelde neventoestellen 
of veranderingen, uitkeeringen aan 
derden of buitengewone k~sten van 
aanleg of voorziening noodig zijn, 

--worden de werkzaamheden slechts 
ter hand genomen, indien belang
hebbende zich verplicht tot betaling 
van die uitkeeringen of kosten.-

17. Voor neventoestellen, extra-schel
len, schakelaars, tweede telefonen, 
aansluitingen op een schakelbord 
en stopcontacten is tenminste ·ge
durende een vol jaar vergoeding 
verschuldigd. 

8. De in dit besluit bedoelde tarieven worden 
van kracht: 

a. voor nieuwe aansluitingen op 1 Februari 
1918; 

b. voor bestaande aansluitingen zoo spoedig 
· mogelijk . na het einde van d_en loopenden 
verbintenistermijn; voor die aansluitingen 
blijven de oude tarieven verschuldigd totdat 
de loopende verbintenis in overeenstemming 

zal zijn gebracht met de voorwaarden van dit 
besluit. 

Het bestaande abonnement voor eene 
aansluiting kan echter op verzoek van den 
geabonneerde v66r het einde van den loopenden 
verbintenistermijn worden vervangen door 
een abonnement· op de bij dit besluit bepaalde 
voorwaarden, met ingang van den eerstvol
genden betalingstermijn. 

9. 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 voornoemde Minister 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. 

's-Gravenhage, den 24sten Januari 1918. 

WILHELMINA. 

De JHi_nister van Waterstaat, C. LELY. 

( Uitgeg. 30 Jan. 1918.) 

24 Januari 1918. BESLmT, houdende nadere 
WIJZigmg van het Koninklijk besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan h~t Bestuur der gemeente 
Leiden· vergunning is verleend op het 
landgoed ,,Endegeest", te Oegstgeest, een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 103. 

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

_Staat, Min_ister van Binnenlandsche Zaken van 
19 Januari 1918, n°. 559, afdeeling Volksge
zondheid en Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en-verstaan :· 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het laatste lid van art. 2 van het Koninklijk 

besluit van 16 September 1895 (Staatsblad 
n°. 161), zooals dat wordt gelezen ingevolge 
Ons besluit van 9 Augustus 1917 (Staatsbldd 
n°. 563), wordt gelezen·als volgt: 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1920, in elk der beide 
paviljoenen voor jeugdige idioten 9 patienten 

. verpleegd worden boven het bepaalde maxi
mum". 

Onze Minister van Binnenlandsclie Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
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dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. I zal worden gezonden aan den Raad V~I.l Stat~. 

's-Gravenhage, den 24sten Januari 1918. 

WILHELMINA. 

De 1W inister van Staat, 
1Winister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 19 Febr. 1918.) 

24 Januari 1918. BESLUIT, tot aanwijzing 
overeenkomstig art. 157_ der Hooger
onderwijswet, van : 

1°. de afdeeling gymnasium van het 
Collegie St. Willebrord te Katwi,jk aan den 
Rijn; 

20. de afdeeling gymnasium van het 
St. Ignatiuscollegie te Amsterdam; 

3°. de afdeeling gymnasium van het 
Canisius-College te Nijmegen. S. 104. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 27 November 1917, n°. 19832/3, afdeeling 
Onderwijs; 

·Gelet op artikel 157 der Hooger-ohderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 29 November 1911· 
(Staatsblad n°. 348); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Januari 1918, n°. 42); ! 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Januari 1918, n°. 564, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonderi en verstaan : 
. de na te noemen gymnasia det St. Willebrcir

dusstichting, gevestigd te Amsteiilam, met 
ingang van 16 November 1917, voor een tijd
vak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd, 
om·, met inachtne:tning der desbetrefforide 
wettelijke voorschrifteri; Mii hunne leerlin:gen, 
die het onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van. bekwaam
heid tot universitaire studien af te geven, dat 
met het ·getuigschrift, in artikel 11 der Hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgestelq : 

1 °. de afdeeling gymnasium van het Collegie 
St. Willebrord te Katwijk aan den Rijn ; 

2°. de afdeeling gymnasium· van het St. 
Ignatiu:scollegie te Amsterdam ; 

30. de afdeeling gymnasium van het Canisius
Collegie te Nijmegen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat. in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zaJ. worden geplaatst, en waarvan afschrift 

's-Gravenhage, den 24sten Januari, ,1918. 

WILHELMINA. 
De 1Winister van Staat, 

Minister van Bf~neniandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 16 Febr. 1918.) 

24 Januari 1918.. BESLUIT, tot aanwijzing,. 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwijswet van het Gereformeerd Gym
nasium te Arnhem der Vereeniging voor· 
gymnasiaal onderwijs . op Gereformeerden 
grondslag te Arnhem. t-. 10,j, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voo:rdracht van Ohzen Minister van. 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken,, 
van 11 December 1917, n°; 20692", afdeeling 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs-• 
wet; 

Gezien Ons besluit van 28 December 1911 
(Staatsblad no. 373) ; 

Den Raad van State gehoord (adv~es van 
8 Januari 1918, n°. 43); 

Gelet op het nader r·apport van: Onzen voor
noemden Minister van 18 Januari 1918, ri0'. 563,. 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonderi en vei:staa:ri : 
Het Gereformeerd Gyriuiasium te Arnhem 

der Veteeniging voor gymriasiaal onderwijs 
op Gereformeerq.eri grondslag te Arnlieni, met 
ingang van 1 December 1917; voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijziin als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aa~ zijne leerlingeri; die·· het, 
onderwijs tot aan- het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer
sitaire studien af te geven; dat met het getuig
schrift, in artikel 11 der Hooger-onderwijswet
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Biniienlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslu:it, dat 
in het Staatsblad en in de Stadtscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezondeii. aan den: Raad van State, 

's-Gravenhage, den 24sten Januari i9i8. 
WiLHELM:iNA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 16 Febr. 1918.) 
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2f/'J~nuari 1918. BESLUIT, betfeffehd'e terug-
0 -werkende kracht van kcirtirlg op trakte

meri.t als bijdrage voor pensiiien. 
WiJ WiLHELMIN:A, ENZ; . 
Bes.chikkend~ op iiet beioep; ihgesteld door 

den ·Raad d·er gemeente Batliirien tegerl. het 
oesluit van Gedeputiierde Staten van Ov:efijsriel 
vah 4 September 1917, fle Afd, 5097/3889, 
waa:roij goedkeuririg is ohthiiuden aaii zijn 
besluit van 22 Juri.i 1917 tot vasfatelling eener 

vah· tlen wegwerker Huurner:ilan met het bedrag 
der meerde:re pensioensbijdiagen te verhoogen ; 

0., dat; zboals tericlcht ·door 'Ged. Staten is 
civeiwogen; het ni:et met de billijkheid stfookt 
een ho·ogere korting da:ri aa:rivankelijk bij de 
verordeni,ng is bepaald; to·e te passen op reeds 
in fu:rictie iijnde ambtenaren; die tot de pen
siortrieering zijrt toegetreden onder de werking 
der in 1913 vastgestelde regeling ; 

Gezien de Pensioenwet voor de· gemeente
ambtenaren 1913 en de Weduwenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913; 

·Hebben goedgevonden eii veistaah: 
het beroep origegrciiiu te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (W. v. d. B. A.} 

· nieuwe vefo:rdeiiirig regeiei:ide . de bedrageri, 
die ingevolge de Pensi&ehwet vo&r de gemeente
ariiote:ilaren 1913 eh de Wedi:riverhvet voor ci.~ 
gein.-ambteharen Hil:i op de in dienst der 
gemeehte Bath:fue:il ziJii.de of in dienst dier 
gemeente geweest zijnde aiiibteriaren worden 
vei-haald; 

Den Raad van State,· Afdeelirig vooi' de Ge- 26 Januari i918. :i:hJsr.uiT, waarbij, met wijzi. 
schillen van Bestuur, gehoord; advies van ging van het Koniriklijk Besliiit _vim s April 
19 December 1917; n°, 364; i886 (Staatsbi(V], n°. 48), wordt bepaald, 

Op de voordracht van Ohzeri Minister van dat bet fort Kra;Jenhoff geeri vestirigwerk 
Staat, :Minister van Biiinenlandschii Zakim inee_i: zal iijh. f.:. ib6. 
van 17 Jan, 1918; n°, 11056; afd. B.B.; Wrj WIT,HELMINA, ENZ. 

Over,vegende : dat de Raad der gemeerite Op de v66rdraciht van Onzeii Minister van 
Bathmeii liij besiuit van 22 Juiiii917 eene nieuwe' Oor16g van 31 :beceinbei: ii:il i, Vde Afd., 
veroideniiig lieeft vastgesteld, waarin o,a; is' ii0• 140; 
bepaald dat de ariibtena:reri die op i October Geiet op artikei 3 der Wet van 21 Deceinber 
i913 in dierist ci.er geineerite ,vareh, evenals. i853 (Staatsblad n°. 128); 
alle aridere ai:ilbte:tiareii. dei' geiiieehte; 3 %· van Gelet op het KoriinkliJk Beshiit van 8 April 
den: perisioerisgrondslag vtior eigeii pensi6en iss'{i (Staatsblad n°. 48) i 
eii 1 % voorweduwenperisicieri fuoete:il bijdragen, Den Raad van State gehoord (advieli van 
terw:ijl volgeris de bestaaride veiordeiiirig van 15' Januari 1918, n°. 21); 
de airibteriareri die·op l October 1913 in dienst · Gezien het nader Rapport van Onzen voor
de:r gemeeii.te 'wareri; slechts wordt verliaald noemden Minister van 24 Januari 1918, Vde 
ten hdogste 1 ½ % van den pensioensgtoridslag Afd.; ii.O. 10.4; 
vo-o:r eigeii. pensioeri eii 1 0/4· voor wedi:i,veh- Hebben besloten en Besluiten, dat, .met 
peiisio'en ; . wijzigiiig in zooverfo van liet bove:iJ.a;arigeliaalde 

·dat. Ged, Staten van Overijsel bij besliiit cBeslU:iti het fort Kraijerilwff geeii vestingwerk 
van 4 Sept. 1917, 2e .Afd, n°. 5097 /3889, aan meer zal zijri.-
deze verorderiing hrtnne g6edkeuring hebben Dit Besluit treedti iii werkrrig op den tweeden 
orithoudeil; aarigezien de verkregeri rechten dag ria de dagteekeniiig van het Staaisblad en 
der ambtenareil die op i Oct. 19i3 iri die:iist de Staatscourant; waarin het Beshiit is geplaatst; 
der· getneeiite wai:en; door de riieuwe bepalirigeri Orize Minister van Oorlog is b'elast met de 
worden' geifohaad; . uitv6eririg van dit Besluit, lietwelk tegelijkertijd 

dat de Raad van Bathri:J'en· iii beroep liier' iri het Stdai.sblad en in de Staatsciiurant. zal 
tegeri aanvoert dat, waar de Perisioenwet voor worden geplaatst; en waarvan afschrift zid 
·de gem.-anibte:na;:reri. 1913 eri de Wediiwenwet worden -gez6nderi: aari den Raad van State: 
voor de gemeen'te-ambtenaren 1913 eeti' ver- 's,Graveiihage; den 26sten· Janua:d 1918. 
haal varl 8 °/0 toelaten, hij ook tegencive:r de WILHELMINA. 
voor 1 October 1913 aan:gestelde anibtena:ren De Minister van Oorlog;· Ii:i;J· JoNGE: 
eene uite:rst hillijke regeling heeft vastgesteld (Uitgeg, 1 Febr; 1918.) 
door slechts·4 °fo; te verhalen; dat de salarissen 
der voor 1 Octob'ei 1913 aangestelde ambte- 28 
:riaren in de' Ia:atste twee jaren· belangrijk zijri: 
vethoogd, dat van· den ontvariger· zelfs' met 
60 %- en dat verde:r besloteii. is om· het salaiis 

Januari 1918. ARREST van ii.en Hoogeri 
Raad. 

Bij de !1,i£t. 19 Veiiigheidswet en .243: 
Veiligheidsbesluit~ l!i16 j o·; art, 7 Veilig' 
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heidswet wordt het hoofd of de bestuurder 
der onderneming strafrechtelijk aanspra
kelijk gesteld voor ieder niet-gebruik der 
brillen door de arbeiders bij de bedoelde 
werkzaamheid, ten?ij - ingevolge de 
algemeene beginselen van strafrecbt -
schuld bij den beklaagde mocht ontbreken. 

(Sv. art, 407, 4°. ; Veiligheidsbesluit 1916 
art. 243.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B, Hanlo. 

Raden: Mrs. J. A. A. Bosch, A. P. L. Nelis
sen, Dr. L. E. Visser en J. Kosters. 

J. D. B. 0. enz., requirant van cassatie tegen 
een_vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem 
van 25 October 1917, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van den Kan-

. tonrechter te_ Haarlem van 23 Mei 1917, de 
·requirant werd schuldig verklaard aan : ,,het 
niet voldoen aan een eisch gesteld. krachtens 
een algemeenen maatregel van bestuur, uit
gevaardigd ingevolge art. 7 der Veiligheidswet ; 
en met toepassing van genoemd artikel en art. 
19 der Veiligheidswet, art. 243 van het Veilig
heidsbesluit 1916 en art. 23 Sr. werd veroor
deeld tot betaling van eene geldboete vari 
vijftig cent en een dag vervangende hechtenis 
(gepleit door Mr. J. F. Karsten te Amster
dam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is geheel overeen
konistig de telastelegging en met beklaagde's 
schuld hieraan wettig en overtuigend bewezen 
verklaard, ,,dat in de gemeente Velsen op 13 
Maart 1917 des voormiddags omstreeks 10¼ 
uur door B. C. Meijer, geboren 26 Juni 1889, 
arbeid is verricht voor de plaatwellerij en 
pijpenfabriek v/h. J. D. B. Olie en Gonnerman, 
van welke onderneming hij, beklaagde, was de 
bestuurder, in een werklokaal dier onder
neming, ge]egen aan de. Noordzijde van h_et 
Noordzeekanaal, alwaar electromotoren ,werden 
gebezigd a]s krachtwerktuigen en meer dan 
10 personen plachtten . te verblijven, welke 
arbeid bestond uit het autogeen lasschen van 
een vloeiijzeren bochtstuk door middel van 
een acetyleen .zuurstofvlam, terwijl hij, be
klaagde, niet heeft gezorgd, dat een doelmatig 
oogbeschuttingsmiddel, n.1. een bril met don
kergekleurde glazen, hetwelk wel van wege hem, 
beklaagde, beschikbaar was gesteld, ook door 
dien arbeider werd gebruikt". 

Tegen zijne veroordeeling te dier, zake- deed 
hij bij pleidooi twee middelen van cassatie-aan
voeren, van welke het eerste luidt,: 

,,Schending va~ art. 221 Sv., omdat het hem 
ten laste gelegde feit is, da t beklaagde niet ge
zorgd heeft, dat een doelmatig oogbeschuttings
middel door den arbeider wordt gebruikt, 
waaromtrent de Rechtbank in haar vonnis 
overweegt, dat beklaagdes gemachtigde ter 
terechtzitting heeft erkend de feiten, zooals 
die in de dagvaarding zijn gesteld terwijl de 
R3chtbank daarop onmiddellijk laat volgen, 
dat die gemachtigde heeft ontkend de voren
bedoelde zorg niet te hebben gedragen. _Daar 
mede op deze beweerde erkenning, die echter 
door de Rechtbank in hare overwegingen te
vens als on tkenning is aangenomen, het vonnis 
is gewezen, is het vonnis niet behoorlijk met 
redenen omkleed." 

Inderdaad berust de bewezenverklaring in 
het bestreden vonnis onder meer op eene 
erkentenis van geappelleerde, terwijl hieraan 
voorafgaat, dat de gemachtigde van geappel
leerde heeft erkend, ,,dat de feiten, zooals die 
in de oorspronkelijke dagvaarding zijn gesteld 
juist zijn", op welke woorden dan onmidde!lijk 
volgt: ,,dat hij ontkent, niet gezorgd te hebben, 
da.t de arbeider Meijer destijds een doelmatig 
oogbeschuttingsmiddel bij zijn werk gebruikte." 
Geheel logisch is dit niet, doch de bedoe]ing der 
_Rschtbank is toch zeer goed te begrijpen, vooral 
wanneer men er op let, dat zij van eene erken
tenis spreekt. Had zij werkelijk bedoeld, dat 
geappelleerde al het te laste gelegde had toe
gegeven, zij zou van eene bekentenis gesproken 
_hebben. Zooals de beide aangehaalde zinsneden 
nu luiden, geven zij in onderling verband klaar
blijkelijk te kennen, dat geappell~erde_ al wat 
hem te laste werd gelegd heeft erkend, behalve 
juist wat hij uitdrukkelijk heeft ont,kend, •n.l. 
het niet zorgen, dat de arbeider het oogbeschut
tingsmiddel gebruikte. Alleen de erkentenis 
van eerstbedoeld deel van het te laste gelegde 
wordt dus als bewijsmiddel gebezigd. Bij deze 
.opvatting vormt de gedachtengang der Recht
bank een.goed geheel, dat kon dienen to_t om
kleeding der bewezenverklaring met voldoende 
redenen, 

Het eerste middel kan derhalve niet tot cas
satie leiden.. Het tweede luidt : 

,,Schending der artt. 19 der Veiligheidswet 
en 243 van het Veiligheidsbesluit. 

,,De Rechtbank veroordeelt den beklaagde, 
op grond dat.niet gebleken is, dat in de fabriek 
eenig toezicht is gehouden op de nakoming van 
het ge bruik .der _brillen, niettegenstaande. als 
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. -vaststaande wordt aangenomen, dat die brillen drukkingen vindt men in de artt. 130, 175 en 
.aan de werklieden verschaft zijn: ; de betrokken vele andere. Ik wijs nog op art. 179, waar weder 
werkman zoo'n bril bij zich had en de beklaagde niet de plicht wordt ·opgelegd te zorgen, dat bij 
aan de werklieden had voorgeschreven bij het het opstapelen van voorwerpen geen verzak
lasschen de brillen te gebruiken. kingen plaats vinden, doch slechts daarbij die 

,,De eisch, dat toezicht moet worden gehou- ,,voorzorgen" in acht te nemen en toe te passen, 
den, is in de gezegde artikelen niet te vinden. ' welke tegen bedoeld gevaar ;,voldoende waar-

,,In de gezegde _artikelen wordt ·niet anders borgen geven". 
als eisch gesteld dan, dat de beklaagde de Is echter deze door mij voorgestane opvatting 
{redelijk van hem te vergen) zorg zal aanwen- te streng en moet onder zorgen in art. 243 niet 
den, dat de brillen door de werklieden worden meer verstaan worden dan het nemen van die 
gebruikt. maatregelen,.welke redelijkerwijs van een goed 

,,De _Rechtbankheeft ten onrechte de limi- hoofd of bestuurder eener fabriek of werkplaats 
tatieve maatstaf van art. 14 Arbeidswet aan- mogen worden verwacht, dan nog moet aan de 
.gelegd, maar had moeten onderzoeken of in Rechtbankworden toegegeven, datde beklaagde 
het algemeen de beklaagde de zorg heeft aan-, hierin is te kort geschoten. Van dit standpunt 
gewend, die ,,redelijkerwijze" d. i. met inacht- terecht toch wordt in het vonnis overwogen, 
neming van a]]e in dit bedrijf bestaande om- dat het niet voldoende was, dat hij - gelijk 
standigheden, van hem kan gevergd worden." door hem was aangevoerd-,- door aanplakking 

Art. 243 van he_t . Veiligheidsbesluit eischt en aanzegging aan de arbeiders had gelast de 
naast het beschikbaar stellen van doelmatige · · hun verstrekte brillen te gebruiken, maar was 
oogbeschuttingsmiddelen bij het aut9geen !as- het minstens noodig geweest, dat hij ook op de 
sc_hen, dat zal worden gezorgd, dat deze door nakoming van dien last toezicht had doen 
de arbeiders worden. gebruikt. Deze eisch legt hoµden, te meer daar hem bekend was, dat deze 
in verband met !trt. 7 der Vei!igheidswet de vee]al nie.t werd nagekomen. Van zoodanig 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor het toezic)lt nu is volgens het vonnis niets geb!eken. 
niet gebruiken dier middelen door de arbeiders Het komt mij derhalve voor, dat ook het 
op het hoofd of den bestuurder der fabriek of tweede midde! ongegrond is. 
werkplaa ts, behoudens na tuurlijk in die gevallen Ik conc]udeer tot verwerping van het beroep. 
waarin naar algemeen geldende bepalingen de 

De Hooge Raad, enz.; 
strafbaarheid is uitges]oten. Zorgen toch, dat 
iets geschiedt of niet geschiedt, is meer dan het Gehoord het vers!ag van den .Raadsheer 
hiertoe aanwenden van zekere redelijkerwijs Kosters, ter vervanging van den Raa_dsheer 
te vergen zorg; het is ._door zijne maatregelen Gratama; 
het gewenschte gevolg in het !even roepen. In Gelet op de middelen van cassatie, namens 
deze beteekenis bezigt de Arbeidswet doorloo- den requirant voorgesteld bij pleidooi, Iuidende : 
pend het woord, gelijk de Regeering bij hare (zie concl. adv.-gen.); 
M. v. A. aan de lste Kamer der Staten-Generaal 0., dat bij het bestreden vonnis, in overeen
in het licht stelde (aangehaald o. a. in de uit- stemming met de aank!acht en met qualificatie 
gave der wet bij Schuurman & Jordens,-tweede en strafoplegging a!s bovenvermeld, ten laste 
druk biz. 54). Hier was dan ook een afzonder- · van den requirant wettig en overtuigend be
lijk a~t. 16-noodig om de strenge gevolgen van wezen is aangenomen, dat enz. (zie hiervoor 
dit woord te temperen. Dezelfde beteekenis ·de concl. adv,-gen.); 
heeft het woord voorts in art. 1 der _Leerplicht- 0. ten aanzien van het eerste middel : 
wet, zooa]s wederom blijkt uit de tempering, dat tot toe]ichting daarvan is aangevoerd, 
die bij art. 6 noodig geacht werd. Een aergelijk ·dat eenzelfde - aanstonds te noemen - ver
de gevolgen verzachtend voorschrift ontbreekt klaring, door den gemachtigde des beklaagden 
in het Vei]igheidsbesluit. Toch kan de betee- ter terechtzitting afge]egd, in het bestreden 
keni.s hier -geen andere zijn ; immers wanneer vonnis als eene erkenning en tevens als eene 
dit besluit een minder ver strekkenden eisch ontkenning van de zijde des beklaagden is 
wil.stellen, weet het wel andere uitdrukkingen aangemerkt,, op grond van welke tegenstrijdig
te vinden. Zoo in art. 108, waar aan het hoofd heid het vonnis niet behoor!ijk met redenen 
der- werkp!aats niet wordt opgelegd te zorgen, omk]eed is ; 
dat door spuwen geen verontreiniging plaats O. daaromtrent·: 
heeft, doch s!echts daartegen ,,doeluiatige voor- dat blijkens het bestreden vonnis de gemach-

. zorgsi;naatrege]en" · te n:emen. Dergelijke uit- . tigde van _den requi,ant ter ter~chtzitting heeft 
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erkehd : dat de feiten, zo'oals die in de oorsprori
kelijke dagvaarding zijn geiiteld, juist zijn, da t 
hij ontkeil.t; ,,niet gezorgd te hebben, cl.at de 
a'rbeider, Meijer, destijds een doelin.1\:tig oog
beschuttmgsiniddel bij zijn werk gebrriikte", 
welke ontkennirig vervolgens wordt aange
cirongeh door niededeeling vaii eenige feitelijke 
gegevens; 

dat de Rechtbank 'deze namens requirant 
gedane op·gaven ke:imelijk heert opgevat in dien 
zitl, 'dat 'iij eene erkeritenis bevatten omtrent 
de t'en laste gelegde feiten behalve voor zooveel 
betreft het deel der aanklacht, 'dat voormeld 
geniis aan z6rg tot ondeiwerp heeft ; 

dat bij dete, iri cassatie onaaiitastbare op
vattihg eerie tegenstrijdigheid, als door requi-, 
ra:iit beweerd wordt, in het bestreden vonnis' 
niet is ·geiegen; terwijl overigens de wet niet • 
verbiedt, de opgaveh vari den beklaii'gde los. 
te maken van toevoegingen; daara'ari door hein 
vastgeknbopt, ·en als erkeriteriis aari te inerken, 
ook dari niet, als het geheel de:r opgaven van' 
den beklaagde eerie <intkentenis van het hem 
ten laste gelegde vbrilit ; 

dat mitsdien ten onrechte over het niet be
h'oorlijk m:et redenen_ orii~eed idjri van het 
vonriis wordt gekl.aagd en dus het middel niet 
aannemelijk is ; 

0. ten aanzieh van het tweede middel: 
dat blijkens de toelichting het middel uitgaat 

van de opvatting, dat de daarin genoemde be. 
palingen geensziris als eisch stellen, dat het 
hoofd of de bestuiirde:r a.er cindernemmg toe
zicht houde op het gebruik der verstrekte oog
lieschrittingsiniddelen door de arbeiders -
geiijk cle Reclitoank, ten 6nrechte een stelsel 
als neergelegd in art. 14 der Ar beidswet aaii: 
vaardende; heeft beslist, a.at eerstBedoelde be
palingen niet anders van hem eischen; daii dat 
hij in Het aige:nieen de redelijk van hem te vergen 
zorg iai aanwenden; dat de oogbeschuttings
mitldeien door de arbeiders warden gebrU:ilft, 
dat de requirant, die zcirg heeft aangewend, 
waa:r Ii.ls vaststaande is aarigenomen, dat doel
nia trge brilieii aan de · ar beiders vei-strekt zijn, 
de betrokken werknian zulk een bril bij zicli 
had; en de reqiiirant aan de atbeiders had vodr
gesch:reven; bij het a-ufogeen iassclieh d.60:r niid.: 
dei van een acetyleen zuurstofvla:in de br:ii!eil 
te gebruiken ; 

O; ci.iaionitient: 
ciat cie rechtsbescliouwiiig; waarop het middel 

berust, niet juist is, dat to·ch, waar de daarin 
aangehaalde bepalingen, voorzooveei thans 
v:ah _lielang, irl ver band met ii.rt; 7; aa'.rtlief eh g 

der Veiiiglieids\vet, onder strafbecireiging voor. 

schrijveri, da t. zoo nocidig tegeil de schiideiijk'.e 
werking der vlam bij autogeen iasschen doel
matige oogbeschuttingsmiddelen moeteri weir-
den beschikbaar gesteld en verder: , . 

,,dat moet worden gezorgd, dat deze door de 
-a·r beide:rs word en ge bruikt", ·__: het h<icifd of 
de bestiiurder der onderneihirig st'rafrechtelijk 
aarisprakelijk wordt gesteld voor ieder niet
ge b'rriik der brilleri door de ·ar beiders bij be'
doelde werkzaamheid, tenzij :_ ingevolge de 
algemeerie beginseleh van strafreoht schuld 
bij den beklaagde mocht ontbreken; 

'tl'at de Rechtbank i:ri haar vbnnis, na het 
den requira:nt ten fa:ste gelegde bewezen te 
hebberi verklaard, de te zijrier verdedigirig 
boven bij de toelich ting vii.h liet middel reeds 
vermelde inaatregelen 'eri ·oinstandigheden te 
zijner 6ntlasting ongeiio'egzaaih heeft giioo:f
deeld; ;;waar niet gebleken is, dat er iii de 
fabriek eenig tciezicht werd gehouden op-de 
hakomfug v·an liet geliiuik dier brillen" ; 

dat fu deze ovei-wegmg eh iiitspraak der 
Rechtbank ligt cipgesloteri; "dat de beklaagde 
te dezer zake is te kort ges'choten in de ver: 
piichtirigen, welke de ~et Hem oplegt, terwiji 
'cle juistheii:l van haa'r ociideel op dit punt niet 
ih · 6assa tie kari w'oi-deri ori\ierzoch t ; 

d. dat derh,alve ocik'dit midclei niet gegrcind is; 
Ve:rwerpt het beroep. ('N. J ). 

29 Januari 1918. B:lmir.irrT; tot aanwijzing, 
overeenkomstig artlkel 170 der Hooger 
oii.derwijswet van de Vereeniging ,;Het 
Nedei-landsch Lyceun:i", gevestigd . te 
's-Gravenhrf,rje, als bevoegd om bij de 
faculteit der lettei:eri eri wijsbegeerte aan: 
de Rijksuiiivfasitliit te Le'iden een. bijzon: 
dereti leerstoel te vestigen: S: 107: 

Wii WILHELMINA, ENZ. 

Op o.e vobrdracht van Onzen Minister van 
Staab, Minister van Binne:nlandsche Zakeii 
van 17 December 1917, :ri0• 2i4033, afdeelirig 
Onder#ijs; 

Gelet op de artikeleri 170, 171 en 172 der 
iiooger-orid(!rwijswet ; 

Den Raad van State gelioord, advies van 
22 ;fa:nuari 19i8; n°. 27; . 

Gelet op bet :nader rapport van Onz~n vciof~ 
noenide:n ~i~ter; dd. 26 · januari i918; Ii"; 
i421, afdeeliiig dnde:rwijs ; 

Hebbeii goedgevonderi en vei-staan : 
De Vereeniging ,,Het N eder1aridsch Lyceum"; 

gevestigd te 's-Graveiihage; aan te wijzen alii 
lievoegd o:ri:i biJ de faculteit der letteren e:ri 
wijsbegeerte aaii de Rijksunfrersiteit te Leide:n: 
een bijz"o:iiciei:en lee:i:stoel te vestigen; opdat 
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doc,~ d~n daai;y9pr t.e j-)enoem!/n hoogleera11r 
onderwijs worde geg()ven in de Paedagogie).r 
i~ vollel), omgang. eµ toepassing. - , . . ' -

O~ze --Minister v:an 'Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uftvoering -~~; dit b~~luit;' 
dat il} het, Staa,t~blqd YD: ~~ f?t~atscaur~n't zai 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
w.orden gezonden aan den Raad van State. · · 

';s:Grav.enhagE:i°, d~r'i 29st~~ ".'ran~ari 'i9is. 
,. · ·· · • · · · \viLHELMINA. · - · 

J?e llf/7ti,s~;. ~an St,~at,_ 
Minister. van Binnenlandsche Zaken, 

- -'c~~~ f. n, i,riw.El_'f. - .. 
( U,i((1Bf1'. 11 Febr:. 1918. ), 

1 Febniari 1_918. BESLur;r, t,ot aanwijzjng 
overeenkomiitig art.' i57- der -Hooger-onier~ 
wijswet van hyt pijzonder g~~siu~ 
der , y\)rernig1~g ,,Het Amstyrdall'.\~Ch 
Lyceum", geve~tigd te Am~terda,m. s. fos. 

WIJ WILHELMiN.1( ENZ, . ' 

Op de_ voora"raih( v~n 'onzen Minister van. 
Staat, Minister '''-ian. 

0

Binneniandsche' Zaken 
va~ '20 D~~E!~ber 1°!).17, ''n~. 21ii1iii, afd;eling 
o_~derwijs; . - . - , . . - . 

G\)le_t op a:i;tikyJ 15.7 der Hooger-onderwijs-
w;e_t; · · · · · · · · 

D~n Raad· van State gehoord (advies v:an 
15. Januari 1918, n?.. 20) ;. · · · ' · · · 

-G~l~t ~p het ri.aef~r rapp,ort V:\J,n Onzen voor, 
n,o,em<;len l\finister van -~~ .:i-anua,i;i 'rni8, n°. 
10_21. Afdeeling Oµderwijs; - , . . . --

- . ·m;ibben go~E,lge:v~nden en v;ers,taan: 
Het . bijzonci.E!r -gym~~~iuui' der---v~~eeniging 

,,Het Amstera'amsch ·· 1yeeu'm", gev.estigd -te 
.. (m~terdam, met ingang van 1 Jani.iari 1918,· 
vo'or een tijdperk ~an -zes, jaren aan ·te wijzen 

, ais bev:oegci; om, ~et inachtneming der a:~;: 
betreffei:\de wettelij¼e VO~;s~~ifty~, a_an z'ij;;e 
leerlingen, die_ !;iet onderwijs tot aan het einde 
he~ be~ bijgewoond, ee.q. getuig~chrift van 'be; 
kwa;mheid. tot ;;niversitaire st~dien . ·af te 
gC:-ieri.; 4,at met' het getuig~ch;ift, in artikel ~l 
der. Hooger-oncl(lrwijswet-vermeid, wordt gelijk: 
gesteld. - . - - - , -- - -

Onze· Minister. v.an Binnenlandsche Zaken 
is belast. met d~' nit~oei:i~g. ~a~ -cl.it ·besluit, cl.at 
i~ het Staatsblad en de iJtaatsco~ra;;,t ~~i w.ord~~ 
g~plaat!\t, . en w~ar~an ~f~ch~ift . ~~r . ~orden 
g~ZO\ld;;n aa~ den: R~_a1 ;an State. -·-- · · ' " 

. 's-Giavenhage; -den' 7den Eeb;~ari 1918. 
··· · - · ·· · ·w1tHELMINA. · 

De. Mi;ist~r ;;;;,,' Staat, 
1Winiste;· 'l!a:;. Binnerila;dsche Zaken, 

. ., CORT v. 'n.'irnDEN. __ , .. 

(Ui,tg_er/ ~ Maart: 191,8.), 

8 ]feb,uari ~~1_8. BESLUIT, ~ot wijziging. yan 
artikel 2 van het Koninklijk besluit van 
12 jam1~ri i916 (Staatsblad ~~- -1-:1,), h~u
dendl) ya~til_t(llliµg van regelen· ten aanzien 
van de bezoldiging van het vaste werklie
clE!n:P~+so~el)l van_ 's Rijks Munt. S. 109. 

WIJ WILHELMINA?. ENZ. 

Op de_ voprdracht van 0.nzen Minister v:an 
Financien van 5-Februari 1918, n°. 84, Generale 
Thesao/ie; -· ' · • · · ·· 

Hebben goedgevo~den, en yerstaaI1 : 
te bepalen: 
I. Artikel 2 van Ons besluit van 12 ,Tanuari 

1~16, si~atsblad n°. 14, wordt gelezen als volgti: 
,,De ja'arweclde bedraagt voor : -
fa: d~ in het vorig artikel onder a bedoE)lde 

werklieden. teµ minste f 650 en ten hoogstti f 900; 
2°. <j.e in ii~t_ -iorig a;rt_ikel on.cl.er i;" b~oelde 

werklieden 'ten -minste. f 800 en t~n hopgste 
f 100(\' ; ' .. . ·" ' . 

3°. de voorlieden ten minste f 900 en ten 
hoogst~. f 1150''.· .. 

II. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn ge_ti:ecieµ op 1 Januaii rni8.. -

. 'onze Minister . van Financien is be last met 
dy uitvoe~i~g ;an_ dit• besl:;,_it, ~~t in het Sta~Js'. 
bla-d zai word.en geplaatst. 

's~Gravenhage, 'den 8sten Februari 1918. 
. . . . . . WILHELMINA: 

· De JJf inister van Financien, TREUB. 
. (Uitgeg. 12 Febr. 19i8.) 

8 Februari 1918, BB~LUIT, houden_de aanvu)
ling van h~t Lai:iaweer-Be~luit ·1 (K'cinink
lijk Besluit van- 3 Juni 1913, St~dtsblad 
n°. 302, gewijzigd bij Besluit van 1 Nove~
ber 'faui, Staaisbiaa n°·. 404). ·s. llCT. -

WrJ WILHEL¥INA, EljZ. ' 

Op .. de voordrac~t van· Onzen Minister van, 
Oorlog ,:an 4 Februari i918, Afd. Dieri~tplich( 
n•. li8, L.; . . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
~et eers_te l_iEi yan_ a,rt. l va.n h';l_t Land weer, 

B~slu_it :i; t_e dqen luiden_: 
,,Vo()r_ zoove,r. Onze Mini_ster van Oprlog 

niE_lt. an,dei;s beP.a,alt, llee.ft de_· district,scomman
dap.t qe, be_voegdheid vaµ den korpscomman
dant- ten opz_ichte_ van de ben9eming tot een 
r;~~: ~,;_ d~ be;ord.eri~g in ra;g va_n ,.het per
sop._e_el, dat tot landwee,rcomP.agnien be.hoort, 
wier commandanten_ on_der hem ressorteer~n". 

Onze Minister v.an Oprl9g. is_ bela_st met de 
µitvoe,ing. v!J:n <lit be_sluit, dat in_ l;iet Staatsblad 
z~}: ..y_o_rd_en g~pJ_aa,ts_t en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onze Ministers van 
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Marine, van Binnenlandsche Zaken en van 
Kolonien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten Februari 1918. 
_WILHELMINA .. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

(Uitgeg. 14 Febr. 1918.) 

9 Februari 1918. BESLUIT, tot wijziging van 
de regaling der betaalbaarstelling van de 
pensioenen bedoeld bij artikel 34 der loods
pensioenwet 1905. S. 111. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Uverwegende dat het gewenscht is wijziging 
te brengen in _de regeling der betaalbaarstel
ling van de pensioenen bedoeld bij artikel 34 
der Loodspensioenwet 1905 ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Marine van 30 Januari Hll8, afdeeling F n°. 78 
en Financien van 6 Februari 1918, no. 48, 
Pensioenen ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 20 Sep
tember. 1905 CStaatsblad n°. 274); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. In te trekken het Koninklijk besluit van 

20 September 1905 (Staatsblad n°. 274); 
2°. Te bepalen, dat de pensioenen bedoeld 

bij artikel 34 der loodspensioen wet 1905, te 
beginnen met het eerste kwartaal 1918 worden 
betaalbaar gesteld in de tweede en derde maand 
van het kwartaal waarover zij verschuldigd 
zijn en op overlegging van de vereischte be• 
wijsstukken uitbetaald. 

Onze Ministers van Marine en van Finan• 
cien zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, betwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den Februari 1918. 
. . WILHELMINA. 

De Minister van Marine, J. J, RAMBONNET. 

De Minister 'Qan Financien, TREUB. 

(Uitgeg. l Maart 1918.) 

11 Feb"ruari 1918. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het besluit van 28 Juni 1917 
(Staatsblad n°.: 480), tot vaststelling van 
regelingen omtrent toekenning van ver
loven en wachtgelden aan- en omtrent 
terugbetaling van genoten uitkeeringen 
enz. .door ter vervulling van burgerlijke 
ambten naar Suriname of naar Curar;,ao 
gezonden personen.. t-'. 112. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen J\,finister van. 
Kolonien van 16 Januari 1918, lOde Afdeeling, 
n°. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies .van. 
_29 Januari 1918, no. 24); · , 

Gezien het nader rapport va11 Onzen· voor
noemden Minister van 7 Februari 1918, lOde 
_Afdeeling, n°. 40 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te· 
bepalen: 

Art. 1. In het _opschrift- van Ons besluit 
van 28 Juni 1917 (Staatsblad no. 480), tot vast
stelling van regelingen omtrent toekenning 
van verloven en wachtgelden aan- en omtrent 
terugbetaling van genoten uitkeerJngen enz. 
door ter vervulling van burgerlijke ambten. 
naar N ederlandsch-West-Indie gezonden per
sonen, wordt in plaats van ,,naar N ederlandsch
W est-Indie" gelezen: ,,naar Suriname of naar· 
Curar;,ao". 

2. Artikel 3 van Ons in artikel l aange
haald besluit van 28 Juni 1917 (Staatsblad n°. 
480) wordt gelezen als volgt: · 

,,Alle personen die door Onzen Minister van 
Kolonien, al da!l" niet na voor rekening der 
betrokken kolonie te zijn opgeleid voor den 
burgerlijken dienst in Suriname of -Curar;,ao
worden bestemd, z:ijn verplicht de deswege 
aan hen of te hunnen behoeve, dan wel ten 
behoeve van hun gezin van landswege voldane 
gelden wegens tegemoetkoming in de kosten 
van opleiding en ( of) uitrusting wegens over
tocht naar de kolonie, zoomede alle andere 
aan hen in verband met hunne opleiding en ( of} 
terbeschikkingstelling, . uitzending of deta
cheering middellijk of onmiddellijk van lands
wege toegelegde gelden (met uitzonderin!!' van 
genoten bezoldiging en hetgeen daarmede- is 
gelijk te stellen) onverwijld in 's Lands kas 
·terug te storten, wanneer de betrokken Gou
verneur heeft vastgesteld, dat zij om andere 
dan gewichtige onvoorziene omstandigheden· 
(zooals het ontstaan buiten · eigen toedo~n 
van welbewezen ziels- -of lichaamsgebreken); 

;,l 0 • hetzij voor eerste uitzending, hetzij 
voor terugkeer na verlof als in artikel 1 be
doeld, niet binnen den hun aangewezen termijn · 
naar de kolonie zijn vert10kken, dan wei de 
reis daarheen hebben afgebroken, of we! 

,,2°. hunne werkzaamheden niet of niet 
naar behooren hebben aanvaard of na terug- · 
keer van verlof als in artJkel 1 bedoeld hebben· 
hervat, dan wel binnen vier en een half jaar· 
na hunne aankomst in de kolonie uit den 
kolonialen dienst ontslagen of van hunne 
detacheering ontheven worden. 

,,Indien de in dit artikel bedoelde pers6nen 
op het tijdstip waarop zij ter beschikking ge-
steld of voor uitzending of detacheering be-
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_stemd worden, minderjarig zijn, rust de uit het · 
eerste lid voortvloeiende verplichting mede 
op hunne wettelijke vertegenwoordigers. 
. ,,De invordering van de terug te betalen 
gelden geschiedt bij voorkeur door inhouding 
van door den schuldenaar ten -laste van de 
betrokken begrooting of begrootingen genoten 
wordende inkomsten. 

,,Verhaal langs gerechtelijken weg geschiedt 
bij een door den Gouvernements-Secretaris 
onderteekend afschrift van de door den be

, trokken Gouverneur genomen · beschikking, 
waarbij de verplichting tot terugbetaling wordt 
vastgesteld, aan het hoofd voerende de woor
den: ,,In naam der Koningin !". • Dit afschrift 
heeft dezelfde kracht en kan op gelijke wijze 
en met inachtneming van dezelfde voorscbrif
ten ten uitvoer worden gelegd · als de grossen 
van in kracht van gewijsde gegane vonnissen 
in zaken van burgerlijk recht." 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van· dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad v1tn State 
en aan de Algemeene Rekenkamer en dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den llden Februari 1918. 
WILHELMINA-

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 25 Febr. 1918.) , 

13 Februari 1918. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
IJsselmonde, van 30 Janliari 1918, tot het 
verleenen v·an gratificaties aan 11 in het 
besluit genoemde personen, allen onder
wijzers en onderwijzeressen aan bijzondere 
lagere scholen in die gemeente. S. 113. 

Geschorst tot 1 Septembl!T 1918. 

1G Febr·uari 1918_ BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 15den April 
1914 (Staatsblad n°. 176), laatstelijk ge
wijzigd _bij Koninklijk besluit van den 
!Oden Mei 1917 (Staatsblad n°. 394), hou
dende vaststelling van voorschriften ten 
aanzien van ambtenaren en bedienden bij 
de Algemeene Rekenkamer. 8, 114. 

WIJ WILHELMINA, ENz; 
Op de voordracht van de Algemeene Reken

kamer van den 4den Februari 1918 La. F. S. 
en op· het rapport van Onzen Minister van 
Financien van den 13den Februari 1918 n°: 122 
(Generale Thesaurie); 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
te _wijzigen Ons besluit van 15 April 1914 
(Staatsblad n°. 176), laatstelijk gewijzigd bij 

Ons besluit van den !Oden Mei 1917 (Sta.[ltsblad 
n°. 394); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
In artikel 1 van Ons besluit van 15 April 1914 

(Staatsblad n°. 176), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 10 Mei 191-7 (Staatsblad n°. 394), 
wordt in plaats van ,,4 referendarissen" ge
lezen : ,;7 referendarissen" en in plaats van 
,,16 hoofdcommiezen" gelezen : ,,13 hoofd
commiezen". 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den Februari 1918. 
WILHELMINA. 

De 11:finister van Financien, TREUB
( Uitgeg. 22 Febr. 1918.) 

18 Februari 1918 .. BESLUIT, tot wijziging van 
de regeling der betaalbaarstelling van di 
pensioenen en onderstanden, ·. bedoeld bij 
artikel 46 der Pensioenwet voor _de Zee
macht 1902 en bij artikel 44 der Pensioen
wet v.oor de Landmacht 1902. 8. 115. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende dat het gewenscht is wijziging 

te brengen in de regaling der betaalbaarstelling 
van de pensioenen en onderstanden bedoeld bij 
artikel 46 der pcnsiocnwet voor de Zeemacht 
1902 en bij artikel 44 der Pensioenwet voor 
de Landmacht 1902; 

Op de voordracht van Or.ze Ministers van:·· 
Marine van den 30sten Januari 1918, Afdee-

ling F, n°. 79; · 
, Oorlog van den 14den Februari 1918, Kabi
;net Litt. B22 ; 

Financieri · van den 6den Februari 1918, 
'n°. 49, afdeeling Pensioenen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 Fe
bruari 1903 (Staatsblad n°. 67}; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
10. In te trekken het Koninklijk besluit 

van 3 Februari 1903 (Staatsblad n°. 67); 
· 2°. Te bepalen dat de pensioenen en onder
·standen bedoeld bij artikel 46 der Pensioenwet 
•voor de ZeemBcht 1902. en ,bij artikel 44 .der 
Pensioenwet voor de Landmacht · 1902, te be
·ginnen met het eerste kwartaBl l 918 zullen 
worden betaalbaar gesteld in de tweede en 
,derde maand van het kwartaal waarover zij 
verschuldigd zijn en op overlegging van. de 
:vereischte be:wijsstukken worden uitbetaald. 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog en 
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van Fina,ncien zijn belast met de uitvoering 
-van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den l8de11 Febrnari 1918. 
WILHELMINA. 

I)e 111inister van jjfar.ine, J. J. RAMB0NNET, 
De Jlfinistei· vdn Oorlog, DE JoNGE. 
De 111 inister van F-inancien, TREUB. 

( Uitgeg . • 6 Maart 1918.) 
-.s.·--'-'·:,.,~-~ 

18 Februari 1918. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Beteekenis van ,,werlczaamheden ·in of 
voor een landbouwonderneming?' in art. l 
der Arbeidswet 1911. 

Het ontstellen en daarna verpakken en 
verzenden van kersen valt niet buiten den 
aard van het landbouwbedrijf. 

(_iµ-beidswet 1911 art. 1.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo. 

Rade_n : Mrs .. A, J._ L, ~ijpels, J, A_ A. Bosch, 
A. P. L. Neliss.en en J, .. K9sters. 

De Ofi. van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Tiel, requirant van cassatie tegen een vonnis 
van.de Arr.-Rechtbank te Tiel van 29 November 
1917, waarbij in hooger beroep, met gedeeltelijke 
-vernietiging van een vonnis van den Kanton
rechter te Tiel van 8 Octo];ier 1917. A. H. v. 
H. enz., werd ontslagen van al!e rechtsver
volging. 

Conclusie van den Advoca.at-Generaal Mr. 
Tak. 

-Met den Kantonrechter te Tiel verklaarde 
de Arr.-Rechtbank aldaar bij vonnis van 
29.November jl. ten aanzien van gerequire.erde, 
die fruitteler van beroep is, wettig en overtui
gend bewezen : ,,dat hij, op 26 Juni 1917, des 
namiddags omstreeks 7¼ uur, onder de. 
Gemeente Dodewaard, als hoofd en bestuurder 
eener onderneming, waarin het bedrijf van het 
ontstelen van van elders. in de. werkplaats dier 
onderneniing aangevoerde kersen en het na 
die bewerking verpakken en verzenden van 
kersen naar conservefabrieken ;werd · uitge
oefend, waarvoor op dat tijdstip door. J, van 
Dam, geboren 20 November 1900, arbeid werd 
verricht, bestaande in het opruimen en weg
brengen van kersenstelen, in de nabij het 
station Hemmen:Dodewaard onder de Gemeen
te Dodewaard 'gelegen werkplaats dier onder
neming, n}et. heeft gezorgd : 1 °. da·t in die 
werkplaats op een plaats waar niet. uitsluitend· 
door hem, beklaagde, zelven arbeid placht 

verricht te worden, een ged11gtee,k~r1de, e.IJ, ond,er
teekende die je)lgdige_ pergOOil . betrefiende 
geldige arbeids_lijst w;ts opge,4(Lngen,; ~0

• dat 
in die werkpla;i.ts a.anwezig was. een die jeug<iig_e 
persoon betrefiend geJdig ar beidsregis~er. ". 

Beiden verschilde11 ec!J.ter in a.pprecia tie 
van dit bewezene. Imme~s, w;ta.r <;le Kaµton
mchter dit qualificeerde als .: Als h_oofd van eene 
onderneming waarin in eene werkpl_aa,ts a.r.beid 
wo'rdt verricht door een jeugdig persoo11 niet 
zorgen dat in die w.erkplaats : a. op e_en',l pla.;i,t,s_, 
waar niet uitsluitend d9or he_m zelv:en arb.eid 
pleegt te worden verricht, eene geda,gteekende 
en door hem onderteekende arb.eidslijs_t, welke 
voldoet. aan de in art. 13_ sub 2 de.r Arbeidswet 
gegev:ene voorschriften, was opgeh11,ngen, zoo
danig dat daa,rvan gemakkelij:t_ kan wordeI_l 
kennis genomen; b_. een arb.eidsregistei: aanwezig 
was, dat voldeed ;tan de in art. 1~ sub l_l d,.er 
Ar beidswet gegev:en voorschriften", en hem 
desw.ege veroordeelde in twee, geldboeten itider 
van f 0.50 subsidia.ir een dag hec4t!)nis voor 
iedere boete, ontsloeg de Rechtban:k: -den 
ger.equireerde van alle rechtsveryolging, ov:er_
wegende: ,,dat onderwerkza;i,mhedenin of.voor · 
een la:p.dhouwonderne~ing y,olgens d.e Arb.eids
wet niet alleen is te b,egrijpen het bewerken van 
den grond e.n het ino_ogsten der vmchten, maar . 
ook het. be'Yerke;n dier ymchten, hetzij voor 
eigen gebruik, hetzij voor. verkoop, voorzoover 
de wijze van b!;)werk_ing niet valt buiten deI). 
aard van eene landbouwonderneming ;" 

,,dat de. wijze van bewerking in het onder
h;iyige geval nl. het ontstelen der J,ersen en het 
daar.na. verpaklqm en verzenden dier- kersen 
OI).tegenzeggelijk beho_ort tot hetgeen in ,eene 
landl:iouwonderneming pleegt te. worden ver
richt en het geen verschil maakt; of de kersen 
van elders zijn aangevoerd, omdat, voorzoover· 
bekla~g<:l._e, die blijkens zijne opgaven aan 
den Kantonre<;ihter, is fruitteler, niet zelf de 
kersen heeft geteeld doch die van derden heeft 
gekocht, hij ----, die kersen de voormelde be
werking. doende ondergaan = het landbouw
bedrijf door een antler. aangevangen heeft 
voortgeze.t.'' 

l'egen deze beslissing, die sterk herinnert 
· aan Uw Arrest van 6 Mei 1907, W. 8544, 
verzet zich de Officier. van Justitie. en bij tijdig 
ingediende Memorie voert hij als middel ter 
ondersteuning zijner cassatievoorziening 'aan: 
,,Schending, althans. verkeerde toepassing, van 
art. 1 der Arbeidswet; door aan te nemen, dat 
de ten laste gelegde handelingen zouden vallen 
onder werkzaamheden in of voor eene land
bouwond~rneming.'' 



49 20 FE B'R UAR I. 1918 

In , tegenstelling van den , Kantonrechter 
-zoek ik met de Rechtbank den fruitteler niet 
enkel in zijn boo:mgaard en kan ik mij voor
,stellen, dat hij, elders zijn vruchten hetzij voor 
,eigen gebruik, hetzij voor verkuop bewerkt. 
Het is dus louter ,de vraag, of het ontstelen 
van kersen buiten het terrein van het land
bouwbedrijf ligt, omdat het geen verschil 

._maakt, of gerequireerde zelf geteelde. kersen 
bewerkte, dan wel van derden gekochte, daar 
hij in beide gevallen tuinbouwwerkzaamheden 
kan verrichten. 

Ik beantwoord die vraag ontkennend. Al 
geschiedde wellicht vroeger het ontstelen 
van kersen in de conservefabrieken, zoo is 
er geen enkel bezwaar die taak aan de telers 
-0p te dragen, indien dit ontstelen met meer 
succes dadelijk ter plaatse kan gebeuren·. 
Daardoor echter worden de fruittelers geen 
industrieelen, want hunne werkzaamheid strekt 
enkel ter verhooging der verkoopwaarde hunner 
vruchten, te wijl de arbeid van het ontstelen 
-0p een liji:t mag worden gesteld met het plukken 
·en sorteeren. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
liet beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer. 

Kosters; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

. requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
{zie concl. adv.-gen.) ; 

O., dat bij het bestreden vonnis in overeen- , 
stemming met de aanklacht ten laste van den 
gerequireetde wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard, (zie hiervoor de cone]. adv.-gen.); 

dat de Recht bank echter de ten laste gelegde 
en bewezen verklaarde feiten heeft aangemerkt 
als werkzaamheden in of voor een landbouw
on,derneming, welke krachtens , art. la der 
.Arbeidswet 1911 aan de werking dier wet 
onttrokken zijn, op grond waarvan zij de. 
voormelde feiten niet strafbaar heeft geoordeeld 
en den gerequireerde tet zake van alle rechts
vervolging heeft ontslagen ; 

0,, ten aanzien van het middel:, 
dat dit berust op de stelling, dat de hande

lingen van den gerequireerde niet vallen onder 
werkzaamheden in of voor eene landbouw
onderneming, daar zij niet moeten worden 
beschouwd als de laatste werkzaamheden. in 
of voor het landbouwbedrijf doch als de eerste 
handeling van nijverheid om het ve~kregen 
prodmit te ve·rwerken,; 

'O., daaromtrent: 
dat onder werkzaamheden in of voor eene 

1918. 

]andbouwonderneming volgens de geii.oemde 
wet niet alleen is te begrijpen het bewerken 
van den grond en het telen en oogsten der 
vruchten maar ook het voor eigen gebruik 
of verkoop.bewerken en ten verkoop af!everen 
van deze, voorzoover de wijze van bewerking 
en aflevering niet valt buiten den aard van 
het landbouwbedrijf ; 

dat nu het ontstelen en daarna verpakken 
en verzenden van kersen niet is eene wijze 
van bewerking en aflevering der vruchten, 
welke buiten den aard van het landbouwbedrijf 
va]t, aangezien dit bedrijf met betrekking tot 
het onderhavig product v66r den afloop van 
gezegde werkzaamheden zijn doel niet heeft 
bereikt, wanneer de koopers de levering der 
kersen in ontsteelden toestand verlangen; 

dat het daarbij geen Yerschil maakt, of de 
bedoelde werkzaamheden ter plaatse der teelt 
en_ ten aanzien ,van eigen gewonnen vruchten 
verricht worden dan wel niet, vermits in het 
laatste geval de bewuste handelingen in den 
zin der wet zijn te beschouwen als de voort
zetting van een elders of door een antler aange
vangen landbouwbedrijf; 

dat derhalve het middel niet ,gegrond is ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 Febriiari 1918 .. BESLUIT, tot wijziging van 
dat van 5 Juni 1912, Staatsblad n°. 181, 
houdende nadere aanwijzing der kringen 
om branderijen, waar peilingen kunnen 
verricht worden, S. ll6. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 23 Januari 1918, n°. 163, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 123 der wet van 20 Juni 1862, 
Staatsblad n°. 62, houdende bepalingen omtrent 
den accij ns op het binnenlandsch gedistilleerd 
en Ons besluit ,van 5 Juni ,1912, Staatsblad 
n°. 181; 

Den Raad :van State gehoord (advies van 
29 Januari 1918, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Februari 1918, n°. 35, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Aan artikel 1 van Ons voormeld besluit van 
5 Juni 1912, Staatsblad n°. 181, wordt het 
navolgende toegevoegd: 

PROVINCIE NOORDHOLLAND. 

Y elsen. Het deel der gemeente ten noor
den van het' Noordzeekanaal, met uitzondering 

4 
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van· dat gelegen ten westen van den Ouden 
Schulpweg, alsook het deel der gemeente ten 
zuiden van dat kanaal, hetwelk wordt be6rensd 
door eene lijn, loopende vanaf dat kanaal 
langs den. Rijksstraatweg, den Boschweg, 
den Driehuizerkerkweg en den Zee;veg, terug 
naar bedoeld kanaal; wordende. de bermen 
van de aangeduide wegen in den laing begrepen. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 20stea Februari 1918. 

WILHEU'llNA. 

De .Minister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 4 Maart 1918.) 

20 Februa;i 1918. BESLUIT, tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
23· November 1906 (Staatsblad n°. 289), 
waarbij aan de Vereeniging ,,Centraal 
Israelietisch Krankzinnigengesticht in Ne
derlana:', gevestigd te Amsterdam, vergun
ning is verleend · op een terrein in ··de 

. gemeente Apeldoor:,,, een gesticht voor 
kra.nkzinnigen op te richten. 8. 117. 

WIJ -WILHELMINA, ENz.·, 

Op de v6ordracht van Onzen :iiiinister van 
Staat, l'ilinister van Binnenlauclsche Zaken 
van 5 Februari 1918, n°. 1177, afcleeling 
Volksgezonclheicl .en Armwezen ; 

Gelet_ op de wet var. 27 April 1884- (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goeclgevonclen en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig, arlikel . . 
Iri het clerde lid van Ons besluit van 23 

November 1906 (Staatsblad n°. 289), welk lid 
daara.an is toegevoegd bij Ons besluit van 
16 Februari 1917 (Staatsblad n°. 220), wordt 
in de pla.ats van ,,31 December 1917" gelezen 
,,31 'December 1919". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad·zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1918. 

WILHELMINA. 

De_ 1l1in. van Staal, 
ilI ini.ster van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg.12 Maart 1918.) 

21 Febriwri 1918. ARREST van d~n Hoogen. 
Raad. 

"' 
Cassatie in het belang der wet ".all een. 

beslissing van den Kantonrechte~ door-, 
n.iet-toepassing van art .. 22 K. B. 26 Mei• 
-1916 (S. 444) tot vaststelling van den. 
algemeenen maatregel van bestuur bedoeld 
bij art. 13 der Huurcommissiewet. 

(K. B. 26 Mei 1917 S. 444 art. 22.) 

Voorzitter: Mr. Jhr. W. H. de Savornin Lohm~n. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
H. Hesse, H. M. A. Savelberg en Jhr. Rh. 
Feith. 

Vordering van den Procureur-Generaal ·Mr. 
Noyon. 

De Huurcommissie te Zwolle heeft voldaan: 
aan een verzoek tot schatting van den hnur
prijs eener v66r of op 1 Januari 1916 niet 
verhuurde waning die met eenen winkel en. 
eene werkplaa.ts voor eenen prijs is verhuurd. 

De Kantonrechter te Zwolle echter heeft 
op grond van mededeelingen van door hem 
gehoorde deskundigen aangenomen dat het 
geheele complex - waning, winkel en werk-

. plaats - als een perceel is te beschouwen . 
: vermits nu de huurprijs waarvan goedkeurin; 
;gevraagd werd dit perceel als geheel genomen 
: buiten het bereik der Hnnrcommissiewet deed 
vallen, oordeelde de Kantonrechter dat, nu de 
grond waarop de huurcommissie zich bevoegd 
had vcrklaard, nl. dat hier sprake was v:an 
twee perceelen, aan hare, uitspraak ontviel, 
te moeten beslissen dat de wet ten aanzi~n van· 
de betrokkene waning niet ·van toepassi~g i~. · 

Bij deze beslissing is het oog geslagen .op de . 
bepaling van art. 22 van het K. B. van 26 
Mei 1917, (S. 443), inhoudende dat, wann~e;. 
met _eene waning voor een gezamenlijke huur-. 
prijs andere zaken verhuurd zijn die niet geO:cht
moeten warden naar haren aard en volgens. 
het plaatselijke- gebruik een bestanddeel der-

. waning nit te maken, zooals · b.v. meube!en, 
een winkel, -een stal, tuingronden, landerijen, 
de huurcommissie ter beantwoording van 
de vraag of de wet ten aanzien van de waning 
van toepassing is, den hnurprijs begroot voor 
de waning alleen. 

Daargelaten dat de huurcommissie geenszins. 
van twee perceelen heeft gesproken·, maar _ 
enkel overwoog dat behalve de waning voor , 
eenen prijs mede zijn verhuurd een winkel. en 
eene werkplaats en dat in verband met ligging 
en inrichting de ' huurprijs van de waning 
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alleil'ii 'op f 3 moet worden geschat - hier is 
wellicht te denken aan eene feitelijke uitlegging 
van de uitspraak der huurcommissie --'-- komt 
de beslissing vaii. den Kantonrechter mij voor 
door zijne eigene overwegingen · niet gerecht
vaardigd te worden ; art. 22 voormeld betreft 
toch ook het geval dat het verhuurde wel met 
de woning een perceel uitmaakt. Indien het 
alleen de vraag was of de woning en het mede-. 
verhuurde twee afzonderlijke perceelen uit
makeri, of b.v. woning en werkplaats 'al dan 
niet onder een dak zijn gebouwd, dan zou nim
mer van invloed kunnen zijn de aard van het 
medeverhuurde of het plaatselijke gebruik; 
die invloed doet zich immers juist in de eerste 
plaats gevoelen indien het te samen verhuurde 
het uiterlijke aanzien heeft van een geheel te 
zijn. Z66 als art. 22 Juidt, schrijft het voor dat 
onderzocht wordt of, indien niet eene zichtbare 
scheiding tusschen de onderdeelen beslissend is, 
de, aard van het medeverhuurde of ·het piaat
selijke gebruik medebrengen dat dit een be
standdeel der woning uitmaakt. 

Dit onderzoek werd door den Kantonrechter 
nagelaten, ofschoon het had moeten volgen 
op de beslissing dat er slechts van een perceel 
sprake is. 

De· besiissing is dus of in strijd met art. 22, 
of niet met redenen omkleed. • 
· Ik vorder- derhalve de cassatie in het belang 

der wet van de uitspraak van den Kantonrech
ter te Zwolle van 14 Januari 1918 op het beroep 
van J. W. Beijer, weduwe van J. ·van Eijssel
steijn van eene uitspraak der huurcommissie 
te Zwo!Ie van 19 December 1917, op grond van 
scheriding· of verkeerde toepassing_·van art. ·22 
van het K. B. van 26 Mei 1917, (S. 443\, (lees 
444 Red.), in ve.rband inet de artt. 2, 4, 10 
en· 13 der Huurcommissiewet van 26 Maart 
1917, (-8. 257), en van de artt. 161 der Groridwet 
en 20 R. 0. door de beslissing dat eerstgenoemd 
artikel niet moet worden toegepast in geval de 
iuet eene woning voor een gezamenlijken 
huurprijs verhuurde winkel en werkplaats met 
die woning een perceel uitmaken. 

De Hooge Raad,, enz.:; 

0., · dat als middel van ·cassatie is voorge
steld: (zfo· vordering Proc.-gen.); 
· 0., dat uit de aangevallen beslissing blijkt, 
dat J; W. Beijer ·voormeld als verhuurster · 
eerier woning, welke cip 1 Januari 1916 bestond, 
maa.r·geene huurwoning was en we]ke van 1 Mei 
1916. af was verhuurd, aan de Huurcommissie 
te Zwolle heeft verzocht den 'huurprijs der 
voormelde woning op 1 Januari 1916 te schatten 

en goed te keuren dat deze, voor zooveel de 
schatting heneden dat bedrag bleef, f 10 per 
week zou bedragen ; 

dat de H1wrc6mmissie - na overweging, 
dat te zamen met voormelde woning voor een 
prijs verhuurd waren een winkel en eene werk
plaats, dat in verbatid met hare Jigging en 
inrichting de prijs der woning alleen op f 3 
moest worden· geschat en dat de wet mitsdien 
op vo~rmelde woning van toepassfug was -
den meergemelderi huurprijs op r · Januari 
1916 op f 8 per week heeft geschat, en geweigerd 
heeft hem op een hooger bedrag vast te 
stellen; 

dat de verhuurster van deze uitspraak in 
beroep is gekomen, waarna de Kantonrechter, 
op grond dat overeenkomstig het gevoelen der 
gehoorde deskundigen moest worden aangeno
men, dat bedoeld perceel door zijn bouw en 
inrichting als een perceel yiel te beschouwen, 
en daarmede de grond waarop de Huurcommis-
sie zich bevoegd verklaarde aan hare uitspraak 

· ontviel, die uitspraak bij de aangevallen 
beslissing heeft vemietigd en de wet ten aan-
zien der voormelde woning niet van toepassing 
heeft verklaard : 

0., aangaande het tegen deze bes[issing 
aangevcierde middel van cassatie : 

dat art. 22 van het K. B. van 26 Mei 1917 
(S. 443) * de vraag of bij woningen, die met 
andere zaken te zamen zijn verhuurd voor een 
huurprijs, de huurprijs der woning alleen moet 
worden begroot - om aan de hand daarvan 
na te gaan of de wet op haar van toepassing 
is - niet hiervan doet afhangen of die woming 
en die andere zaken, blijkens bouw en inrichting, 
een dan wel meerdere perceel.en vormen, 
maar hiervan, of die zaken naar haren aard en 
volgens_ het plaatselijk gebruik geacht moe
ten worden een bestanddeel daarvan uit te 
maken; . 

ci.a t, gelijk ook uit de vervolgens in het 
artikel gegeven voorbeelden blijkt deze voor
waarden e!kander geenszins dekken en eene 
werkplaats en wirikel alzoo zeer we! een perceel 
met eene woning kunnen vormen, zonder 
daarvan naar hunnen aard en volgens het 
plaatsel~jk gebruik, een bestanddeel nit te 
maken; 

dat de Kanton:rechter derhalve, door voor-

'-') Bedoeld iri het K. B. van 26 Mei 1917 
(S. 444). Het besluit van gelijken datum 
(S. 443) strekt ter nitvoering van art. 10 der 
Huurcommissiewet en bevat slechts twee 
artikelen. (Red.) 
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meld art. 22 buiten toepassing te laten op.den 
enkelen grond dat de onderwerpelijke woning 
met winkel en werkplaats voor een gezamen· 
lijken huurprijs van f 10 per week verhuurd, 
~et' deze zaken als een perceel was te beschou
wen en niet te onderzoeken, of die zaken. 
daar.van ook een bestanddeel uitmaakten, dat 
artikel he~ft geschonden en het middel alzoo is 
gegrond; 

Vemietigt in het belang der wet de aangeval
len beslissing van den Kantonrechter te Zwolle 
van. 14 Januari 1918, zonder dat dit arrest 
eenig nadeel kan toebrengen aan de rechten 
door partijen verkregen. (N. J.) 

22 Febriiari 1918. BESLUIT, tot verlenging 
van den termijn, genoemd in Artikel 2, 
eersten volzin, der Wet van 4 Maart 
1916 (Staatsblad n°. 106). S. 118. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 18 Februari 1918, Vele Afd., n°. 
151; 

Gelet op Artikel 2 der Wet van 4 Maart 
1916 (Staatsblad n°. 106) tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigentlom
men in de gemeente Rolde, noodig tot het 
verkrijgen van een oefeningsterrein voor het 
garnizoen Assen; · 

Gezien Ons Besluit van 21 ,rebruari 1917, 
n°. 47, openbaar gemaakt in de Staatscourant 
van 6 Ma.art 1917; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
den termijn, genoemd in Artikel 2, .eersten 

volzin,. der aangehaalde wet, met zes maanden 
te verlengen. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoeting van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's:Gravenhage, den 22sten Februari 1918. 

WILHELMINA. 

De J.11inister van Oorlog, DE JoNGE. 

( Uitgeg. 26 Febr. 1918.) 

22 · Februari. 1918. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

In art. 77 van de Verordening van Politie 
voor de rivier ,,de Mark en Dintel", krach
tens hetwelk aan een schipper de vooft
z etting der reis is belet, is sprake van een 
regeling van een punt van burgerlijke 
rechtspleging - een middel tot bewaring 
van recht geheel het karakter _dragende 

van het conservatoh·. beslag: als geregeld 
in de artt. 727 volgg. Rv. - dat.volgens 
art. 150 der Grondwet bij de wet in alge-· 
meene wetboeken moet worden geregeld, 
behoudens de bevoegdlieid der wetgevende 
macht om enkele onderwerpen in afzon
derlijken wetten te regelen, van welke 
bevoegdheid echter te dien aanziel} geen 
gebruik is gemaakt, met name niet in de 
Wet van 20 Juld895 (S. 139). 

Art. 3 dier wet laat zeker niet toe een bij 
de wet aan schuldeischers in het algemeen 
toegekend middel tot bewaring van recht, 
en aldaar aan biz. voorwaarden en vor
men gebonden, ten behoeve van water
schappen, op geheel andere wijze en met 
terzijdestelling van de wettelijke waar
borgen te regelen. 

Het Hof had genoemd art, 77 clan ook 
buiten toepassing moeten laten. (Anders: 
Cone!. 0. M.) 

(Grondwet art. 150; 
B. W. art. 1401 artt. 1960-1965 ; 

Wet 20 Juli 1895 S. 139, art. 3). 

Voorzitter : 

Jhr. Mr. H. W. de Savomin Lohman. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
C. 0. Segers, H. Hesse en H. M.A. Savelberg. 

J. G. Besjes, schipper, wonende te Amster
dam, eischer tot cassatie van een arrest van 
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch den 13den 
Februari 1917 tusschen partijen gewezen, 
(N. J. 1918, biz. 231, Red.), .advocaat Mr. J. 
van Kuyk 

teg','n: 
Het Waterschap Heemraadschap van de 
Mark en Dintel, verweerder, advocaat Mr. J. H. 
Telders. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddelen zijn voorgedragen : 
I. ,,Schending of verkeerde toepassing van 

art. 1963, in verband met de artt. 1902, 1903, 
1960, 1962 .B. W., doordat het Hof ten on
rechte de in het ~eroepen arrest opgenomen 
verwering, daarin aangeduid als tweede ver
wering, van verweerder in cassatie, gedaan 
na de mede in het arrest opgenomen erkentenis, 
en nadat verweerder ·. daarop was terugge
komen, toelaatbaar acht,.en mitsdien ondanks 
die erkentenis het daarin erkend feit niet- en 
den inhoud der tweede verwering wel ,als 
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'v-~tstaa11de aanneemt, en op <lien grond met 
verniet'igiI{g van het in eersten aanleg gewezen 
\ron'.nis' de· oorspronkelijk ingestelde vordering 
ontzegt, voor zooverre deze was gegrond op 

-het feit dat was erkend." 
II. ,,Schending of verkeerde toepassing· 

van art. 150 der Grondwet, in verband met de 
artt. 76 en ·77 der Verordening van Politie 
voor de rivier de Mark en Dintel, vastgesteld· 
door het Dagelijksch Bestuur van het Water
schap-Heemraadschap van de Mark en Dintel 
in zijne vergadering van 26 October 1910, · 
goedgekeurd bij Besluit van Gedeputeerde • 
Staten van Noord-Brabant van 1 Augustus· 
1911, en art. 48 Rv., doordien het Hof aan
neemt een verplichting voor den eischer tot 
cassatie om - op strafl;e van belet te worden. 
de reis voort te zetten - onmiddellijk tot 
storting of zekerheidstelling over te gaan, • 
waaruit het Hof afleidt dat de eischer het: 
gevorderd bedrag voor bedrijfsverlies niet kan 
vragen en <lit dan ook ontzegt, zulks ten on
rechte omdat voor deze door het Hof aange
nomen verplichting geen enkele grond bestaat 
en deze met name niet met het Hof kan gevon
den worden in de aangehaalde artikelen der 
verordening, omdat deze inhouden een voor
schrift van burgerlijk recht en dus door het 
Hof buiten toepassing behoorden te zijn gela
ten.'' 

Tot goed begrip van het eerste middel zij 
gememoreerd, dat volgens het bestreden arrest, 
het Waterschap-Heemraadschap van Mark en 
Dintel eerst heeft erkend, dat de palen waarover 
in ·deze procedure wordt gesproken, bestemd 
waren Olli als meerpalen te dienen vcior uitva
rende schepen, <loch later op· die- verklaring 
terug is gekomen en in zijne volgende conclusie 
heeft :beweerd, dat die palen in 1904 waren 
aangebracht op. verzoek van ,,Schuttevaer" 
om te voorkomen, dat uitvarende schepen 
op_ de ,noordelijk gelegen slikken zouden af
drijven. 

Eerst dus is toegegeven, de stelling van partij 
Besjes, dat de bepaalde bestemming van de 
palen was om er,aan te meeren, later is juist 
die bepaalde bestemming ontkend. Wij heb
ben dus te doen met de herroeping van eene 
gerechtelijke bekentenis betre:fiende een be
paald feit, hoedanige herroeping krachtens 
art. 1963 B. W. alleen wordt toegelaten, bijal
dien vaststa, dat de bekeritenis een gevolg is 
geweest van eene dwaling omtrent daad
zaken.· 

Het Hof, dat in <lit geval het terugkomen op 
de eerst gedane erkentenis geoorloofd en toe-

laatbaar oordeelde, doet dan ook deze beslissing 
op het speci'aal in zijn arrest aangehaaid 
art. 1963, rusten. Het leest daarin, dat de 
gedane erkentenis voor later tegenbewijs 
moet wijken en laat de al dan niet toelaatbaar
heid van de latere verklaring hiervan afhangen, 
of de inhoud daarvan al dan niet juist en 
bewezen is, 

Naar mijne meening wordt bij deze rede
neering ten onrechte op den voorgrond gebracht, 
dat eene bekentenis de waarheid van de er
kende feiten of omstandigheden zou vaststeUen 
en van tegenbewijs gesproken in een ziri, 
waarin dat woord door den wetgever en in 
de rechtswetenschap niet wordt gebezigd en 
op eene wijze die slechts verwarring kan stich
ten. 

Bij Uw arrest van 18 Maart 1904 W. 8051, 
werd geleerd, dat de bekentenis is opgenomen 
onder _ de processueele bewijsmiddelen, niet. 
omdat de wetgever haren inhoud aanmerkt, 
als stellig waar, <loch omdat hij <lien aanmerkt, 
als bevattende hetgeen de bekennende partijj 
in het aanhangig geding voor waar wil hebben 
gehouden en op <lien grond de erkende feiten 
behandelt als processueel bewezen zonder 
daarbij eenigen waarborg van de werkelijke 
waarheid te vorderen, zich hierbij stellende, 
op het standpunt, dat omtrent de bekende 
punten die verklaarde wil der partij, verdere 
bewijsvoering van de wederpartij overbodig 
maakt. 

Nu brengt het begrip dwaling mede, dat, 
indien dwaling omtrent een feit oorzaak is. 
geweest van het doen eener bekentenis - en 
in <lit geval is de bekentenis niet anders dan dee 
erkenning van een gesteld feit - de dwalend& 
zich dat feit verkeerd heeft voorgesteld, mits
dien, dat de werkelijke toestand anders was 
dan de dwalende zich die dacht, zo6dat hij 
dan of wel <lien toestand verkeerd heeft weer
gegeven of aan zijne valsche voorsteliing 
gevolgen h~eft verbonden, waaraan de feitelijke 
grondslag ontbrak. 

Het verband tusschen de dwaling en het 
afleggen der bekentenis in art. 1963 gelegd --:
als 0011.aali: en gevo]g - sluit uit de herroeping 
van eene bekentenis van- of rustende' op een 
onwaar feit, n.die'l de bekentenis is gedaan 
met bewustheid Va.-1 die onwaarheid, of wel 
ongeacht het ~l dan niet ware van zoodanig 
feit. 

Geens·zins echter is herroeping beperkt tot 
de gevallen, dat de dwaling zou zijn gebJeken, 
tengevolge van de kennisname achteraf van 
een nieuw feit_ bij dengene die de bekentenis 
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had gedaan, De woorden van art. 1963 geven 
geene aanleiding tot zoodanige beperking en 
tevergeefs werd namens Besjes op de geschiede
nis van dat artikel een beroep gedaan . tot 
staving eener engere opvatting. Pothier geeft 
in zijn 'l;raite des obligations onder n°_ 834 
en daarop werd b:ij pleidooi gedoeld, in dien 
zin slechts een voorbeeld, niet een regel voor 
de toelaatbaarheid ee_ner herroeping, terwijl 

. ook in de verdere geschiedenis van de· tot-' 
· standkoming van het correspondeerend artikel 
van den Code Civil die beperkt~ opvatting 
geen steun vindt, (men verg. Asser-Anema 
blz. 406/7 ; Locre DL VI Expose de motifs 
n°. 219, Rapport de Jaubert n°. 36). 

Men zal dus mogen aannemen dwaling 
omtrent daadzaken in den zin van art_ 1963 
B. W. indien de partij die de bekentenis deed, 
omtrent de feiten zoodanige onjuiste voorstelling 
koesterde, dat hij bij ontstentenis daarvan de 
verklaring niet zou hebben afgelegd. Van
tegenbewijs kan daarbij echter geen sprake 
zijn, tenzij men dat woord bezigt in een geheel 
anderen zin, dan waarin men dat gewoon 
is in de rechtswetenschap te gebruiken. Tegen
bew:ijs is bewijs, dat door de wederpartij wordt 
geleverd, tegenover hetgeen aanvankelijk door 
de andere partij als bewijs voor hare stellingen 
is aangevoerd_ Bewijsvoering voor de on
waarheid- eener bekentenis door de partij die 
deze heeft afgelegd, zou in wezen niet anders 
zijn dan herroeping eener bekentenis en dus 
alleen toelaatbaar ingeval van dwaling omtrent 
daadzaken. 

Uit een en antler volgt nu, dat de toelaat
baarheid van de latere voorstelling in dit geval, 
de in deplaatsstelling daarvan voor de gedane 
bekentenis, niet afhing van de vraag of die 
latere voorstelling juist en bewezen was. 
Immers ook al ware ook die latere voorstelling 
onjuist en niet overeenkomstig de waarheid, zoo 
kon toch de dwaling omtrent de eerste voorstel
ling zijn komen vast te staan. We! echter zou 
de juistheid van die iatere voorstelling, die met 
de eerste onvereenigbaar was en die uitsloot, 
aantoonen, dat de eerste niet overeenkomstig 
de werkelijkheid was en waar nu het Hof, 
op feitelijke gronden en dus voor den cassatie
rehter onaantastbaar vaststelde, dat die latere 
voorstelling de ware was, staat daardoor 
vast, dat bij" de eerst afgelegde bekentenis 
een feit werd erkend, dat niet waar was. Nu 
is zelfs niet beweerd, dat het Waterschap zich 
bij het afleggen zijner bekentenis, van_ het 
onjuiste daarvan bewust was, _of die aflegde 
om het erkende feit verder buiten geschil 

te stellen, terwijl zooals ik reeds· opmerkte, 
het Hof zelf art. 1963 als hier toepassel:ijk 
aanhaalde. Onder deze omstandigheden tneen 
ik te mogen aannemen, dat het- Hof de bedoe
!ing heeft gehad te kennen te geven, niet alleen, 
dat uit de waarheid van de latere opgave, het 
onware van het erkende feit volgde, maar ook 
in verband daarmede, uit het geven der rec
tificatie door het Waterschap en de houding van 
partijen afleidde, dat het Waterschap in feite-
1:ijke dwaling iets had erkend en dus de gedane 
bekentenis mocht herroepen. 

De herroeping is dan op de wet gegrond en 
dus terecht toelaatbaar geacht. 

Ten overvloede wijs ik er op, dat het Hof 
vaststelt, dat Besjes in zijne conclusie van 16 
December 1913, wel zegt de juistheid van de 
latere voorstelling van het Waterschap niet te 
erkennen , doch dit inderdaad we! doet. Het 
Hof leidt dit af uit de in die conclusie gebezigde 
uitdrukkingen, weergegeve.n in de 9de rechts
overweging van het arrest. De strekking van 
den inhoud eener conclusie, staat uitsluitend 
ter beoordeeling van den Rechter die de feiten 
heeft te beoordeelen en op grond van deze 
beslissing van het Hof, zou men dus reeds 
mogen aannemen, dat Besjes de -latere voor
stelling van het Waterschap, in de plaats 
van de vroegere heeft geaccepteerd. Daar
mede zou dan tusschen partijen, omtrent de 
eigenlijke_ bestemming der palen overeen
stemming .tot stand zijn gekom.en, waardoor 
dit punt door den Rechter op geene andere 
wijze behoefde te warden vastgesteld en de 
vraag of buiten toestemming van Besjes de 
eerst afgelegde bekentenis zou mogen worden 
herroepen, haar belang verliezen. 

Het eerste middel zal alzoo naar mijne mee
ning niet tot iiassatie kunnen leiden. 

Bij het tweede middel wordt de verbindbaar
heid bestreden van de toegepaste artt. 76 en 77 
van de_ verordening van politic voor de rivier 
Mark en Dintel, vastgesteld door het bestuur 
van genoemd Waterschap, goedgekeurd bij 
besh:iit van Gedep. Staten van Noord-Brabant. 

De toelaatbaarheid van dit middel werd 
namens het Waterschap bestreden, omdat het 
een novum zou zijn en inderdaad is bedoeld 
verweer in de vorige instantien niet gevoerd. 
Het is echter· eene zuivere rechtsvraag welke 
daarmede voor den Hoogen Raad wordt ge
bracht, welke ook ambtshalve door den Rechter 
moest zijn overwogen en ongetwijfeld onder het 
oog is gezien. Naar mijn oordeel is zoodanig 
nieuw verweer in cassatie_ toelaatqaar._ (Men 
verg. Mr'. "\Yolterbeek Muller in Feestbundel 
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· Justitia et Amicitia blz. 115; Crepon, Pourvoi 
•. :en -cassation II blz. 253 vlg; Carsonnee-Bru 
· · VI n°. 381). 

Als voorbeeld voor genoemde artikelen 
heeft kenlijk gediend art. 4 van het K. B. van 
-18 Februari 1891 (S. 69) en hoewel in bewoordin
gen daarvan afwijkend en schijnbaar eene 
wijdere strekking hebbende, zou iktoch meenen, 
·dat deze z66 moeten worden opgevat, dat 
daarbij niet eene · aansprakelijkheid wordt 
gevestigd buiten art. 1401 volgende B. W. 
-0m, doch slechts taxatie van· schade wordt 
gelast, met storting door den schipper van het 
vaartuig waardoor schade is veroorzaakt, of 
ste!len van zekerheid voor de betaling daarvan, 
zonder dat op de aansprakelijkheid van dien 
schipper daardoor wordt geprejudicieerd. Ik 
zie in die voorschriften dan ook slechts een 
·middel, waardoor het Waterscr.ap poogt zich 
buiten de wet om eenige zekerheid te verschaf
fen, voor eventueele voldoening van schade
vergoeding, indien die volgens de wet eventueel 
zou verschuldigd zijn. (Vgl. arrest Hooge 
Raad 13 December 1912, W. 9442),.(N. J. 1913 
blz. 178, Red.). 

Ook aldus opgevat zouden die artikelen 
echter we! geacht kunnen worden bepalingen 
van burgerlijk recht te bevatten, daaruit zou 
echter m. i. nog niet volgen, dat ze in strijd zou
•den zijn met art. 150 der Grondwet. De 
bevoegdheid daarbij aan de wetgevende macht 
gegeven, om enkele onderwerpen betreffende 
,de daar genoemde stoffen, in afzonderlijke 
wetten te regelen, zal men toch wel z66 ruim 
moeten opvatten, dat daarin begrepen is de 
bevoegdheid, om bij de wet aan andere corpo
raties die verordenende bevoegdheid hebben, 
zoo noodig het recht tot regeling van enkele 
zoodanige onderwerpen over te laten. Ont
lrent men dit· voor punten van burgerlijk recht, 
dan zou men het op denzelfden grond moeten 
ontkennen voor onderwerpen van strafrechte
lijken aard; doch daarmede dan ook den wette
lijken g;ondslag van alle provinciaal, gemeen: 
telijk of waterschapsstrafrecht ontkennen. 
Want wat art. 150g. zegt ten aanzien van het 
burgerlijk recht, zegt het precies eender ten 
•opzichte van het strafrecht. Ik vestig in dit 
verband ook nog de aandacht op de artt. 625 
en 720 B. W. waarin de bestaanbaarheid van 
verordeningen betreffende punten. van burger
lijk recht wordt verondersteld en op de talrijke 
verordeningen die punten van burenrecht rege
len, waarvan de grondwettigheid nooit is be-

. twist. 
Nu is de hier in aanmerking komende ver-

ordening ongetwijfeld eene keur of politiever
ordening van het Waterschap, want al hebben 
de aangehaalde artt. 76 en 77 geene straf
rechtelijke sanctie, toch verzekert politiedwang 
de nakoming dozer voorschriften. (Vgl. van 
der Hoeven ·Wetgeving 1895, bij de Wet van 
20 Juli 1895 (S. 139), blz. 3, 14, 18, 35 ; Schepel, 
Waterstaatswetgeving blz. 59, 60 en 61). 

Krachtens art. 4 van de Wet van 20 Juli 
1895 (S. 139) was het bestuur van het Water
schap - in verband met het reglement der 
instel!ing - bevoegd keuren vast te· stellen, 
daarbij gelimiteerd door het voorschrift van 
art. 1 dier wet, dat de verordening slechts 
mocht worden gemaakt in het huishoudelijk 
belang van het ·waterschap. Nu zou men 
weliswaar op goeden grond kunnen beweren, 
dat de gestelde grens, door bepalingen a!s de ' 
hier bedoelde wordt overschreden, doch de 
beantwoording van de vraag of dit al daii niet 
het geval is, komt volgens het oordeel van 
Uw College uitsluitend toe aan Gedep. Staten 
en in geval van hooger beroep aan de Kroon 
(H. R. 10 Mei 1909 W. 8876; anders vroegere 
arresten, kort samengevat bij Mr. Boasson, 
Rechter tegenover de vrijheid der adm. blz. 
62/63, H. R. 8 October 1862 W. 2427; 14 
November 1871, W. 3408; 21 October 1878 
W. 4319 en 11 December 1893 W. 6450 ; vgl. 
ook Schepel t. a. p. blz. 65, 72 en van der,Hoe
ven t. a. p. b!z. 32 en bij art. 19 blz. 67). De 
inhoud der verordening is dus in dit opzicht 
gedekt en het bestuur moet door den Rechter 
geacht worden binnen den kring zijner door de 
wet bepaalde bevoegdheid te zijn gebleven. 
Maar ook bij de vroegere opvatting v_an den 
Hoogen Raad betreffende het toetsingsrecht, 
zou toch c. q. a!lereerst art. 1 van de aangehaal
de keurenwet zijn geschonden, welk artikel ech
ter niet in het cassatiemiddel is aangehaald. 

Ook het tweede middel acht ik dus niet 
gegrond. 

Namens het Waterschap is subsidiair voor
gesteld : ,,Schending of verkeerde toepassing 
van artt. 153, 161 der Grondwet, 2, 20 R. 0., 
48, 59 Rv., 1401, 1402, 1403 B. W., domdat 
het Hof ontvankelijkheid der vordering en 
bevoegdl:.eid dcr rechterlijke macht verwarrende 
de irgGstelde vordering ontvankelijk acht, 
zonder daarvoor eenigen grond te noemen en 
zondei aan de op dit punt in appel opgeworpen 
grief eenige aandacht te wijden ; ten onrechte 
voorts, daar de vordering gegrond is op be
weerde tekortkoming van een waterschap in 

,het beheer over eene rivier waaruit geene 
privaatrechtelijke vordering voortspruit ; ten 
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onrechte ten slotte .omdat onrechtmatigheid 
laat staan de onrechtmatigheid naar privaat
recht van de aangewreven tekortkoming niet 
was gesteld." 

Het eerste onderdeel mist feitelijken grond
slag, want het Hof verklaart zich te vereenigen 
met de motiveering en de bes]issing der Recht
bank op bedoeld punt en voegt daar nog iets 
bij, zoodat voor eene klacht over gebrek aan 
motiveering hier geene plaats is. De Recht. 
bank zag daarbij juist speciaal de vraag der 
ontvankelijkheid der vordering in den zin a]s 
in het middel bedoeld, onder de oogen. Dat 
in a ppel op dit punt een grief zou zijn ontwikkeld 
blijkt overigens uit het arrest niet. 

Wat het t:weede onderdeel betreft, zij opge
merkt, dat het Waterschap als beheerder van 
het water de rechtstreeksche en publiekrechte. 
lijke zorg uitoefende, dat dit aan zijne bestem
ming in het algemeen belang kan beantwoorden. 
Volgens de vaste jurisprudentie van den Hoogen 
Raad, belet dit echter geenszins dat zoodanige 
beheerder, werken aanleggende als in dit geval 
bedoeld, verplicht is volgens art. 1402 B. W. 
de schade te vergoeden, welke hij door gebrekki
ge uitvoering dier werken veroorzaakt. (Bij 
de bij p]eidooi aangehaalde arr. H. ~- van 14 
April 188.1 W. 4659, 8 Januari 1885 W. 5140, 
18 December 1885 W. 5254 en 10 April 1891 
W. 6021, voeg iknog het arrest van 9 November 
1917 _i/z Staat der Ned. tegen van Bommei). 
(N. J. 1917 biz. 1209, Red.). 

Het ]aatste onderdeel ontbeert naar mij 
voorkomt feitelijken grondslag. Gesteld is 
dat de palen niet voldeden aan eischen aan welke 
die palen daar ter plaatse moesten voldoen ; 
aan het waterschap wordt verweten anders 
te hebben gehandeld bij het construeeren der 
pa]en daar ter plaatse, dan het met het oog op 
de veiligheid van het verkeer aldaar verplicht 
was te doen. Gesteld is dus eene nalatigheid 
of onvoorzichtigheid bij den aanleg en c~mstruc
tie der palen, waardoor in strijd met zijn plicht 
niet is zorg gedragen, ·dat aan derden door dat 
werk geene schade zou worden toegebracht. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot ver
w:erping van het beroep, eventueel tot ver
werping van het incidenteel beroep en ver
oordeeling van partij Besjes in de kosten van 
cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 

O., dat uit het aangevallen arrest en de daarin 
. aangehaalde vonnissen van de Arr.-Rechtbank 
te Breda van 3 Juni 1913,.21 April 1914 en 1 
Februari 1916, waarvan het arrest heeft over-

gen9men hetgeen daarin omtrent de feiten;voor
komt, voorzoover nog van belang, blijkt : 

dat het gemelde Wate;schap, thans ver
weerder, in de buitenhaven bij Dintelsits. 
noordelijk van - doch vlak tegen de vaargeul 
een rij palen heeft doen plaatsen, die het 
eigendom zijn van het Waterschap; 

dat Besjes, thans eischer, op 30 Septem1er 
1911 zijn leeg schip aan die palen heeft vast
gemeerd, met het gevolg, dat toen het water 
door den hevigen storm hoog boven die pa]en 
steeg, het schip op den kop dier paien is lek 
gestooten en daarachter gezonken ; · 

dat Besjes te dier zake het Waterschap tot
schadevergoeding heeft 'aangesproken, bewe0 

rende, dat het de palen, welke bestemd waren 
om als meerpa]en dienst te doen, z66 lang had. 
moeten maken, dat zij ook bij den hoogsten 
waterstand boven het water bleven uitsteken ;: 

dat het Waterschap die verplichting heeft 
ontkend en zijnerzijds van Besjes f 120 heeft. 
gevraagd als vergoeding van aan de pa]en. 
veroorzaakte schade ; 

dat Besjes aanvankelijk de betaling van deze 
vergoeding heeft geweigerd, doch het bedrag· 
later als zekerheidstelling in handen van den 
Voorzitter van het Waterschap onder protest. 
heeft gestort, nadat hem krachtens art. 77 VaTu 
de Verordening van Politie voor de rivier ,,de 
Mark en Dintel" was belet zijn reis van de 
haven van Dinteloord naar het eiland Schouwen 
te ondernemen ; 

dat hij deswege vanhet Wat.erschap bovendien. 
nog teruggave van de f 120 heeft gevorderd. 
en f 114 schadevergoeding omdat hem door het 
onderhandelen over de starting en vracht was. 
ontgaan, waarmede hij dit bedrag zou hebben 
verdiend, met de wettelijke rechten van. deze 
sommen; 

daP de Rechtbank bij haar eindvonnis van 
1 Februari 1916 aan Besjes zijne vordering· 
heeft toegewezen ; 

dat het Waterschap van de drie vonnissen 
in hooger beroep is gekomen, waarna het Hof 
deze vonnissen heeft vernietigd, voo~zoover 
ze met zijn arrest strijden, o. m. op dezen grand. 
'dat Besjes zijn vordering had doen steunen op 
de bestemming der palen tot meerpalen, terwijl 
naar 's Hofs oordee] in het geding was gebleken, 
dat zij een andere bestemming hadden, voorts 
het Waterschap heeft veroordeeld om aan 
Besjes de f 20 terug te betalen·, waaro.p het 
Waterschap in hooger beroep erkend had geen 
recht te hebben, met de rente naar 5 % van 
8 December 1911 af en in zoover het eindvonnis 
en de beide andere vonnissen heeft bekrachtigd, 
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met verwijzing van Besjes in de kosten van beide 
instan tien ; 

dat het Hof, blijkbaar het slot van art. 77· 
der Verordening geldig achtende, - welks 
geldigheid trouwens ook -niet was betwist -
daarbij overweegt, dat het wel aanneemt, dat 
het Waterschap, ·zoo het onrechtmatig storting · 
of zekerheid vraagt, evenals bij elk onrecht
matig beslag schadevergoeding kan verschul
digd zijn, maar tevens, dat elk schipper, des
gevorderd, verplicht is onmiddellijk tot stor
ting tot zekerheidstelling over te gaan waaruit 
volgt, dat Besjes wel rente kan vragen van het 
gestorte bedrag maar g()en som van f 114 
voor bedrijfsverlies in rekening kan brengen, 
omdat, zoo hij slechts onmiddellijk tot stor
ting was overgegaan - wat zijn plicht was -
hij direct zou hebben mogen doorvaren en 
geen vracht zou hebben ·verloren; 

dat Besjes van dit arrest beroep in cassatie 
heeft ingesteld en als midde!en aangevoerd : 
(Zie Concl. adv.-gen.); 

0., omtrent het eerste middel van den eisch,:ir 
tot cassatie : 

dat het Hof, blijkens de vijfde overweging 
in rechte, vaststelt, dat het Waterschap in 
eersten aanleg in zijn eerste conclusie erkende, 
dat de bewuste palen bestemd waren als 
m;erpalen te dienen voor uitvarende schepen, 
doch in zijn volgende conclusie daarop terug
kwam en toen beweerde, dat zij in 1904 waren 
aangebracht om te voorkomen, dat uitvarende 
schepen op de noordelijk gelegen slikken zouden 
afdrijven en dat de Rechtbank zich met deze 
tweede verwering niet heeft ingelaten, omdat 
zij ,,tardie£" en in strijd met de eerste verwering 
was;' 

dat het Hof zegt daarin geen reden te hebben 
gevonden die verwering v0orbij te _gaan, onder 
meer omdat Besjes ze inderdaad in zijn conclusie 
van 16 December 1913 als juist heeft erkend en 
,,dus beide partijen aannemen, dat de palen 
zijn gezet om het afdrijven der schepen te 
voorkomen'' ; 

0., dat het Hof hieruit afleidt, dat de palen 
eigenlijk bestemd waren om het afdrijven der 
schepen te voorkomen en niet om als veilige 
meerpalen dienst te doen, ook al worden zij door 
kleinere wachtende schepen met stilzwijgend 
goedvinden van de waterschapsbeambten als 
meerpalen gebruikt en· op dezen grond aan 
Besjes de hoofdvordering ontzegt ; 

0., dat hieruit volgt, dat volgens de feitelijke 
beslissing van het Hof, nadat partijen het ten 
slotte omtrent de bestemming•der palen eens 
waren geworden, aan de hoofdvordering de 

grond waarop zij steunde, was ontvallen, het
geen de ontzegging tengevo]ge moest hebben; 

dat mitsdien dit mi_ddel feitelijken grondslag 
mist en niet tot cassatie kan leiden ; 

0., omtrent het tweede middel: 
dat art. 76 van meergenoemde Verordening 

bepaalt, dat van alle schaden, welke aan de 
rivierwerken worden toegebracht, . door den 
ambtenaar ·of beambte, die dit bemerkt, 
proces-verbaal wordt opgemaakt, hetwelk 
onder meer inhoudt de vermoedelijke kosten 
van herstelling, met vermelding van den per
soon, die de schade lieeft veroorzaakt en het 
bedrag door dezen verschuldigd en dat dit 
proces-verbaal aan den Dijkgraaf wordt gezon
den en in afschrift aan den betrokken persoon ; 

en dat art. 77 voorschrijft : 
De bevelvoerder van een vaartuig of vlot 

waardoor de schade is veroorzaakt is verplicht 
het verschuldigd· bedrag, volgens het proces
verbaalgeraamd,aan den ambtenaar of beambte 
te voldoen of daarvoor borg te stellen, 
onverminderd zijne verplichtingen om ook 
de meerdere kosten van herstel te betalen ; 

bij gebreke daarvan wordt het voortzetten 
der reis belet ; 

0., dat het slot van dit artikel, betrekkelijk 
het beletten van het voortzetten der reis, 
inderdaad aan het bestuur van het Waterschap 
een middel geeft tot bewaring van recht, geheel 
het karakter dragende van het'conservatoir be
slag als geregeld in de artt. 727 en volgende Rv.; 

d_at hier mitsdien sprake is van een regeling 
van een punt van burgerlijke rechtsp!eging 
dat volgens art. 150 der Grondwet bij de wet, 
in algemeene wetboeken moet worden geregeld, 
behoudens de bevoegdheid der wetgevende 
macht om enkele onderwerpen in afzonder!ijke 
wetten te regelen ; 

dat van die bevoegdheid te dien aanzien geen 
gebruik is gemaakt, met name niet in de Wet 
van 20 Juli 1895 (S. 139) ; 

dat bij die wet wel aan waters·chappen de 
bevoegdheid is verleend om verordeningen in 
hun huishoudelijk belang te maken, doch deze 
volgens art. 3 geen bepalingen mogen inhouden 
omtrent punten, waarin bij een wet is voorzien; 

dat dit artikel zeker niet toelaat een bij de 
wet aan schuldeischers in het algemeen toege
kend middel tot bewaring van recht en aldaar 
aan bijzondere voorwaarden en vormen gebon, 
den, ten behoeve van waterschappen, op ge
heel andere wijze en met terzijdestelling van 
de wettelijke waarborgen te regelen ; 

dat hieruit volgt, dat het Hof het art. 77 
meerbedoeld als in strijd met art. 150 der 
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Grondwet tot stand gekomen, buiten toepassing 
had moeten la ten, zoodat het middelis gegrond ; 

0., dat -hieruit volgt,_ dat de uitspraak van 
het Hof, wat betreft de vordering tot schade
vergoeding wegens het beletten van Besjes 
om: de reis met zijn schip voort te zetten, niet 
kan worden gehandhaafd en het vonnis des 
eersten rechters, wat dit punt aangaat, zij het 
op anderen grond, dient te worden bekrachtigd ; 

dat immers het aanhouden van het schip 
alleen was gegrond op de in het art. 77 meer
genoemd toegekende bevoegdheid, zoodat, nu 
deze bepaling niet had mogen worden toe
gepast, de onrechtmatigheid der aanhouding 
reeds daaruit voortvloeit; 

0., omtrent het door den verweerder voor
gestelde middel ; 

dat, al mogen de bewoordingen hieromtrent 
der conciusie van antwoord schijnbaar een 
ruimere strekking hebben, het middel blijkens 
de nadere toelichting, welke a!leen op de hoofd
vordering betrekking heeft, kennelijk alleen 
is voorgest!)ld, indien het eerste middel gegrond 
mocht worden geacht, zoodat, nu dit niet het 
geval is, het incidenteele middel thans buiten 
behandeling kan blijven ; · 

· Vernietigt het aangevallen arrest doch 
alleen ten aanzien van de uitspraak betreffende 
de vordering, gegrond op het beletten van het 
voortzetten der reis, en van 'de kosten; 

Bekrachtigt het vonnis van de .(\.rr.-Recht
bank to Breda, den lsten Fe bruari 1916-tusschen 
partijen gewezen voor zoover ; 

Verwerpt het beroep voor het overige; 
En, uit overweging dat partijen over en weer 

op een punt in ·het ongelijk zijn gesteld; 
Compenseert de kosten in dier voege, dat 

Besjes van de kosten die het Waterschap in 
eersten aanleg en in hooger beroep heeft ge
maakt, de helft zal betalen, deze helft bepaald op 
enz. en dat beide partijen ieder haar eigen 
kosten in cassatie zullen dragen. (N. J.) 

23 Februari 1918. WET, houdende aanvulling 
van artikel 71 van het Regeeringsreglement 
yan Nederlandsch-Indie. S. 119. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1916/17, n•. 341, 1-3; 
1917 /18, n °. 106. · 

Hand. i.t. 1917/18, bladz. 487. 
Hand. 1• Kamer 1917/18, bladz. 107, 138, 139, 

152, 156. 
- WIJ WILHELMINA, EXz ... doen te weten: 

Alzoo \Vij in. overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is artikel 71 van het 
Regeeringsreglement van Nederlandsch-Indie 
aan te Yullen ; 

·zoo is het, dat Wij, den Raad·van State; enz. 
Eenig artikel. 

Aan artikel 71 van het Reglement· op het 
lieleid der Regeering va,n Nederla:ricisch-lndie, 
vastgesteld bij de wet van 2 September 1854 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 129; Indisch 
Staatsblad 1855 n°. 2), wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt : . 

,,Bij ordonnantie kunnen inlandsche gemeen
ten, die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn binnen 
de grenzen van eene stad, waarvoor een raad, 
als bedoeld bij het tweede lid van artikel 68b, 
is ingesteld, voor zoover het binnen die grenzen 
vallend gebied betreft opgeheven of, voor 
zooveel noodig, onttrokken worden aan de 
werking van het bepaalde bij de tweede alinea 
van dit artikel. · De ordonnantie, waarbij eene 
inlandsche gemeente geheel of gedeeltelijk 
wordt opgeheven, voorziet voor zooveel noodig 
in de gevolgen van die opheffing." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten 

Februari 1918. 
WILHELMINA. 

De: Minister van Kolonien, TH. B. 'PLEYTE, 

(Uitgeg. ll Maart 1918.) 

23 Februari 1918. WET, houdende wijziging 
en verhooging der begrooting van uitgaven 
en middelen van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1917. S. 120_ 

23 Februari 1918. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening "an de l.rnloniale 
uitgaven en ontvangsten 1'00r Suriname 
over het dienstjaar 1913. S. 121. 

Het slot der rdrnning van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1913 wordt vastgesteld als volgt : 

De uitgaven hebben bedragen f 4,280,163.23. 
Deontvangsten hebben bedragerif 3,471,246.57. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 808,916.66, walk bedrag -dientengevolge tot 
aarnulling der koloniale geldmiddelen is noodig 

geweest. 

23 Febri,ari 1918. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van ontvangsten 
en uitgaven voor Nederlandsch-Indie over 
het dienstjaar 1913. S. 122. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
va,ngsten en uitgaven voor Nederlandsch-Indie 
civer het dienstjaar 1913 wordt vastgesteld als 
volgt: 
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D~ ontvangsten bedroegen f 3ll,354,199.705• 

De uitgaven bedroegen f 327,071,287.12. 
Het . nadeelig slot der . rekening bedraagt 

f 15,717,087.415. 

23 Februari 1918. WET, houdende lrn-ijtschel
ding aan de erfgename~ van wijlen A. E. 
Evers van eene hun opgelegde vergoeding. 
s. 123. . 

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

<lat ingm,olge artikel 22 der Indische Compta
biliteitswet (Staatsblad 1895, n°. 145) van eene 
den Lande aankomende vordering, wanneer zij 
meer bedraagt dan f 10,000, gee~e kwijtschelding 
v'erleend wordt dan bij de wet en er termen 
_gevonden zijn om de hierna te noemen · kwijt
schelding te verleenen ; 

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

Aan de erfgenamen van wijlen den magazijn
meester bij den dienst cler Staatsspoor- en tram
wegen in N·ederlandsch-Indie A. E. Evers wordt 
kwijtgescholden een~ .som van· f 25,134.425, 
waarmede zij bij besluit van de Algemeene 
Rekenkamer in Nederlandsch-Indi~ van 24 Juni 
1909, n°. 6799, zijn belast. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 23sten Fe

bruari 1918. 
WILHELl\UNA. 

De 1lfinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. ll .iJ,faart 19l8.) 

23 Februari 1918. WET, tot instelling-van een 
centraal testamentenregister. S. 124. 

,Bijl. Hand. 2• Kdnier 1913/14, n°. 318, 1-3; 
l9l4/15, n°. 65, 1-3; 1915/16, n°. 27; 1917/18, 

· n°. 14, 1-4. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 226-228, 230--241, 

327. ' 
Hand.' 1° Kamer 1917/18, bladz. 28, 30, 31, 

118-128, 161. 
Wn WILHELMINA, ENZ .... doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid der instelling van een 
centraa,l testamentenregister gebleken is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Er wordt ingesteld een register van 

alle akten, bevattende uiterste wilsbeschikkin
gen en schenkingen van de geheele of de gedeel
telijke nalatenschap van den schenker, alsmede 
van alle akten, waarbij uiterste wilsbeschik
kingen worden herroepen of olographiesche 
testamenten worden teruggenomen. 

Onder akten bevattende uiterste wilsbeschik-

kingen worden verstaan : uiterste willen bij 
openbare akte, akten van bewaargeving van 
uitersten wil, akten van superscriptie, onder
handsche stukken, als bedoeld bij artikel 982 
van het Burgerlijk Wetboek, voor zoover deze 
na het overlijden van den erflater aan eenen 
notaris- of consulairen ambtenaar zijn ter hand 
gesteld of aangeboden, en·akten van benoeming 
ingaande bij overlijden. 

2; Onze Minister van Justitie draagt zorg. 
voor de inrichting en het bijhouden van het in 
artikel 1 bedoelde register, hetwelk zal be
rusten aan zijn Departement. 

De hiertoe benoodigde gegevens worden, vo,or 
zooveel betreft akten hier te lande verleden of 
aan eene notaris ter hand gesteld, op de wijze 
bij algemeenen maatregel van bestuur te be
palen, aan voornoemden Minister door de ont
vangers der registra tie verstrekt. 

3. In het register wordt, voor zoover daarvan 
nit de opgaven blijkt, aanteekening gehouden 
van: 

den aard der akte en het jaar, de maand en · 
den <lag op welken zij is verleden ; 

de voornamen en den naam der personen, 
die eenige beschikking maken als bedoeld in 
artikel 1; 

hun beroep of hunne maatschappelijke be
trekking; 

hunne woonplaats,. alsmede de plaats, het 
jaar, de maand en den dag hunner geboorte; 

de voornamen, den naam en de standplaats 
van den. notaris of consulairen ambtenaar, die 
de akte heeft verleden of aan wien de akte is 
ter hand gesteld of aangeboden. 

4. Inlichtingen uit het register worden, op 
aanvrage, na overlijden of verklaring van ver
moedelijk overlijden van den erflater of schen
ker, tegen vergoeding, vanwege Onzen Yoor
noemden Minister aan een ieder verstrekt. 

De wijze van indiening der aanvragen en het 
verstrekken der inlichtingen, zoomede -het be
drag en de wijze van inning van de voor de aan
vragen verschuldigde v~rgoedingen, worden bij 
algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

5. Na artikel 49 der Wet op het Notarisambt 
wordt ingevoegd een nieuw artikel 49a, lui
dende: 

,,De notarissen zijn verpligt in dubbel op te 
niaken lijsten,: waarop zij, op verbeurte eener 
hoete van ten hoogste tien gulden voor iedere 
overtreding, naar volgorde van verlijden, 
zullen inschrijven de in artikel 1 der Wet op het 
Testamentenregister genoemde akten, in eene 
kalendermaand door hen verleden of aan hen 
ter hand gesteld. 
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Ieder nummer van deze lijsten zal op ver
beurte eener boete van ton hoogste tien gulden 
voor iedere overtreding, bevatten : 

1°. het nummer, waaronder de akte in het 
repertorium is vermeld ; 

20. den aard der akte en het jaar, de maand 
en den dag op welken zij is verleden ; 

3°. de voornamen, den naam, het beroep of 
de maatschappelijke betrekking en de woon
plaats van de personen, die eenige beschikking 
maken als bedoeld in_ artikel 1 der Wet op het 
Testamentenregister, zooals en voorzoover deze 
in de akte zullen zijn vermeld, en de plaats, 
het jaar, de maand en den dag der geboorte 
dier personen of de verklaring, dat en om welke 
reden deze niet kunnen worden opgegeven ; 

4°. de voornamen, den naam, de ambts
betrekking en de standplaats van den notaris 
door wien de akte is verleden of aan wien zij 
is ter hand gesteld, alsmede, zoo deze is een 
candidaat-notaris-plaatsvervanger, de . voor
nanien, den naam, _de ambtsbetrekking en de 
standplaats van den notaris, wiens kantoor hij 
waarneemt. 

De notarissen zijn verpligt binnen de eerste 
vijf dagen van iedere maand bovenbedoelde 
lijsten in dubbel, desverlangd tegen ontva,ng
bewijs, in te leveren bij den ontvanger der 
registratie van hunne standplaats, en zulks op 
verbeurte eener boete van ten hoogste tien 
gulden voor iederen dag verzuim. 

Ingeval in de afgeloopen kalendermaand 
geene akten, als bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, door eenen notaris zijn verleden of 
aan hem zijn ter hand gesteld, zal hij daarom
trent op een der voor de inlevering bestemde 
dagen, bij den ontvanger der registratie eene 
schriftelijke verklaring inleveren, zulks op 
verbeurte eener boete van ten hoogste tien 
gulden voor iederen dag verzuim. 

Van eene in dit artikel bedoelde inlevering 
wordt op den dag, waarop zij is geschied, in het 
repertorium aantee)rnning gedaan, zulks op 
verbeurte ee'ner boete van ten hoogste tien 
gulden voor iederen dag verzuim." 

6. De notarissen zijn VOIJ)licht in enkelvoud 
op te maken lijsten, waa~op zij op verbeurte 
eener boete van ten hoogste tien gulden voor 
iedere overtreding naar volgorde van verlijden 
zullen inschrijven de in artikel 1 dezer wet 
genoemde akten, sedert den lsten Januari 1890 
tot op den dag van inwerkingtreding dozer wet 
verleden door of ter hand gesteld aan hen of de 
notarissen, wier minuten zij bewaren. 

Ieder nummer van deze lijsten zal op ver
beurte eener boete van ten hoogste tien gulden 

voor iedere overtreding bevatten de gegevens
in het tweede lid ,an artikel 49a der Wet op, 
het Notarisambt bedoeld, zooals en voor zoover 
deze in de akte zullen zijn "ern;ield. 

De notarissen zijn verplicht binnen een jaar 
na de inwerkingtreding dozer wet bovenbe
doelde lijsten, desvErlangd tegen ontvang
bewijs in te leveren bij den ontvanger der re
gistratie van h{mne standplaats en zulks op• 
verbeurte eener boete van ten hoogste tien 
gulden voor iederen dag verzuim. 

Van de inlevering wordt op den dag, waarop 
zij is geschied, in het repertorium aanteekening 
gedaan, zulka op verbeurte eener boete van ten 
hoogste tien gulden voor iederen dag verzuim. 

De artikelen 54,55, 59 en 59a der Wet op het 
Ncitarisambt vinden overeenkomstige toe
passing. 

7. Na artikel 19 der Consulaire wet wordt 
ingevoegd een nieuw artikel 19a, luidende: 

,,De consulaire ambtenaren, voor zoover zij 
bevoegd zijn tot het verlijden of in bewaring 
nemen van de akten, vermeld in artikel 1 der 
Wet op het Testamentenregister, zijn verpligt 
in enkelvoud op te maken lijsten, waarop zij 
naar volgorde van ver!ijden zullen inschrijven 
de door hen in eene kalendermaand verleden 
of in bewaring genomen akten · als in den aan
vang van dit artikel bedoeld. 

Ieder nummer van deze !ijsten zal bevatten : 
1 °. het nummer, waaronder de akte in het 

door den consulairen ambtenaar gehouden 
repertorium is vermeld ; 

2°. den aard der akte en het jaar, de maand 
en den dag op welken zij is verleden ; 

3°. de voornamen, den naam, het beroep 
of de maatschappelijke·betrekking en de woon-, 
pla;i.ts van de personen, die eenige beschikking· 
maken, als bedoeld in artikel 1 der Wet op het · 
Testamentenregister, zooals en voorzoover deze 
in de akte zullen zijn vermeld, en de plaats, 
het jaar, de maand en den dag d'er geboorte 
dier personen of de verklaring, dat eh om welke 
reden deze niet kunnen worden opgegeven; 

4°. de voornamen, den naam, de ambts
betrekking en de standplaats van den consu·-· 
lairen ambtenaar, door wien de akte is verleden 
of in bewaring genomen. 

De consulaire ambtenaren voornoemd zijn 
verpligt binnen de eerste vijf dagen van iedere 
maand bovenbedoelde lijsten op te zenden aan 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, door 
wiens tusschenkomst zij bij Onzen Minister van 
Justitie worden ingeleverd. 

lngeval in de afgeloopen kalendermaand 
geene akten, als bedoeld in het eerste lid van 
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-dit, arti.Jl:el, :do.or eenen _consulairen ambtenaar 
·zijn ,verleden of in· bewaring genomen, zal hij 
daarbmtrent op een der voor de opzending be
stemde dagen,. eene schriftelijke verklaring op
·zenden aan Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken. 

, Van eene in dit arrikel bedoelde opz~riding 
wordt op den dag, waarop zij is geschied, in het 
repertorium aanteekening gedaan." 

8. De ·consulaire ambtenaren, voor zoover 
-zij antler hunne berusting hebben akten, ver
meld in artikel 1 dezer wet, zijn verplicht. in 
enkelvoud op te maken lijsten, waarop zij naar 
volgorde van verlijden zulleI1 inschrijven alle 
-zoodanige akten, sedert den lsten Januari 1890 
tot op den dag van inwerkingtreding dezer wet 
verleden of in bewaring genomen door hen of 
door de consulaire ambtenaren, wier minuten 
zij bewaren. 

Ieder nummer van deze lijsten zal bevatten 
de gegevens in het 2d,e lid van artikel 19a der 
Consulaire wet bedoeld, zooals en voor zoover 
<leze in de akte zullen zijn vermeld. 

De consulaire ambtenaren ·zijn verplicht 
binnen een jaar na de inwerkingtreding dezer 
wet bovenbedoelde lijsten op te zenden aan 
·Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, 
,door wiens tusschenkomst zij bij Onzen Mi
nister van Justitie warden ingeleverd. 

Van de opzending wordt op den dag, waarop 
zij is geschied, in het repertorium aanteekening 
gedaan. 

9; Overal waar in de Wet op het N otarisambt 
,of in deze wet sprake is van een repertorium 
wordt daaronder verstaan een register, zooals 
becloeld bij artikel 19 der Registratiewet 1917, 
en w.aar in de Wet op het Notarisambt sprake 
~ van·,, Wet op de Registratie" wordt daarvoor 
gelezen ;,Registratiewet 1917" . 
. 10 . . Deze wet treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip en kan warden aan
gehaald antler den naam van: ,,Wet op het 
Testamentenregister". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Fe

bruari 1918. 
WILHELMINA. 

De, .Ministe1: van Justitie, B. ORT. 

De J.l:linister van Financien, TREUB. 

De J1finister van Buitenl. Zaken, J. LounoN. 
(Uitgeg, 4 M-aart 1918.) 

23 Februar, 1918. WET,. tot wijziging en ver
hooging van het tweed_e hoofdstuk der 
S_taatsbegrootirig voor het dienstjaar 1918 .. 
s: 125. 

,Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de Vlde afdeeling als het eindcijfer van h!)t 
hoofdstuk verhoogd met f 30,000. 

23 Februari 1918. WET, tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van uitgl!,ven 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1918.. S. 126. 

23 Februari 1918. WET, houdende wijziging 
van de begrooting van uitgaven. van het 
Weduwen- en weezenfonds voor burger0 

lijke ambtenaren voor het dienstjaar 1918. 
S. 127. 

23 Februari 1918. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop 
aan de.gemeente Veendam van'het perceel 
grond, kadastraal bekend Veendam, sectie 
D, n°. 3097, groat 8,80 aren. S. 128. 

23 Februari 1918. WET, houdende aanvulling 
en verhooging van de begrooting van uit
gaven van het Pensioenfonds voor de 
gemeente-ambtena:ren voor het dienstjaar 
HH7. S. 129. . 

23 Februari 1918. WET, houdende wijziging 
van de begrooting van inkomsten en· uit
gaven van de Posterijen, d·e Telegrafie en 
Telefonie voo:r het dienstjaar 1918. (Tege
moetkomingen wegens duurte van levens
middelen.) S. 130. 

23 Februari 1918. WET, tot wijziging en ver: 
liooging van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1918 .. (Tege: 
moetkoming wegens duu'rte van levens
middelen.) S. 131. 

23 Februari 1918. WET, houderide goed
keuring van de onderhandsche overdracht 
door ruiling van grondcn aan do gemeente 
Roermond. S. 132. 

23 Februari 1918. WET, houdende bepalingen 
betreffende het slachten van paarden, 
runderen, schapen en· varkens. ~- 133. 

WIJWILHELMINA, ENZ .... doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

'dat het wenschelijk is de gelegenheid te openen 
· het slachten van paarden, ·runderen, schapen, 
en varkens te verbieden en·ten 'aanzien van zoo-
danige slachtingen regelen te stellen. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1•. (.1) Onze Minister van Landbouw, 

N~iverheid en Handel is bevoegd het slachten 
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van paarden, vari runderen, van schapen en van 
varkens geheel of gedeeltelijk te verbieden, van 
zulk een verbod ontheffing te verleenen; en aan 
zoodanige ontheffing voorwaarden te verbinden. 

(2) Eene besc_hikking, houdende een verbod 
als hiervoor bedoeld, wordt in.de Nederlandsche 
Staatscourant geplaat!>t, 

(3) Onze voornoemde Minister is bevoegd het 
verleenen van ontheffingen en liet stellen van 
de daaraan te verbinden voorwaarden op te 
dragen aan daartoe in de beschikking aan te 
wijzen .personen. 

(4) Voor de toepassing van deze wet wordt 
onder ,,slaohten" verstaan zoowel het langs 
direoten of indireoten weg veroorzaken van den 
dood, onverschillig op welke wijze en daaronder 
66k begrepen het te weeg brengen van de nood
zakelijkheid v_an noodslachting als het afsnijden 
en uitsnijden van gedoode dieren. 

2. (I) Overtredingvan een verbod,-ingevolge 
het bepaa,lde in artikel 1 gesteld, of het niet in 
acht nemen van de voorwaarden, waaronder 
van zulk een verbod ontheffing werd verleend, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden, of geldboete van ten hoogste 
zes duizend gulden. 

(2) De verbeurdverklaring kan worden uit
gesproken van al wat geacht kan worden te 
hebben behoord tot het levende dier, hetwelk 
werd geslaoht in strijd met een verbod, ingevolge 
het bepaalde in artikel I gesteld, of zonder 
inaohtneming van de voorwaarden, waaronder 
ontheffing van zulk een verbod werd verleend. 

(3) De feiten, strafbaa,r gesteld bij deze wet, 
worden besch_ouwd als overtredingen. 
. 3. Deze wet treedt in werking met ingang van 

den da,g; volgende na dien harer afkondiging. 
· Lasten en bevelen, enz. · 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Fe
bruari 1918. 

WILHELMINA. 
De 11fin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 1 Maart 1918.) 

23 Februari 1918. WET, tot verhooging van 
.- het .tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 

voor het dienstjaar. 1916. (Verschillende 
onderwerpen.) S. 134. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Iste afdeeling. met f 57,000; 

. dat der Ilde afdeeling met f 76,000; 
dat der IIIde afdeeling met f 3,000,000 en 

dat der IV de afdeeling met f 275!000; 

dat der Vde afdeeHng met f '8000· ;' · · 
terwijl het eindcijfer van het tiende hoofdstuk 

der Staatsbegrooting voor het diemltj~aii·rn1c!; 
wordt verhoogd met f 3,41.6,000. · : 

23 Februari 1918. WET, tot verhooging .van 
het tiende hoofdstu Ii: der i;ltaatsbegrooting 
voor _het dienstjaar 1916. (Verschillende 
onderwerpen.) S. 135. 

Bij de7.e wet worden eenige artikelen ver-. 
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Iste afdeeling met f 20,000 ; 

dat der Ilde afdeeling met f 62,500 ; 
dat der IIIde afdeeling met f 51,000, _ 
terwijl het eindcijfer van het tiende hoofdstuk· 

der Staatsbegrootirig voor het dienstjaar 1916 
wordt verhoogd met f 133,500. , 

23 Februari 1918. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrobting voor het dienstjaar 1917. 
(Verschillende onderwerpen.) S. 136. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der IIIde afdeeling met f 110,626.25.; 

dat der IV de afdeeling met f 22,295; 
terwijl het eindcijfer van het tiende hoofd

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1917 wordt verhoogd met f 132,921.25. 

23 Februari 1918. WE'l', tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening yan 
eigendommen in de gemeente .Oude-Pekel,a 
noodig voor de verbreeding van de.Boks
wijk en het maken van twee w'isselplaatsen .. 
in die wijk, gelegen .in het water~chap. 
,,Groot Belang". S. 137. 

- ' . 
23 Februari 1918. WET, tot verklaring van. 

het algemeen nut der onte~gen,ing "t<lii._: 
behoeve van uitbreiding van de spoorweg
haven 'te F eendam met bijkomende werkerL 
s. 138. " . . 

23 Februari 1918. ·WET, tot wijziging van. 
het negende hoofdstuk der Staats begrooting· 
voor het dienstj aar 19 l 6. S. 139 . 

Bij deze . wet warden eenige artikelen ver--· 
hoogd, ingelascht en verminderd en wordt de
omschrijving van een artikel gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het. 
totaal der Iste afdeeling met f 10,400; da,t. 
der IV de afdeeling met f 42,000 en verminderd. 
het totaal der IIde afdeeling · met f 10,400• 
en dat der IIIde afdeeling met f 42,000. · 
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23 Februari 1918. WET, tot bestendiging 
. van den Staat van Beleg. S. 140. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wens~helijk is, in de navolgende ge
meenten: 

in de provincie Geld~rland:. 
Ammerzoden (voor zoover betreft het gebied 

ten zuiden van de Maas); Heerewaarden; 
in de provincie Noordbrabant: 

Alem, Maren en Kessel; Baardwijk (voor 
zoover ·betreft het gebied ten ·zuiden van de 
Bergsche :Maas) ; Bergh em ; Berlicum ; Besoij en 
(voor zoover betreft het gebied ten zuiden van 
de Bergsche Maas); Boekel; Bokhoven ; 
Capelle (voor zoover betreft het gebied ten zui
den van de Bergsche Maas); c~omvoirt; Deur
sen en Dennenburg; Dieden, Demen en Langel; 
.Dinther; · Dongen ; Drunen ; den Dungen ; 
Empel en llfoerwijk; Engelen ; Erp ; Fijnaart 
en Heinigen; Geertruidenberg (voor zoover 
betreft het gebied· ten zuiden van de Bergsche 
Maas); Geffen; Genderen (voor zoover betreft 
het gebied ten zuiden van de Bergsche Maas); 
's Gravenm~er; Hedikhuizen; Heesch; Rees'. 
wijk ; Helvoirt; Herpen; Herpt (voor zoover 
betreft het gebied teri zuiden van de Maas); 
's-Hertogenbosch; Heusden; Hooge- en Lage
Zwaluwe (voor zoover betreft het gebied ten 
zuidon van do Amer); Huisseling en Neerloon; 
Klund.ert ; Lith ; Lithoijen ; · Loon op Zand ; 
1\fade en Drimmelen (voor zoover betreft het 
gebied ten zuiden van de Amer); Megen, · 
Haren en Macharen ; St. Michielsgestel ; 
Nieuwkuyk; Nistelrode; Nu land; Oijen en 
Teeffelen ; Oosterhout; Oss ; Oudheusden ; 
Raamsdonk (voor zoover betreft het gebied 
ten zuiden van de Bergsche Maas); Ravenstein; 
Reek: Rosmalen ; Schayk; Schijndel; Sprang; 
St~nddaarbuiten; Terheijden; Uden; Veghel; 
Vlijmen; Vrijhoeve Capella; Vught; Waalwijk 
(voor zoov'er,.: betreft het gebied ten zuiden 
van de Bergs~he Maas); Waspik (voor zoover 
betreft het gebied ten zuiden van de Bergsche 
Maas); Willemstad; Zeeland; Zevenbergen; 

den Staat van Beleg, verklaard bij Ons 
besluit van 22 llfaart 1917 (Staatsblad n•. 242), 
te doen voortduren; 

Gel(>t op artikel 5 van de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128); 

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

·De Staat van Beleg, verklaard bij Ons be
sluit van 22 Maart .1917 (Staatsblad n°. 24!?) 
wordt .bes_tendigd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-,Gravenhage, den 23sten 
Februari 1918. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Oorlog, DE JONGE. 
De Min. van Buitenl. Zaken, J. LOUDON. 
De ~Minister van Justi:ie, B .. ORT. 
De 1'Jinister van Staal, Jl!linister van Binnen-

landsche Zalcen, CORT v. D. LINDEN. 
De Jl!linister van JWarine, J. J. RAMBONNET. 
De 1Winister van Financien, TREUB. 
De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
De 1Win. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
De J11inister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. l Jl!laart 1918.} 

23 Februari 1918. WET, tot bestendiging 
van den Staat van Beleg. S. 141. 

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

het wenschelijk is in de navolgende gemeenten : 
in de provincie Groningen : 
Adorp, Bedum, Haren, Hoogezand, Hooglcerk, 

Kantens, Loppersum, Middelstnm, Noorddijlc, 
Sappemeer, Slochteren, Stedum, Ten Boer en 
Winsum; 

in de provincie Drenthe: 
Anlo, Assen, Beilen, Eeld~, .Meppel, Norg, 

Bolde, Ruinen, Ruinerwold, Vries, W esterborlc,,, 
de Wijlc en Zuidlaren; 

den staat van beleg, verklaard bij Ons besluit. 
van 30 Mei l 917 (Staatsblad n°. 448 ), te doen 
voortduren; 

Gelet op artikel 5 van de wet van 23 Mei · 
1899 (Staatsblad n°. 128); 

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

De Staat van Beleg·, verklaard bij Ons besluit• 
van 30 :&-j:ei 1917 (Staatsblad n°. 448), wordt 
bestendigd. 

Lasten en bevelen, ·enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den· 23sten 

Februari 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JONGE. 
De Min. van Buitenl. Zciken, J. LOUDON. 
De Jlfinister van Justitie, B. 0R'l'. 
De .Minister van Staat, 1Winister van Binnen-

landsche Zaken, CoRT·v. D. LINDEN. 
De Jl!linister vein Jl!larine, J. J. RAMBONNET. 
De Minister van Financien, TREUB. 
De Minister van Waterstaat, C. LELY-. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. l Maart 1918.) 
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23 Februari 1918. WET, tot . bestendiging 
van den Staat van Beleg·. S. 14-2. 

WIJ WILHELl\UNA, ENZ, .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in de gemeenten Brum
men, Doorwerth, Renkum en Voorst, den staat 
van beleg, verklaard bij Ons besluit van 26 
Februari 1917 (Staatsblad n°. 228) te doen 
voortduren ; 

Gelet op artikel 5 van de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128); 

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

De staat. van beleg, verklaard bij Ons be
sluit van 26 Februari 1917 (Staatsblad n°. 
228), wordt bestendigd, 

La_sten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten 

Februari 1918. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Oorlog, DE JoNGE, 

De Min. van Biiitenl. Zaken, J. LouDoN. 

De 111inister van Justitie, B. ORT. 

De lYI inister van Staat, 
11:linister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van 1VI arine, J. J, RAMBONNET, 

De 11:l inister van F·inancien, TREUB. 

De 11:linister mn Waterstaat, C. LELY. 

De Min. van Land/Jouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

De 1vlinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 28 Febr. 1918.) 

23 Februari 1918. WET, tot goedkeuring 
van de overdracht van een gebouwtje 
c.a. onder Made en Drimmelen in eigen
dom aan Dr. G. H. Moll van Oharante, 
te Rotterdam, eigenaar. van den ,,Groote 
Polder", gelegen op den ,,Steen van 
Kloosteroord", onder eerstgenoemde ge
meen te. S. 143. 

23 Februari 1918. WE~, tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf der Artil
lerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1918, 
en nadere regeling van de afschrijving~n 
en 1titkeeringen aan 's R,ijks Middelen ten 
taste van dat bedrijf. S. 144. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 8·,596,880. 

23 Februari 1918. WE'.il, tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het ;,Fonds ter verbetering 
van de Kustverdediging", dienst 1918. 
S. 145. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 1,759,100. 

23 Februari 1918. WET, tot verhooging, aan
vulling en wijziging van het achtste hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1917. (Buitengewoon krediet, enz.) 
s. 146. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt de omschrijving van eenige 
artikelen gewijzigd. 

Tengevolge hiervan warden de totalen der 
hierna genoemde afdeelingen verhoogd met de 
bedragen, daarbij vermeld, als: 
de IXde afdeeling met. f 1,000 

Xde 3,400 
XVIIde 154,500 
XIXde 62,000 
XXIste 653,000 en 

XXIXste 156,000,000, 
terwijl het eindcijfer van dat hooidstuk wordt 
verhoogd. met een bedrag van f 156,873,900. 

23 Februari 1918. WET, tot verhooging van 
onderwijzerswedden. S. 147. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

da.t het wenschelijk is a.an onderwijzers bij het 
lager onderwijs nit 's Rijks kas verhoogingen 
van jaarwedde toe te leggen; 

. Zoo is het, da.t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks ka.s wordt, onvermin

minderd de bijdragen welke krachtens andere 
wettelijke· voor!lchriften wQrden verleend, eene 
weddeverhooging toegekend van eenhonderd 
gulden aan ieder hoofd en aan iederen onder

. wijzer van bijstand van eene openbare lagere 
' school of van eene school welke voldoet aa.n 
de in artikel 59, eerste en tweede lid, der Lager
onderwijswet gestelde eischen. 

2. Bovendien worden aan de in artikel 1 
bedoelde hoofden en onderwijzers nit 's Rijks 
ka.s de volgende verhoogingen toegekend: 

a. indien zij minder dan vijf dienstjaren 
verv.uld hebben, en, met inbegrip van het in 
a.rtikel 1 genoemde bedrag, eene bezoldiging 
genieten van minder dan tweehonderd gulden 
boven de· minimum-aanvangswedde volgens 
a.rtikel 26 .der Lager-onderwijswet, h_et bedrag 
dat vemischt ,vordt om . de wedde tot twee-
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honderd gu.lden boven de. m.inimum-aanvangs
wedde op te voeren ; 

b. indien zij vijf of meer en minder dan 
10 dienstjaren hebben volbracht, en, met in
begrip van het in artikel 1 genoemde bedrag, 
eene bezoldiging genieten van minder dan 
driehonderd gi.ilden boven de minima-wedden 
volgens art. 26 der Lager-onderwijswet, het 
bedrag dat vereischt wordt om de wedde tot 
driehonderd gi.ilden boven de minimum-wedd_e 
op te voeren ; 

c. indien zij. tien of meer dienstjaren hebben 
volbracht, en, met inbegrip van het in artikel 1 
genoemde bedrag, eene bezoldiging genieten 
van minder dan vierhonderd gulden boven de 
miniina-weddan volgens art. 26 der Lager
onderwijswet, het bedrag dat vereischt wordt 
om de wedde tot vierhonderd guli;l.en boven. 
de rinimum-wedde op te voeren. 

3. Ter berekening van de genoten bezol
diging, bedoeld in artikel 2, komt in aanmer
king de wedde welke het hoofd of den onder
wijzer van bijstand toekomt volgens de op 
1 October 1917 geldende salaris-regeling, 
zonder dat rekening wordt gehouden met de 
verhooging voor het bezit van hoofd- of andere 
akten, met tegemoetkomingen voor huishuur 
of gemis van genot van vrije woning of met 
uitkeeringen ingevolge de wet van 6 Juni 1913, 
Staatsblad n°. 239. 

Wanneer uit de op 1 October 1917 geldende 
sala:ris-regeling niet blijkt hoeveel de verhoo
ging bedraagt wegens het gemis van het genot 
van vrije woning of het bezit van hoofd- en 
andere akten, wordt die verhooging geacht 
te bedragen : 

a. wegens_ het .gemis van het genot van 
vrije woning,_ honderd vijftig gi.ilden of het 
bedrag, dat in de gemeentelijke regeling krach
terts art. 26 der wet Lager Onderwijs, daarvoor 
is aangegeven ; 

b. wegens het bezit van de hoofdakte, 
honderd gulden, doch wanneer de onderwijzer 

schoolbesturen aan -_de rechthebbenden uit
betaald volgens regels bij algemeenen maat
regel van bestuur te stellen en worden meege
rekend bij de grondslagen, naar welke voor 
pensioen is bij te dragen. 

De jaarwedden der hoofden en van de 
onderwijzers aan de openbare lagere scholen 
worden alle v66r 1 Januari 1919 door de ge
meenteraden opnieuw geregeld. 

5._ Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met 1 Januari 1917. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 23sten Fe

bruari 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D, LINDEN, 
( Uitgeg. 25 Febr. 1918.) 

23 Februari 1918. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1918. 
s. 148. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 938,324. 

23 Februari 1918. WET tot verklaring van 
·het algemeen nut der onteigening van 
eigendo=en, noodig om den verkeersweg 
bij de Gevangenpoort te 's-Gravenhage te 
verbreeden ·en die verbreeding door te 
t·rekken tot den Langen Vijverberg. S 149. 

23 Februari 1918. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendo=en, noodig voor en ten behoeve 
van: het aanleggen van een verbindingsweg 
tusschen de Verlengde Tuinstraat en de 
Poulinkstraat te Almelo. S. 150. 

ten minste 23 jaar oud is, en het bezit van de 23 
hoofdakte volgens artikel 24 der Lager-onder
wijswet wordt gevorderd, tweehonderd gulden; 

Februari 1918. WET, tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Bouwfonds voor het 
Deparijement van Binnenlandsche Zaken 
voor het dienstjaar 1918. S. 151. 

c. wegens het bezit van ,andere akten, 
honderd gulden voor elke akte doch tot geen 
hooger bedrag dan driehonderd gulden. 

Onderwijzers, werkzaam bij _het bijzonder 
onderwijs, wier wedde lager is dan in artikel 26 
der Lager-onderwijswet is bepaald, worden 
geacht de in dat artikel bedoelde minimum
_ .aanvangswedde te genieten. 

4. De verhoogingen ingevolge deze wet 
warden door bemiddeling van de gemeente- en 

1918. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 4,004,670. 

28 Februari 1918. BESLUIT, tot wijzig-ing van 
het besluit van 30 l\liaart 1904 houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de umbtenaren 
der directe belastingeu, invoerrechten en 
accijnzen. 

5 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen }.finister van 

Financien van 26 Februari 1918, n°. 119, af
deeling Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. enz. 
2. Aan artikel 92 van Ons besluit van 

30 l\faart 1904, n°. 19, zooals dit bij latere 
besluiten is gewijzigd, wordt toegevoegd : 

i. door de assistenten en kommiezen in de 
g-roote steden in het bijzonder belast met den 
actieven dienst der directe belastingen, voor 
zooverre zij geregeld na afloop der gewone 
diensturen in hunne woning schrijfwerk heb
ben te verrichten, als tegemoetkoming in de 
kosten van huur, verwarming en v.erlichting. 

3. Dit besluit treedt in werking met 
1 Maart 1918. 

Onze voornoemde Minister is belast i;net 
de uitvoering van dit besluit. waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28 Februari 1918. 
WILHEL;UINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

l .1.Waart 1918. BESLUIT, tot vaststelling van 
den dag van i.-i werking treding der wet 
van 15 December 1917 (Staatsblad n°. 700), 
tot regeling van het hooger landbouw- en 
hooger veeartsenijkundig onderwijs. 8. 152. 

Bepauld op 9 ,llaart 1918. 

l Maart 1918. BESLUIT, tot vaststellin:g van 
een reglement vooi: de landbouwhooge-

Februari 1918, Directie van den Landbouw~ 
n°. 22071, lste afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaa,n: 
I. met ingang van don dag, waarop voor-· 

noemde wet in werking treedt, vast te stellen. 
het · reglement, hetwelk aan dit besluit i1r
gehecht; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden <lag na <lien der dag.
teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, ~a,arin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblaa 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en. 
waarvan a,fschrift zal worden gezonden aan den. 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten Maart 1918. 

WILHELMINA. 

De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 6 Maart 1918.) 

REGLEMENT voor de Landbouwhoogeschool te 
W ageningen. ' 

§ 1. Algemeene bepaling. 

Art. l. Waa,r in <lit reglement gesproken 
wordt van Onzen Minister,• wordt bedoeld do 
:M:inister, met de uitvoer;ng der wet tot regeling 
van het hooger la,ndbouw- enhooger veeartsenij
kunctig onderwijs belast. 

§ 2. Van curatoren. 

school. I',. 153. Art. 2, Aa,n curatoren is opgedragen do be-
WIJ WILHELMINA, ENZ. hartiging van alles, wat kan strekken ten nutte 
Op de voordracht "°an Onzen :M:inister van van de landbouwhoogeschool. 

Landbouw, Nijverheid en Handel v·an 2 Fe- Art. 3. De gewone vergaderingen van cura
bruari 1918, Directie van den Landbouw, toren hebben ten minste eenmaal in de twee 
n°. 1111, lste afdeeling; ma,anden plaats. De president is bevoegd eene 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, onder buitengewone vergadering te beleggen, .zoo 
a. en b., der wet van 15 December 1917 (Staats- dikwijls hij <lit noodig acht, en daartoe ver
blad n°. 700), tot regeling van het hooger land- plicht, wanneu ten minste twee curatoren <lit 
bouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs, schrHtdijk - onder opgaaf van redenen -
bij algemeenen maatregel van bestuur, voor verlangen. Alie vergaderingen worden· gehou
zoover niet door die wet bepaald, moeten wor- den in de gemeente Wageningen, tenzij er nood
den vastgesteld : zakelijkheid bestaat bij uitzondering eene ver-

1 °. de inwendige inrichting van de landbouw- gadering elders te houden. 
hoogeschool; Art. 4. Tot het houden van vergaderingen 

2°. de werkkring van het college van cura- wordt de tegemvoordigheid van de meerder-
. toren; heid der in functie zijnde curatoren gevorderd. 

Den Raad van State gehoord. (ad vies van Bij het huishoudelijk reglement, bedoeld bij 
19 Februa,ri 1918, n°. 54); , artikel 32 der wet tot regeling van het hooger. 
' Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

1

1 landbouw- en hooger veeartsenijkundig onder
van .Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 was. kan de afdoening van eeuvoudige, spoed-
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eischende zaken aan den president worden 
opgedragen. 

Art. 5. Over alle zaken der landbouwhooge
school dienen zij Onzen Minister en ·den Direc
teur-Gener'aal van den Landbouw van bericht 
en raad en geven, desgevraagd, alle verla.ngdo 
opgaven en inlichtingen. 

Desgeraden roepen zij daartoe de voorlichting 
en don raad in van rector-magnificus en asses
soren, den senaat, de ondersoheidene hoog
leeraren, lectoren en alle andere aan · de land
bouwhoogeschool verbonden ambtenaren en 
beambten. 

Art. 6. Curatoren hebben rang boven de 
hoogloeraren. 

In het college hebben de leden zitting vol
gens de orde van hunne aanstelling. 

Art. 7. Curatoren zijn bevoegd eene ver
eenigde vergadering van hun college en van 
den senaat of vai:i rector-magnificus en asses
soren bij een te roepen, zoo dikw~jls zij dit in 
het belang der landbouwhoogeschool noodig 
achten. 

Art. 8. Zij zien to£, dat de les~on der hoog
!eeraren en lectoren, voor elk studiejaar op 
het programma der lessen aangekondigd, ge
regeld en gedurende den daarvoor bepaalden 
tijd gegeven worden. 

Art. 9. Zij hebben het oppertoezicht over 
de terreinen, gebouwen, lokalen, stallen, werk
plaatsen, verzamelingen, hulpmiddelen voor 
het onderwijs en meubelen, bij de landbouw
hoogeschool en de daaraan verbonden instituten 
in gebruik. 

Art. 10. Zij waken voor de behoorlijke na
leving van de krachtens art. 10, tweede lid, 
der wet tot regeling van het hooger Iandbouw
en hooger veeartsenijkundig onderwijs gegeven 
voorschriften. 

Art. 11. Zij zenden de in art. 37 der wet tot 
regeling van het hooger landbouw- en hooger 
veeartsenijkundig onderwijs bedoelde begroo
ting benevens eene raming van inkomsten over 
hetzelfde tijdperk, waarover de begrooting 
loopt, in, onder overlegging van de daarvoor 
door rector-magnificus en assessoren, de docen
ten,' de directeureri der instituten, den admini
strateur en den bibliothecaris verstrekte ge
gev-ens, 

Afwijkingen van deze gegevens worden met 
redenen omkleed. 

De begrooting en het verslag, bedoeld in 
art. 37 van de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde wet, worden ingericht volgens de 
te <lien aanzien door Onzen Minister te geven 
voorschriften. 

Art. 12. Voor den secretaris van curatoren 
wordt door Onzen Minister eene instructie vast
gesteld, curatoren gehoord. 

Hij staat aan het college van curatoren, aan 
den president-curator en desgevorderd aan 
foder curator, die met eenige commissie wordt 
belast, ten dienste. 

Hij onderteekent nevens den president alle 
stukken, die van of namens het college uit
gaan. 

Hij is belast met de bewaring en de·zorg voor 
het archief, volgens de regelen, daartoe door 
cura toren te stellen. 

Bij verhindering of ontstentenis wordt hij 
door een der curatoren vervangen. 

§ 3. Van rector-magnificu,s en assessoren. 

Art. 13. De rector-magnificus roept eene 
vergadering van rector-magnificus en assessoren 
bijeen, zoo dikwijls hij het noodig oordeelt. 

Bij verhindering of ontstentenis van een 
assessor wordt deze vervangen door den oudste 
i}! jaren van de overige gewone hoogleeraren. 

Een der a~se~soren wordt belast met het 
secretariaa t. 

Art. 14. Rector-magnificus en asseS.iloren 
zijn verplicht te voldoen aan elke aanvrage van 
curatoren om voorlichting en raad. 

Art. 15. Zij zijn bevoegd aan curatoren voor
stellen te doen. · 

Art. 16. Tot de taak van rector-magnificus 
en assessoren behoort : 

a. het afdoen van zaken van vertegenwoor
digenden aard; 

b. het afdoen van zaken, interne aangelegen
heden, het onderwijs of de landbouwhoogeschool 
betreffende, die geene bespreking in den senaat 
vereischen ; 

c. het voorbereiden van zaken, die in den 
senaat zullen worden behandeld; 

d. het benoemen van co=issien om den 
senaat van prae-advies te dienen. 

Art. 17. Zij roepen desgeraden de voorlich
ting en den raad in van de onderscheidene 
hoogleeraren, lectoren en alle andere aan de 
landbouwhoogeschool verbonden ambtenaren 
en beambten. ' 

Zij verstrekken den administrateur de ge
gevens en inlichtingen, die deze tot het uit
oefenen zijner functie, als in zijne instructie 
omschreven, behoeft. · 

§ 4. Van de docenten. 

Art. 18. Hoogleeraren en overige docenten 
en directeuren van instituten zijn verplicht te 
voldoen aan elke aanvrage van curatoren of 

5* 
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van rector-magnificus en assessoren om voor
lichting en raad. 

Zij verstrekken den administrateur de ge
gevens en inlichtingen, die deze tot het · uit
oefenen zijner functie, als in zijne instructie 
omschreven, behoeft. 

A~t. 19. Is een der hoogleeraren of lectoren 
!anger dan twee dagen door ongesteldheid of 
andere wettige reden verhinderd onderwijs te 
geven, dan verwittigt hij daarvan het college 
van curatoren. 

Om geene andere reden mag het geven van 
onderwijs warden nagelaten zonder vergunning 
van curatoren. 

Art. 20. • Op aanvragen om verlof van hoog
leeraren en lectqren wordt beschikt door Onzen 
Minister, indien het verlof voor !anger dan acht 
dagen, door curatoren, indien het voor !anger 
dan twee doch niet !anger dan acht dagen wordt 
aangevraagd. 

Art. 21. Het ambtscostuum der hoogleeraren 
is de toga van zwarte stof met. fluweelen op
slagen, de muts van zwarte stof met fluweelen 
band en zwarte onderkleeding met witte das 
en bef. 

§ 5. Van het onderwijs. 

Art. 22. Het programma der lessen wordt 
voor elk studiejaar door den senaat der land
bouwhoogeschool, na goedkeuring door cura
toren, in de maand Juni vastgesteld. 

Art. 23. Het studiej aar vangt aan den derden 
Dinsdag in de maand September. 

Er zijn jaarlijks drie va,cantien; eene van 
15 Juli tot den a,anvang van het volgende 
studiejaa,r, eene met Kerstmis en eene met 
Paschen, beide laatstgenoemde ieder van ten 
hoogste 17 dagen, behoudens buitengewone 
omstandigheden, ter beoqrd eelir>g van curatoren. 

Rector-magnificus en assessoren bepalen 
·telken jare de dagen, waarop de Paasch- en de 
Kerstvacantie beginnen en eindigen. 

§ 6. Van de Instituten. 

Art. 24. Tot de landbouwhoogeschool be
hooren instituten, aan welke de behandeling 
van verschillende onderdeelen der landbouw
wetenschap is opgedragen en die da,arnaast 
kunnen bestemd zijn om te dienen als instellin
gen ter rechtstreeksche voorlichting van de 
praktijk of tot uitvoering van Regeerings
ma,atregelen. 
- Art. 25. Deze instituten hebben, behoudens 

het bepa,alde biJ art. 43, eerste lid, van de wet 
'tot regeling van het hooger landbouw- en hooger 
veeartsenijkundig onderwijs, een zelfstandig 

bestaan voor zoover hunnen dienst betreft, 
doch worden zooveel mogelijk dienstbaar ge
maakt aan het onderwijs der hoogeschool. 

Art. 26. Door Ons worden, op voorstel van 
curatoren, den senaat gehoord, hoogleeraren 
tot directeur van de inst1tuten aangesteld. 

In bijzondere gevallen kunnen oak andere 
personen tot directeur warden a,angesteld. 

Art. 27. Aan de ambtenaren der instituten 
kan het geven van eenig onderwijs aan de 
hoogeschool ambtshalve warden opgedragen, 
in welk geval zij tot lector of buitengewoon 
hoogleeraar· warden benoemd. 

Art. 28. De hulpmiddelen, verzamelingen 
en Iokalen der instituten warden zooveel moge
lijk ter beschikking gesteld van de studenten 
der hoogeschool voor practische oefeningen ; 
het gebruik als zoodanig wordt geregeld bij de 
voorschriften, krachtens art. 10 der wet tot 
regeling van het hooger landbouw- en hooger 
veeartsenijkundig onderwijs gegeven. 

§ 7. Yan de geldmiddelen. 

Art. 29. Jaarlijks wordt elken docent en 
elken directeur van een instituut een bedrag 
ter beschikking gesteld voor · het aanschaffen 
van de benoodigdheden voor zijn onderwijs en 
onderzoek, zulks in overeenstemming met de 
door Onzen Minister vastgestelde begrooting. 

Art. 30. Eveneens wordt een bedrag voor 
den huishoudelijken ~n algemeenen dienst ter 
beschikking gesteld van rector-magnificus en 
assessoren en van den administrateur. 

Art. 31. Den bibliothecaris wordt op dezelfde 
wijze een bedrag ter beschikking gesteld voor 
aa,nvulling en onderhoud van de bibliotheek ; 
daa,rbij warden voor elke handbibliotheek af
zonderlijke bedragen a,angegeven. 

Art. 32. Alie bestellingen en beta,lingen 
moeten loopen over het bureau van den admi
nistrateur. 

De administrateur houdt zorgvuldig boek van 
de op de verschillende hoofden gedane uitgaven 
en bestellingen en verwittigt den betrokkene, 
wanneer hij meent, da,t de stand der rekening 
er aianleiding toe geeft, en in elk geva.l, wanneer 
het crediet uitgeput is. 

Bestellingen, welke daarna warden ingediend, 
worden niet meer uitgevoerd doch terug
gezonden. 

De administrateur blijft overigens geheel 
buiten beoordeeling van de aanvragen of be
stellingen. 

§ 8. Overgangsbepaling. 

. Art. 33. Met a,fwijking va,n het bepaa,lde in· · 
artikel 23 van dit reglement zal het eerste 
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studiejaar der landbouwhoogeschool aanvangen 
met den dag, waarop de wet tot regeling van 
het hooger· landbouw- en hooger veeartsenij
kundig onderwijs in werking treedt, en eindigen 
met den dag, die voorafgaat aan den derden 
Dinsdag in de maand September 1919. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den lsten 
l\faart 1918 (Staatsblad n°. 153). 

Mij bekend, 
De Min. van Landbouw," Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

1 Maarl 1918. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement voor de veeartsenijkundige 
hoogeschool. S. 154. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Fe
bruari 1918, Directie van den Landbouw, 
n°. 1112, lste afdeeling; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, onder 
a. en b., der wet van 15 December 1917 (Staats
blad n°. 700), tot regeling van het hooger land
bouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs, 
bij algemeenen maa,tregel van bestuur, voor 
zoover niet door die wet bepa,ald, moeten war
den vastgesteld : 

1°. de inwendige inrichting van de vee
artsenijkundige hoogeschool ; 

2°. de werkkring van het college van cu
ratoren; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1918, _n°. 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
va,n Landbouw, Nijverheid en Handel va,n 
26 Februari 1918, D:jrectie van den· Landbouw 
n°. 22081, late afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. met ingang van den dag, waarop voor

noemde wet in werking treedt, vast te stellen het 
reglement, hetwelk aan dit besluit is gehecht ; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal warden geplaatst en 
waarvan afschrift :.:;al_ worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 6 Maart-1918.). 

REGLEMENT voor de veeartsenijkundige 
hoogeschool te Utrecht. 

§ 1. Algemeene bepaling. 

Art. 1. W aar in dit reglement gesproken 
wordt van Onzen Minister, wordt bedoeld de 
Minister, met de uitvoering der wet tot regeling 
van het hooger landbouw- en hooger veeartsenij
kundig onderwijs belast. 

§. 2. Van curatoren. 

Art. 2. Aan curatoren is opgedragen de be
hartiging van alles, wat kan strekken ten nutte 
van de veeartsenijkundige hoogeschool. 

Art. ?-. De vergaderingen van curatoren 
hebben ten minste eenmaal in de twee maanden 
plaats. Zij worden gehouden in de gemeente 
Utrecht, tenzij er noodzakelijkheid bestaat bij 
uitzondering eene vergadering elders te houden. 

Art. 4. Tot het houden van vergaderingen 
wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid 
der in functie zijnde curatoren gevorderd. 

Bij het huishoudelijk reglement, bedoeld bij 
artikel 32 der wet tot regeling van het hooger 
landbouw- en hooger veeartsenijkundig onder
wijs, kan de afdoening van eenvoudige, spoed
_eischende zaken aan den president worden op
gedragen. 

Art. 5. . Ov.er alle zaken der veeartsenij
kundige hoogeschool dienen zij Onzen Minister 
en den _Directeur-Generaal van den Landbouw 
van bericht · en raad en geven, desgevra,agd, 
alle verlangde opga ven en inlicli tingen. · 

Desgeraden roepen zij daartoe de voorlichting 
en den raad in van rector-magnificus en asses
soren, den senaat, de onderscheidene hoog
leeraren, lectoren en alle andere aan de veeartse
nijkundige hoogeschool verbonden ambtenaren 
en beambten. 

Art. 6. Curatoren hebben rang boven de 
hoogleeraren. 

In het college hebben de leden zitting vol
gens de orde van hunne aanstelling. 

Art. 7. Curatoren zijn bevoegd eene ver
eenigde vergadering van hun college en van den 
senaat of van rector-magnificus en assessoren 
bijeen te roepen,, zoo dikwijls zij dit in het 
belang der veeartsenijkundige hoogeschool noo
dig achten. 

Art. 8. Zij zien toe, dat de lessen der hoog
leeraren en lectoren, voor elk studiejaar op het 
progra=a der lessen aangekondigd, geregeld 
en gedurende den daarvoor bepaalden tijd ge
geven worden. 

Art. 9. Zij hebben het oppertoezicht over 
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de terreinen, gebouwen, lokalen, stallen, werk
plaatsen, verzamelingen, hulpmiddelen voor 
het onderwijs en meubelen, bij de veeartsenij
kundige hoogeschool in gebruik. 

Art. 10. Zij waken voor de behoorlijke na
leving van de krachtens art. 10, tweede lid, der 
wet tot regeling van het hooger landbouw- en 
hooger• veeartsenijkundig onderwijs gegeven 
voorschriften. 

Art. 11. Zij zenden de in art. 37 der wet tot 
regeling van het hooger landbouw- en hooger 
veeartsenijkundig onderwijs bedoelde begroo
ting benevens eene raming van inkomsten over 
hetzelfde tijdperk, waarover de begrooting 
loopt, in, onder overlegging van de daarvoor 
door rector-magnificus en assessoren, de docen
ten, den administrateur en den bibliothecaris 
verstrekte gegevens. 

Afwijkingen van deze gegevens worden met 
redenen omkleed. 

De begrooting en het verslag, bedoeld in art. 
37 van de in het eerste lid van dit artikel ge
noemde wet, worden ingericht volgens de te 
•dien aanzien door Onzen Minister te geven 
yoorschriften. 

Art. 12. Voor den secretaris van curatoren 
wordt door Onzen Minister eene instructie vast
gesteld, curatoren gehoord_ 

Hij 11taat aan het college van curatoren, aan 
den president-curator en desgevorderd aan ieder 
curator, die.met eenige commissie wordt belast, 
ten dienste. 

Hij onderteekent nevens den president alle 
stukken, die van of namens het college uitgaan. 

Hij is belast met de bewaring en de zorg voor 
het archief, volgens de regelen, daartoe door 
curatoren te stellen. 

Bij verhindering of ontstentenis wordt hij 
door een der curatoren vervangen., 

§ 3. Van rector-magnificus en assessm-en. 

Art. 13. De rector-magnificus roept eeno 
vergadering van rector-magnificus en asses
soren bijeen, zoo dikwijls hij het noodig oordeelt. 

Bij verhindering of ontstentonis van een 
assessor wordt deze vervangen door den oudste 
in jaren van de overige gewone hoogleeraren. 

Een der assessoren wordt belast met het 
secretariaat. 

Art. 14. Rector-magnificus en. assessoren 
zijn verplicht te voldoen aan elke aanvrage van 
curatoren om voorlichting en raad. 

Art. 15. Zij zijn bovoegd aan curatoren voo:r
stellen te doen. 

Art. 16. Tot de taak van rector-magnificus 
en assessoren behoort : 

a. het afdoen V\l,n zaken van vertegenwoor
digenden aard ; 

b. het afdoen van zaken, interne aangelegen
heden, het onderwijs of de veeartsenijkundige 
hoogeschool betreffende, die geene bespreking 
in den senaat vereischen ; 

c. het voorbereiden van zaken, die in den 
senaat zullen worden behandeld ; 

d. het benoemen van commissien om den 
senaat van prae-advies te dienen. 

Art. 17. Zij roepen desgeraden de voorlich
ting en den raad in van de onderscheidene hoog
leeraren, lectoren en alle andere aan de vee
artsenijkundige hoogeschool verbonden ambte
naren en beambten. 

Zij verstrekken den administrateur de ge
gevens en inlichtingen, die deze tot het uit
oefenen zijner functie, als in zijne instructie 
omschreven, behoeft. 

§ 4. Van de docenten. 

Art. 18. Hoogleeraren en overige docenten 
zijn verplicht te voldoen aan elke aanvrago van 
curatoren of van roctor-magnificus en assessoren 
om voorlichting en raad. 

Zij verstrekken den administratour de ge
gevons en inlichtingon, die deze tot het uit
oefenen zij ner functie, als in zijne instructie 
omschreven, behoeft. 

Art. 19. Is een der hoogloeraren of lectoren 
langer dan twee dagen door ongesteldheid of 
andere wettige reden verhinderd onderwijs te 
geven, dan verwittigt hij daarvan het college 
van curatoren. 

Orn geene andere reden mag het geven van 
onderwijs warden nagelaten zonder vergunning 
van curatoren. 

Art. 20. Op aanvragen om verlof van hoog
leeraren en leetoren wordt beschikt door Onzen 
Minister, in den het verlof voor langer dan acht 
dagen, door euratoren, indien het voor langer 
dan twee doch niet langer dan acht dagen 
wordt aangevraagd. 

Art. 21. Het ambtscostuum der hoog-
leeraren is de toga van zwarte stof met fluweelen 
opslagen, de muts van zwarte stof met fluweelen 
band en zwarte onderkleeding met witto das 
on bef. 

§ 5. Van het onderwijs. 

Art. 22. Het programma der lessen wordt 
voor elk studiejaar door den senaat der vee
artsenijkundige hoogeschool, na . goedkeuring 
door curatoron, in de maand Juni vastgesteld. 

Art .. 23. Het studiejaar vangt aan den derden 
Dinsdag · in de ma.and September. 
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Er zijn jaarlijks drie vacantien : eene van 
15 Juli tot den aanvang van het volgende studie
jaar, eene met Kerstmis en eene met. Paschen, 
beide laatstgenoemde ieder van ten hoogste 
17 dagen, behoudens buitengewone omstandig
neden, ter beoordeeling van curatoren. 

Rector-mag_nificus en . assessoren bepalen 
i;elk(ln jare de dagen, waarop de Paasch- en de 
Xerstvacantie beginnen en eindigen. 

§ 6. Van de geldmiddelen. 

Art. 24. J aarlijks wordt elken docent een 
bedrag ter beschikking gesteld voor het aan
,schaffen van de benoodigdheden voor zijn onder
·wijs en onderzoek, znlks in overeenstemming 
·met de door Onzen Minister vastgestelde be
_grooting. 

Art .. 25. Eveneens wordt een bedrag voor 
den huishoudelijken en algemeenen dienst ter 
·beschikking gesteld van rector-magnificus en 
.assessoren en van den administrateur. 

Art. 26. Den bibliothecaris wordt op dezelfde 
wijze een bedrag ter beschikking gesteld voor 
.aanvulling en onderhoud van de bibliotheek ; 
daarbij worden voor elke handbibliotheek af
-zonderlijke bedragen aangegeven. 

Art. 27. Alie bestellingen en betalingen 
moeten loopen over het bureau van den ad
ministrateur. 

De administrateur houdt zorgvuldig boek 
van de op de verschillende· hoof den gedane uit
ga ven en bestellingen en verwittigt den be
. trokkene, wann~er hij meent, dat de stand der 
rekening er aanleiding toe geeft, en in elk geval, 
wanneer _het crediet uitgeput is. 

Bestellingen, welke daarna worden ingediend, 
worden niet meer uitgevoerd doch terug-
_gezonden. · 

De administrateur blijft overigens geheel 
buiten beoordeeling van de aanvragen of be
.stellingen. 

§ 7. Overgangsbepaling. 

Art. 28. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 23 van dit reglement zal het eerste 
.studiejaar der veeart~enijkundige hoogeschool 
.aanvangen met den dag, waarop de wet tot 
regeling van het hooger landbouw- en hooger 
veeartsenijkundig onderwijs in werking treedt, 
,en eindigen met den dag, die voorafgaat aan 
den derden Dinsdag in de maand September 
1919. 

Behoort bij Koninklijk besluit-van den lsten 
Maart 1918 (Staatsblad n°. 154). 

l\'1ij bekend, 
.De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. , 

1 lJ'laart 1918 BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Huizen, 
van 6 Februari 1918, waarbij aan Burge
meester en Wethouders wordt opgedragen 
aan het onderwijzend personeel der drie 
bijzondere scholen aldaar een zoodanigen 
bijslag op hun salaris te verleenen, dat dit 
op dezelfde wijze wordt geregeld als het 
salaris van het personeel der openbare 
lagere school. S. 155. 

Gescho,·.st tot l October 1918. 

.1.vlaurt 1918. M1ss1v~; van den Minister 
van Landbouw·, Nijverheid en Handel 
aan de Oomrriissarissen der Koningin in 
de provincien, betreffende uitvoering van 
de llfollen- en Kikvorschenwet. 

De Wet van 15 December 1917 (Staatsblad 
n°. 706), houdende bepalingen tot bescherming 
van mollen en kikvorschen beoogt, voor zoover 
de mollen betreft, het tegengaan van het van
gen en dooden dezer dieren uit winstbejag. 
De booge marktprijzen in de laatste jaren voor 
de mollenhuiden bedongen, beeft aan de, mollen
vangst eene abnormale uitbreiding gegeven en 
een gild in bet !even geroepen van beroeps
mollenvangers, die zich in vele gevallen tegen
over de grondgebruikers schuldig maakten 
aan ernstige bedreigingen, wanneer dezen om 
welke reden ook, weigerden hunne toestem
ming te geven op hun grond hun bedrijf uit 
te oefenen . 

Het oordeel over het nut en de schade van 
den mol . staat, in bet bijzonder bij de land- . 
bouwgnde bevolking, niet vast. Met deze on
zekerbeid is in het algemeen in artikel 1 der 
wet rekening gehouden, door aan den gebruiker 
van den grond de beslissing te laien, of en in 
welke mate zij mollen op bun grond willen 
dulden. De gebruiker zelf, zijn gezin en de 
personen bij hem in dienst, zijn uit dien hoofde 
bevoegd mollen te vangen en te dooden zonder 
door de wet aan eenige belemmerende voor
waarde gebonden te zijn. Ieder antler moet, 
tenzij bet vangen of dooden plaats vindt in 
gezelscbap van den p;rondgebruiker, voorzien 
zijn van diens schriftulijke toestemming. He_t 
leidend motief bij het afgeven dezer toestem
ming moet in het stelsel der wet bij uitsluiting 
zijn bet lundbouwbelang; de mollen moeten in 
die mate op den betrokken grond aanwezig 
zijn, da~ de cultuur van gewassen op bouw
en grasland of die van tuinbouwgewassen daar
door wordt geschaad. Geen antler motief mag 
daarbij gelden . 

Het wil mij daarom bedenkelijk_voorkomen, 
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dat aan ieder aanvrager, die te goeder naam 
en faam bekend staat, eene machtiging, als 
bedoeld in .artikel 'I, zon worden verleen_d. 
Algemeene machtigingen zijn naar mijn oordeel 
met het stelsel der wet onvereenigbaar. DA 
machtigingen behooren te worden beperkt tot 
de gronden, wier gebruikers aan de aanvragers 
eene schriftelijke toestemming, als bedoeld in 
artikel 1, hebben afgegeven. Het bloote feit 
dezer af_gifte is echter ni<>t voldoende. Vast 
moet staan, dat deze door het landbouwbelang 
werd geeischt en dat Iiiet winstbejag of het 
toegeven aan bedreigingen daartoe hebben ge
leid. Daarom zoude in ieder geval na de aan
vraag het advies kunnen worden ingewonnen 
van den burgemeester der betrokken gemeente. 
Indien in de gemeente een landbouwvereeni
ging bestaat. zou deze door den burgemeester 
kunnen worden geraadpleegd. Bij den burge
meester en in twijfelachtige geval!en Dij den 
Officier van J ustitie van het arrondissement 
zou kunnen worden nagevraagd, of de aan
vrager al of niet te goeder naam en faam 
bekend staat. 

De aanvrage behoort te geschieden door de 
gebruikers van gronden of onder overlegging 
van dezer schriftelijke toestemming. 

De machtigingen behooren in verband met 
het doe! der wet telken·s voor een niet te langen 
tijd te worden verleend, terwijl gedurende den 
tijd der groote jacht machtigingen niet dan in 

· dringende noodzakelijkheid behooreµ te gelden. 
Slechts aan een beperkt aantal personen in 

ied\lre gemeente behoort een machtiging te 
worden verleend: 1n den regel zal in deze met 
<Jen of twee personen per geineente kunnen 
worden volstaan. S!echts in grootere gemeenten 
zouden drie of ten hoogste vier personen kun
nen worden gemachti_gd. 

De machtigingen behooren te worden ge
weigerd aan personen beneden den leeftijd 
van achttien jaren en aan niet-ingezetenen der 
provincie. 

ln de machtigingen behoort te Worden ver
mald, voor welke gronden zij gelden, dat zij 
op de eerste vordering moeten worden ver
toond aan de ambtenaren, belast met het op
sporen der overtredingen van de Mollen- en 
Kikvorschenwet, dat er geen gebruik van mag 
worden gemaakt op Zondagen en algemeen 
erkende Christelijke feestdagen en dat zij in ge
val van misbruik terstond worden ingetrokken. 

Van veel beperkter strekking is artikel 2 
der wet. Daar · de bedoeling, der wet is het 
vervolgen der mollen uit winstbejag tegen te 
gaan, behooren de machtigingen, in dit artikel · 

bedoeld, slechts zeer spaarzaam en alleen · aan 
bekende h~ndelaars, niet aan a!lerlei opkoopers 
en personen, die te hooi en te gras een mollen
huidje verkoopen, te worden verleend. 

In hoever zij, die een machtiging als bedoeld 
. in artikel 1 hebben verkregen, ook in het bezit 
behooren te worden gesteld van eene machti
ging, als bedoeld in artikel 2, zal in ieder
bijzonder geval ernstig moeten worden onder-
zocht. (W. v. d. B. A.) 

I Maarf 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
In verband met den aard der taak aan, 

den Hoogen Raad bij de artt. 99 R. 0. en 
165 Grondwet toebedacht, kunnen onder
"wet" in den zin dier bepalingen alleen 
worden begrepen naar buiten werkende 
algemeene regelingen ge_richt tot een ieder • 
doch niet regelingen of beschikkingen ten 
aanzien -,,an bepaald aangewezen ·personen, 
ook al zijn zij in den zin van art. 150· 
Gemeentewet plaatselijke verordeningen. 

De onderhavige gemeenteraadsbesluiten 
voldoen niet nan voormelden eisch, zoodat 
de voorgestelde schending en verkeerde 
toepassing dier besluiten aan het onder
zoek van den H. R. is onttrokken. 

(R. 0. a.rt. 99; Gemeentewet a.rt. 150.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohm~n. 

Raden: Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, H. M.A. 
Sa.velberg en Jhr. Rh. Feith. 

Jhr. ll1r. Dr. H. A. van Ka.mebeek, Burge
meester van 's-Gravenhage, aldaar wonende, 
als de gemeente 's-Gravenhage vertegenwoor
digende en voor haar in rechte optredende, 
eischer tot cassatie van een arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gra.venhage den 12den Ma.art 
1917 tusschen partijen gewezen, advocaa.t Mr·. 
J. H. Telders 

tegen: 
1°. P. J. Schra.vema.de, Roomsoh-Ka.tholiek 
priester en pastoor, wonende te Nieuw-Vennep 
(Haa.rlemmermeer), a.ls eenig erfgenaa.m - en 
getreden in de reohten en verpliohtingen -
van wijlen J. L. Th. Waterreus, in !even 
Roomsoh-Katholiekpriester, gewoond hebbende 
te Soheveningen, gemeente 's-Gravenhage, 6.s., 
verweerders, advocaat Jhr. Mr. A. K. 0. de 
Bra.uw, gepleit door Jhr. Mr. E. N. de Brauw. 

Conclusie van den Prooureur-Generaa.l Mr. 
Noyon. 

Bij besluit van den Gemeentera.ad van 
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's-Gravenhage van 21 April 1891, zijn vast
gesteld Bepalingen in acht te nemen bij het 
overdragen aan de Gemeente van gronden voor 
straten. 

Deze Bepalingen gelden voor het geval dat 
de Gemeenteraad, gelijk steeds gebruikelijk is, 
aan de goedkeuring van een bouwplan verbindt 
de voorwaarde van kostelooze overdracht van 
den voor straat bestemden. grand. Zij regelen 
de wijze van overdracht, de inrichting van den 
overgedragenen grand tot straat door de Ge-
meente ten koste van de bouwondernemers, de 
wijze waarop deze daarbij warden gekend, de 
aanbesteding van den aanleg, het storten van 
de voor de uitvoering noodige geldsommen. 

Tusschen partijen.is nu in geschil of bij die 
Bepalingen zelfstandige verplichtingen aan de 
bouwondernemers zijn opgelegd dan wel of 
hetgeen te hunnen aanzien is bepaald alleen 
voorwaarde is voor goedkeuring van het bouw
plan en in verband daarmede voor de bevoegd
heid om te bouwen of grand voor bouwterrein 
te verkoopen. 

Bij het arrest waarvan. beroep, voorzoovtr 
het thans in aanmerking komt zijn twee. vragen 
beantwoord, 1°. of de gedaagden, tegen wie 
was gevraagd de uitspraak dat zij de verplich
ting hebben de kosten van aanleg tot openbare 
straat te dragen, die verplichting op zich hebben 
genomen, 2°. of zij die verplichting uitdrukke
lijk hebben erkend. 

Ter beantwoording van de eerste vraag gaat 
het Hof na den zin en de beteekenis der Be
palingen, en het komt daarbij tot de, slotsom 
dat zij alleen beoogen de zorg dat bij straat
aanleg de Gemeente zonder eenige kosten of 
risico den eigendom verkrijgt van de straten 
die volgens door haar te stellen voorwaarden 
zullen worden aangelegd en dat de gemeente 
het naleven van de Bepalingen voor zoover 
afhankelijk van de bouwondernemers, zij het 
.ook waarschijnlijk tegen hare bedoeling, niet 
verplichtend heeft gesteld; het Ieidt hieruit 
voorts af dat uit den kosteloozen afstand van 
de ter dagvaarding genoemde perceelen niet 
voortvloeit dat de gedaagden de verplichting 
waaruitgeageerd wordt (n.l. het storten van de 
voor den aanleg noodige gelden) op zich hebben 
genomen, tenzij zulks blijken mocht nit de 
acte van overdracht, wat evenwel niet het 
geval is. · 

De beslissing dat de Bepalingen geene zelf
standige verpliclitingen aan de bouwonder
nemers oplegt en dus de overdracht van den 
grond hen niet tot iets meer verplicht, berust 
op de uitlegging van die Bepalingen, welke door 

den eischer bestredeu wordt met zijn eenig 
cassatiemiddel : Schending of verkeerde toe
passing van het Besluit van den Raad der 
Gemeente 's-Gravenhage van 22 Mei 1894, goed
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland bij .Besluit van 29 Mei 1894, van het 
Besluit van dien Raad van 31 Juli 1894, goed
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland op 6 Augustus 1894, van de artt. 1, 2, 
3, 4 en 5 van het Besluit van den Raad der Ge
meente 's-Gravenhage van 21 April 1891, hou
dende bepalingen in acht te nemen bij het over
dragen aan de Gemeente van gronden voor 
straten, doordat het Hof met bevestiging van 
het vonnis der Rechtbank de vordering ontzegt 
op grond dat de aangehaalde bepalingen van 
het Raadsbesluit van 21 April 1891 geenszins 
aangeven en vaststellen eenige verplichting op 
de bouwondernemers, waarvan de nakoming in 
rechten zou kunnen worden gevorderd; ten. 
onrechte daar deze bepalingen over en weder 
zoCldanige verplichtingen voor Gemeente en 
bouwondernemers in het !even roepen. 

De verweerders zijn van meening dat dit 
middel in geen geval tot cassatie kan leiden 
omdat, al ware de uitlegging van de Bepalingen 
onjuist en al vloeien daaruit, in geval zij aan
vaard worden, verplichtingen voor hen voort, 
die verplichtingen ten slotte, op hen drukken 
als zij aanvaard zijn, terwijl bij het arrest wordt 
over:wogen dat van eene aanvaarding niet blijkt. 

Dit schijnt mij niet juist. De eenige vraag 
was of volgens de Bepalingen de afstand van 
den grond de verplichting medebrengt tot be
taling van de kosten van stratenaanleg ; van 
eenig ander feit waaruit de aanvaarding van 
die verplichting zou voortvloeien is geen sprake; 
had het Hof dus de Bepalingen anders uitge
legd in den geest van den eischer, dan zou het 
bestaan van de verplichting en het aanvaarden 
daarvan zijn vastgesteld. 

In denzelfden zin wordt de tweede vraag be
antwoord door de beslissing dat ook geene er
kenning van de verplichting is gedaan. 

Een antler verweer is dat in cassatie niet kan 
warden onderzocht de juistheid der uitlegging 
van de Bepalingen omda t deze niet vormen eene 
onder het begrip van Wet vallende verordening. 

Ik doe opmerken dat van schending van de 
Raadsbesluiten van 1894 in geen geval sprake 
kan zijn omdat deze slechts inhouden goedkeu
ring van een stratenplan op verzoek van grond
eigenaars-bouwondernemers. 

Voor wat de Bepalingen betreft komt de be
denking mij gegrond voor. Art. 150 der Ge
meentewet begrijpt we! onder verordeningen 
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alle voorsohriften en besohikki,;igen van den 
Gemeenteraad en van Burgemeester en Wet
houders, maar alleen met betrekking tot de 
onderwerpen die zij mogen regelen· en de sohor
sing en vernietiging waaraan zij onderworpen 
zijn; een besluit van den gemeenteraad, in 
algemeenen zin besohouwd kan dus iets anders 
zijn dan eene verordening in de beteekenis van 
plaatselijke wet; art. 145 der Grondwet stelt 
dan ook tegenover elkander verordeningen en 
reglementen eenerzijds, andere besluiten der 
gemeentebesturen anderzijds. Nu heeft men 
hier te doen met de toepassing en uitvoering 
van eene verordening, n.l. die de bouwpolitie 
regelt, met eene regeling van hetgeen vooraf 
moet gaan aan het verleenen van eene bouw
vergunning in de bijzondere gevallen waarin 
overdraoht van eigendom geeisoht wordt; dat 
is niet eene verordening van algemeene strek
king, veeleer eene instruotie voor het dagel~jk
sohe bestuur der Gemeente omtrent de bij be
handeling van aanvragen tot goedkeuring 'can 
bouwplannen in aoht te nemen maatregelen. 

Het genoemde verweer is alzoo gegrond. 
Voor het geval dat hieromtrent anders be

slist mooht worden heb ik nog te behandelen 
de uitlegging, in het arrest waarvan beroep aan 
de Bepalingen gegeven. 

Art. 1 stelt vast wat de kostelooze afstand 
van grond voor straten zal omvatten, maar 
di(! afstand is niet meer dan voorwaarde .voor 
het verleenen van de bouwvergunning ; hij die 
de vergunriing vraagt heeft te beoordeelen of 
hij de voorwaarde van afstand wil aannemen. 

Art. 2 bevat een voorsohrift aan het dage
lijksohe bestuur der Gemeente omtrent de· in
riohting tot straat met omsohrijving van de 
kosten die deswege ten laste van den bouw
ondernemer komen, maar eene verpliohting tot 
storting van het bedrag dier kosten is er niet 
in te vinden. 

Art. 3 bepaalt dat het werkplan voor den aan
leg dien de Gemeente aan zioh houdt met noo
dige kostenbegrooting zal worden opgemaakt 
en aan den bouwonderneni.er toegezonden, nadat 
de bouwondernemer het vast te stellen bedrr,g 
tot bestrijding van de kosten hiervan zal hebben 
gestort ; de storting is dus weder de voorwaarde 
voor nadere handelingen van het dagelijksohe 
bestuur, dat bij uitblijven van de storting niet 
verder gaat. Bij de genoemde handeling wordt 
overgelegd eene berekening van de kosten van 
stratenaanleg. Geeft de bouwondernemer te 
kennen dat hij geen bezwaar heeft dan wordt 
tot aanbesteding overgegaan. · De bouwonder
nemer heeft dan volgens art. 4 de aannemings-

som te storten, maar blijft hij in gebreke, dan 
is volgens art. 5 het gevolg, niet dat die som 
van hem gevorderd kan worden, maar dat de 
a.anbesteding vervalt, en geene nieuwe ·wordt 
gedaa.n voordat hij de door zijn verzuim ver
oorza.akte kosten heeft voldaan. Deze kosten 
kunnen op hem ook worden verhaald; omdat de 
Gemeente ze gemaakt heeft naar aanleiding 
van zijne aa.nvraag ; overigens is van eene vor
dering tot betaling van nog niet gemaakte 
kosten nergens sprake, het eenige dwangmiddel 
is dat met de maatregelen die aan het verleenen 
van de bouwvergunning moeten voorafgaan 
geen voortgang wordt gemaakt. 

Terecht' is daa.ro:ni geene zelfstandige ver
pliohting tot storting van kosten voor straat. 
aanleg aangenomen. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van den eischer_ qq. in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0., dat nit het bestreden arrest en het voor 

wat de feiten betreft daarin overgenomene nit 
het vonnis der Arr.-Reohtbank te 's-Graven
ha.ge van 29 April 1913, voor zooveel thans van 
belang, blijkt : 

dat de eisoher qq. bij inleidende dagvaarding 
heeft gesteld, dat de verweerders of hun auteur, 
als eigenaren van zekere bouwterreinen aan 
den Raad der Gemeente 's-Gravenhage hebben 
voorgesteld een stratenplan voor deze terreinen 
goed te keuren, wat is gesohied bij raadsbesluit 
van 22 Mei 1894, gewijzigd bij raadsbesluit van 
31 Juli 1894; 

dat deze goedkeuring plaats had op voor
waarde, dat de voor straten bestemde grond en 
die vrijvallende door de afschuining of afronding 
der hoeken kosteloos zou worden overgedragen 
aan de Gemeente en door deze ten koste van 
de aa.nvragers tot straa.t ingericht zou worden, 
een en antler op den voet van de bepalingen 
vastgesteld door den Gemeenteraad den 
22sten April 1891·; 

dat vervolgens bij notarieele akte van 30 
Maart 1896 aan de Gemeente een tweetal ka. 
dastraa] aa.ngeduide perceelen, voor straat be
stemd, uit voornoemde terreinen kost_eloos zijn 
overgedragen, zoodat deze verplioht is die per
oeelen te bestraten en te rioleeren en de ge
daagden - tha.ns verweerders in oassatie -
verplioht zijn om de kosten van aanleg tot open
bare straat en rioleering te dragen ; 

da.t deze die verplichting hebben op zich ge
nomen door de voormelde Raadsbesluiten uit 
te voeren, door den kosteloozen afstand aan 
de Gemeente; 
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dat de eischer qq. voorts, naar aanleiding der 
betwisting door de gedaagden van hunne voor
melde verplichting tot betaling, heeft gevorderd 
-dat bij vonnis der Rechtbank worde uitge
.-sproken voor recht, dat die verplichting wel 
-degelijk op hen rust ; 

0. dat, nadat de eischer qq. bij het aange
Jia!l.lde vonnis in zijne vordering ontvankelijk 
was verklaard, doch hem die was ontzegd, het 
Hof op het door den eischer ingesteld hooger 
beroep, dat vonnis heeft bekrachtigd, op grand, 
-dat de strekking der bepalingen van het Raads
besluit van 1891 slechts is om aan te geven en 
·vast te stellen de wijze waarop en de voor
waarden waaronder de Gemeente bereid is 
;gronden voor straten aan zich te doen over
dragen en die aldus overgedragen gronden tot 
-straten in te richten .en geenszins om eenige 
-verplichting, waarvan de nakoming in rechten 
-zou kunn_en warden gevorderd, op de bouw-
•ondernemers te leggen ; 

dat bij deze opvatting, de beweerde ver
:plichting uit den kosteloozen afstand niet voort
-vloeit; 

0., dat t,egen deze beslissing als eenig middel 
van cassatie is aangevoerd : (zie conci. Proc.
Gen.); 

0., det waar volgens art. 99 R. 0 in verband 
met art. 165 der Grondwet alleen verkeerde 
·toepassing of schending der u,et grand tot ver
nietiging der aangevallen uitspraak kan op
leveren, allereerst moet worden· beantwoord 
de vraag, of de in het middel aangehaa!de 
raadsbesluiten daaronder zijn begrepen, het
geen door de verweerders wordt betwist; 

0. daaromtrent : 
dat in verband met den aard der taak aan 

den Hoogen Raad bij voormelde wetsbepalingen 
bij de rechtspraak toegedacht onder ,,Wet" in 
den zin dier bepalingen, al!een kunnen warden 
begrepen naar buiten werkende algemeene rege
ling~n van· het openbaar gezag, derhalve rege
lingen gericht tot een ieder, doch niet regelingen 
of beschikkingen ten aanzien van bepaald aan
gewezen personen ; 

dat al dadelijk in het oog springt, dat vol
gens deze opvatting schending of verkeerde 
toepassing vai; de in het ca,ssatiemiddel 
.aangehaa]de bes]uiten van 1894, al zijn zij 
in den zin van. art. 150 der Gemeentewet 
plaatselijke verorcleningen, niet met vrucht 
in cassatie kan warden beweerd, daar zij 
slechts inhouden beschikkingen op een ver
zoek van bepaalde personen betreffende goed
keuring van een stratenplan en afstanct van 
grand; 

0., met betrekking tot het in het middel 
aangehaalde besluit van 21 April 1891 : 

dat zoowel uit den titel daarvan luidende : 
,,bepalingen in ·acht ·te nemen bij het over
dragen aan de Gemeente van gronden voor 
straten", als uit den inhoud van het besluit 
blijkt, dat de beteekenis der daarin vervatte 
bepalingen niet is, om deze van zelf en zonder 
meer toepasselijk te doen zijn op een ieder, 
zoodra hij grand voor straten aan de Ge -
meente overdraagt, doch dat die bepalingen 
enkel de strekking hebben, om voor de Ge
meente zelve de gedragslijn vast te stellen, die 
zij zal volgen, als zoodanige overdracht plaats 
vindt; 

dat te minder kan warden aangenomen, dat 
het Raadsbesluit, dat dan ook niet is afgekon
digd, de hiervoren gewraakte beteekenis zou 
hebben, nu nergens bij de wet aan den ,Ge
meenteraad de bevoegdheid is toegekend om, 
in afwijking van de gewone bepalingen van het 
burgerlijk recht, regelen vast te stellen, die, 
buiten toestemming van een betrokken partij 
om, bij een overdracht van grond aan de Ge
meente, zouden gelden ; 

dat uit een en andervolgt, dat ook het Raads
besluit van 1891, als enkel beoogende regelen 
te stellen voor de Gemeente zelve en niet be
stemd om naar buiten te werken, het kenmerk 
eener wet, als hiervoren bedoeld, mist; 

. 0., dat derhalve eischers beweren omtrent 
schending en verkeerde toepassing van de in 
het middel aangehaalde besluiten aan het onder
zoek van den Rechter in cassatie is onttrokken, 
zoodat het middel niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

2 JJ!Iaart 1918. BESLUIT, tot aaiivulling van 
het - bij de Koninklijke Besluiten van 
den 8sten Januari 1908 (Staatsblad n°. 9) 
en van den 15den April 1915 (Staatsblad 
n°. 185) gewijzigd - Koninklijk Besluit 
van den 12den September 1905 (Staatsblad 
n°. 268), ·houdende vaststelling van regelen, 
met inachtneming waarvan militieplichti
gen kunnen wo~den toegelaten tot de vrij
willige verbintenis, bedoeld bij art. 1, 
punt Id, der Wet van den 6den Juni 1905 
(Staatsblad n°. 177). S. ]56. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is, om de 
bepalingen van het - bij de Koninklijke Be
sluiten van den 8sten Januari 1908 (Staatsblad 
no. 9) en van den 15den April 1915 (Staatsblad 
n°. 185) gewijzigd - Koninklijk Besluit van 
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den 12den September 1905 (Staatsblad n°. 268) 
te wijzigen : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog·van 10 Januari 1918, Kabinet, Litt. H'.; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
5den Februari 1918, n°. 83); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog van 28 Februari 1918, Kabinet, 
Litt. S29 ; 

Habben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
10. De aanhef van Artikel 2 wordt gelezen 

als volgt: 
,,Tot de bij het vorige artikel bedoelde ver

binteriis worden toegelaten alle zich daartoe 
aanbiedende, voor de militie ingeschreven, al 
of niet ingelijfde, militieplichtigen, die als 'stu
dent in de geneeskunde bij een der Universiteiten 
hier te lande zijn ingeschreven, gerechtigd zijn 
tot het afleggen van academische examens en 
daarenboven aan de volgende voorwaarden 
voldoen :", 

2°. Artikel 2, punt e wordt gelezen als volgt: 
,,t. zij moeten, indien zij minderjarig zijn, 

overleggen een bewijs van toestemming, tot 
het aangaan van de tweeledige verbintenis, van 
hem of haar, die de ouderlijke macht of de 
voogdij uitoefent." 

3°. Artikel 5, punt b wordt gelezen als volgt : 
,,b. zijne studien in de geneeskunde staakt, 

van de Universiteit verwijderd wordt, ter zake 
van diefstal, verduistering, bedrog of eenig 
antler met de goede trouw of eerlijkheid strijdig 
misdrijf rechterlijk veroordeeld is, of, naar het 
oordeel van Onzen Minister van Oorlog niet 
geschikt wordt geacht om eenmaal tot reserve
officier van gezondheid te worden benoemd." 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van <lit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JONGE. 

(Uitgeg. 7 Maart 1918.) 

4 Maart 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 26 Verord. op de keuring en den 

afslag van visch te Harderwijk raakt het 
huishoudelijk belang der gemeente (An
ders: Kantonrechter). 

Bij deze verordening wordt aan den 
Directeur van den vischafslag geenszins 
opgedragen een regeling, die bij den Raad 

behoort (Anders: Kantonrechter en Recht
bank). 

Evenwel houdt genoemd art. in het ver
bod om visch te verkoopen en geeft het, 
onafscheidelijk daarmede, aan den Dirac
teur de bevoegdheid om van dit verbod 
vrijstelling te verleenen. Het verleenen 
van zoodanige vergunning echter is een 
daad van uitvoering, die ingevolge art. 179a 
Gemeentewet tot de uitsluitende bevoegd
·heid van B. en W, behoort, zoodat de be.
paling verbindende kracht mist. 

(Gemeentewet artt. 135 en 179a.) 

Voorzitter : Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden: Mrs. S. Gratama, J. A. A. Bosch, 
A. P; L. Nelissen en J. Kosters. · 

De Oflicier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Zwolle, requirant van cassatie tegen 
het vonnis dier Rechtbank van 6 December 
1917, waarbij in hooger beroep is bevestigd 
het vonnis van den Kantonrechter te Harder
wijk van 2 October 1917, bij welk vonnis 
H. M., ter zake van het hem te laste 'gelegde 
van alle rechtvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 

Tak. 

Art. 26 alinea I der op 17 Februari 1917 
gewijzigde Verordening op de keuring en den 
afslag van visch voor de gemeente Harderwijk, 
tegen overtreding waarvan in art. 23 de straf 
van geldboete of hechtenis is bedreigd, bepaalt : 
,,Alleen met voorkennis van den Directeur 
en onder diens goedkeuring, ook wat de over-
1eengekomen prijs betreft, met beroep, ingeval 
van weigering, op Burgemeester en Wethouders, 
mag aangevoerde visch onderhands worden 
verkocht, in welk geval hierop van toepassing 

. is het bepaalde bij de tweede alinea ,van dit 
artikel". 

Ten aanzien van gerequireerde nu, die wegens 
schending van dit gebod terechtstond, verklaar
de de Kantonrechter te Harderwijk bij vonnis 
van 2 October jl., welke beslissing sedert 
door de Arr.- Rechtbank te Zwolle op 6 Decem
ber 1917 werd bevestigd, wettig en overtuigend 
bewezen: ,,dat hij, den !Oden Augustus 1917, 
des namiddags, onder de Gemeente Harderwijk, 
zonder voorkennis van den Directeur der (van 
den) vischafslag voor de Gemeente Harderwij;k 
en zonder diens goedkeuring onmiddellijk uit 
de Zuiderzee aangevoerde en te Harderwijk ge
loste versche bot onderhands heeft verkocht." 

Evenwel leidde dit bewezene niet tot eene 
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-veroordeeling, daar de Kantonre?hter meende 
een ontslag van rechtsver-volging te moeten 
uitspreken, omdat de bovengemelde bepaling : 
.10. het eenzijdige doel zou hebben om de 
visschers in hun economischen strijd tegen de 
opkoopers te steunen, 2°. eene verboden 
delegatie zou bevatten. 

Het tweede argument doelde de Arr.-Recht
bank te Zwolle geheel, doch ten aanzien van 
het eerste nam zij zekere veelzeggende reserve 
in acht, hetgeen eohter niet de bevestiging van 
's Kantonrechters beslissing in den weg stond. 

Als middel ter ondersteuning zijner cassatie
voorziening tegen laatstgemelde uitspraak wordt 
thans door den 0fficier van Justitie bij tijd\g 
ingediende memorie aangevoerd : ,,Schending, 
althans verkeerde toepassing, van de artt. 
26 en 28 der Verordening op de keuring en 
afslag van visch in de gemeente Harderwijk 
d.d. 22 Januari 1914, zooals die is gewijzigd 
17 Febru~ri 1916 en artt.134 en 135 der Gemeen
tewet". 

Met den heer requirant geloof ik, · dat de 
eerste grond, waarop de bestreden beslissing 
steunt, niet wel houdbaar is. Dat de Verorde
ning immers enkel bescherming der visschers 
zou beoogen, blijkt uit niets, en zij schijnt 
-veeleer gericht op handha ving van den openbaren 
vischafslag. Doch zelfs al is 's Kantonrech
ters opvatting de juiste, dan zou de bedreiging 
der belangen van de opkoopers nog niet aan 
de genoemde verordening het karakter ontne
men van te kunnen zijn eene regeling van een 
algemeen gemeentelijk belang, gelet op het feit, 
dat de visschersbevolking te Harderwijk zeer 
talrijk is. 

De tweede grond acht ik echter sterker. 
De verordening tooh verbiedt niet den onder
handschen verkoop van visoh, doch ·maakt 
dien afhankelijk van de voorkennis en de 
goedkeuring m:ede ten aanzien der prijszetting 
van den direoteur van den visohafslag, zonder 
daaraan eenige andere reserve te verbinden 
dan deze, dat beroep van diens beslissing 
mogelijk is op Burgemeester. en Wethouders. 
Genoemde direoteur heeft mitsdien den vrijen 
vischhandel feitelijk geheel in de hand en aa.n 
zijn willekeur zijn dus koopers en verkoopers 
overgeleverd, omdat het recht van appel bij 
een zoo aan bederf onderhevig artikel als visch 
-vrijwel waardeloos is. Dan echter is er louter 
sprake van wetgeving, die alleen aan den Raad 
toekomt, 

Bovendien merk ik op dat, wanneer hier 
van uitvoering en niet van wetgeving sprake 
zijn zou,- zij in ieder geval ingevolge art. 179 

der Gemeentewet had behooren te zijn opgedra
gen aan Burgemeester en Wethouders en niet,. 
zij het dan ook in eersten aanleg, aan den direc
teur van den vischafslag. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van , 
het beroep. 

De Hooge Raad, eni,.. ; 

Gehoord het verslag van den Raa.dsheer 
Nelissen; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie: (zie concl. 
adv.-gen.); 

0., dat aan den gerequireerde was ten laste 
gelegd en dat bij het bovengemelde, in'hooger 
beroep bevestigde vonnis van den Kanton
rechter te Harderwijk wettig en overtuigend 
is bewezen verklaard, met gerequireerde's 
schuld daaraan, dat enz. : (zie concl. adv.-gen.); 

0., dat art. 26 van de Verordening op de 
keuring en den afslag van visch in de gemeente 
Harderwijk zooals dit artikel luidt na de wijzi
ging van 17 Februari 1916 daarin aangebracht 
in zijn eerste lid bepaalt : 

,,Alleen met voorkennis van den Directeur 
en onder diens goedkeuring, ook wat de over
eengekomen prijs betreft, met beroep, ingeva.1 
van weigering, op B. en W. mag aangevoerde 
visch onderhands worden verkocht, in welk 
geval hierop van toepassing is het bepaalde 
bij de tweede alinea van dit artikel" ; terwijl 
in art. 28 dier Verordening overtreding van 
voormeld art. 26 wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste f 25 of hechtenis van 
ten hoogste zes dagen ; 

0., dat de Kantonrechter te Harderwijk 
het telastegelegde en bewezen verklaarde 
feit niet strafbaar geoordeeld, en den gerequi
reerde te dier zake van alle rechtsvervolging 
ontslagen heeft, op grond dat aan het eerste 
lid van voormeld art. 26 bindende kracht moet 
worden ontzegd ; 

dat toch in. de eerste plaats die bepaling 
niet betreft de huishouding der Gemeente 
of het belang der gemeente in haar geheel, doch 
a.Ileen beoogt het steunen van de visschers in 
hunnen economischen strijd tegen de opkoopers, 
derhalve alleen beoogt het be!ang van de eene 
groep der ingezetenen tegenover dat der andere; 

dat ten andere daarbij de goedkeuring van 
een onderhandschen verkoop zij het ook met 
een beroep in geval van weigering op B. en W., 
geheel aan den Directeur van den afslag wordt 
overgelaten, zonder dat de Verordening zelve 
zelve de regels stelt, die deze daarbij heeft 
in acht te nemen. \vaardoor eene delegatie 
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van maoht in het !even wordt geroepen, die 
_in strijd is te achten met de artt. 134 en 135 
der Gemeentewet ; 

0., dat deze bes!issing des Kantonrechters 
in hooger beroep bij bovenver.ineld vonnis 
der Reohtbank is bevestigd waarbij de Recht
vank nog opmerkt, dat wat er ook zij van de 
overige gronden door den Kantonrechter aange
voerd, in ieder geval terecht door hem is 
beslist, dat door het voormeld eerste lid van 
art. 26 eene delegatie van macht wordt in het 
!even geroepen, die in strijd is te achten met 
de artt. 134 en 135 der Gemeentewet ; 

0., dat tegen deze beslissing het eenig 
middel van cassatie is garicht, tot toelichting 
waarvan door den requirant wordt aangevoerd, 
dat door de Verordening, zooals zij luidt, niet 
enkel het belang der visschers, doch ook dat 
der opkoopers worclt behartigd, en eene veror
dening zeer goed een gemeentelijk belang 
kan regelen, al staan daarbij de belangen 
van eene klasse van ingezetenen op het spel, 
terwijl hier ook geen sprake kan- zijn van 
ongeoorloofde delegatie van macht, daar aan 
den directeur van den vischafslag geene rege
ling wordt opgedragen ; 

0. hieromkent : 
dat het eerste lid van art. 26 der Verordening 

op de keuring en den afslag van visch in de 
gemeente Harderwijk, verbiedende om iri die 
gemeente zonder voorkennis en goedkeuring 
van den direc'teur van den vischafslag en 
anders dan voor den door dien ambtenaar 
vastgestelde prijzen visch, - waaronder volgens 
art. 1 · dier Verordening omniddellijk uit de 
Zuiderzee aangevoerde en te Harderwijk 
geloste versche visch en garnalen zijn te 
verstaan, - te verkoopen, een maatregel treft 
die onverschillig met welke bedoelingen hij 
werd genomen, kan strekken eensdeels om het 
vragen van buitensporige prijzen voor den 
aangevoerden visch te Harderwijk tegen te 
gaan, van de andere zijde om te waarborgen, 
dat de verkoopers verzekerd zijn eenen behoor
lijken prijs te ontvangen voor den visch door hen 
uit de Zuiderzee te Harderwijk aangevoerd ; 

dat derhalve deze maatregel den regelmatigen 
aanvoer van visch uit de Zuiderzee te Harder
wijk kan bevorderen, mitsdien raakt het huis
houdelijk belang der gemeente, zoodat ingevolgc 
art. 135 der Gemeentewet het maken van een 
regeling betreffende dien onderliandschen ver
koop tot de bevoegdheid van den Raad behoort; 

0., dat bij deze verordening aan den Direc
teur van den vischafslag niet wordt opgedragen 
eene regeling die bij den Raad behoort vermits 

eene volledige regeiing voor den onderhand
schen verkoop door den Raad is gegeven, volgens 
welke meergemelde am btenaar in ieder bij zonder 
geval naar bevind van zaken den verkoop zal 
weigeren of toestaan en in· dit laatste geval 
den prijs waarvoor mag worden verkocht, zal 
vaststellefl. ; 

0., dat clan ook hij, die uit de Zuiderzee 
versch aangevoerde visoh . verkoopt zonder
voorafgegaan verlof van bedoelden ambtenaar, 
of tegen eenen anderen prijs clan door hem. 
is vastgesteld, niet overtreedt een verbod 
door den directeur van den vischafslag hem 
gegeven, dooh eene bepaling der Verordening 
door den Gemeenteraad vastgesteld ; 

0., evenwel dat bij voormeld eerste lid van 
art. 26 de onderhandsche verkoop van versche 
uit de Zuiderzee aangevoerdevisch te Harderwijk 
alleen wordt toegestaan met goedkeuring van 
den · Direoteur van den visohafslag, welke 
bepaling derhalve daadwerkelijk inhoudt het 
verbod om zoodanige visoh te Harderwijk 
onderhands te verkoopen, en, onafscheidelijk 
daarmede, aan voormelden ambtenaar de 
bevoegdheid geeft om van dit verbod, dat de 
Gemeenteraad niet onvoorwaardelijk wenscht 
gehandhaafd te zien, in bijzondere gevallen 
vrijstelling te verleenen ; 

0., dat het verleenen van zoodanige vergun
ning tot onderhandschen verkoop krachtens 
een voorschrift der Verordening is eene daad 
van uitvoering, die ~ deze, ingevolge art. 
179a der Gemeentewet tot de uitsluitende 
bevoegdheid van B. en W. behoort, zoodat 
de opdracht tot het verleenen dier vergunning 
aan den directeur van den visohafslag gegeven, 
is in strijd met de wet ; 

dat derhalve bij het bestreden vonnis terecht 
aan het eerste lid van voormeld artikel der
Verordening verbindende kracht is ontzegd, 
zoodat het middel van cassatie is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. _ ,J ) 

1 Maart 1918. BESLUl'l', tot vaststelling van 
eenige buitengewone maatregelen tot af
wending van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. S. 157. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staats
blf,d n°. 314) tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmet
telijke ziekten en tot wering harer nitbreiding 
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en gevolgen noodzakelijk is wegens bet voor
komen van pest en A,ziatiscbe cholera op enkelc 

· plaatsen in bet buitenland : 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandscbe Zaken van 
19 Januari 1918, n°. 443, afdeelirig Volksge
zondheid en.Armwezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 l<'ebruari 1918, n°. 20); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen· Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandscbe 
Zaken van 26 Februari 1918, n°. 1998, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezcn; 

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

ning van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en met inacbtneniing van de door deze11 
ter voorkoming van verbreiding der besmet· 
ting te geven voorschriften : 

1°. onderzoek :van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door mid
del van proefneming op dieren ; 

2°. bet verricbten van lijkopeningen op 
lijken van personen, overleden aan de pest of 
verdacbt van aan de pest lijdende te zijn 
geweest; 

. 3°. het veJTicbten van lijkopeningen op 
lijken van dieren, gestorven aan de pest of 
verdacli.t van aan de pest lijdende te zij11 
geweest. 

2. Verboden is, tenzij met inachtneming 
van de door Onzen Minister van Binneuland
scbe Zaken ter voorkoming van verbreiding 
der besmetting te geven voorscbriften, bet 
vervoer van stoffen, die pest·. of cbolerasmet
stoffen bevatten of verdacbt worden dit te doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende een jaar van 
kracbt blijft, treedt in Wf!rking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van bet Staatsblad .en de Staatscourant, waarin 
bet is geplaatst. 

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

Het Loo, den 7den Maart 1918. 

WILHELMINA. 

IJe ])Jin. van Slaat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT v, D. LINDEN. 

(Uitgeg. 27 1Jlaart 1918.) 

9 111 aart 1918. BESLUIT, tot nari.ere vaststel
ling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pokken en tot wering · 
barer uitbreiJing en gevolgen. 8. 128. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. , 
Overw3gende, dat, onverminderd Ons besluit 

van 2 October 1915 (Staatsblad n°. 416), nader 
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn 
tot afwen:ling _der pokken en tot wering barer 
uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
vnn Onze :Ministers van Financien, vnn Water
staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 9 Januari 1918, n°. 15381 (1917), afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; van 17. Januari 
1918, n°. 137, Invoerrechten; van 21 Januari 
1918, La. D., afd. Spoorwegen, d.d. 23 Januari 
1917, n°. 609, afd. Nijverbeid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314); 

Den Raad van State geboord (advies van 12 
Februari 1918, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi, 
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken en van Onze Ministers van Financien, 
_van W:,,terstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel van 23 Februari 1918, n°. 1999, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; van 
1 l\faart 1918, n°. 186, Invoerrechten; van 
5 l\!Iaart 1918, La. A, Spoorwegen; van 6 Maart 
1918, no. 1746, afd. Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan_: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen .. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet · van 4 
Decemb:ir 1872 (Staatsblad n°. 134), ge'.\ijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (S/{la/s/J/{ld n° 64), 8 Aµl'il 1893 
(Staatsblad n°. 64),.21 Juli 1899 (Staatsblad n°. 
166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 14 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 (Staats
blad n°. 208) en 27 April 1912 (Staa.tsblad n°. 165). 

Uittreksels nit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op pokken toepasselijk zijn, 
en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens nit 
den tekst van dit besluit worden van,vege Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, zoodra 
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deze dit noodig acht, aan de gemeentebesturen 
verzondeii, ten einde in elke gemeente te worden 
aangeplakt. 

2. Een ieder 1s verplicht de inlichtingen, door 
ambtenaren of geneeskundigen van ·hem vor
langd ter zake van de uitvoering van dit besluit,, 
nauwkeurig en naar waarheid onverwijld te 
geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan pokken lijdt of verscbijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan· onverwijld ken
nis te geven aan den burgemeester of den meest 
nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie. 

Deze ·verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employ'eerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, doen vermoeden dat zij door 
die ziekte besmet zijn of de besmetting op an
deren kunnen overbrengen, de door hem noodig 
geachte maatregelen van onderzoek, afzonde
ring en ontsmetting te doen toepassen en hen 
naar eene op·enbare inrichting of andere ver
blijfplaats voor de opneming bescl1ikbaar ter 
verpleging te doen overbrengen, wanneer hun 
toestand overeenkomstig de verklaring van den 
behandelenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergun
ning van den burgemeester naar eene andere 
plaats begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan pers_onen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikelgenomen maat
regelen van afzondering, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene bijdrage verleend van vijftig ten 
honderd in de uitgaven voor die schadelocis
stelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na ingewon
nen advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of van een 
geneeskundige, het uitvoeren van verdachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen van welken aard ook, uit het huis, 
erf, voer- of vaartuig, waar een geval of een 
verdacht geval van pokken voorkwam, anders 
dan met inachtneming van de door hem te 
geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, yoor mover 
de dienst in hunne inrichting b.et toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor . behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan pokken of daarvan verdachten, 
of voor ontsmetting - waaronder 1s begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - of voor ver
voer van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij 'weigering of gescl:iil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het. 
Departement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het W etboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen. 
Hij doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op alle tijdelijke in de ge
meente verblijvende personen en op hunne 
verblijfplaatsen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van di t artikel bedoelde 
personen belast is, 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 pokken besmette plaats ver
toefd te hebben. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staatstoe
zicht op de volksgezondheid, de personen, die 
tijdelijk in zijne gemeente verblijf houden, en 
van wie niet blijkt, dat zij met goed gevolg of 
meer dan eens de koepokinenting hebben onder
gaan of aan de natuurlijke kinderpokken · 
(variolae) hebben geleden, ten spoedigste in de 
gelegenheid te stellen te worden ingeent. 

Onverminderd het voorschrift van artikel 18 
der wet van 4 December 1872 (Stbl. n°. 134), 
draagt de burgemeester zorg voor zoo ruim 
mogelijk opengestelde gelegenheid tot kostelooze 
koepokinenting en herinenting, zoo noodig op 
verschillende plaatsen in de gemeente. 

De aankondigingen geschieden, behalve op 
de gebruikelijke wijze, o. m. ook door mede
deeling in scholen, en in andere inrichtingen 
waar vele personen verblijf houden of arbeiden. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 



9 MAART. 1918 

ter bestrijding der pokken of van verdachte ge
vallen dier ziekte wordt of is verricht, ten spoe
-digste mededeeling aan den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van· het toezicht op landverhuizers en 
dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden : a. landloopers en zigeuners (bohe
miens ), b. landverhuizers en personen, die bij 
troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten, dan na geneeskundig onderzocht te 
zijn en zoo noodig, na ontsmetting der kleederen 
•en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschrjften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandsch~ Zaken, 
van Financien, van '\Vaterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld onder b. van het eerste 
lid van dit artikel, in Nederland slechts worden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met de 
treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

· De beschikkingen tot aanwijzing van . be
-doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de N ederlandsche Staatscourant ge
plaatst tenminste een dag, voordat zij in wer
king treden. 

9. Het onder_zoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederiandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde.per
sonen aankomen, door eenen geneeskundige, die 
-daartoe door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken met toekenning van een door dezen 
te bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
··besluit. 

10. Het onderzoek-valt steeds zooveel moge
lijk samen 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 over-
1eg met den hoogst ;n rang ,zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
'cip een spoorweg- of tramstation, tevens met 
-den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
hevonden worden niet aan pokken te lijden, 
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noch verschijnselen vertbonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangeho_uden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne ri:,is,.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, veriuf!ldende dat zij, Neder
land binnengekomen, g,:,en ziekteverschijnselen 
vertoonden, welke het bestaan van pokken 
deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden Worden aan pokken te lijden, worden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), overgebracht naar eene door den 
burgemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 van 
clit besluit aan te wijzen i;n,richting voor ver
pleging van lijders aan ~esmEettelijke ziekte 
en daar afgezonderd en verp'hi/lgd. 

Gelijke maatregelen worden,genomen, indien 
de geneeskundige djt noocig .opr\J.eelt, ten op
zi chte van person en, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleg1ng worden 
door de verpleegden of lmnne erfgenamen ver
goe,d. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort-. 
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder het onschadelijk 
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 Financien aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, komende uit 
door Onze genoemde Ministers aangewezen 
naburige, met pokken besmette buitenlandsche 
gemeenten, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De . beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten worden iJ). de Nederlandsohe 
Staatsoourant gep laatst tenminste een. dag 
v66rdat zij in werking treden,. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 

6 
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door Onze Ministers va11 Binnenlandsche Zaken 
en van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasseljjk het bepaa]de 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit 

§ 3. Van het goederen vervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en on
gewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door· Onze Ministers van Binnenland
sche Zaken en van Financien aan te wijzen, is 
verboden in-, door- en vervoer van onbewerkte 
wol en haar, hui"den, bontwerk en andere voor 
het overbrengen van besmetting vatbare voor
werpen, nit landen of plaatsen, medc door Onze 
genoemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer vcrboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven aan den 
burgemeester of den meest nabij zijnden ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie of van 
's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijz01ider op 
houders van vervoermiddelen en · daarbij ge
employeerd.en. 

Op de goederen, van welke, niettegeristaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der · 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134) 
·toepasselijk. · 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onderworpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 
goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen. niet aan
gehouden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan pokken of personen, die verdacht worden 
aan pokken te lijden of waarin besm~tte of van 
besmetting verdachte goederen aangebracht 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en op 
de wijze doordengeneeskundigevoorgeschreven, 
worden ontsmet en zoo noodig van ongedierte 
worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 

·artikelen. 
Deze bagages en lijfgoederen worden niet 

aangehouden dan voor zoover en voor zoolang· 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting aan
gehouden, worden desverlangd aan de eigenaars op· 
hunnekosten door den burgemeester nagezonden _ 

19. Koopmans- en artdere goederen, .uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan d~ in- of door
voer niet verboden is, worden niet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, tenzij zij, 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belast~n geneeskundige, geacht kunnen worden. 
besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensgemeente, 
als in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit is 
bedoeld, .zorgt, zoo spoedig mogelijk, op Rijks
kosten, in overleg met den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of met 
den krachtens artikel 9 aangewezen deskunclige ~ 

a. voor de inrichting van een gelegenheid tot. 
afzondering en verpleging van de in de artikelen · 
8 en 1~ van di t beslui t bedoelde personen, 
lijdende aan of verdacht van pokken ; 

p. voor een geschikte plaats voor de ont
smett.ing - waaronder is begrepen het onscha0 

delijk maken van besmet of van besmetting. 
verdacht ongedierte - van de in de artikelen 
1 S en 19 van di t beslui t 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 vervoer van 
person en of van goederen, bedoel din de artikelen 
8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet
tingsmiddelen, middelen tot het onschadelijk 
maken van besmet of van besmetting ,verdacht 
ongeclierte, ver~~ermiddelen, meubelen en ander 
noodig materieel. 

Zoo gebrnik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doening aan artikel 7 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad 11°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Binnenlandschc Zaken de som 
deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemployeer
den aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun · dienst het toelaat, ver
plioht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit7 
voering . van de door den krachtens artikel S 
van dit besluit aangewezen geneeskundige voor-
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ge·schreven maatregelen, betreffende het onder
zoek, de afzondering, de ontsmetting - waar
onder is begrepen het onschadelijk maken van 
besmet of van besmetting verdacht ongedierte-

. behandeling en verpleging en het verv'aer van 
personen of van goederen. 
· Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 

conducteurs van elken uithet buitenlandbinnen
komenden trein of tram verplicht, den genees
kundige zoo spoedig mogelijk na aankomst van 
den trein of tram' aan het station, kennis te 
geven van de verdachte verschijnselen, die zij 
bij personen, als bedoeld in de artikelen 8 en 13, 
hebben waargenomen en van hunne bevinding 
omtrent de aanwezigheid in den trein of tram 
van voor het overbrengen van besmetting. vat
bare voorwerpen. 

22; De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 18 
en 19 van dit besluit, komen ten laste van het 
Rijk, voor zoover in genoemde artikelen niet 
anders is bepa'ald, en die kosten niet ingevolge 
eenige andere wettelijke bepaling, ten laste van 
anderen moeten warden 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 ambte
naar van het Staatstoezicht op de volksgezond
heid, tot wiens dienstkring zijne standplaats 
behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
va!?- Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en de 
overige geemployeerden bij eene spoor- of tram
wegonderneming met zijn advies ter zijde, wan
neer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der pokken. 

Ontdekt li.ij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Stqatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan 
den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverlceer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bevoegd om, waar noodig, met medewerking 
van Onze Ministers van Financien, van Water
staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
tot wering van de besmetting van pokken, toe
zicht te doen houden op schepen, die langs bin
nenwateren het land .binnenvaren, en zulks met. 
toepassing, voor zoover mogelijk en noodig, 

van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Vi'aterstaat aan 
te wijzen plaatsen, gelegen aan stroomen, ri
vieren, kanalen of andere binnenwateren, wordt 
geneeskundig toezicht gehou den op de daar langs 
varende schepen en hunne opvarenden door een 
of meer geneeskundigen, die daartoe door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, met toeken
ning van een door dezen te bepalen vergoeding, 
tot wederopzegging warden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in• de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
sohijnen of dreigen der pokken bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneeskundig toezioht 
te doen houden op de opvarenden van de in de 
gemeente vertoevende vaartuigen, De personen, 
waarop dit toezioht wordt uitgeoefend, zijn 
verplioht zich daaraan te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens. de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk sohip, varende 
langs of aankomende aan · eene der in artikel 25 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De sohipper is verplioht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te neinen en aldaar zonder gemeensohap met 
den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op 'dit verbod van gemeensohap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
derwetvan4December 1872 (Staatsbladn°. 134), 
zooals dat lui_d·t volgens de wet van 28 l\Iaart 
1877 (Staatsblcid n°. 36). 

De sohipper zorgt met al de te zijner be~ohik
king staande middelen voor. de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplioht de vra
gen, hem door of namens den met het ge
zondheidsonderzoek belasten· geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te beant
woorden. 

27. De geneeskundige verrioht het gezond
heidsonderzoek van het sohip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het sohip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

6* 
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Indien ¾et blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkornstig de voorschriften van dit besluit 
hceft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek _vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot rnodanig 
onderzoek overigens geen aanleidii·g geeft. 

28. De geneeskundige, die bet onderzoek 
verricht heeft, geeft ·den burgemeester advies 
orntrent de in het belang der volksgezondheid 
:te nemen maatregelen, aan welk advies de bur
gerneester verplicht is ouverwijld gevolg te 
geven, behoudeus beroep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, ko
men ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaron9,er is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - geschiedt, zoo 
noodig, volgens de regelen, krachtens artikel 25 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134) vastgesteld. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, het~ij 
na afloop van.het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft,- hetzij, uadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel · de opvarenden, 
die bij het • gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan pokken, noch ver
schijnselen van die ziekte te v~rtoorien, met 
. toestemming , an den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
-aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der per
sonen plaats, indien <lit door den geneeskundige 
noodig wordt geoordeeld_ 

30. Ten bewijze, dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten,' en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
-ontvangt de scltipper van den met het gezond
li.eidsonde~zoek befo,gten geneeskundige eene 
.schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister . van Binnenlandsche Zaken 
vast te stellen en waaruit zal moeten blijken 
van den toestand van het schip, van <lien der 
-opvarenden en van <lien der lading of andere 
-op het scbip aanwezige goederen, benevens van 
het Pantal -ler opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
-den geneeskundige afgegeven in het geval, be
,doeld in het tweede lid van artikel 27 van dit 
.besluit, i1, welk geval daarvoor ook de beves-

tiging van eene vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, al~ in artikel 25 van 
dit besluit bedoeld, zorgt· zoo spoedig mogelijk 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het per•oneel en het mate
rieel, dat 1.:.e geneeskundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor 
de :uitvoering van de naar aanleiding van het 
gezondb.eidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit be
sluit aangewezen geneeskm digen zijn toe
passelijk het eerste en derde lid van artikc 1 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met li.un 
advies ter zijde, wanne_er dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijki'!' voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pokken. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor :rnoveel hm1 dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door bedoelde geneeskundigen 
-voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 

33. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden <lit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen bet;effende besmet
telijke ziekten. _ 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende Mn jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
.tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatsoourant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
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in het Staatsblad en in de Staatscourant zal war -
den geplaatst en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

De .Minister van Financien, TREUB. 
De 1Winister van Waterstaat, C. LELY. 
De 111in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 19 Maart 1918.) 

9 Maart 1918. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Gorssel, 
van 18 Februari 1918, n°. 10, tot het ver
leeneri voor het dienstjaar 1918 van een 
subsidie van f 750 aan de afdeeling Gorssel 
van de Vereeniging voor Volksonderwijs 
tot dekking van het eventueele tekort 
hetwelk zou kunnen ontstaan bij het van
wege genoemde afdeelirig verstrekken van 
warm voedsel aan kinderen der openbare 
en bijzondere lagere scholen in die ge
meente. S. 159. 

Geschorst tot 1 October 1918. 

11 Maart 1918. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlnndsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien, betreffende 
duurtetoeslag aan gepensionneerden. 

In de vergadering, der Tweede Kamer van 
14 Februari j.l. heeft de regeering ingevolge 
eenemet algemeene stemmen aangenomen motie 
van den heer Ketelaar - gelijk Uw college uit 
de Handelingen (blz. 1413--'--1419) kon zijn ge
bleken - toegezegd een voorstel te zullen 
indienen tot toekenning van een duurtebijslag 
aan hen, die door het Rijk op wachtgeld zijn 
gesteld, alsmede aan gepensionneerde rijks
ambtenaren en aim · weduwen en weezen van 
rijksambtenaren. 

Gelijke gronden als gelden voor zoodanig 
voorstel, bestaan voor het toekennen van een 
duurtetoeslag door de provincien en door de 
gemeenten aan in haar dienst geweest zijnde 
ambtenaren die op wachtgeld zijn gesteld of 
gepensioneerd werden, en aan de weduwen en 
weezen van haar gewezen ambtenaren. 

Dit werd bereids in de Tweede Kamer bij 
voormelde beraadslaging opgemerkt door den 
heer ter Laan (Rotterdarn), voor zooveel de 
gemeenteambtenaren. betreft. Voorts is mij 
vanwege verschilleride vakvereenigingen van 
ambtenaren verzocht het toekennen van een 

duurtetoeslag door de provincien en door de 
gemeenten als vorenbedoeld te bevorderen. 

In verband met een en antler heb ik de eer 
Uw college met aandrang te verzoeken, Uwe 
bemiddeling te willen verleenen, opdat bedoelde 
duurtetoeslag zoodra .doenlijk voor Uwe pro
vincie en door de daarin gelegen gemeenten 
worde verleend. (W. v. d. B. A.) 

15 Maart 1918. BESLUIT, tot het stellen van 
regelen voor de uitbetaling van de in de 
wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°.147) 
bedoelde weddeverhoogingen aan onderwij
zers bij hat lager onderwijs. S. 160. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
1 Maart 1918, n°. 368!3, afdeeling Onderwijs; 
· Gelet op art. 4 der wet van den 23sten 

Februari 1918 (Staatsblad n°. 147) ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

12 Maart 1918, n°. 32 ; 
Gezien het nader rapp'art van Onzen voor

noemden Minister van 14 Maart 1918, n°. 4688: 
afdeeling Onderwijs ; 

, Hebhen goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende regelen voor 

de uitbetaling van de weddeverhoogingen, 
bedoeld in de wet van 23 Februari 1918 (Sfaats
blad n°. 147), aan de onderwijzers hij het lager 
onderwijs. 

Art. 1: Jaarlijks in maand Januari zenden 
de gemeentebesturen en de besturen der bijzon• 
dere ]agere scholen, die aanspraak maken op 
de in artikel59 der Lager-onderwijswet bedoelde 
Rijksbijdrage, aan Onzen met de uitvoering dier 
wet belasten Minister een opgave in tweevoud, 
vermeldende : . 

1°. den naam der gemeente of, zoo het eene 
bijzondere school geldt, den naam der instel
ling of vereeniging onder welker bestuur de 
school staat ; de plaats in do gemeente, waar 
de school is gevestigd, alsmede de klasse der 
tabel, bedoeld in artikel 5 van de wet op de 
Personeele belasting, waartoe de gemeelite, of 
het gedeelte der gemeente, waarbinnen de 
school is gevestigd, behoort ; 

2°. de namen, voornamen en dagteekening 
van geboorte van het hoofd en van de onder
wijzers, in het voorafgaande jaar aan de school 
verbonden geweest, met aanduiding van de 
akten van bekwaamheid die zij bezaten, het 
aantal dienstjaren, dat ingevolge artikel 26 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs voor 
ieder hunner als diensttijd in aanmerking kwam, 
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bet tijdvak geduren1e hetwelk zij in dat jaar 
aan de school zijn verbonden geweest, bet 
bedrag van hetgeen aan ieder hunner over het 
voorafgaande jaar wegens jaarwedde zou toe
komen, overeenkomstig de op 1 October 1917 
geldende salarisregeling, alsmede het bedrag, 
volgens die regaling eventueel daarin begrepen, 
als _verhooging wegens het bezit Yan de hoofd
akte of van andere akten van bekwaamheid, 
of het bedrag waarmede de jaarwedde wegens 
het bezit van zoodanige akten wordt geacht 
te zijn verhoogd overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3, tweede lid, der wet van 23 Februari 
1918 (Staafsblad n°. 147); 

Indien in het ]:>edrag der jaarwedde eene 
vergoeding is begrepen wegens het gemis 
van vrije woning of eene tegemoetkoming in 
huishuur, bedoeld in artikel 26, achtste lid, 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
behoort in die opgave tevens te worden ver
meld, hoeveel die vergoeding of tegemoet
koming, volgens de op 1 October 1917 geldende 
salarisregeling, bedraagt en, indien dit ten 
aanzien van hen, die aan eene bijzondere 
s_chool zijn verbonden, uit die salarisregeling 
niet blijkt, het bedrag dat in de gemeentelijke 
regaling krachtens artikel 26 der Lager-onder
wijswet als vergoeding wegens gemis van vrije 
woning is aangegeven;. 

30, het bedrag der weddeverhooging waarop 
ieder der in de opgave genoemde personen 
krachtens de wet van 23 Februari 1918 (Staats
blad no. 147) over het voorafgaande jaar aan
spraak heeft, alsmede het totaal-bedrag der 
verhoogingen. 

2. Onze met de uitvoering der wet tot 
:regaling van het lager onderwijs belaste Minis
ter stelt, _ na ontvangst van de in artikel" 1 
bedoelde opgaven, bet· bedrag -vast van de 
sommen, overeenkomstig de wet van 23 Fe
bruari 1918 (Staatsblad n°. 147) aan de gemeente
en schoolbesturen uit 's Rijks kas uit te keeren 
ter betaling van de ·in die wet bedoelde ver
hoogingen aan de rechthebbende onderwijzers 
en doet daarvan mededeeling aan de Alge
meene Rekenkame1·. 

De uitbetaling aan de rechthebbenden, voor 
zoover die nog niet mocht hebben plaats ge
had, behoort te geschieden binnen eene maand 
nadat het desbetreffend betalingsstuk door het 
gemeentebestuur of bet bestuur der bijzondere 
lagere school is ontvangen. 

De quitantien wegens ontvangen weddever
hoogingen worden overlegd bij de eerstvolgen
de opgave, bedoeld in artikel I. 

3, De in artikel 1 bedoelde opgave wordt op-

gemaakt in den vorm, door Onzen voornoem
den Minister te bepalen. 

Zij wordt voor de eerste maal ingezonden 
in de maand April 1918 over bet jaar 1917. 

Bij deze opgave behoort te worden overgelegd 
een gewaarmerkt afschrift van de op 1 October 
1917 geldende salarisregeling voor de onder· 
wijzers. 

4. Waar in dit besluit sprake is van onder
wijzers, worden evenzeer onderwijzeressen 
bedoeld. 

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

's-Gravenhage, den 15den Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uifgeg. 19 Maart 1918.) 

15 M aart 1918. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien, betreffende . 
verordeningen regelende_ onderwijzersjaar
wedden. 

Van de omstandigheid, dat de jaarwedden 
der hoofden en onderwijzers aan de openbare 
lagere scholen ingevolge art. 4, tweede lid, der 
wet van 23 Februari 1918 (Staat&blad n°. 147) 
-v66r 1 Jannari 1919 in alle gemeenten opnieuw 
zullen moeten worden geregeld, zou ik gaarne 
gebruik maken om van de.salarisverordeningen 
volgens art. 26, negende lid, der wet tot rege
ling van het lager onderwijs aan mijn Departe
ment eene volledige verzameling aan te-leggen. 

lk he b daarom de eer U w college te verzoeken 
mij van elke der ingevolge art. 4, tweede lid, der 
wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad no. 147), 
v66r 1 J anuari 1919 nieuw vast te stellen ver
ordeningen en ook vervolgens van alle daarin 
later aan te brengen wijzigingen een afdruk 
of afschrift te doen toekomen, waarop van de 
door U verleende goedkeuring blijkt. Uw 
college zou de gemeentebesturen kunnen uit
noodigen, voor dit doel een duplicaat toe te 
voegen aan het exemplaar der verordening, 
dat ter goedkeuring wordt ingezonden. 

lk vestig hierbij de aamlacht er op, dat eene 
juiste uitvoering van art. 4 der wet van 23 Fe
bruari 1.1. medebrengt, dat de geheele salaris
verordening, bedoeld in art. 26, negende lid, 
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-der wet op het lager onderwijs, in den loop 
·van 1918. opnieuw zal worden vastgesteld. Het 
·zal mij aangenaam zijn door Uw college voor 
elke gemeente te iien bevorderd, dat de nieuwe 
regeling op zichzelf een volledig geheel zal 
vormen, zoodat ook de ongewijzigd gebleven 

·onderdeelen van de vroegere regaling daa.rin 
zullen zijn opgenomen. 

16 Maart 1918. BESLUIT, betreffende afwijking 
van artikel 9, § 1, der wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62) houdende bepalingen 
omtrent den accijns op het binnenlandsch 
gedistilleerd. 13. 161. 

WLT WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.:Financien van 19 Februari 1918, n°. 110, 
.Accijnzen ; 

Gelet op artikel 9, § 1 der wet van· 20 Juni 
1862 (Staatsblad n°. 62) en de artikelen 9 en 10 
-der wet van 23 December 1886 (Staatsblad 
no. 223); 

Gezien Ons besluit van 15 Augustus 1910 
{Staatsblad n°. 255); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
, :26 Februari 1918, n°. 14); · 

Gelet op.het nader rappo1t van Onzen voor
noemden Minister van 13 Maart 1918, no. 49, 
.Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
In Ons besluit van 15 Augustus 1910 (Staats

,blad n°. 255) worden de woorden ,,de artikelen" 
-vervangen door : ,,§ 1 van artikel 9 en de 
:artikelen". 

Onze Minister van Financien is belast met 
-de uitvoering van dit besluit, hetwelk. in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
'3.fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
-van State. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, TREUB. 

(Uitgeg. 30 Maart 1918.) 

20 J.lfaart 1918. BESLUIT, tot nadere WIJZI

ging en aanvulling van het laatstelijk bij 
Koninldijk besluit van 11 · September 1917 
(Staatsblad n°. 585). gewijzigde Koninklijk 
besluit van 30 Juni 1909 (Staatsblad n°. 
208), waarbij worden aangewezen de bui
tenlandsche instellingen van onderwijs of
onderzoek, bedoeld in artikel 125 der 
Hoogeronderwijswet. 13. 162. 

WLT WILHELMINA, ENZ. 

Op ·de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister.van Binnenlandsche Zaken van 
15 Februari 1918, n°. 1273/3, afdeeling Onder
wijs; 

Gelet op artikel 125 der Hooger'.onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 30 Juni 1909 (Staats
blad n°. 208), zooals het laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 11 September 1917 (Staats-
blad n°. 585); · 

Mede gezien de ad viez_en van den Senaat der 
Technische Hoogeschool te Delft, van 22 

'December 1917, n°. 127, en van 14 Januari 
1918, n°. 3; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 J\faart 1918, no. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Maart 1918, no. 
4770, afdeeling Onderwijs; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
In artikel 1 van Ons besluit van 30 Juni 

1909 (Staatsblad n°. 208), zooals dat sedert is 
gewijzigd, wordt in het eerste lid in plaats 
van het woord ,,wordt" gelezen ,,worden", en 
w ordt na de zinsnede, vermeld onder 5°., eene 
nieuwe zinsnede ingevoegd, luidende als volgt: 

6°. gedurende de studiejaren 1917/1918 en 
1918/1919: 

a. alle getuigschriften, die toegang geven tot 
de studie aan eene der Belgische inrichtingen 
van Technisch Hooger Onderwijs ; 

b. alle getuigschriften, die toegang geven tot 
de studio aan eene der Belgische Staats- en 
Vrije Universiteiten, 

mits deze getuigschriften zijn bekrachtigd 
door de ,,jury institue par arrete · royal", 
kr~chtens artikel 7 der Belgische wet van 10 
April 1890". 

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

's-Gravenhage, den 20sten Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
111 inister van Binnenlandsche Zaken, 
. CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 22 April 1918.) 

20 Maart 1918. OrnctiL.AIRE van den Minister 
van Marine betreffende foschrijving in 
bevolkingsregisters. 
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Telkenmale doenzichmoeilijkheden voor i:net :1 22 Maart 1918. BESLUI'll, tot vernietiging .van 
betrekkfog tot de samenstelling der kiezers-: de,kraohtens artikel 4, onder 2°, der Hin-
lijsten en wel in dien zin, dat militairen der: derwet door den· Raad der ·gemeente 
zeemacht · niet vermeld zijn op kiezerslijsten, ; Blaricum in 'zijne vergadering van 30 April 
waarop zij rechtens zouden moeten voorkomen.: 1917 vastgestelde verordening. S. 164. 

De vergissingen, welke ten deze warden be-; WIJ WILHELMINA, ENZ. 
gaan, zijn gewoonlijk het gevolg van onjuist- · Op de voordraoht van Onzen Minister van 
heden in de bevolkings-administratie. Landbouw, Nijverheid. en Handel van 22 Ja. 

Ieder ingezetene van het Rijk in Europa nuari 1918, n°. 52 H, Afdeeling Arbeid; 
heeft er voor te zorgen, dat hij is ingeschre- Overwegende, dat door den Raad der ge
ven in bet bevolkingsregiEter van ae gemeente meente Blaricum in zijne vergadering van 30 
waar hij woont. De militairen der zeemacht April 1917 kraohtens artikel 4, onder 2°., der 
warden ecbter ingeschreven in afzonderlijke Hinderwet eene verordening is vastgesteld, 

··bevolkingsregisters - welke d.oor de zorg van waarbij voor het opriohten, hebben en ge
de commandeerende officieren warden aange- ' bruiken van de inriohtingen vallende onder 
houden - voor zoover zij niet eene particu-. artikel 2, I en XII, dier wet wordt aangewezen 
liere ·waning bewonen. De overigen, dus zij het gedeelte dier gemeente, begrensd door de 

· die', ook al zijn zij binnenslands aan board of Meent, de Gooiersgracht, de Steeg en de Seba
. in eene kazerne geplaatst, wel eene particuliere; pendrift en voorts wordt verboden elders in 
waning bewonen, behooren zichzelven te doen' de gemeente het bedrijf of de bedrijven uit te 
inschrijven in het gewone, gemeentelijke be-, oefenen, waartoe de opriohting of het gebruik 
volkingsregister. Een gehuwde schepelihg b.v.,' van een der genoemde inriohtingen vereischt 
die te Amsterdam woont en te Helder op een wordt ; · 
schip geplaatst is, moet zich in bet bevolkings•: Overwegende, dat het onderwerp, bij de Hin
register· van de gemeente Amsterdam laten derwet geregeld, is eene zaak van algemeen. 
inschrijven. Zoolang hij te Amsterdam eene' Rijksbelang, waaromtrent de Gemeenteraad, 
waning ·blijft bewonen en niet voor langeren ingevolge het bepaalde bij artikel 150 der 
tijd naar bet buitenland vertrekt, blijft -hij in' Gemeentewet, in het algemeen niet bevoegd is 
dat: register ingeschreven, onverschillig waar' verordeningen te maken ; 
het schip waarop hij dient, zich bevindt. . Overwegende, dat, bij uitzondering op dien 

Slechts met medewerking van de vertrok-' regel, bij artikel 4 der Hinderwet aan den 
keneri 'kari worden voorkomen, dat iemand' Gemeenteraad·wordt toegestaan voorzieningen 
hetzij in het geheel niet is ingeschreven, hetzij. te treffen, waardoor de bepalingen der Hinder
tegelijkertijd in meerdere bevolkingsregisters wet omtrent het vragen van vergunning aan 
voorkomt. Gevallen, welke beide voor den Burgemeester en Wethouders, met reoht van 
betrokkene ongewenschte gevolgen kunnen heb, beroep op de Kroon, in enkele opziohten buiten 
ben. Ten einde onjuistheden in de bevolkings- werking gesteld worden, dooh dat·dit bij arti
administratie tot een minimum te beperken: kel 4, onder 2°., der gemelde wet aan den Ge
behooren militairen der zeemaoht, die in eeri meenteraad alleen wordt veroorloofd in het 
marine-bevolkingsregister. zijn ingesohreven en 
eene particuliere woning gaan betrekken, als
ook zij, die ophouden ·eene particuliere woning 
te bewonen en dus uit een ·gemeentelijk _be0 

volkingsregister moeten warden overgeschreven 
in een marine~register, daarvan onverwijld 
mededeeling te doen aan hunne commandanten. 

(Gem.-stem.) 

21 Maart 1918. BESLUIT, tot schorsing van 
)let besluit van den Raad der gemeente 
Baarn, van 1 Maart 1918, waarbij aan 
onderwijzers aan bijzondere lagere scholen 
in die gemeente toelagen voor Mn keer 
en wel over het jaar 1918 zullen warden 
verleend. t3. 163. 

Geschorst tot 1 Octobe,· 1918. 

belang· der openbare orde, veiligheid of gezond
heid, zonder dat deze bevoegdheid, gelijk bij 
artikel 135 der Gemeentewet gesohiedt, wordt 
uitgebreid tot hetgeen de huishouding der ge
meente in het algemeen betreft; 

Overwegende, dat de bij artikel 4, onder 2°., 
der Hinderwet aan den Gemeenteraad toege.: 
kende exoeptioneele bevoegdheid niet buiten 
de daarvoor door de wet gestelde grenzen mag 
warden uitgebreid; 

Overwegende, dat ·alzoo tot reohtvaardiging 
'.van eene krachtens artikel 4, onder 2°., der 
Hinderwet vastgestelde verordening behoort te 
blijken, dat de verordening op .een of meer 
der in genoemde wetsbepaling verme,lde be
langen gegrond is; 

Overwegende., dat in de bed_oelde, verorde-
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ning van den Raad der gemeente Blaricum op 
geen dezer belangen een beroep wordt gedaan, 
doch dat uit het extract der notulen van de 
op 30 April 1917 gehouden openbare vergade
ring van dien Raad blijkt, dat het behoud van 
natuurschoon de beweegre~en voor de vast
stelling der verordening geweest is ; 

Overwegende, dat Burgemeester en iVet
houders van Blaricum nog op 19 Juni 1917 aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-HoUand heb
ben medegedeeld, dat bedoelde verordening is 
vastgesteld in het belang der openbare veilig
heid, doch, dat niet is gebleken, dat van de in 

· de verordening bedoelde inrichtingen nood
wendig gevaar voor de openbare veiligheid 
zoude zijn te duohten, waaraan niet door het 
stellen van voorwaarden, als bedoeld in de ar
tikelen 12 en 17 der Hinderwet, kan. warden 
tegemoetgekomen en dat derhalve de ver
ordening moet geaoht warden niet in het belang 
.der openbare veiligheid te zijn vastgesteld ; 

Overwegende voorts, dat door den Raad der · 
gemeente Blaricum, niet is aangetoond en ook · 
niet beweerd is, dat de verordeni~g behoorde 
te warden vastgesteld in het belang der open
bare gezondheid en dat daartoe ook naar onze 
meaning geenerlei aanleiding bestond ; 

Overwegend~, dat thans nog onderzooht 
dient te warden, of de verordening in het belang 
der openbare orde behoorde te warden vast
gesteld; 

dat deze vraag, aangezien niet gebleken is, 
, dat de openbare orde uit anderen hoofde zou 
gebaat zijn met het vaststellen der verordening, 

. kan warden teruggebraoht tot de vraag of 
he.t behoud van natuurschoon, dat _blijkens 
het bovenvermelde extract der notulen de be
weegreden voor hare vaststelling is geweest, 
kan aangernerkt warden als een belang betref
fende de open bare orde in den zin der Hinder
wet; 

Overwegende te dien aanzien, dat artikel 4, 
onder 2°., der Hinderwet wel aan den Gerneen te-

. raad de- bevoegdheid geeft in het belang der 
openbare orde eene bepaalde plaats der ge
rneente aan te wijzen voor het opriohten, heb
ben of gebruiken van eene der in artikel 2 
genoemde inrio4tingen, met v~rbod om elders 
in de gemeente het bedFijf of de bedrijven uit 
te oefenen, waartoe de opriohting of het ge
bruik van die inrichting vereisoht wordt, doch 
deze bevoegdheid niet toekent ten aanzien van 
inrichtingen, die onder geen ander nummer 
dan I van artikel 2 vallen ; 

dat het hebben van laatstgenoemde inrich
tingen in eene gemeente met een landelijk 

karakter niet minder inbreuk op het natuur
schoon kan maken, dan dat van inrichtingen, 
die zoowel onder nummer I als onder een der 
andere nummers van dat artikel vallen, en dat 
die inbreuk bij niet door stoomkracht gedreven 
inrichtingen, vallende onder de nummers II 
tot en met XVIII, in den regel juist minder 
zal zijn dan bij inrichtingen, die uitsluitend 
onder nummer I vallen ; 

dat de wetgever, had hij het behoud van 
natuurschoon als eene zaak van openbare orde 
e~kend, zeer zeker niet de uitzonderingsbepa
ling, voorkomende aan het slot van artikel 4, 
onder 2°., der Hinderwet, zou gesteld hebben, 
of althans aan die uitzonderingsbepaling niet 
dezelfde kracht zoude hebben toegeken,d met 
betrekking tot elk der in dat wetsartikel ge
noernde belangen ; 

dat derhalve het b!'lhoud van natuursohoon 
niet gerekend kan Worden tot een belang be
treffende de openbare orde in den zin der 
Hinderwet; 

Overwegende mitsdien, dat de verordening 
van den Raad der gemeerite Blaricum op geen 
van de drie gronden berust, waarop eene ver
ordening als bedoeld in artikel 4, onder 2°., 
der Hinderwet kan warden vastgesteld, en dat 
die verordening dus in strijd is met de wet; 

Overwegende, ·dat de verordening voorts nog 
is in strijd met de wet, aangezien zij geen be
paling bevat van den tijd, waarvoor zij zal 
gelden; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet·; 
Den Raad van StatA_ gohoord, advies van 

5 Maart 1918, n°. 34; 
Gelet op het uader rflJ>port van Onz,,n ·vo_or

noemden Mintster van 19 Maart 1918, no. ·151 
H, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en v:erstaan : 
de verordening, vastgesteld door den Raad 

der gemeente Blaricum in zijne vergadering van 
30 April 1917, kraohtens artikel 4, onder 2°., 
der Hinderwet, te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en · 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
beslnit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst en waarvan afsohrift al warden gezon
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1918. 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
Pos'.llHUMA. 

(Uitgeg. 3 April 1918.) 



1918 22 111 A ART. 90 

22 Maart 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 1• wendig van een bepaald en bestaand tekcirt 
Bij art. 19 der Wet Coop. Vereen. wordt moet uitgaan, n1ettemin heeft beslist dat dit 

niet verlangd dat de vereffening is beein- artikel een omslag bij voorraad en behoudens 
digd of op andere wijze het juiste bedrag, nadere verrekening toelaat, en op dien grond 
waarmede de schulden der Vereeniging eene vordering· ontvankelijk heeft geoordeeld 
hare baten overtreffen, is komen vast te welke niet op een. vaststaand tekort was ge
staan. baseerd, doch daarbij werd omgeslagen een 

Niet alleen de vermeerdering met vijftig bedrag waarop naar het oordeel der liquida
percent, maar ook de in het eerste gedeelte teuren het ,,tekort" voorloopig moest·worden 
van het artikel geregelde omslag draagt vastgesteld" en zulks nog wel terwijl naar 
een voorloopig karakter. feitelijk vaststaat dit bedrag hooger gesteld 

De mogelijkheid dat later de raming was dan het tekort immers bij de raming van 
van het tekort iets te hoog blijkt te zijn dat bedrag werd uitgegaan van een te hoog 
staat aan voorrnelde wijze van omslag niet passief-cijfer en een te laag actief-cijfer". 
in den weg. · · Het Hof heeft vooropgesteld, dat art. 19 der 

De grief als zou bij de raniing van het aangehaalde wet toelaat een omslag bij voorraad 
gevorderde bedrag van een· te hoog passief- behoudens nadere verrekening en laat onrniddel
cijfer en een te laag actief-cijfer zijn uit- lijk daarop volgen, dat het voor de beoordeeling 
gegaau mist feitelijken grondslag. van het gewettigde van den gevraagden omslag, 

De omstandigheid dat te veel is gevor- voldoende is als een zeker minimum tekort 
derd verhindert den rechter niet den eisch redelijkerwijze vaststaat. In verband bier
tot het verschuldigde bedrag aan te wijzen. mede, is dus de strekking van het vooropge-

(Wet Coop. Vereen- art. 19.) stelde, dathet Hof van oordeelis, dat de omslag 
in zoover een voorloopig karakter rnag dragen, 
dat indien ten slotte bet tekort grooter rnocht 
blijken, een nadere omslag geoorloofd is en 
voorts dat de raming van het tekort waarvoor 
reeds dekking wordt gevraagd zoodanig moet 
zijn, dat dit redelijkerwijze vaststaat, dus nret 
beslist noodzakelijk is, dat dit absoluut en 
onomstootelijk is gefixeerd. Ik acht deze 
opvatting volmaakt in overeenstemming met 
den inhoud van art. 19 der Cooperatieve Wet. 
Daarbij toch wordt wel is waar onderscheiden 
tusschen twee bestanddeelen van den omslag, 
n.l. een tot dekking van het eigenlijk tekort en 
een tot dekking van de kosten van invordering 
van den omslag en van het aandeel van leden 
die in gebreke mochten blijven aan hunne ver
pliohtingen te voldoen en wordt alleen ten aan
zien van dit laatste bestanddeel uitdrukkelijk 
gezegd, dat dit bestanddeel een voorloopig 

V oorzi tter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: :Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, H. M.A. 
Savelberg en Jhr. Rh. Feith. 

A. L. de Groot, landbouwer, wonende te 
Voorburg, eisch·er tot cassatie van een arrest 
van het Gerechtshof te 's-Gravenhage den 
25 Jun_i 1917 tusschen partijen gewezen, advo
caat Jhr .. Mr. E. C. U. van Doorn 

tegen: 
·1_0 • Mr. Ch. A. van Renterghem, advocaat en 
procureur, wonende te Rotterdam; 20. Mr. 
G. Nauta, advocaat en procureur wonende ·te· 
Rotterdam, q.q. verweerders in cassatie, advo
caat :M:r. B. van Rossem, gepleit door Mr. G. 
Nauta, advocaat te Rotterdam. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. karakter draagt, doch ook ten opzichte van bet 

eerste bestanddeel wordt slechts geeischt, dat 
bij de vereffening blijke, dat de goederen van 
den boedel der vereeniging ontoereikend zijn 
om aan hare verbintenissen te voldoen. -
Zoodra dit dus 1s gebleken is een omslag ge
wettigd zonder dat vereischt wordt, dat reeds 
dadelijk vastgesteld zij, hoe groot ten slotte het 
tekort zal zijn. W el zal de omslag niet grooter 
mogen zijn, dan noodig is om het gebleken 
tekort te dekken, doch door te vorderen, dat de 
omvang van dit minimum te kort r_edelijker
wijze moet vaststaan wordt te dien aanzien niet 
een element van onzekerheid geschapen, doch 

Bij het cassatiemiddel wordt gesteld : ,,Scheu
.ding immers verkeerde toepassing ,an art. 19 
der \Vet van 17 November 1876 (S. 227) tot 
regeling der Cooperatieve Vereenigingen in 
verb and met de artt. 1, 2 en 7 dier 1V et, doordat 
het Hof, ofschoon in evengenoemd art. 19 aan 
hen, die bij de ontbinding eener Cooperatieve 
Vereeniging leden zijn_, of in het jaar daaraan 
voorafgaande zijn uitgetreden, slechts de ver
plichting wordt opgelegd tot dekking van een 
eventueel tekort zoodat eene vordering op dit 
artikel gebaseerd om ontvankelijk te zijn nood-
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rekening gehouden met de bij vereffening ·van 
-een boedel steeds voorhanden---: en dus door den 
wetgever noodwendig ook bedachte - moge
lijkheid, - dat ten slotte bij de afwikkeling 
van zaken, de uitkomst iets gunstiger blijkt te 
-zijn, dan kon en mocht worden voorzien. 

Ik zou dan -ook zelfs meenen, dat men een 
redelijkerwijze vaststaand minimum tekort, 
_-gegeven de onzekerheid van elk~ me:ri.schelijke 
berekening, mag qualificeeren als een bepaald 
en bestaand te kort, in elk gevalljjkt ~ij zooals 
ik reeds zeide het uitgangspunt van het Hof 
volkomen juist. 

Nu heeft het Hof daarop doorgaande eene 
berekening opgesteld, waaraan het ten grond
\'!lag legde;' in de eerste plaats de in de dagvaar
ding gestelde cijfers en voorts tusschen parttjen 
v-aststaande, immers onbetwiste bedragen en 
de kennelijke strekking van deze berekening, 
in verband met het vooropgestelde, is, dat dan 
als minimum tekort als redelijkerwijze vast
staand mag worden aangenomen, een bedrag, 
dat_ de omslag waartoe de vordering in den loop 
der procedure werd gereduceerd, berekend over 
het aantal leden der vereeniging naar 's Hofs 
oordeel wettigde. Naar mijn oordeel heeft het 
Hof op <lien grondslag, terecht de vordering 
ontvankelijk geacht. 

Het betoog aan het slot van het middel ge
daan, dat bij de raming van het bedrag van het 
te kort is uitgegaan van een te hoog passief
cijfer en een te laag actief-cijfer, moge wellicht 
gegrond zijn geweest ·ten opzichte van het 
allereerst gevraagde, ten- aanzien van de. ver
minderde en toegewezen vordering, mist die 
bewering feitelijken grondslag, stuit ze in elk 
geval af op 's Hofs mededeeling in de achttiende 
rechtsoverweging, dat partijen bij pleidooi voor 
het Hof hebben verklaard, dat over de in de 
conclusien en overgelegde stukken genoemde 
?ijfers, tusschen haar geen verschil bestaat. 
(De Raad verg. Arrest H. R. 10 Juni 1904 
w. 8078.) 

Ik acht het middel alzoo ongegrond en con
cludeer tot verwerping van het beroep, met ver- · 
oordeeling van -partij de Groot in de kosten 
van cassatie. · 

De Hoage Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden arrest en het 
daarin voor wat de feiten betreft overgenomene 
uit het vonnis der Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 4 Mei 1916 de verweerders den eischer 
hebben aangesproken tot betaling van f 2389.636 

zulks op grond : 
-dat bij sedert in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis der Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 
10 Januari 1913 in staat van faillissement is 
verklaard de Cooperatieve Vereeniging Coope• 
ratieve Veevoederfabriek en Olieslagerij van 
den Provincialen Zuid-Hollandschen Boeren
bond te Schiedam, met benoei:ning van de beide 
verweerders tot Curators ; 

dat eischer behoorde tot het getal dergenen, 
die op den datum der hillietverklaring lid 
waren of in het daaraan voorafgaande jaar 
hadden opgehouden lid te zijn, ten bedrage van 
238, en welke wettelijk voor gelijke deelen 
aansprakelijk waren voor een eventueel te
kort; 

dat aan de verweerders bij de vereffening van 
den boedel gebleken is, dat de goederen der 
Vereeniging ontoereikend zijn om ·aan_ hare 
verb in tenissen te voldoen ; 

dat het saldo der geverifieerde en betwiste 
vorderingen toch bedraagt f 53,2207.16, krwijl 
het actief, behoudens eenige wijziging tenge
volge der te vallen beslissingen in eenige nog 
hangende procedures, bedraagt f 153,051.39 ;_ 

dat het te kort derhalve voorloopig moet 
worden vastgesteld_op f 379,155.77 en het voor
Joopig vastgestelde door den eischer te betalen 
aandeel in dit te kort bedraagt f i593.09, terwij 1 
verweerders tot voorloopige dekking van een 
naderen omslag voor de kosten van invordering 
en voor het aandeel van hen, die in gebreke 
mochten blijven aan hunne verplichting te 
voldoen, den omslag met 50 % vermeerderen, 
reserveerende zij zich het recht om, mochten 
omstandigheden de noodzakelijkheid daarvan 
doen blijken, van den eischer nog een naderen 
omslag te vorderen ; 

dat, nadat eischer deze vordering als niet
ontvankelijk had bestreden en verweerders bij 
hunne conclusie van repliek te verstaan hadden 
gegeven, dat zij hun in ieder geval tot een 
bedrag van f 2104.17 moest warden toegewezen, 
de Rechtbank bij voormeld vonnis de verweer
ders niet ontvankelijk heeft verklaard in hun 
eisch, wijl nit de bij dagvaarding gestelde feiten 
niet volgt, dater een te kort zal zijn, en, zoo de 
verzekering der verweerders, dat hun bij de 
vereffening is gebleken, dat de goederen der 
Vereeniging ontoereikend zijn om aan hare 
verbintenissen te voldoen, al een voldoende 
grond mocht zijn om het bestaan daarvan aan 
te nemen, dan tooh het werkelijk bedrag van <lit 
tekort totaal in het duister is gelaten, zoodat 
de juistb· id van het van den eischergevorderde 
bedrag alleen op eene ongemotiveerde sohatting 
berust; 

dat bij het bestreden arrest dit vonnis is ver-
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nietigd, de verweerders ontvankelijk zijn ver
k)aard in · hunne bij dagvaarding ingestelde 
vordering·en· deze hun tot het verminderd be
drag van f 2104.17 is toegewezen; 

0., dat tegen deze beslissing is aangevoerd 
het navolgende middel van cassatie: (zie concl. 
adv.-gen.); 

0. dienaangaande : 
dat het Hof zijne beslissing hierop 5rondt 

dat, al i~ voor de toepassing van art. 19 der Wet 
tot regeling der Cooperatieve Vereenigingen de 
aanwezigheid van een ,,tekort" een noodzakclijk 
vereischte en al behoort deze derhalve aan eene 
vordering tot d ekking ten grondslag te warden 
gelegd, niettemin de eisch van een definitief 
bestaand te kort in de wet geen steun vindt; 

dat deze toch een omslag bij voorraad, be. 
houdens nadere verrekening, toelaat en de 
vereffenaar of Curator alzoo, indien zeker 
minimum-tekort redelijkerwijs vaststaat, dit 
voorloopig kan omslaan behoudens nadere 
verrekening ; 

dat verweerders zulks ten deze naar behooren 
hebben gedaan; 

0., dat door deze beslissing art. 19 voormeld 
niet is geschonden ; 

dat daarbij immers in algemeene bewoordin. 
gen slechts wordt geeischt, dat bij de gerech
telijke of buitengerechtelijke vereffening van 
den boedel der Vereeniging zij gebleken van de 
ontoereikendheid harer goederen om aan hare 
verbintenissen te voldoen, en derhalve niet 
wordt verlangd, dat de vereffening is beeindigd 
of op andere wijze het juiste bedrag, waarmede 
de schulden der Vereeniging hare baten over• 
troffen, is komen vast te staan ; 

dat de samenhang tusschen de beide onder
deelen van het artikel ook medebrengt, dat niet 
slechts de vermeerdering met v:ijftig ten hon
derd, bedoeld in het tweede gedeelte, maar ook 
de in het eerste gedeelte geregelde omslag een 
voorloopig karakter draagt, en de vereffenaar 
of curator alzoo onmiddellijk, behoudens latere 
verantwoording, tot het heffen van een omslag 
kan overgaan, zoodra het minimum-tekort 
redelijkerwijs is vastgesteld.; 

dat hierbij nu wel niet is uitgesloten, dat na 
afl.oop der vereffening de raming van het tekort 
iets te hoog kan bl:ijken te zijn geweest, doch 
ook deze mogel:ijkheid, welke zich uit den aard 
der zaak bij elke schatting voordoet, aan het 
omslaan van een voorloopig, op grand der voor. 
handen gegevens bij benadering vastgesteld 
tekort niet in den weg staat ; 

dat eene tegenovergestelde opvatting zou 
leiden tot zeer ongewenschte gevolgen, niet 

sl chts voor de schuldeischers, doch ook voor 
h n, die bij de ontbinding der Vereeniging lid 
zij of in het jaar daaraan voorafgaande zijn 
ui getreden, daar indien met het heffen van den 
o slag moest warden gewacht, tot al!e baten 
w ren te gelde gemaakt en omtrent alle schulden 
ov reenstemming was verkregen, het aantal der 
m t hen voor het tekort aansprakelijke per

en en die in staat waren te betalen, a!licht 
ga ndeweg zou verminderen en de omvang 
h er eigen aansprakel:ijkheid daarmede in 
ge 'jke mate zou toenemen ; 

. eindelijk, wat de aan het slot van het 
m· ddel bedoelde grief betreft, als zou bij de 
ra ing van het door de verweerders gevorderde 
be rag van een te hoog passief-cijfer en een te 
la g actief-cijfer zijn uitgegaan, dat het Hof 
na in de overwegingen 13-17 de berekening 
de ve~weerders aan een grondig onderzoek te 
he hen onderworpen en in de 18de overweging 
te ebben vastgesteld, dat over de aan die be. 
re ening ten grondslag liggende cijfers tus
sc en partijen geen verschil bestaat, de vor· 
de ing tot het verminderd bedrag heeft toe
ge ezen; 

at, voor zoover het middel derhalve mocht 
b oelen te klagen dat bij de vaststelling van 
he gevorderd en toegewezen bedrag van eene 
on uiste raming is uitgegaan, dit feitelijken 
gr ndslag·mist, terwijl, voor zoover het de grief 
be at dat een and er bedrag is toegewezen dan b:ij 
de 'nleidende dagvaarding werd gevorderd, het 
H f met juistheid besliste, dat de oorspronke
Iij e eischers tot den afloop der zaak hunnen 
oo spronkelijken eisch mochten verminderen,en 
de omstandigheid, dat te veel is gevorderd, den 
re ter niet verhindert den eisch tot het ver
se uldigde bedrag toe te wijzen ; 

., dat het middel alzoo is ongegrond; 
erwerpt het beroep. (N. J.) 

23 Maart 1918. WET, tot tijdel~Jke afwijking 
van de wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
no. 236), tot invoering van een wettelijken 
tijd. t:!. 165. 
IJ WILHELMINA, ENZ: .. doen te weten : 
· oo Wij in overweging genomen hebben, 
het wenschelijk is gedurende den zomer 
wettelijken. tijd met een uur te vervroegen ; 

oo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
. 1. Tusschen 31 Maart en 1 October 

wo t de in artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 
(S atsblad no. 236) bedoelde wettelijke tijd 
me een_uur vervroegd. 

oor Ons wordt telken jare tijdig bij in het 
Sta tsblad en in de N ederlandsche Staatscourant 
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te plaatsen besluit bepaald de dag, waarop die 
vervroeging aanvangt en die, waarop zij eindigt. 

2. De overgang geschiedt J in dier voege 
dat wanneer de middelbare zonnetijd van 
Amsterdam op den dag, waarop volgens Ons 
in artikel 1 bedoeld besluit de vervroeging 
aanvangt twee uur aanwijst in den voormiddag, 
het wordt geacht te zijn drie uur op dien voor
middag, en dat wanneer het volgens deze wet, 
zoude zijn drie uur voormiddag, op den dag, 
waarop de vervroeging eindigt, de tijdregeling 
naar den middelbaren zonnetijd van Amsterdam 
wederom wordt ingesteld. 

3. Wanneer eenig ambtelijk geschrift eene 
tijdsaanwijzing bevat, die betrekking heeft 
op het uur dat eindigt met het in artikel 2 
genoemde tijdstip van drie uur in den voor
middag; op den dag, waarop de vervroeging, 
volgens Ons in artikel 1 bedoeld besluit eindigt 
wordt bij die tijdsaanwijzing gebezigd het 
woord ,,Zomert~jd". 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten 

Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De 1Win. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 26 1faart 1918.) 

23. Maart 1918. WET, tot wijziging, aanvul
ling en verhooging van het de,·de hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1915. s. 166. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, wordt de omschrijving van een artikel 
verandard en worden eenige nieuwe artikelen 
toegevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
Iste afdeeling van gezegd hoofdstuk nader 
,vastgesteld op f 160,237.50, dat der Ude af
deeling op f- 1,350,735; dat der IIIde afdeeling 
op f 343,810 en het eindcijfer van hoofdstuk 
III der Staaisbegrooting voor het dienstjaar 
1915 op £ l,llll,109.50. 

23 Maart 1918. WEr, tot wijziging van het 
tiend,e ho.ofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915. (Verschillende onder
werpen.) S. 167. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel veranderd en wordt een artikel verhoogd:. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
IVde afdeeling en het eindcijfer van voormeld 
hoofdstuk verhoogd met f 700. 

23 Maart 1918. WET, tot tijdelijke ontgin
ning van bruinkolen zonder concessie. 
s. 168. 

WIJ WILHELllHNA, ENZ ••• doen te wefon: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat het in de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden wenschelijk is in het belang 
van de brandstoffenvoorziening des lands de 
mogelijkheid te openen om zoo spoedig mogelijk 
in den bodem des lands aanwezige bruinkool
lagen tot ontginning te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Met afwijking van de bepalingen 

van de wet van 21 April 1810 (Bulletin des 
Lois n°. 285) is Onze Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel bevoegd, onder door hem 
te stellen voorwaarden, aan den eigenaar van 
een terrein voor een bepaalden tijd, twee jaren 
niet te boven gaande, vergunning te geven, 
behoudens ieders recht de zich in dat terrein 
bevindende bruinkolen te ontginnen of te doen 
ontginnen. 

II. De vergunning moet het terrein, waarin 
de ontginning zal plaats hebben, nauwkeurig 
vermelden ; de voorwaarden moeten waar
borgen bevatten, dat de ontginning zoo spoedig 
mogelijk wordt aangevangen' en geregeld en 
krachtig wordt voortgezet_ 

In de voorwaarden kan aan dengene, aan 
wien de vergunning wordt verleend, de verplich
ting tot het geven eener bijdrage in 's Rijks 
schatkist worden opgelegd .. 

III. Op ontginningen, krachtens zoodanige 
vergunning plaats vindende, .is de Mijnwet 
1903 (wet van 27 April 1904, Staatsblad n°. 
73) van toepassing met uitzondering van de 
a.rtikelen 1 tot en met 8. 

Het bepaalde bij artikel 11 van de in het 
vorige lid genoemde wet ten aanzien van over
treding van daargenoemde voorschriften is 
van toepassing op overtre~ing van de voor
waarden in artikel I bedoeld. 

IV. Zoodra de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden hebben opgehouden te be
staan, zal aan de Staten-Generaal een voorstel 
van wet worden gedaan, waarbij de intrekking 
van deze wet wordt voorgesteld. 

Lasteri en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Maart 

1918. 

WILHELMINA. 

De 111 in. van Landbouw, N ijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 27 jJfoart 1918.) 
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23 Maart 1918. WET, tot wijziging van de 
wet van den 30 December 1916 "(Staats
blad n°. 565), tot verlenging van de ter
mijnen voor de ·afsluiting der Staatsbe
grooting over 1915 en de inzending der 
rekeningen. b. I 69. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat eenige wetsontwerpen tot verhooging, 
onderscheidenlijk van de hoofdstukken III, 
VII A en X van de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915 nog bij de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal aanhangig zijn en dat, 
ingevolge artikel 1 der wet van den 30 Decem
ber 1916 (Staatsblad n°. 565), de Algemeene 
Rekenkamer na 31 December 1917 geenerlei 
uitgaaf ten laste van het dienstjaar 1915 meer 
mag toelaten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 1 der wet van den 30 

December 1916 (Staatsblad n°. 565) tot ver
lenging van de termijnen voor de afsluiting 
der Staatsbegrooting over 1915 en de inzen
ding der rekeningen, wordt in plaats van ,,op 
den laatsten December 1917" gelezen: ,,op den 
laatsten Juni 1918". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Maart 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 3 April 1918.) 

23 Maart 1918, WET, houdende wijziging van 
de R<Jgistratiewct 1917. S. 170. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1917, n°. 178, 1-3; 
1917/18, n°. 178, 1-7. 

Hand. id. 1917/18, bladz. 1792, 1793. 
Havd. l• Kamer 1917/18, bladz. 178, 188. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen te 
brengen in de Registratiewet 1917 en tevens 
artikel 2 der wet van den llden Juli 1908 
(Staatsblad n°. 226), houdende instelling eener 
Consignatiekas, te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Registratiewet 1917 warden de 

volgende veranderingen gebracht : 
§ 1. In het eerste lid van artikel 27 wordt 

aan het slot van den eersten zin na ,,verkoop
waarde" ingevo~gd : ,, , behoudens het bepaalde 
in de artikelen 42 en 43". · 

Aan artikel27 wordt eenderdelid toegevoegd, 
luidende: 

,,Voor de toepassing dezer wet wordt onder 

d in het eerste lid genoemde onroerende zaken 
ede begrepen het in artikel 564, 8°., van het 

B rgerlijk Wetboek vermelde recht om deze 
z ken te doen leveren en wordt dit recht gelijk 
g steld met de onroerende zaak, waarop het 
b trekking heeft.". 

§ Ibis. Het derde en het vierde lid van arti
k 1 31 warden vervangen door de volgende 
le en: 

,,Indien echter in een tijdvak van twee jaren 
o roerende zaken aan denzelfden verkrijger 
w rden overgedragen, wordt, zoodra het ge
z enlijk bedrag van de verkoopwaarden of de 
p ijzen met de lasten f 400 te boven gaat, op 
d akte, .waaruit dit blijkt, het recht geheven, 
al of deze de overdracht van het geheel bevat, 
o der aftrek evenwel van het reeds geheven 
re ht. 

n eene akte van overdracht, als bedoeld in 
ar ikel 27 of op de bij artikel 64 bepaalde 
wi'ze aan den voet daarvan, warden vermehi de 
a ten; waarbij in een tijdv.ak van twee jaren, 
eii digende met den dag der overdracht, on
ro rende zaken aan denzelfden verkrijger zijn 
ov rgedragen en, als deze akten zijn gere
gi treerd, het kantoor en de dagteekening der 
re istratie dier akten, alsmede het bedrag van 
he daarop geheven recht. 

ls tijdstip van de overdracht geldt voor de 
to passing van dit artikelde dag van opmaking 
de akte van overdracht, of, als deze niet ge
da teekend is, de dag van hare registratie. 

ij verkrijging van een evenredig deel eener 
on oerende zaak zijn de bepalingen omtrent de 
vri stelling en de vermindering van het recht 
all en van toepassing, indien het bedrag der 
ve koopwaarde van de geheele zaak de voor die 
vri stelling of vermindering in het eerste of 
tw ede lid genoemde bedragen niet te boven 
ga t en wordt voor de toepassing van het 
de de lid de verkoopwaarde van de geheele 
za k in aanmerking genomen. 

ndien ook artikel 29 van toepassing is, 
wo dt de meest verstrekkende vermindering 
to gepast.". 

lter. In artikel 32 wordt de punt-komma 
aa het slot van hetgeen antler 2°. voorkomt 
ve vangen door een punt. Hetgeen verder in 
dit artikel voorkomt vervalt. · 

2. Artikel 35 wordt gelezen als volgt : 
; Het vorig artikelis van toepassing op de toe

de ing van .onroerende zaken, welke tot eene 
ma t- of vennootschap of eene vereeniging be
ho rden, doch het recht van overdracht wordt 
nie geheven, indien en voor zoover ingebrachte 
onr erende zaken warden toegedeeld aan den 
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inbrenger, diens erfgenamen of rechtyerkrij
genden. 

Het vorig artikel is niet van toepassing, 
indien zij, aan wie de toedeeling geschiedt, of 
degenen, wier erfgenamen of rechtverkrijgen
den zij zijn, in de onroerende.zaken gerechtigd 
zijn door eene overdracht door den eenigen 
eigenaar of al de r'echthebbenden te zamen van 
het geheel dier zaken aan gezamenlijke verkrij
ge'rs en wegens deze verkrijging het recht van 
overdracht, van schenking of van overgang 
terecht is geheven of is verschuldigd geworden. 

Onder rechtverkrijgenden worden niet be
grepen de verkrijgers door overdracht onder de 
levenden, noch zij, die in de onroerende zaken 
gerechtigd zijn door deelneming in eene maat
of vennootschap of eene vereeniging.". 

§ 2bis. De aanhef van artikel 36 wordt ge
lezen als volgt : 

,,De gevallen, in het tweede lid van artikel 
34, in de slotbepaling van het eerste lid, en in 
het tweede lid van artikel· 35 vermeld,". 

§ 2ter. De aanhef.van artikel 37 wordt ge
lezen als volgt :· 

,,Behoudens de bepalingen van. artikel 34 en 
van het eerste lid van artikel 35 is". 

§ 2quatei:. Het eerste lid van artikel 39, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Met eene toedeeling bij scheiding worden 
gelijk gesteld : 

1 °. de verkoop bij openbare veiling van on
roerende zaken aan mede-eigenaren, die van 
_markgronden aan markgenooten daaronder be
grepen; 

2°. de verklaring, dat een of meer personen, 
als houders der aandeelen, de eenige recht- · 
hebbenden zijn op de onroerende· zaken, welke 
tot een vennootschap of vereeniging behoor
den.". 

§ 2 quinquies. Het eerste lid van artikel 41 
wordt gelezen als volgt : 

,,Op eene akte, houdende opgave van meester 
of lastgever, voor wien op het tijdstip der op
making van eene akte van overdracht wordt 
opgetreden, hoewel diens naam daarin niet 
werd genoemd, is het recht van overdracht 
niet verschuldigd, als zij is opgemaaktin authen
tieken vorm en binnen den termijn, daartoe be
paald bij de wet of de in authentieken vorm 
opgemaakte akte van overdracht, waarop het 
recht van overdracht wel verschuldigd is, doch 
ui terlijk den derden dag na dien van de. op
making dezer akte. ". 

§ 3. Artikel 42 wordt gelezen als volgt: 
,,Indien bij overdracht eener onroerende zaak 

door den vervreemder ten. behoeve van zich 

zelven, van zijne echtgenoote of van hen beiden, 
een zakelijk recht van grondrente, van vrucht
gebruik, van gebruik of van bewoning op, die 
zaak wordt voorbehouden, is het recht van 
overdracht versclmldigd over de verkoop
waarde van die zaak met inbegrip van het 
voorbehouden zakelijk recht. 

Bij verkrijging van dit zakelijk recht door 
den eigenaar is deswege het recht van over-
dracht niet verschuldigd.". \ 

§ 4. Artikel 43 wordt gelezen als volgt : 
,,To. geval van uitgifte in erfpacht, opstal of 

beklemming wordt in deze wet onder het be-
drag van de verkoopwaarde en van den prijs 
en de lasten mede begrepen : 

indien de uitgifte plaats heeft voor eeuwig
durenden- of onbepaalden tijd : het vijfentwin
tigvoud van het jaarlijksch bedrag der schuld
plichtigheid ; 

indien de ui,tgifte plaats heeft voor het 
!even: een overeenkomstig artikel 47 der Suc
cessiewet bepaald veelvoud van het jaarlijksch 
bedrag der schuldplichtigheid, doch ten hoogste 
het twintigvoud ; 

indien de uitgifte plaats heeft voor bepaalden 
tijd : het totaal bedrag der te betalen termijnen, 
iedere gulden berekend tegen de waarde in 
artikel 47 der Successi.ewet voor uitkeeringen 
voor bepaalden tijd aan zedelijke lichamen 
vastgesteld, doch niet meer dan twintigmaal 
het jaarlijksch bedrag der schuldplichtigheid. 

Bij overdra_cht van den eigendom door hem, . 
· die de zaak in erfpacht, opstal of beklemming 
h~eft uitgegeven of door diens rechtverkrijgen
den onder algemeenen titel, wordt bij de vast
stelling van het bedrag, waarover het recht van 
overdracht moet worden geheven, in mindering 
gebracht een veelvoud van het jaarlijksch 
bedrag der schuldplichtigheid, berekend op 
dezelfde wijze als in het eerste lid is be
paald.". 

§ 4bis. Het eerst~ lid van artikel 44 wordt 
gelezen als volgt : 

,,De hier te lande opgemaakte onderhandsche 
akten van overdracht of scheiding van binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken 
moeten ter registratie worden aangeboden bin
nen een maand - en de in het buitenland op
gemaakte authentieke en onderhandsche akten 
van dezen aard moeten worden aangeboden 
binnen drie maanden - na hare dagteekening 
of nadat aan de overeenkomst geheel of ge-
d0elteltik uitvoering is gegeven.". · 

§ 5. In het tweede lid van artikel 46 wordt 
onmiddellijk v66r ,,gelijkgesteld" ingevoegd : 
,,voor de toepassing dezer wet" en wordt voor 
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,,het kapitaal" gelezen : ,,het geplaatste kapi
taal"i 

Tusschen het tweede en het derde lid van 
dat artikel wordt _ een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

,,Als gestort kapitaal en, zoo.het in het eerste 
lid onder 2°. vermelde recht wegens plaatsing 
~iet is geheven, als geplaatst kapitaal, warden 
mede aangemerkt de bedragen, waarvoor bjj: 
schrijving op aandeelen - of ten beloope waar
van toekenning van aandeelen plaats heeft 
zonder inbreng door dengene, te wiens behoeve 
die bijschrijving of toekenning geschiedt. Deze 
bepaling blijft buiten toepassing voor zoover 
over het bedrag, tot hetwelk de bijschrijving 
of de toekenning plaats heeft, het recht wegens 
plaatsing of wegens starting reeds is betaald, 
mits die betaling wordt aangetoond.". 

§ 6. In het eerste lid van artikel 49 wordt 
in plaats van : ,,schulden of - verplichtingen, 
welke door de vennootschap of vereeniging 
word en overgenomen" gelezen: ,,verplichtingen, 
welke de vennootschap o{ vereeniging op zich 
neemt". 

In het laatste lid van dat artikel wordt 
,,23" vervangen door: ,,47". 

§ 7. ln hetgeen in artikel 50 onder 2°. c voor
komt, wordt ,,23" vervangen door: ,,47" en 
hetgeen onder 3°. van dat artikel voorkomt, 
wordt vervangen door : ,,eene opgave van de 
verplichtingen, welke de vennootschap of ver
eeniging op zich neemt en het bedrag daarvan.". 

§ 8.- Het tweede lid van artikel 55 wordt 
gelezen als volgt : 

,,Als op de in het vorig lid bedoelde wijze 
ve_rkocht warden mede aangemerkt de bij de 
·verkooping aangeboden, doch niet toegewezen 
zaken, welke binnen een maand na de verkoo
ping door of vanwege denzelfden verkooper 
onder de hand warden verkocht.". 

In het derde lid wordt ,,zes" vervangen door: 
,,vier". 

§ 8bis. De aanhef van het eerste lid van 
artikel 56 wordt gelezen als volgt: 

,,Ten minste vier en twintig uur, v66rdat 
wordt overgegaan tot het houden eener ver
kooping, als bedoeld in artikel 55, ". 
· § 9. In het tweede lid van artikel 73 wordt 
tusschen ,, vordering" en ,,schriftelijk" inge
voegd: ,,tot waardeering". 

§ 9bis. Het eerste lid van artikel 78 wordt 
gelezen als volgt : 

,,Het door den bewaarder aangenomen, nog 
niet geregistreerde stuk wordt, ook indieµ hij 
geen evenredig recht van registratie schuldig 
acht, niet dan na registratie van de · mirtini:t; 
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uittreksel aan den aanbieder 
t ruggegeven. ". 

§ 9t~r. Aan het slot van artikel 86 wordt, 
et vervanging van de punt door eene komma, 
egevoegd : ,,doch ten minste van vijf en 
"ntig gulden.". 

§ 9 quater. In artikel 90 vervallen de woorden: 
,, oor eene akte in de plaats tredende". 

§ 9 quinquies. Het tweede lid van artikel 99 
ordt gelezen als volgt: . 
,,De rechten, waarvan kwijtscheldirig of 

t ruggave heeft plaats gehad en de rechten, 
aarvan teruggave heeft plaats gehad op grond 

v n artikel 75, warden voor de heffing van 
1 ter verschuldigd word en de rechten geacht nim

er geheven of verschuldigd te zijn geweest.". 
§ 9 sexies. In artikel 100 wordt in hetgeen 

o der a voorkomt tusschen ,,genoemd", en 
,, e akten houdende" ingevoegd : ,,de akten 
v n verhuring,". 

§ 9 septies . .A,an artikel 104 wordt een tweede 
li toegevoegd, luidende : 

,,De bepalingen dezer wet zijn niet van toe
p ssing op akten, v66r hare inwerkingtreding 
g registreerd.". · 

§ 9 octies. Artikel 106 wordt. gelezen als 
V lgt: 

,,Akten van overdracht, waarop deze wet 
v lgens het tweede lid van artikel 104.niet van 
to passing is, blijven buiten aanmerking voor 
d toepassing van het derde en het vierde lid 

n artikel 31.". 
§ 10. Artikel 107 wordt gelezen als volgt : 
,,Het tweede lid van artikel 42 is slechts van 

to passing, indien wegens de verkrijging der 
z k, krachtens het eerste lid van dat a,rtike 
of krachtens vroegere wetsbepalingen, recht 
v n overdracht is geheven over de verkoop

arde van de zaak met inbegrip van het voor-
ouden zakelijk recht. · 
et tweede lid van artikel 43 is slechts van 

to passing, indien bij de uitgifte in erfpacht, 
op tal of beklemming, krachtens het eerste lid 
va dat artikel of krachtens vroegere wets
be alingen, een veelvoud van de jaarlijksche 
sc uldplichtigheid met recht van overdracht 
is elast geworden.". 

11. Artikel 108 wordt gelezen als volgt: 
,Ten aanzien van vennootschappen of ver

ee, igingen, als in artikel 46 bedoeld, vinden 
de artikelen 46-54 toepassing, voor zooveel 
be reft eene deelneming in het kapitaal, welke 
pJ ats heeft op of na den dag van inwerking
tre ing van deze wet,' al zijn op de akte van 
op ichting de bepalingen dezer ·wet niet van 
to assing~ · 
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Indien onroerende zaken, binnen het Rijk 
gelegen of gevestigd, worden' ingebracht in 
-eene vennootschap of vereeniging, als in 
artikel 46 bedoeld, ingevolge eene deelneming 
in het kapitaal, welke heeft plaats gehad v66r 
de inwerkingtreding dezer wet, vinden op dien 
inbreng de artikelen ,47-54 toepassing, met 
<lien verstande, dat het recht twee gulden 
vijftig cent van elke honderd gulden bedraagt, 
en, als die zaken behooren tot eene in. haar 
geheel ingebrachte onderneming, wordt be, 
rekrnd over· niet · meer • dan_ het overeen
komstig het eerste lid van artfkel 49 vast te 
stellen zuiver bedrag van den geheelen in
breng. ". 

Art. II. In de wet van den llden Juli 1908 
{Stciatsblad n°. 226), houdende instelling eener 
Consignatieka·s, wordt de volgende wijziging 
geb:racht: 

· Het tweede lid van artikel 2 wordt gelezen 
als volgt: 

,,De consignatiiin geschieden aan de kan
toren, aangewezen· voor de registratie .. van 
akten van deurwaarders.". 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
irigang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Artikel 104 der Registratiewet 1917 is daarbij 
van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. 
· Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Maart 

1918. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Finanoien, TREUB. 

( Uitgeg. 5 April 1918.) 

23 Maart 1918. WET, tot verhooging van 
het zevende hoofdstuk A der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1915. 
S.· 171. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 

de Iste afdeeling en dat van het geheele 
hoofdstuk met gelijk bedrag verhoogd en alzoo 
gebracht, respectievelijk op f 35,097,266.55 en 
f 41,468,566.55. 

23 Maart 1918. WET, tot wijziging van arti
kel 16 der wet van 19 December 1914 
(Staafsblad n°. 564), houdende instelling 
van raden van beroep voor de directe 
belastingen en vaststelling van algemeene 
bepali!lgen betreffende het beroep op die 
colleges. S. 172. 

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

1918. 

dat het wenschelijk is artikel 15 der wet van• 
19 December 1914 (Staatsblad n°. 564) t" wij-. 
zigen, voor zooveel betreft de vergoeding, te 
verleenen aan de deskundigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz .. 
Art. 1. Het derde lid van art. 15 .der wet 

van 19 December 1914 (Staatsblad no. 564) 
wordt gelezen als volgt: 

Aan de deskundigen wordt door den voo_r-, 
zitter van den raad, ten laste van het Rijk, 
vergoeding toegekend volgens regelen door. 
Ons te stellen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
·van den dag volgende op dien harer afkondi-. 
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mnart 

'1918. 
WILHELMINA. 

.De Minister van Financii!.n, TREUB. 

(Uifge_q. 18 April 1918.) 

23 Maart 1918. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1918. :-. 1 n. 

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

dat, ingevolge artikel 31 der Leeningwet 1914,: 
eene afzonderlijJ.rn begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leeningfonds 1914 voor 
het jaar 1918 bij de wet behoort te worden 
vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De begrooting van uitgaven van 

het Leeningfonds 1914 wordt voor het dienst
jaar 1918 vastgesteld als volgt: 

Art. 1. Renten van de krachtens de Leening
wet 1914 uitgegeven schuldbekentenissen, tegen 
vijf ten honderd in het jaar, over een gezam:en
lijk kapitaal van f 247,500,000 verschijnende 
1 Februari 1918 . . . . . . . . f 6,187,500 

Art. 2. Periodieke kosten van 
het beheer der leening 1914, daar
onder begrepen provisie van een 

achtste ten honderd van het no
minaal bedrag van de in het buiten
land betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening 
alsmede provisie in 1918 betaald 
wegens de uitgifte van die leening .. 

Art. 3. Renten van de krachtens 
de eerste Leeningwet 1916 uitgege-
ven schuldbekentenissen, tegen 
vier en een half ten honderd in het 
jaar, over een gezamenlijk kapitaal 

2,000 

7 
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van f 124,680,000 verschijnende 1 
Mei 1918 en 1 November 1918 . · . f 5,610,600 

Art. 4. Aflossing van schuld
bekentenissen als in het vorig arti-
kel bedoeld . . . . . . . . . . . 330,000 

Art. 5. ·Periodieke kosten van 
het beheer der eerste leening 1916, 
daaronder begrepen provisie van 
Mn achtste ten honderd van het 
nominaal bedrag van de in het bui
tenland betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening . 1,000 

Art. 6. Renten van de krachtens 
de Tweede Leeningwet 1916 uit
gegeven schuldbekentenissen, te
gen vier ten honderd in het jaar, 
over een gezamenHjk kapitaal van 
f 125.000,000 verschijnende 1 April 
1918 en 1 October 1918 . . . . . 5,000,000 

Art. 7. Aflossing van schuldbe-
kentenissen als in het vorig artikel 
bedoeld . . • . . . . . . . . . 320,000 

Art. 8. Periodieke kosten Yan 
het beheer der tweede leening 1916, 
daaronder begrepen provisie van 
een achtste ten honderd van het 
nominaal bedrag van de in het bui
tenland betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening . 1,000 

Art. 9. Renten van de krachtens 
de Leeningwet 1917 uitgegeYen 
schuldbekentenissen of recepissen 
tegen vier en een half ten honderd 
in het jaar, over een gezamenlijk 
kapitaal van f 500,000,000, ver-
schijnende 1 Augustus 1918. . . .. 11,250,000 

Art. 10. Uitgaven in 1917, 1918 
en 1919 gedaan ten behoeve van de 
uitgifte der krachtens de Leening
wet 1917 aangegane leening met 
inbegrip van de provisie . . . . 1,550,000 

Art. II. Periodieke kosten van 
het beheer der leening 1917, daar
onder begrepen provisie van een 
achtste ten honderd van het nomi
naal bedrag van de in het buiten
land betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening . 3,000 

Art. 12. Het bedrag, waarmede 
het totaalbedrag, waarvoor krach
tens arti.kel 5 der Leeningwet 1917 
de daarbedoelde schuldbekentenis
sen in betaling worden aangenomen; 
de gezamenlijke nominale waarde 
dier schuldbekentenissen over-
treft . . . . . . . . . . . . . 1,120,000 

Art. 13. Gratificatien wegens 
k eine uitgaven, gedaan ten behoeve 
v n de uitgifte der in artikel 10 be
d elde leening benevens vergoe
d g ten behoeve van de ambte
n ren biJ het agentschap van het 
:&, inisterie van Financien wegens 
b itengewoon overwerk als gevolg 
v n de uitgifte derleening 1917 . . f 1,500 

Art. 14. Nadeelig slot van de 
r kening van het Fonds over het 
denstjaar 1917 .. •, ...... 1lfemorie. 

II. Tot dekking van de uitgaven, begrepen 
i de bij artikel I dezer wet vastgestelde be
g ooting, worden aangewezen de volgende mid
d !en: 

A. Het voordeelig slot van de rekening van 
h t Fonds over het dienstjaar 1917; 

B. Opcenten op directe belastingen : 
1. de twintig opcenten, welke krachtens 

a ikel 34bis der Leeningwet 1914, zooals dat 
a ikel is vastgesteld bij de wet van 20 Januari 

17 (Staatsblad n°. 192), worden geheven op 
aanslagen in de grondbelasting over het be

la tingjaar 1918; 
2. de tien opcenten, welke krachtens arti

k 1 34ter, II, onder letter a, der Leeningwet, 
1 14, zooals dat artikel is vastgesteld bij de 
w t van 20 Januari 1917 (Staatsblad n°. 192), 
w rden geheven op de daarbedoelde aanslagen 
in de personeele belasting over het belasting
ja r 1918; 

3. de twintig opcenten, welke krachtens. 
ar ikel 34ter, II, onder letter b, der Leeningwet 
1 14, zooals dat artikel is vastgesteld bij de wet 
v n 20 Januari 1917 (St{Latsblad n°. 192), wor
d geheven op de daarbedoelde aanslagen in 
de personeele belasting over het belastingjaar 
19 8; 

de tachtig opcenten, welke krachtens 
ar ikel 34ter, II, onder letter c, der Leeningwet 
19 4, zooals da,t artikel is vastgesteld bij de wet 
v 20 Januari 1917 (Staatsblad n°. 192), wor
de geheven op de aanslagen naar den vijfden 
en den zevenden grondslag der personeele be
la ting over het belastingjaar 1918; 

1/ 3 gedeelte van de veertig opcenten, 
w Ike krachtens artikel 35bis, I, -onder let~. b 
de Leeningwet 1914, zooals dat ai:tikelis vast
ge teld bij de wet van 20 Januari 1917 (Staats
bl d n°. 192), worden geheven op de daar
be oelde aanslagen in de inkomstenbelasting 
ov r het belastingjaar 1917-1918; 

¼ gedeelte van de veertig opcenten, 
we · e krachtens artikel 35bis, I, onder Jette, b, 
de Leeningwet 1914, zooals dat artikel is vast-
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gesteld bij de wet van 20 Januari 1917 (Staats
bla,d n°. 192), worden geheven op de aanslagen 
in de inkomstenbelasting over het belastingjaar 
1918-1919; 

7. 1/ 3 gedeelte van de drie en dertig opcen
ten, welke krachtens artikel 35bis, II, der Lee
ningwet 1914 zooals die bepaling is vastgesteld 
bij artikel 48 der ,,Wet op de Dividend- en 
Tantieme-belasting 1917", worden geheven op 
de aldaar bedoelde aanilagen in de inkomsten
belasting, voor zooveel betreft het belastingjaar 
1917-1918; 

8. de drie en dertig opcenten, welke krach
tens artikel 35bis, II, der Leeningwet 1914, 
zooals die bepaling is vastgesteld bij artikel 48 
der ,,Wet op de Dividend- en Tantiemebelas
ting 1917", worden geheven op aanslagen in 
de dividend- en tantieme-belasting, vast
gesteld in het jaar 1918 ; 

9. 1/ 3 gedeelte van de veertig opcenten, 
welke krachtens artikel 35bis, I, onder letter a, 
der Leeningwet 1914, zooals dat artikel is vast
gesteld bij de wet van 20 Januari 1917 (Staats
blad n°. 192), worden geheven op de aanslagen 
in de vermogensbelasting over het belastingjaar 
1917-1918; 

10. 2/ 3 gedeelte van de veertig opcenten, 
welke krachtens artikel 35bis, i, onder letter a, 
der Leeningwet 1914, zooals dat artikel is vast
gesteld bij de wet van 20 Januari 1917 (Staats
bla,d n°. 192), worden geheven op de aanslagen 
in de vermogensbelasting over het belastingjaar 
1918-1919; 

0. Opcenten op indirecte belastingen. 
de opcenten, welke krachtens artikel 36bis 

der Leeningwet 1914, zooals dat artikel is vast
gesteld bij de wet van 20 Januari 1917 (Staats
blad n°. 192), worden geheven op de zegelrechten 
van buitenlandsche effecten geheven of ver
schuldigd geworden in het tijdperk van 1 Ja
nuari 1918-31 December 1918. 

D. ·Opcenten op accijnzen. 
1. de krachtens artikel 37 der Leeningwet 

1914, zooals dat artikel is gewijzigd bij de wet 
van 20 Januari 1917 (Staatsbla,d n°. 192), ge
heven wordende tien opcenten op den gedistil
leerdaccijns, die in het tijdperk 1 Januari 1918-
31 December 1918 vorderbaar wordt; 

2. de krachtens evengenoemd artilrnl 37 ge
heven wordende twintig opcenten op den 
accijns op suiker, welke geh~ven wordt in het 
jaar 1918; 

3. de krachtens evengenoemd artikel 37 
geheven wordende twintig opcenten op den 
accijns geheven va,n wijn, die in het jaar· 1918 
wordt ingevoerd, bier te la,nde vervaardigd of 

uitgeslagen uit entrepot of uit een bergplaats, 
als_ bedoeld in artikel 14 der. wet van 20 · Juli 
1870 (Staatsbla,d n°. 127), alsmede op den wijn
accijns, die in het jaar 1918 ter zake van onders 
maat in een particulier entrepot inoet worden 
ingevorderd ; 

E. de in 1918 door het Rijk ontvangen som
men wegens rente van voorschot_ten aan ge
meenten en andere Iichamen in verband met 
de buitengewone omstandigheden in de jaren 
1914 en 1915 ten laste van het Rijk verstrekt; 

F. de in 1918 door·het· Rijk ontvangen som
men wegens den verkoop van zaken, welke ten 
laste van het Rijk zijn gevorderd of aangekocht 
ten behoeve van de mobilisatie en van het in 
staat van verdediging brengen van stellingen 
en forten, alsmede wegens de restitutie van be
talingen, welke ten laste van de hoofdstukken 
VI en VIII der Staatsbegrooting zijn gedaan 
uit de in verband met de buitengewone om
sta,ndigheden toegestane buitengewone cre-
dieten; · 

G. de rente, welke in het dienstjaar 1918 
door de kolonien, aan 's Rijks schatkist wegens 
kasvoorschotten wordt vergoed, voorzoover de 
verstrekking dezer voorschotten geacht moet 
worden slechts te kunnen zijn geschied tenge
volge van de aanwezigheid in 's Rijks kas van 
gelden, verkregen door de krachtens de Lee
ningwet 1917 aangegane leening; 

H. eene uitkeering uit 's Rijks middelen, 
als bed~eld in artikel 39 der Leeningwet 1917; 

I. andere ontvangsten en toevallige baten. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Maart 

1918. 
WILHELMIN~. 

De Minister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 3 April 1918.) 

25 Maart 1918. WET, tot tijdelijke verhooging 
van het maximum der vergoeding we
gens kostwinnerschap van dienstplichtigen. 
:,\. 174. 

WIJWILHELMINA, ENZ .... doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de aanhoudende prijs
stijging van de eerste levensbehoeften wensche
lijk is, vergoeding wegens kostwinnersch"'p iri 
sommige gevallen tot een hooger bedrag dan 
thans te kunnen toekennen ; 

Zoo is·het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met betrekking tot den werkelijken 

dienst, welken de dienstplichtigen vervullen 
tijdens den verderen duur der heerschende 
buitengewone omstandigheden, wordt in art; 32, 

7* 
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tweede lid, en art. 84, eerste lid, der Militiewet 
voor ,,een gulden", in art. 15bis, eerste lid, der 
Landweerwet voor ,,een gulden en vijftig cent" 
en in art. 9, eerste lid, der Landstormwet voor 
,,twee gulden" gelezen ,,drie gulden", 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging .. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten l\faart 

1918. 
WILHELMINA. 

De Jl:l in,ister van Oorlog, DE J ONGE. 

De 11:l inister van ])f arine, J. · J. RAMBONNET. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
. CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 27 ])!Jaart 1918.) 

25 Mam·t 1918. WET, tot wijziging en aan
vulling van de wet van 21 Juli 1890 

· (Staatsblad n°. 126), tot regaling van bet 
militair onderwijs bij de Landmacbt, voor 
zoover daarbij de opleiding voor den offi
ciersrang en de boogere vorming van den 
officier zijn betrokken, zooals die wet laat
stelijk is aangevuld bij de wet van 15 
Januari 1916 (Staatsblad n°. 31). S. 176. 

Bijl. Hand. 28 Kamer 1917/18, n°. 319, 1-4. 
Hand. id. 1917 /18, bladz. 1731. 
Hand. l• Kamer 1917/18, bladz. 184, 206. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .• doen te WAten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat bet wenschelijk is de Wet van 21 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 126), tot regaling van bet 
Militair Onderwijs bij de Landmacht, gewij
zigd en aangevuld bij de wett~n van 23 Mei 
1910 (Staatsblad n°. 138), 7 J uni 1913 (Staats
blad no. 266) en 16 Januari 1916 ,Staatsblad 
n°. 31), voor zoover daarbij de opleiding voor 
den officiersrang en de hoogere vorming van 
den officier zijn betrokken, na.:ler te wijzigen 
en aan te vullen ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Arf. I. Na artikel 4 wordt ingelascht een 

artikel 4bis, luidende; 
Artikel 4bis. ,,In Nedei·landsch-Indie ver

blijf houdende, tot de Hoogere Krijgsscbool, 
de Koninklijke Militaire Academie, de Cadet
tenschool of den 1:Ioofdcursus toegelaten leer• 
liiigen kunnen, wanneer buitengewone om
standigheden daartoe nopen, naar door Ons te 
stel!en regelen het ingevolge deze wet aan die 
inrichtingen te g,wen onderwijs in Neder
landsch-Indie ontvangen." 

Art. II. De aanbef van art. 15 wordt 
gelezen: 

,,Ne<lerlanders en zij, die uit anderen hoofde 

onderdanen z_ijn, hebben het 
toelatingsexamen voor de Ca

d ttenschool dee! te nemen, wanneer zij : ". 
rt. III. Het laatste lid van artikel 16 

w rdt gelezen : 
,Wij behouden Ons nochtans voor tot bet 

d elnemen aan bet toelatingsexamen voor de 
·c dettenschool ook toe te laten : 

0 •. Nederlandsche onderdanen, behoorende 
to de Inlandsche of de daarmede gelijkge
st Ide bevolking van Nederlandsch-Indie, die 
d n onder a van het eerste lid van dit artikel 
a gegeven hoogsten leeftijd bebben over
sc reden, en 

o. bij uitzondering, jongelieden, die geen 
N derlanders of niet uit anderen boofde Neder
la dsche onderdarien zijn, doch die aan de 
o der a en b van bet eerste lid van dit artikel 

telde eischen voldoen." 
rt. IV. De •aanbef van artikel 26 wordt 

ezen: 
,Nederlanders en zij, die uit anderen hoofde 

N derlandscbe onderdanen.zijn, die:". · 
rt. V. Het laatste lid van artikel 26 wordt 

ezen: 
,Wij behouden Ons nochtans voor tot de 

K ninklijke Militaire Academie toe te laten: 
0 • Nederlandsche onderdanen beboorendo 

to de Inlandscbe of de daarmede gelijkge
st Ide bevolking van Nederlandsch-Indie, die 
d onder 10. van bet eerste lid van dit artikel 
a gegeven boogsten leeftijd hebben overschre

' en 
o. bij uitf;ondering jongelieden, die geen 

N derlanders of niet uit anderen hoofde Ne
d rlandsche onderdanen zijn, doch die overi
g s aan de eischen voor toelating voldoen." 

rt. VI. Deze Wet wordt, voor watbetreft 
ar ikel I, geacbt in werking te zijn getreden 
m t 1 September 1917. 

asten en bevelen, enz. 
egeven te 's-Gravenbage, den 25Rten M.aart 

19 8. 

WILHELMINA. 

Ti Minister var, Oo,·log, DE JoNGE. 

D Mi11ister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 8 April l\J18.) 

25 Maart 1918. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen noodig voor de verbetering 
van den Rijksweg tusschen .Amsterdam en 
Haarlem. S. 176. 
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25 Maart 1918. WET, tot verhooging van 
het _maximum van het rentelooze voor
schot uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van de inrichting voor toepassing van 
mechanische trekkracht, en het in exploi
tatie brengen met deze trekkracht, van 
de lijtien der voormalige Eers€e Groninger 
Tramway-Maatschappij. S. 177. 

W1J WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen liebben, 

dat het wenschelijk is de inrichting · voQr toe
passing van mechanische trekkracht, en het 
in exploitatie brengen met deze trekkracht, 
van de lijnen der voormalige Eerste Groninger 
Tramway-Maatschappij - nader te bevorderen 
door verhooging van het maximum van het 
bij de wet van 13 Juli 1914 (Staatsblad n°. 311) 
uit 's Rijks schatkist toegekende rentelooze 
voorschot; 

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

In artikel 1 van de wet van 13 Juli 1914 
(Staatsblad no. 311) wordt in plaats van 
,,f 283,335" gelezen ,,f 470,000". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De· Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 13 April 1918.) 

25 Maart 1918. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen noodig voor de verbetering van 
den Rijksweg van Maastricht naar Nijmegen 

- antler Meerssen. ti. 178. 

25 Maart 1918. WET, houdende wijziging van 
de regeling der exploitatie van den locaal
spoorweg van Zwolle naar Deljzijl met zij
takken naar Almelo en naar Assen (Noord
oosterlocaalspoorweg). 8. 179. 

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

dat het wenschelijk is de regeling der exploi
tatie van den locaalspoorweg van Zwolle naar 
Deljzijl met zijtakken naar Almelo en naar Assen 
(Noordoosterlocaalspoorweg) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van Waterstaat en 

van Financien warden gemachtigd namens 
den -Staat de in on twerp bij deze wet gevoegde 
nadere overeenkomst betreffende den Noord
oosterlocaalspoorweg aan te gaan met d~ Maat
schappij tot Exploitatie'van Staatsspoorwegen 
en met de Noordoosterlocaalspoorweg-Maat-

schappij, nadat in het hoofd van het ontwerp 
antler 1 de dagteekening dezer wet en het num
mer van het Staatsblad, waarin zij zal warden 
afgekondigd, zullen zijn ingevuld. 

2. Onze genoemde Ministers warden· ge
machtigd de aan den Staat behoorende aan
deelen in het maatschappelijk kapitaal van de 
Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij tegen 
betaling van de nominale waarde dier aandee
len, zijnde f 4;000,000, over te dragen aan de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor~ 
wegen onder voorwaarde, dat·: 

1 °. de Maatschappij tot Exploitatie · van 
Staatsspoorwegen gelijktijdig gebruik . maakt 
van de bevoegdheid, haar toegekehd bij arti
kel 11, laatste lid, der ove~eenkomst betreffende 
den aanleg en de exploitatie van den· Noord
oosterlocaalspoorweg, tot het aangaan waarvan 
machtiging werd verleend bij de wet van 15 Juli_ 
1898 (Staatsblad n°. 185), zooals deze overeen
komst zal luiden ingevolge de bij artikel 1 dezer 
wet bedoelde nadere overeenkomst ; 

2°. artikel 25 dier overeenkomst ten aan
zien van deze aandeelen, alsmede van die, welke 
uit anderen hoofde in het bezit der l\faat
schappij tot,Exploitatie van Staatsspoorwegen 
mochten komen, overeenkomstige toepassing 
zal vinden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Maart 

1918. 
WILHELl\IINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 15 April 1918.) 

ONTWERP. 

NADERE OVEREENKOMST betreffende 
den N oordooster-locaalspoorweg. 

I. De Staat der Nederlanden, vertegen
woordigd door de Ministers· van Waterstaat en 
van Financien, tot het aangaan van dezt\ over
eenkomst gemachtigd bij de wet van 25 llfaart 
1918 (Staatsblad n°. 179); 

2. · De Maatschappij tot - Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, gevestigd te Amsterdam, 
<loch ten deze domicilie kiezeilde te haren hoofd
kantore te Utrecht, vertegenwoordigd door hare 
Directie, handelende krachtens besluit van de 
algemeene vergadering van aandeelhouders dier 
Maatschappij, gehouden te Amsterdam, den• 
29 Juni 1917; 

en 
3. D~ N oordoosterlocaalspoorweg-Maatschap

pij, gevestigd te Zwolle, vertegenwoordigd door 
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haren Directeur, handelende krachtens. besluit 
van de buitengewone Algemeene Vergadering 
van aandeelhouders dier Maatschappij, gehou
den te Zwolle, den 6 Juni 1917; 

,,De onder a en b bedoelde verminderingen 
bben niet plaats, indien door de Onderneming 

ge ruik is gemaakt van de haar bij het laatste 
Ii van art. 11 toegekende bevoegdheid." 

e kosten dezer overeenkomst worden ge
gen door de Maatschappij tot Exploitatie 

Staatsspoorwegen. 

overwegende dat de wenschelijkheid · is ge
bleken eenige wijzigingen te brengen in de tus
schen partijen onder dagteekening van 9/10/14 v 
November 1899 gesloten overeenkomst be
treffende den aanleg en de exploitatie van den 
No9rdoosterlocaalspoorweg, welke overeen
komst in triplo gratis geregistreerd is te 's-Gra
venhage, den vijf en twintigsten November 
1899, deel 136, folio 155 verso, vak I, 

25 Maart 1918. WET, houdende machtiging 
tot het aangaan van een overeenkomst 
b~treffende den aanleg en de exploitatie 
van den spoorweg van Gouda over Wad
dinxveen en Boskoop naar Alphen. :--. ltill. zijn overeengekomen genoemde overeen

komst te wijzigen als volgt : 
1. a. In het derde lid van art. 11 vervalt : 
,,en voor zoover zij bij naasting van den 

spoorweg niet geheel mocht zijn gekweten, als
dan zal worden verrekend op de wijze in art. 27 
bepaald." 

b. Aan art. 11 wordt toegevoegd : 
,,De Onderneming is te allen tijde bevoegd 

de in dit artikel bedoelde vorderingen van den 
Staat over te nemen tegen betaling van 
f 3,768,208.31½, eventueel vermeerderd met 
de verschuldigde, doch niet opeischbare rente 
tot en met den dag der overneming. Even
bedoeld bedrag van f 3,768,208.31½ wordt 
opeischbaar bij naasting van den spoorweg 
ingevolge art. 27." 

2. Art. 13 vervalt. 
3. Art. 15 wordt gelezen als volgt : 
;,Van 1 Januari 1917 af betaalt de Onder

nEJming aan de Maatschappij: 
a. een som van f 415,000 per jaar; 
b. indien in eenig boekjaar hetgeen de 

Onderneming ingevolge art. 14 eerste lid ont
vangt, meer heeft bedragen dan f 15 per dag
kilometer, 15 ten hi:mderd van dat meerdere. 

Een en antler wordt door de Onderneming 
aan de Maatschappij uitgekeerd v66r 1 Juli van 
het jaar volgende op dat, waarop de uitkeering 
betrekking heeft." 

4. In art. 16 wordt na ,,art. 15", ingevoegd 
,,onder b". 

;vrJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten: 
lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da het noodig is te voorzien omtrent den bouw 
den volgens de wet van 29 Mei 1916 (Staats

bl n°. 237) van Rijkswege aan te leggen spoor
we van Gouda over W addinxveen en Boskoop 
na r Alphen, en de exploitatie van dien spoor-

te regelen; 
oo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
nze :ii-Iinisters van Waterstaat en van Fi-

na cien worden gemachtigd om namens den 
S at met de Maatschappij tot exploitatie van 
St atsspoorwegen de in ontwerp bij deze wet 
ge oegde overeenkomst betreffende den aanleg 
en e exploitatie van den spoorweg van Gouda 
ov r W addinxveen en Boskoop naar Alphen 
aa _te gaan, nadat in den aanhef van dit ont
we p zal zijn ingevuld · de dagteekening dezer 

en bet nummer van bet Staatsblad, waarin 
al worden afgekondigd. 

asten en bevEllen, enz. 
egeven te 's-Gravenbage, den 25sten Maart 

191 . 
WILHELMINA. 

De j][ inister van If aterstaat, c. LELY. 

De 11[inister van Financien, TREUB. 

( Uz"tgeg. 15 April 19.18.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 

5. Art. 17 vervalt. T sschen : 
6. Art. 18 wordt gelezen : d n Staat der N ederlanden, ten deze vertegen-
,,De uit:keering bedoeld in art. 15 wordt door woo digd door de Ministers van Waterstaat en 

de Maatschappij in de eerste plaats aangewend van Financien, daartoe gemachtigd bij de wet 
tot delging van de vordering wegens rente be- van 25 Maart 1918 (Staatsblad n°. 180), 
doeld in art. 11." te eenre, 

• 7. Art. 19 vervalt. e deMaatschappij totExploitatievanStaats-
8. In het slot van art. 25 wordt in stede van spoo wegen, gevestigd te Amsterdam, doch ten 

,,de artt. 12 en 17" gelezen : ,,de artt. 11 laatste ' deze domicilie kiezende te haren hoofdkantore 
lid slotzin en 12." '1 te trecht, vertegenwoordigd door hare Di-

9. Aan art. 27 § 1 wordt toegevoegd : rect· , tot het aangaan van deze overeenkomst 
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_gemachtigd door de Algemeene Vergadering van 
Aandeelhouders der Maatschappij van 26 Maart 
1917,. 

ter andere zijde, 
is het navolgende overeengekomen: 
Art. 1. De van Rijkswege krachtens de wet 

van den 29sten Mei 1916 (Staatsblad n°. 237) 
.aan te leggen spoorweg van Gouda over Wad
•dinxveen en Boskoop naar Alphen - in deze 
-overeenkomst in het vervolg aangeduid als 
,,de spoorweg" ---'-- zal beginnen op het station 
Gouda van den spoorweg Utrecht-Rotterdam, 
dezen spoorweg met -een derde spoor in weste
lijke richting volgen tot even voorbij de brug 
-over de Broekwegwetering, daarna afbuigen in 
noordelijke richting langs Waddinxveen en 
Boskoop, totdat de spoorweg Leiden-Woerden 
bereikt wordt op ongeveer 1000 M. ten zuid
,oosten van het station Alphen-Oudshoorn, ver
volgens dezen•spoorweg met een derde spoor in 
noordwestelijke richting volgen en op het station 
Alphen-Olidshoorn eindigen. 

2. De spoorweg zal worden aangelegd en de 
onteigening zal geschieden voor enkel spoor met 
-eene spoorwijdte van 1.435 M. en overigens met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 7 
van de overeenkomst tusschen den Staat der 
Nederlanden en de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen van den 2lstep 
Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van den 
22sten Juli 1890 (Staatsblad no. 134). 

De spoorweg zal aansluiten aan de stations 
·Gouda en Alphen-Oudshoorn, welke stations in 
verband met die· aansluiting zooveel noodig 
·zullen worden uitgebreid. 

De bouw zal geschieden volgens een in over
leg met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen door den Minister van Water
staat vast te stellen bouwprogramma. 

3. Behoudens het hierna in artikel 5 be
paalde, zullen de kosten van de hierboven om
schreven werken worden gedragen door den 
Staat der Nederlanden. 

De uitvoering zal geschieden door de Maat
.schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
volgens door haar op te maken en door den 
Minister van Waterstaat goed te keuren plan
rien, begrootingen en bestekken, behoudens 
toepassing van het in het laatste lid van artikel 
7 van 1oornoemde overeenkomst van den 2lsten 
Januari 1890 bepaalde in geval van gemis van 
-overeenstemming. 

Wanneer bij de uitvoering de noodzakelijk
heid of wenschelijkheid blijkt van wijziging of 
aanvulling der plannen en bestekken, dan zullen 
deze wijzigingen of aanvullingen vooraf aan de 

goedkeuring Yan den Minister van Waterstaat 
onderworpen moeten worden. 

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

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

1. de kosten van uitbreiding van het station 
Gouda, voor zoover die eene som van f 85,000 
te · boven gaan ; 

2. de k.osten van uitbreiding van het station 
.), ' 

Alphen-Oudshoorn, voor zoover die ~f!1e som 
yan f 30,000 te boven gaan ; 

3. de kosten der beveiligingsinrichtingen 
van den spoorweg voor zoover die eene som van 
f 48,000 te boven gaan . 

Alle uitgaven door genoemde Maatschappij, 
krachtens het bepaalde onder 1 en 2 van dit 
artikel te doen, zullen worde;n gebracht op den 
staat, bedoeld in artikel 44 van de overeenkomst 
van den 2lsten Janua,ri 1890, bekrachtigd bij 
de wet van den 22sten Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 134), terwijl uitgaven door de Maatschappij 
krachtens het bepaalde onder 3 te doen, zullen 
warden behandeld op dezelfde wijze als die voor 
hetgeen door haar krachtens artikel 11 dier 
overeenlwmst is aangeschaft. 

6. De spoorweg zal aan de Maat~chappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in ex
ploitatie warden gegeven en door haar in e:,c
ploitatie warden genomen op den voet van de 
in de artikelen 2 en 5 vermelde overeenkomst 
van den 2lsten Januari 1890 en met inacht
neming van het hierna in artikel 7 bepaalde. 
, 7. De l\!Iaatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen ·verbindt zich jaarlijks voor 
het gebruik van.den spoorweg, nadat deze in 
exploitatie zal zijn genomen, aan den Staat der 
Nederlanden uit te keeren een bedrag van 
.f 20,000. 

Aldus in tweevoud opgemaakt te : 
Utrecht, 

De M aatsch. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
De Directie, 
De Secretaris, 

's-Gravenhage, 
De Minister van W atersiaat, 
De JJI inister van Financien, 

25 Maart 1918. WET, tot verhooging van het 
maximum van het rentelooze voorschot 
uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den 
aanleg- en wijziging van de regeling der 
exploitatie van een locaalspoorweg van 
Stadskanaal over Ter Apel naar de Duitsche 
grens. S. 181. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: rens), gevestigd te Zwolle, vertegenwoordigd 
Alzoo Wij' in overweging genomen hebben, oor haren Directeur, handelende m,et goed-

dat. het. wenschelijk is den a,anleg van een euring, ingevolge artikel 15 der Statuten, van. 
locaalspoorweg van Stadskanaal over Ter Apel en Raad van Com.missarissen dier Maatschap-
naar de Duitsche grens nader te bevorderen ij, waartoe door dien Raad werd besloten in 
door verhooging van het maximum van het bij ijne vergadering van den 
de wet van 13 Juli 1914 (Staatsbla,d n°. 322) uit Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge-
's Rijks schatkist beschikbaar gestelde rente- leken eenige wijzigingen te brengen in de tus-
looze voorschot, benevens de regeling der ex- s hen partijen onder dagteekening van 14/S. 
ploitatie van genoemden locaalspoorweg te eptember, 24/19 Augustus 1915 gesloten over-
wijzigen ; e nkomst betreffende den aanleg en de exploi-

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. t itie van den locaalspoorweg Stadskanaal
Art. 1. In artikel 1 van de wet van 13 Juli er Apel-Duitsche grens, welke overeenkomst 

'1914 (Staatsbla,d n°. 322) wordt in plaats .van i triplo gratis geregistreerd is te 's-Gravenhage 
f 560,000 gelezen f 1,000,000. en zeventienden September 1915, deel 165, 

2. Onze Ministers van Waterstaat en van f lio 154 Ro, vak 5; 
Financien warden gemaclitigd namens den Staat zijn overeenge.komen genoemde overeenkomst, 
de in ontwerp bij deze wet gevoegde nadere t wijzigen als volgt : 
overeenkomst betreffende den aanleg en de 1°. Het laatste gedeelte van artikel 6, lui~ 
expfoitatie van den locaalspoorweg Stads- ende : 
kanaalr--Ter Apel-Duitsche grens aan te gaan ,,Indien het gedeelte Stadskanaal-Ter Apel 
met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats- an den spoorweg ter oplevering gereed is, zal, 
spoorwegen en met de Groningsch-Drentsche anneer de Minister van Waterstaat zulks ver-
Spoorweg-Maatschappij (Stadskanaalr--Ter Apel l ngt, dit gedeelte door de Onderneming in 
_:_Rijksgrens), nadat in het hoofd van het ont- e loitatie warden gebracht. Het eerste, 
werp, onder 1 °., de dagteekePing dezer wet en t eede en derde lid van dit artikel, zoomede de· 
het nummer van het· Staatsblad, waarin zij zal i.kelen 5, 7, 8, laatste lid,, 10, 12, 13, 14, 18 
warden afgekondigd, en onder 2°. en 3°. de e 19 dezer overeenkomst; zijn op zoodanig 
data der daar bedoelde vergaderingen zullen g deelte van toepassing", vervalt. 
zijn ingevuld. 2°. In de eerste zinsnede van arti.kel 11 

Lasten en bevelen, enz. orden tusschen de woorden : ,,jaar" en ,,even-
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Maart t eel", ingevoegd de woorden: ,,of zooveel 

1918. eer als nader zal warden ov'ereengekomen". 
WILHELJHINA. 3°. De laatste zinsnede van arti.kel 11, lui-

De Minister van Waterstaat, C. LELY. d nde: 
De Minister van Financien, TREUB. ;,Dit artikel zal · mede toepassing vinden in 

(Uitgeg. 13 April 1918.) h tgeval bedoeld in hetlaatste lid van artikel 6, 
et dien verstande echter, dat alsdan in het 

e rste lid van dit artikel in plaats van £ 15,000 
betreffende den spoorweg Stadskanaal- z 1 gelezen warden f 11,000 en dat in het vorige 
Ter Apel-Rijksgrens. Ii in stede van ,,de Duitsche grens" gelezen 

ONTWERP NADERE OVEREENKOMST 

1°. De Staat der Nederlanden,. vertegen
woordigd door de Ministers van Waterstaat en 
van Financien, tot het aangaan van deze over
eenkomst gemachtigd bij de wet van 25 Maart 
1918 (Staatsblad n°. 181); 

2°. De Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, gevestigd te Amsterdam, 
doch ten deze domicilie kiezende te haren hoofd
kantore te Utrecht, vertegenwoordigd door 
hare Directie, handelende krachtens beslnit van 

,de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders 
·dier Maatschappij, gehouden .te Amsterdam, 
:den. 

ordt ,,het midden van het hoofdgebouw· op, 
h t station Ter Apel", vervalt. 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertee-
k nd, den 1917. 

2 1liaart 1918. WET, tot voorkoming van 
ontruiming van woningen. S. 182. 

Bijl. Hand. ;!e Kamer 1917/18, n°. 294, 1-11. 
Hand. id.1917/18,bladz.1856-1877; 1980-'-

1 99. 
Hand. I• Kame;· 1917/18, bladz. 178--180; 

1 4, 185, 196-205. 
WIJ WILHELMINA, ENz ... doen te weten : 

· 3°. De Groningsch-Drentsche Spoorweg- Alzoo ',Vij in overweging genomen hebben, 
:r.faatschappij (Stadskanaal-Ter Apel-Rijks- . d t het noodzakelijk is maatregelen te treffen, 
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ten einde te ·voorkomen dat huurders in de 
tegenwoordige buitengewone omstandigheden 
uit hunne woningen warden gezet, indien 
daarvoor niet geldige redenen bestaan ; 

Zoo is het_dat•Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Wanneer voor het eindigen van 

de huur eener waning eene opzegging . wordt 
vereischt, en de huur door of namens den 
verhuurder is opgezegd, kan de huurder zich 
bij verzoekschrift wenden tot de huurco=issie, 
binnen wier gebied··. de waning gelegen is, 
met het verzoek de opzegging nietig te ver
klaren. Is de waning gelegen in eene gemeente, 
waarvoor. geen huurcommissie is ingesteld, 
dan is de huurcommissie van eene nabij gelegen 
gemeente ter keuze van den verzoeker bevoegd. 

2. Het verzoek geschiedt binnen eene 
week na de opzegging. Indien het verzoek 
tijdig is ingediend maakt het de opzegging 
krachteloos totdat omtrent het verzoek bij 
·einduitspraak is be slist. 

3. De huurcommissie willigt het verzoek 
in, indien haar summierlijk blijkt, dat de 
·huurder gedurende den huurtijd 2:ijne verplich
tingen op behoorlijke wijze is nagekomen, 
en dat overigens voor de inwilliging van het 
verzoek eene geldige reden bestaat. Zij 
bepaalt dan tevens een termijn van ten hoogst e 
zes maanden, gedurende welken de huur na het 
eindigen van den overeengekomen huurtijd zal 
voortduren. 

4. Als geldige redenen in den zin van het 
voorgaand lid warden beschouwd omstandig
heden, die ten gevolge hebben dat de huurder 
.door het eindigen der huur in ernstigere mate 
in zijne belangen zou wordeh geschaad dan de 
verhuurder en degenen, die de waning te goeder 
trouw hebben gehuurd, door de nietigverklaring 
der opzegging. 

5. De huurcommissie kan den termijn 
op schriftelijk verzoek des huurders, eens of 
meermalen, telkens met ten hoogste zes maan -
den, verlengen, indien de omstandigheden 
niet aanmerkelijk verschillen van die, onder 
welke het verzoek tot nietigverklaring werd 
ingewilligd. Het verzoek geschiedt v66r bet 
verstrijken van vijf-zesde gedeelten van den 
bepaalden termijn. Deze blijft loopen totdat 
de huurcommissie op het verzoekschrift heeft 
beschikt. 

6. Is ingevolge de Huurcommissiewet om
trent den huurprijs der waning bij einduit
spraak beslist, dan blijft die huurprijs onge
wijzigd van kracht. Is omtrent den huurprijs 

·niet bij einduitspraak beslist, dan bepaalt de 
huurcommissie, zooveel mogelijk met inacht-
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neming van de bepalingen dier wet, een voor 
de wonit1gTedelijken huurprijs. Overigens stelt 
zij bij de inwilliging van het verzoek zoodanige 
voorwaarden en maakt zij zoodanige bepalingen, 
als zij met het oog op de belangen des huurders 
en des verhuurders noodig oordeelt, echter 
zooveel mogelijk met behoud van hetgeen tus 0 

schen partijen is overeengekomen. Partijen war
den geacht voor den bepaalden termijn eene 
huur te hebben aangegaan onder de voorwaar
den en bepalingen, door de huurcommissie 
gesteld. Hetzelfde geldt in geval van verlen
ging van den termijn. 

7. Gedurende den bepaalden termijn kan 
een vonnis tot ontruiming van de waning, ook 
in geval van onderhuu'r, niet warden tenuit
voer gelegd. Hetzelfde geldt .in geval van 
verlengmg van den termijn. De huurcommissie 
kan intusschen op schriftelijk verzoek des 
verhuurders te allen tijde den termijn verkorten, 
indien de huurder zijne verplichtingen niet op 
beboorlijke wijze is nagekomen of de huurcom
missie oordeelt dat daarvoor overigens ten 
gevolge van ·de aanmerkelijk gewijzigde om
standigheden eene geldige reden bestaat. 

8. De huurcommissie deelt. aan den huur'der 
en aan den verhuurder hare beslissing schriftelijk 
mede. Van de uitspraak. der huurcommissie 
staat ·zoowel aan den huurder als aan den 
verhuurder gedurende veertien dagen na de 
dagteekening der mededeeling beroep open 
bij den rechter van het kanton, waar de waning 
gelegen is. Het beroep wordt bij hem ins
gelijks bij verzoeksc;hrift aangebracht. Indien 
hij de beslissing der huurcommissie niet be
vestigt, doet hij wat der huurcommis sie was. 
Tegan zijne beslissing is geen recbtsmiddel 
toegelaten, beboudens voorziening in cassatie 
in bet belang der wet. 

2. 1. W anneer voor het eindigen van de 
huur eener waning eene opzegg ing niet wordt 
vereischt, en partijen niet tot overeenstemming 
zijn gekomen omtrent eene nieuwe bu ur, kan 
de buurder zich bij verzo\)kschrift wenden to t 
de huurcommissie, binnen . wier gebied de 
woning gelegen is, met het verzoek te bepalen 
dat eene nieuwe huur zal tot stand komen. I s 
de waning gelegen in eene gemeente, waarvoor 
geen huurcommissie is ingesteld, dan is de 
huurcommissie van eene nabij gelegen gemeente 
ter keuze van den verzoeker bev·oe gd: 

2. Het verzoek geschiedt binnen eene week 
na bet verstrijken van den tijd, bij de. overeen
komst voor het·aangaan van eene nieuwe huur 
bepaald, en, indien die tijd niet bepaald ·is, 
uiterlijk drie maanden v66r bet einde ·van de 
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.huur, wanneer deze voor een jaar of !anger 
is aangegaan, of uiterlijk twee weken v66r 
het einde van huur, wanneer deze voor korteren 
tijd aangegaan is. Indien bet verzoek tijdig 
is ingediend .blijft de bestaande overeenkomst 
ongewijzigd van kracht totdat omtrent het 
verzoek bij einduitspraak is · beslist. 

3. De huurcommissie willigt het verzoek 
in, indien haar summierlijk blijkt, dat de 
!murder gedurende den huurtijd zijne verplich
tingen op behoorlijke wijze is nagekomen, en 
dat overigens voor de inwilliging van het 
verzoek eene geldige reden bestaat. Zij 
bepaalt voor de nieuwe famr een termijn van 
ten hoogste zes maanden. 

4. Het vierde lid en vol gentle van het 
voorgaand artikel vinden overeenkomstige 
toepassing. 

3. 1. Alle verzoekschriften ingevolge deze 
wet vermelden naam, voornamen, beroep en 
woonplaats des verzoekers, naam en woonplaats 
der wederpartij, de woning die het verzoek 
betreft, en de beweegreden en strekking van 
het verzoek. Zij worden ingediend bij den 
secretaris der huurcommissie. Onverwijld na 
de'-ontvangst zendt de secretaris een afschrift 
van het verzoekschrift bij te adviseeren brief 
aan de wederpartij. 

2. De huurcommissie is steeds bevoegd, 
al of niet na beeediging, zoodanige personen 
als getuigen of deskundigen te hooren als zij 
te harer voorlichting noodig acht. De oproe
ping van die personen en van getuigen en 
deskundigen, wier verhoor door den huurder 
of den verhuurder is verzocht, zoomede de 

oproeping van den huurder en den verhuurder 
zelf, geschied en door den secretaris bij te 
adviseeren brief. 

3. Het verhoor geschiedt in tegenwoordig
heid, althans na behoorlijke oproeping, van 
huurd er en verhuurder. 

4. Aan de verschenen getuigen en deskun
digen wordt desgevorderd vergoeding toegelegd 
op den voet van het Tarief van Gerechtskosten 

in Strafzaken. 
5. De huurco,,;missie beschikt zoo spoedig 

mogelijk op de verzoekschriften. Zij willigt 
geen verzoek in dan na verhoor of behoorlijke 
oproeping van partijen. Hare beschikking is 
met redenen omkleed. 

6. In geval van beroep vinden de vorige 
bepalhigen van dit artikel overeenkomstige 
toepassing. 

7. De kosten, gemaakt door de huurcommis
sie en den kantonrechter ter uitvoering van deze 
wet, ,vorden gedragen voor de helft door den 

St at en voor de wederhelft door de gemeente, 
w arvoor de' huurcommissie is ingesteld. De 
hu rcommissie en de kantonrechter kunnen 
in sschen de kosteri, die · noodeloos werden 
aa gewend, laten voor rekeriing 1 der partij, 
di ze aamvendde. . . 

. I. De verhuurder ·eener woning kan 
zic niet beroepen op een beding, waardoor 
de huurder antler bepaalde omstandigheden 
ge cht zou warden de huur·te hebben opgezegd 
of erplicht zou zijn dit te doen. Indien echter 
zul beding betreft de wijze van gebruik of 
be, oning der woning. Mijft de huurder ver
pli t dat beding dienaangaande na te !even. 

2 Partijen kunnen zich niet beroepen op 
een beding, waarbij eenige bevoegdheid, bij 
dez wet aan huurder of verhuurder toegekend, 
zou worden uitgesloten of beperkt. 

5 1. Outler huur en verhuur verstaat 
dez wet iedere overeenkomst, onder welke9., 
naa of in welken vorm ook aangegaan, die 
ten doe! heeft het ten gebruike verkrijgen en 
ver trekken van eene woning. 

2 Onder woning verstaat deze wet ieder 
per eel met een of meer woonvertrekken, 
zoo ede ieder als waning ingericht gedeelte 
van een perceel, datafzonderlijk word t verh uurd. 

3 Deze wet is echter niet van toepasoing 
ten aanzien van woningen, verhuurd met bouw
of veilanden, kweekerijen, teellanden en der
gelij e landerijen, noch ook ten aanzien van 
die twoningen, welke door een 1mbliekrechte
lijk lichaam of krachtens.een door Onzen Minis
ter van Waterstaat goedgekeurd arbeidsr'egle
men ter beschikking warden gesteld. 

6. Artikel 10 der Huurcommissiewet ver
valt In verband daarmede venallen in arti
kel , lid I, en in artikel 3, lid 2, der Huurcom
miss ewet de woorden ,,zooals bedoeld bij arti- · 
kel O" en in. artikel 4 het tweede lid, terwijl 
in e beweegreden de woorden ,, van lagere 
huu waarde" vervallen. In artikel 3, lid 
2, r Huurcommissiewet warden achter de 
woo den ,,bestaat nit" ingevoegd de woorden 

1oogste" ; terwijl aan het slot van artikel 3 
wet warden ingevoegd v66r ,,gelijkelijk", 

orden ,,zooveel mogelijk". 
Na artikel 13 der Huurcommissiewet 

t mgevoegd artikel 13a, luidende : 
I. Onder huur en verhuur verstaat deze 

wet iedere overeenkomst, onder welken naam 
of i welken vorm ook aangegaan, die ten. doe! 
heeft bet ten gebruike verkrijgen en verstrek
ken , an eene waning. 

·2. Onder woning verstaat deze wet ieder 
perce I met een of meer woonvertrekken, 
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-:.:oomede ieder als waning ingericht gedeelte 
van een perceel, dat afzo11derlijk wordt ver
huurd. 

3. Deze wet is echter niet van· toepassing 
ten aanzien van woningen, verhuurd met bouw
,of weilanden, ~weekerijen, teellanden en derge-
1ijke landerijen. 

8. Waar het geldt woningen; ten aanzien 
waarvan de Huurcommissie,~et eerst door het 
in werking treden dezer wet van toepassing 
wordt, wordt de Huurcommissiewet aldus 
toegepast, dat in plaats van ,,1 Januari 1916" 
wordt gelezen ,,1 Januari 1918". Voorts 
wordt, waar het die woningen geldt, artikel 2 
der Hunrcommissiewet aldus toegepast, dat in 
gemeenten, waarvoor bij het in werking treden 
dezer wet reeds eene hnnrcommissie was inge
. steld, in plaa ts van het tijdstip van de instelling 
van de hnurcommissie wordt genomen dat van 
het in werking treden dezer wet, en dat in 
plaats van ,,16 October 1916" wordt gelezen 
,,1 Januari 1918". 

9. Deze wet kan warden aangehaald o:qder 
<!,en titel ,,Huuropzeggingswet". 

10. 1. Deze wet · treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondiging. 

2. De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing 
ten aanzien van iedere·huur, die bij het in 
werking treden dezer wet niet is geeindigd. Is 
op dat tijdstip de tijd reeds verstreken, bij 
het tweede lid van artikel 1 of van artikel 2 
voor het doen van het verzoek gesteld, dan 
geschiedt het binp.en eene week na dat tijdstip, 
ook indien de huur in die week mocht eindigen. 

3. ·./\,rtikel 4 is van toepassing ten aanzien 
van ieder beding; na 31 December.1917 aange
gaan. 

4. Indien de huurder eener waning v66r 
de inwerkingtreding dezer wet zelf de huur 
heeft opgezegd, of nagelaten heeft eene nieuwe 
huur aan te gaan, op grond dat hij bij het 
einde der huur eene andere waning te zijner 
beschikking zou ve~krijgen, en de huurder 
dier andere waning ingevolge deze wet de 
beschikking daarover zal kunnen blijven be
houden, dan vinden de artikelen 1 en 2 en het 
tweede lid van dit artikel overeenkomstige 
toepassing, met <lien versta'ride dat het ver
zoek geschiedt binnen twee weken ~a het in 
werking treden clezer wet. 

11. I. Deze wet vervalt zes maanden na 
den dag, waarop Wij, den Raad van State 
gehoord, zullen hebben verklaard dat de 
tegenwoordige buitengewone omstandigheden · 
hebben opgehouden te bestaan . 
. 2. Op het tijdstip, waarop deze wet vervalt, 

eindigt de termijn, ingevolge _de artikelen 1 of 
2 bepaald of verlengd. 

Lasten en bevelen, eµz, 
G~geven te 's-Gravenhage, den 25sten i\faart 

.1918. 
WILHELMINA. 

De J.1:linister van ,hUJtitie, B. ORT. 

De J.11 inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V, D, LINDEN, 

( Uitgeg. 28 lYlaart 1918.) 

25 Maart 1918. WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1917. S. 183. 

Bij de;:e wet warden eenigc artikelen ver
hoog-J . 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
IIIde afdeeling verhpogd met f 8500 ; dat van 
de Vlde afdeeling verhoogd met f 20,000 ; 
dat van de VIIde afdeeling verhoogd met 
f 881,000 ; dat van de VIIIste afdeeling met 
f 56,000 ; dat van de Xde afdeeling met f 30,000, 
en het eindcijfer van dit hqofdstuk verhoogd 
met f 995,500. 

25 Maart 1918. WET, tot w1Jz1gmg v11,n het 
vierde hoofdstuk der St11,atsbegrooting voor 
het dienstjaar 1916. S. 184. 

Bij deze wet warden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan warden de totalen van 
de navolgende afdeelingen nader vastgesteld 
als volgt: van de Iste afdeeling op f 287,517; 
van de !Ide afdeeling op f 2,759,535.75; van 
de IIIde afdeeling op f 128,638.75; van de 
_IV de ~fdeeling op f 228,900 ; ~an de V de afdee
ling op f 541,000 ; van de VIde afdeeling 
op f 2,163,195; van de VIIde afdeeling op 
f 3,258,668 ; van de VIIIste afdeeling op 
f 2,581,30l!.50; · van de IXde afdeeling op 
f 99,216; van de Xde afdeeling op f 413,114, 
en van de XIde afdeeling op f 822,628, ter
.wijl het eindcijfer van dit hoofdstuk bedraagt 
f 13,373,015. . 

25 iJfoart 1918. WET,_ tot. nadere ~anvulling 
van het zude hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1916. S. 185. 

25 Maart 1918. WET, tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
E;>n uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar Hll8. s. 186. 

------------
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25 Maart 1918. WET, tot onteigening van 
eigendommen in - de gemeenten Oost-, 
West- en Middel-Beers, Oirschot, Best, 
Woensel, Vessem, Oerle, Zeelst en Strijp, 
noodig tot het verkrijgen van een schiet
en oefeningsterrein in N oordbrabant. S. 187. 

25 Maart 1918. WET, tot nadere wijziging en 
verhooging van de begrooting van in
komsten en uitgaven van het Staatsbedrijf 
der Artillerie·-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1917. S. 188. 

25 Maart 1918. WETTEN, houdende natu-
ralisatie van : 

Johann Wilhelm Beckers, geboren te Aken 
(Pruisen) den 14 Juli 1881, schrijnwerker, 

wonende te Dusseldorf (Pruisen). S. 189. 
Wolfgang Schwarz, geboren te Soerabaia 

(Nederlandsch-Indie) den 3 Januari 1895, 
zonder be:roep, wonende te Utrecht (pro
vincie Utrecht). S. 190. 

Sophie Catherine Eugenie Fonvielle, geboren 
te 's-Gravenhage (provincie Zuidholland) 
den 2 Maart 1896, Rijkshulptelefoniste, 
wonende te Rotter<lam, provincie 2'uid-
holland. S. 191. . 

Hermann Andreas Kuipers, geboren te Ems
biiren (Pruisen) den 29 November 1880, 
grossier in manufacturen, wonende te Til
burg, provincie Noordbrabant. S. 192. 

Peter Cornelius Basten, geboren te Schott
heide '(Pruisen) den 16 April 1869, trans
portondernemer, wonende te Hamborn 
(Pruisen). S. 193. 

Theodor ·Franz Diienk, geboren te 11feiderich 
(Pruisen) den 9 September 1875, fabrieks
arbeider, wonende te Diisseldorf (Pruisen). 
s. 194. 

Augustin Wilhelm Garenfeld, geboren te 
Kaldenkirchen (Pruisen) den 7 November 
1876, blikslager, wonende te Goch (Prui
sen). S. 195. 

Johann Joseph Hubert Huppermann, gebo
ren te Neutral-Moresnet den 10 Maart 
1884, fabrieksarbeider, wonende te Prui
sisch-M oresnet. S. 196. 

Peter Joseph Joosten, geboren te Diilken 
(Pruisen) den 12 October 1879, electro
technicus, wonende te Viersen (Pruisen). 
s. 197. 

Anna Wilhelmine Leonore Koenig, geboren 
te Kleef(Pruisen) den 11 December 1866, 
zonder beroep, wonende te Rotterdam, 
provincie 2'uidholland. S. · 198. 

Johannes Laufersweiler, geboren te Elsheim 

(Hessen) den 23 Januari 1867, procuratie
houder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 199. 

Johann Heinrich Mocking, geboren te Oatern
berg (Pruisen) den 26 December 1879, 
rnijnwerker, wonende te Stoppenberg (Prui-
senj. S. 200. · 

Hubert Anton Miiller, geboren te N eutraal
M oresnet den 9 Februari 1865, rnijn

. werker, wonende te Bertlich bei Polsum 
(Pruisen). S. 201. 

J osephAndreSimons ,gebciren te M orges ( Zwit
serland) den 1 Maart 1878, werktuigkun
dige, wonende te Parijs (Frankrijk). S. 202. 

Johann Michael Stadler, geboren te Ried 
(Beieren) den 24 Mei 1866, steendrukker, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 203. 

Karl Martin Josef Penners, geboren te Bruhl 
(Pruisen) den 29 Apri'l 1876, landbouwer, 
wonende·te Rengsdorf ·bij Neuwied (Prui
sen ). S. 204. 

Johann Heinrich Proest, geboren te Grie
therort (Pruisen), den 3 Januari 1874, 
zonder beroep, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 205. 

Julius Baruch, geboren te Weener '(Pruisen) 
den 20 Juni 1885, kleermaker, wonende te 
Ernden (Pruisen). S. 206. 

Wilhelm us J aspar Gielen, geboren te Ophoven 
( He/_qie) den 25 Mei 1861, onderwijzer, 1vo
nende te Meijel (provincie Limburg). S. 207. 

Johann Hermann Reinhard Dieckmann, ge
boren te Funfhausen, ·gemeente Ham, 

· melwarden (Oldenburg), den 27 Juli 1884, 
machinist ter koopvaardij, wononde ta 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 208. · 

2 Maart 1918. BESLUIT, houdende vaststel
ling van een regl~ment op het geneeskundig 
onderzoek omtrent de geschiktheid voor 
den krijgsdienst. S. 209. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 
ze Ministers van Oorlog en van Marine en 

v n Onzen Minister van Sta-tt;' Minister van 
B nnenlandsche Zaken, van 14 Januari 1918, 
K binet, lr. S"; 

· Overwegende, dat het wenschelijk is nieuwe 
re elen te stellen voor het geneeskundig onder
zo k omtrent de geschiktheid, zoowel voor den 
ve plichten als voor den vrijwilligen krijgs
di nst; 

elet op: 
rt. 58, tweede lid, 2°., en vierde lid, en 

ar . 100, eerste lid, a, van de Militiewet; 
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art. 9, eerste lid, en art. 37, vierde lid, b, van 
de Landweerwet ; 

art. 8, derde en vierde lid, en art. 16, eerste 
lid, 20,, van de Landstormwet; 

de Bevordl;)ringswet voor de landmacht 1902; 
de Bevord.eringswet voor de zeemacht 1902; 
de Pensioenwet voor de landmacht 1902; 
de Pensioenwet voor de zeema,cht 1902; 
de Wet voor het reservepersoneel .cl.er land

m~cht 1905; 
de wet van 12 Juli 1895(Staatsbladn°. 104); en 
de wet van 2 Arigustus 1880 (Staatsblad 

no'. 145) :' 
Den Raad van State gehoord (advies van 

19 Februari 1918, n°. 59); 
Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 

van Onze voornoemde Ministers van 22 Maart 
1918, afd. Dienstplicht, n°. 145 M; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen de volgende bepalingen, welke met de 
daarbij behoorende lijsten A en B zullen uit
maken het 

MILITAIR KEURINGSREGLEMENT. 

· Art. 1, 1. De· geschiktheid voor den dienst 
wordt onderzocht _en beoordeeld naar dit 
r~glement. 

2.· Voor de toepassing van dit reglement 
warden de te onderzoeken personen verdeeld 
in de volgende groepen : 

Groep 1. Ingeschrevenen voor de militie 
en ingelijfden bij de militie, die niet !anger dan 
vier maanden in werkelijken dienst zijn geweest 
(zie art. 2, lste, 3de, 4de en 5de lid). 

Groep 2. · Ingelijfden bij de militie, die 
langer dan vier maanden in werkelijken dienst 
zijn geweest (zie art. 2, 2de en 5de lid). 

Groep 3. Adspirant-vrijwilligers bij de land
weer ( zie art. 2, lste en 5de lid). 

Groep 4. Dienstplichtigen bij de landweer 
(zie art. 2, 2de en 5de lid). 

Groep 5. Dienstplichtigen bij den land
storm, die niet !anger dan vier maanden in 
werkelijken dienst zijn geweest (zie art. 2, lste, 
3de, 4de en 5de lid). 

Groep 6 .. Dienstplichtigen bij der landstorm, 
die !anger dan vier maanden in werkelijken 
dienst zijn geweest (zie art. 2, 2de en 5de lid). 

Groep 7. Dienstplichtigen bij het reserve
personeel der landmacht (uit de militie afkom
stige officieren) ( zie ar-t. 2, 2de en 5de lid). 

Groep 8. Perso,ie,',., niet begrepen onder de 
groepen :i, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 
20, die tot vrijwilligen dienst bij de landinacht 
wens.chen te warden toegelaten (zie art. 3 en 
~rt. 4, lste lid). 

Groep 9. Ingelijfden bij de militie en dienst
plichtigen bij de JandweJr ~n den landstorm, 
die tot vrijwilligen dienst b~j hun dienst, wapen 
of korps wenschen te warden toegelaten:(zie 
art. 3 en art. 4, 2de lid); 

Groep 10. Perso11~n, wier overgang naar of 
, bestemming voor den dienst bij het reserve
personeel der. landmacht geen verband houdt 

. met vroegeren vrijwilligen dienst (reservekader 
enz.) (zie art. 5, 2de lid). 

Groep .ll. Personen, wier overgang naar of 
. bestemming voor den .dienst bij het reserve-. 
personeel ·wel ver~and houdt met vroegeren 
vrijwilligen dienst (zie art. 5, 3de lid). 

Groep 12. Adspirant-cadetten voor de Cadet
tenschool (zie art. 6). . 

Groep 13. AdepiraPt:cadetten voor de Ko
ninklijke .Militafre Aca.demie, voor zoover zij 

·niet van de Cadettenschool afkomstig zijn en 
plaatsing wenschen bij het wapen dcr infanterie 
(zie art. 6). 

1 

Groep 14. Adspirant-cadetten voor de Ko
ninklijke .:MiJitaire Academie, voor zoover zij 

, niet van de Cadettenscbool afkomstig zijn en 
plaatsing wenschen bij het wapen der cavalerie 
of artillerie (zie _art. 6). 

Groep 15. Adsnirant-cadetten voor de Ko
ninkl\jke Mi!itaire Academie, voor zoover zij 
niet van de Cadettenschool afkomstig zijn en 
p!aatsing wenschen bij het wapen der genie 
(zie art. 6). 

Groep 16. Zij, die voor plaatsing bij het 
Instructie-Bataljon, de Instructie-Compagnie 
of een cursus wenschen in · aanmerking te 
komen (zie art. 6). 

Groep 17. Zij, die voor plaatsing bij de 
Instructie-Batterij wenschen in aanmerking 
te komen (zie · art. 6). 

Groep 18. Zij, die voor plaatsing in aan
merking wenschen te komen bij den Hoofd
cursus, voor zoover zij niet van een cursus af
komstig zijn en plaatsing wenschen bij het 
wapen der infanterie (zie Prt. 6). 

Groep 19. Zij, die voor plaatsing in aan
merking wenschen te koml'n -bij den Hoofd
cursus, voor zoover zij niet van een cursus 
afkomstig zijn en plaatsing wenschen bij het 
dienstvak der militaire administratie (zie art. 6). 

Groep 20. Zij, die een vrijwillige verbinte
nis wenschen aan te gaan als officier van ge
zondheid, milit~ir apotheker, militair apothe
kersbeciiende of militair paardenarts. bij de 
landmacht, alsmede studenten in de· genees
kunde, die wenschen te warden toegelaten tot 
de verbintenis om na het verkrijgen van den 
titel· van _arts een benoeming tot officier van 
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gezondheid der 2de klasse bij de landmacht 
aan te nemen (zie art. 6). 

Groep 21. AdspiraDt-cadetten voor de Ko
ninklijke Militaire Academie, afkomstig van 
de Cadettenschool (zip Prt. 6, 3de lid). 

Groep 22. Leerlingen van een cursus, die 
voor plaatsing bij den Hoofdcursus wenschen 
in aanmerking te komen (zie art. 6, 3de lid). 

Groep 23. Cadetten en leerlingen bij den 
Hoofdcursus, alsmede studenten voor den 
geneeskundigen _dienst der landmacht, die voor 
een benoeming tot officier in aanmerking 
komen (zie art. 6, 3de lid). 

Groep 24. Personen, die tot vrijwilligen 
dienst bij den landstorm wenschen te worden 
toegelaten (zie art. 7). , 

Groep 25. Person.en, die bij de landmacht 
of bij den landstorm dienen krachtens een ver
bintenis of een benoeming (zie art. 8, lste lid). 

Groep 26. Personen, die tot vrijwilligen. 
dienst bij de zeemacht wenschen te worden 
toegelaten (zie art. 9). 

Groep 27. Personen, die bij de zeemacbt 
dienen krachtens een verbintenis of een be
noeming (zie art. 10). 

3. W~j behouden Ons voor, ten aapzien van 
bijzondere categorieen der onder de groepen 
8, 9, 24 en 26 bedoelde personen afoijkende 
bepalingen vast te stellen of Onzen Minister 
van Oorlog of van Marine tot het vaststellen 
van zoodanige bepa.Iingen te machtigen. -

Ongeschiktheid van ingeschreve
nen voor de militie, van militie- en 
Jandstormdienstplichtigen in de 
eerste vier maanden en van land
weervrijwilligers. 

2. 1. De in art. 1 onder de groepen 1, 3 
en 5 bedoelde personen worden ongeschikt 
geacht: 

a. indien hun lichaamsbouw of gezondheid 
doet verwachten, dat zij niet zullen voldoen 
aan de eischen van den dienst of niet bestand 
zullen zijn tegen de vermoeienissen, aan den 
dienst verbonden ; 

b. indien met _ genoegzame zekerheid kan 
worden aangenomen, dat zij ziekten of gebreken 
hebben, in kolom I van lijst A vermeld, en 
herstel binncn korten tijd niet mogelijk wordt 
geacht, tenzij van een overplaatsing bij een 
antler wapen of korps opheffing der bezwaren 
kan worden verwacht. 

Ongeschiktheid van dienstplich
tigen bij de. m iii tie en bij ?-en land
storm na · vier maanden dtenst, als
mede van dienstplichtigen bij de 
land weer en bij het reservepersoneel 
der la.ndmacht. 

2. De in art. 1 onder de groepen 2, 4, 6 en 7 

b doelde personen worden ongeschikt geacht 
v or de verdere waarneming van den dienst, 
i dien zij ziekten of gebreken hebben, in 
k lorn I van lijst A vermeld, voor zoover dezen 
g oordeeld worden ongeneesl~jk te zijn of de ge
n zing daa.rvan vruchteloos is beproefd en deze 
zi kten of gebreken, zoowel iP het eene als in het 
a dere geva] : 

deze personen buiten. staat stellen om. hun 
di nst naar eisch te verrichten en van een 
o erplaatsing bij een ander wapen of korps 
g en opheffing der bezwaren kan worden ver
w cht; of we! 

gevaar opleverer, dat de uitoefening van 
dienst huv gezondheid of die van anderen 

e stig za] benadeelen. 

indere lleschiktheid van inge
revenen voor de m ilitie en voor 

landstorm. 
Ingeschrevenen voor de mi1itie en voor 

landstorm, voor zoover zij niet ongeschikt 
, worden minder geschikt geacht voor een 
aalden dienst, een bepaald wapen of korps : 

indien zij gebreken hebben, in kolom II 
va 1-ijst A vermeld ·als leidende tot verklaring 
va mindere geschiktheid voor den di enst, 
da wapen of dat korps; 

indien zij ziekten of gebreken hebben, 
ni t in voornoemde kolom II vermeld, welke 
na r den uitslag van het geneeskundig onder
zo k eveneens tot mindere geschiktheid aan
lei ing geven. 

c indere geschiktheid van inge
lij f en bij de militie en dienstplichti
ge bij den landstorm in de eerste 
vie maanden. 

Ingelijfden bij de militie en dienstplich
tig n bij den landstorm, die niet !anger dan 
vie maanden in werkelijken dienst zijn en 
be ebt zijn inet ziekten of gebreken, in het 
de e lid onder a en b genoemd, worden, wan
nee deze blijken ongeneeslijk te zijn en zij deze 
per onen buiten staat stellen om hun dienst 
na r eisch te verrichten of gevaar opleveren, 
dat de uitoefening van dien dienst hun gezond
hei ernstig zal benadeelen, door Onzen Minis
ter an Oorlog of van Marine bestemd voor een 
an eren dienst of overgeplaatst naar een antler 
wa en of korps, waarbij deze bezwaren niet of 
in indere mate zijn te duchten, indien het 
be! ng van den dienst daartegen overigens geen 
bel tsel vormt. 

G neeskundige hulpmiddelen in 
die st. 

5 .Ingel1ifden bij de militie en de in art. 1 
ond r de groepen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 -bedoelde per
son n, die ten gevolge van ziekten of gebreken, 
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welke hen niet ongeschikt maken, hun dienst 
slechts met een hulpmiddel als een bril, breuk

-band, elastieken kous of dergelijke naar eisch 
kunnen verrichten, zijn tot het' gebruik van 
dit hulpmiddel verplicht of worden overge
plaatst naar een· antler wapen of korps, waarbij 
de dicnst zonder dit hulpmiddel kan word.en 

· verricht, indieri het belang van den dienst daar
tegen overigens geen beletsel vormt. 

Verklaringen bij het geneeskundig 
onderzoek•, 

6. Bij het onderzoek slaan de geneeskun
digen acht op den inhoud van verklaringen, 
welke tot staving van beweerde ongeschiktheid 
hun worden getoond of overgelegd. De ver
klaringen worden als hulpmiddel bij het onder
zoek, niet als bewijsmiddel beschouwd. Ver
klaringen · betreffende ingeschrevenen voor de 
ni.ilitie en voor den landstorm moeten voorzien 
zijn van een handteekening, voor echt ver
Jr]aard door den burgemeester. 

Algemeene eischen van geschikt
heid. 

3. 1. Tot vrijwilligen dienst, zoowcl bij 
de landmacht als bij de zeemacht, worden in 
het algemeen slechts die personen geschikt 
geacht, wier Hchaamsbouw en gezondheid doen 
verwachten, dat zij zullen voldoen aan de 
eischen van den dienst en bestand zullen zijn 
tegen ·de vermoeienissen, aan den dienst ver
bonden. 

2. Aan de voorwaarderi, in het vorig lid 
bedoeld, worden geacht te voldoen alle per
sonen, die evenredig gevormd zijn, een nor
malen lichaamsbouw bezitten en geen ziekten 
of gebreken hebben, of wier toestand geen 
ziekten of gebreken doet vermoeden. 

3. Geringe, voor de uitoefening van den 
dienst niet hinderlijke, afwijkingen van den 
regelmatigen bouw v·an het lichaam of van zijn 
deelen en die ziekten of gebreken, welke op de 
a]gemeene gezondheid van den man geen na
deeligen invloed oefenen en waarvan· vererge
ring niet waarschijnlijk is te achten, worden 
beschouwd de geschiktheid voor den dienst 
niet nit te sluiten, tenzjj eenige dezer door hun 
gelijktjjdig bestaah ernstigen twijfel omtrent 
de geschiktheid wekken. 

Adspirant-vrijwilligers Iandmacht. 
4. 1. De in art. l onder groep 8 bedoelde 

personen worden, met inachtneming va 1 het 
voorbehoud, in het derde lid van art. 1 vermeld 
geschikt geacht voor een bepaalden dienst of 
een bepaald wapen of korps, indien zij voldoen 
aan de algemeene eischen, in art. 3 gesteld, mits 
zij vrij zijn van ziekten en gebreken, in kolom I 

van lijst A vermeld, en ook van die ziekten of 
gebreken, welke in kolom II van lijst A zijn 
vermeld als deze personen ongeschikt makende 
voor den dienst, het wapen of het korps, waarbij 
de verbintenis wordt gewenscht. 

Overgang van verplichten tot vrij
willigen dienst. 

2. Ingelijfden bij de militie en dienstplich
tigen bij den Iandstorm, die !anger dan vier 
maanden in werkelijken dienst zijn geweest, 
en dienstplichtigen bij de landweer, van wie is 
gebleken of verwacht kan worden, dat zij hun 
dienst naar eisch kunnen verrichten; kunnen 
tot vrijwilligen dienst bij hun dienst, wapen 
of korps worden toegelaten, ook al zijn zij 
behept met ziekten of gebreken, in kolom I 
van lijst A vermeld. 

Reservepersoneel landmacht : 

5. 1. Ten aanzien van den d·ienst bij het 
reservepersoneel der landmacht geldt het be
paa]de in d0 volgende !~den. 

zonder voorafgaanden dienst. 
2. De personen, wier overgang naar of 

bestemming voor den dienst bij het reserve
personeel der landmacht geen verband houdt 
met vroegeren vrijwilligen of verplichten dienst, 
worden voor den dienst bij dit personeel ge
schikt geacht, indien zij voldoen aan de a!ge
meene eischen, in art. 3 gesteld, en vrij zijn 
van ziekten en gebreken, in kolom I van lijst A 
vermeld. 

na voorafgaanden dienst. 
3. De personen, wier overgang naar of 

bestemming voor den dienst bij het reserve
personeel der landmacht we! verband houdt 
met vroegeren vrijwilligen of verplichten ctienst, 
van wie gebleken is of verwacht kan worden, 
dat zij hun dienst naar eisch kunnen verrichten, 
worden voor den dienst bij dit personeel ge
schikt geacht, ook al zijn zij behept met ziekten 
of gebreken, in kolom I van lijst A vermeld. 

Adspirant-Ieerlingen van een op
leidingsinrichting, adspiran t-o fficie
ren van gezondheid, militaire: apo
thekers, militaire apothekersbedien
den, paardenartsen. 

6. 1. De personen, bedoeld in art. 1 onder 
de groepen 12 tot 20, worden geschikt geacht 
voor de door hen gewenschte p!aatsing, toe
Iating of verbintenis, indien zij voldoen aan de· 
algemeene eischen, in art. 3 gesteld. 

2. Tot de ziekten en gebreken, -die deze 
personen niet ongeschikt maken voor de door 
hen gewenschte plaatsing, toclating, of ver
bintenis, behooren niet alleen die, in kolom Ill 
van lijst A aangegeven, naar de daar gernaakte-
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<inderscheidingen, maar ook and.ere in lichten 
graad bestaande ziekten en gebreken, welke 
volgens het oordeel van den onderzoekenden 
geneeskundige· evenmin hinderlijk zijn voor de 
uitoefening van den dienst of voor de opleiding, 
waarbij de ·verbintenis wordt gewenscht. 

Eischen bij overgang van· Cadet
tenschool naar de Koninklijke· Mili
taire AcadeID.ie, vS:n cen cursus naar 
den Hoofdcursus en bij benoemiy,g 
van cadetten, leerlingen van den 
Hoofdcursus en studenten voor den 
geneeskundigen dienst tot officier. 

3. De personen, bedoeld in art. 1 onder de 
g-roepen 21, 22 en 23, worden geschikt geacht 
voor de door hen gewenschte plaatsing of be_ 
noeming, indien zij voldoen aan de algemeene 
eischen, in art. 3 gesteld, en vrij zijn van ziek
ten en gebreken, in kolom I-van lijst A vermeld. 

Adspirant-vrijwilligers landstorm. 
7. De in art. 1 onder groep 24 b1edoelde 

· personen worden, met inachtneming Tan het, 
voorbehoud, in het_ derde lid van art. 1 vermeld, 
geschikt geacht voor een bcpaalden dienst, 
indien hun lichaamsbouw en gezondheid doen 
verwachten, dat zij zullen voldoen aan de 
eischen van dien dienst en bestand zullen zijn 
tegen de vermoeienissen, aan dien dienst ver
bonden. Het behept zijn met ziekten of ge
breken, die het naar eisch verrichten van den 
te vervullen dienst niet verhinderen, is geen 
beletsel voor hun toelating_. 

Vrijwilligers, bij ~e landmacht en 
bij den landstorm d1enende. 

8. 1. De in art. 1 onder groep 25 bedoelde 
p~rsonen worden ongeschikt . geacht voor de 
verdere waarneming van den dienst, indien 
zij ziekten of gebreken hebben, in kolom_ I van 
lijst· A vermeld, voor zoover deze geoordeeld
worden ongeneeslijk te zijn of de genezing 
daarvan vruchteloos is beproefd, en deze ziek
ten of gebreken, zoowel in het eene als in het 
andere geval, deze personen buiten staat stellen 
om den dienst, welke hun wordt opgedragen, 
naar eisch te verrichten of gevaar opleveren, 
dat de uitoefening van den dienst hun gezond
heid of die van anderen ernstig zal benadeelen. 

Geneeskundige hulpmiddelen in 
dienst. 

Wanneer echter de dienst met een hulpmiddel 
als een bril, breukband, elastieken kous of 
dergelijkc naar eisch kan worden verricht, 
worden zij niet ongeschikt geacht. Zij zijn 
alsdan tot het gebruik van het hulpmiddel 
verplicht. 

Onderzoek bij overplaatsing. 
2. Hij, die bij de landmacht dient krach

tens een verbintenis of een benoeming, wordt 

n:iet bij een anderen· dienst of een ander wapen 
of korps overgeplaatst, alvorens bij een nieuw 
geneeskundig onderzoek voor dien dienst, dat 
wapen of dat ·korps geschikt te zijn bevor>den. 

Adspirant-vrijwilligers zeemacht. 
· 9. 1. De in art. 1 onder groep 26 bedoelde 

personen worden geschikt geac,ht, indien zij 
: voldoen aan de algemeene eischer>, in art. 3 
gesteld, en vrij zijn van ziekten en gebreken, 
· welke hen volgens het oordeel van den onder-. 
zoekenden genceskundige ongeschikt maken 
'voor de door hen gewenschte verbintenis. 

Omschrijving geneeskundige 
eischen. 

2. Tot de ziekten en gebreken, die deze 
personen nict origeschikt maken voor de door 
hen gewenschte verbiutenis, behooren niet 
alleen die, in kolom II van.lijst B aangegeven, 
maar ook andere in lichten graad bestaande 
ziekten en gebreken, welke volgens _het oordeel' 
van den onderzoe);:enden geneeskundige even
min hinderlijk zijn voor de uitoefening van ~en 
dienst. 

Koninklijke Marine-Reserve. 
3. Personer>, die tot vrijwilligen dienst bij 

de Koninklijke Marir>e-Reserve wer>schen te 
worden toegelaten, worden geschikt geacht, 
indien hun lichaamsbouw en gezondheid doen 
verwachten, dat zij zullen voldoen aan de 
eischen van den dienst en bestand zullen zijn 
tegen de vermoeienissen, aan den dienst ver
bonden. Het behept' zijn met ziekten of ge
breken, waarmede de te vervullen dienst .naar 
eisch kan worden verricht, is geen beletsel voor 
de toelating. Zij behooren evenwel aan de 
eischen, die in kolom II van lijst B aan het 
gezichtsvermogen gesteld zijn, te .voldoen. 

Ver bintenis bij de Koninklijke 
Marine-Reserve na ontslag uit den . 
zeedienst. 

4. Zij die, nadat hun een eervol ontslag 
uit den zeedienst is verleend, een verbintenis 
wenschen aan te gaan bij de Koninklijke 
Marine-Reserve, worden ·geschikt geacht, in
dien zij geen ziekten of gebreken hebben, in 
kolom I van lijst B vermeld. · 

Vrijwilligers, bij de zeemacht die
nende. 

10. 1. De in art. 1 onder groep 27 bedoelde 
personen worden ongeschikt geacht voor dt: 
verdere waarneming van den dienst, indien 
zij ziekten of gebreken hebben, in kolom I van 
lijst B vermeld, voor zoover deze geoordeeld 
worden ongeneeslijk te zijn of de genezing 
daarvan vruchteloos is beproefd en deze ziek
ten of gebreken, zoowel in het eene als in het 
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andere geval, deze personen buiten staat stellen 
om den dienst, welke hun wordt opgedragen, 
naar eisch te verrichten of gevaar opleveren, 
dat de uitoefening van den dienst hun gezond
heid of die van anderenernstigzal·benadeelen,en 
behoudens het bepaalde in art. 12, _derde lid. 

Geneeskundige hulpmiddelen in 
dienst. 

Wanneer echter de dienst met een hulp
middel als· een bril, breukband, elastieken 
kous of dergelijke naar eisch kan worden 
verricht, worden zij niet ongeschikt geacht. 
Zij zijn alsdan tot het gebruik van het hulp
middel verplicht. 

Nieuwe verbintenis. 
2. De in art. 1 onder groep 27 bedoelde 

personen beneden den rang van officier, die 
een 111euwe dienstverbintenis wenscben aan t'e 
gaap of hun verbintenis wenschen te verlengen, 
wordeP opnieuw geneeskundig onderzocbt. 

Heelkundige kunstbewerking. 
11. Ieder militair, die de verei.schte ge

schiktheid mist, doch te wiens aanzien een beel
kundige kunstbewerking uitzicht zou geven 
op het verkrijgen of herkrijgen van ~e geschikt
heid, wordt, indien hij er niet in toestemt· deze 
kunstbewerking te ondergaan, ongeschikt ge
acht. 

Gezichtsscherpte. 

12. 1. Bij het onderzoek naar de gezichts
scherpte wordt gebruik gemaakt hetzij vau de 
letters en figuren, behoorende bij eeu van de 
NederlaPdsche uitgaven der ,,Optot}'pen tot 
bepP!ing der gezichtsscherpte" door H. Snellen, 
volgens de daarbij aangegeven methode, hetzij 
van letters en figuren, op hetzelfde beginsel 
berust0 nde. 

Kleuronderscheidingsvermogen. 
2. De methoden van onderzoek naar het 

kleuronderscheidingsvermogen (K. 0. V.) . en 
hetgeen in den zin van dit reglement wordt 
verstaan onder volkomen en onvolkomen 
K. O. V. van hen, bij wie onvolkomen IC 0. V. 
reden geeft om hen voor een bepaalden dienst, 
een bepaa]d wapen of korps ongeschikt of 
minder geschikt te achten, worden door of 
vanwege Onze Ministers van Oorlog en van 

1918. 

Marine, elk voor zoover zijn ambtsgebied be
treft, aangegeven. 

K. 0. V. bij dienenden, 
3. Ten aanzien van hen, die reeds bij de 

zeemacht in dienst .zijn bij !le inwerkingtreding 
van dit reglement, wordt onder onvolkomen 
K. 0. ·v. in den ·zin van dit reglement verstaan 
een vermindering van den kleurenzin voor op
vallend en doorvallend licht tot beneden 2/ 8 , 

volgens de methode van Donders, bij het zien 
met beide oogen gelijktijdig en eventueel n;iet 
gebruik van de toegestane glazen. 

13. 1. Behoudens · het bepaa!de in het 
tweede lid wordt dit reglement toegepast van 
15 April 1918 af en vervallen met ingang van 
dien datum de Koninklijke besluiten van : 

30 Mei 1904 (Staatsblad no. 113) ; 
29 September 1908 (Staatsblad n°. 305); 
23 Mei 1912 (Staatsblad n°. 173) en 
26 Juli 1904 (Staatsblad n°. 196).' 
2. Dit reglement is tot een door den Com

mandant der Zeemacht en Hoofd van het 
Departement der Marine in Nederlandsch-lndie 
te bepalen datum niet van toepassing op het 
onder diens bevelen dienende personeel van de 
Koninklijke Marine. Tot dien datum blijven 
de in het eerste lid vermelde besluiten voor dat 
personeel gelden. 

14. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met de daarbij behoorende 
lijsten gelijktijdig in het , Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minis
ter van Kolonien en aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

De Minister van ldarine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Staat, 
1W inister van Binnenlandsche Zaken, 

. CORT V. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 5 April 1918.) 

·8 
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LIJST A, behoorende bij het Militair Keuringsreglement. 

I. 

ZIEKTEN EN GEBREKEN, 

:lie Jeiden tot ongeschiktverklaring voor den dienst, voor zooveel 
betreft personen, vallende onder de groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 21, 22, 23 en 25, met inachtneming van de bepalingen 
van art. 2, 2de lid, art. 3, art. 4, art. 5,2de lid en art.8,'lste lid. 

II .. 
ZIEKTENENGEBREKEN, 
die Jeiden tot verklaring 
van mindere geschiktheid of 
van ongeschiktheid voor een 
bepaalden dienst of een be
paald wapen of korps, 
onderscheidenlijk ten aan
zien van ingeschrevenen bij 
de mi!itie, dienstplichtigen 
bij den landstorm en van 
adspirant-vrijwilligers bij 

de landmacht. 

III. 

ZIEKTEN EN GEBREKEN. 

die de geschiktheid voor den dienst 
niet uitsluiten voor personen, yal
lende onder de groepen 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 en ·20, m~t in
achtneming van de bepalingen 

van art. 3. 

§ 1. ZIEKTEN EN OEBREKEN, WEI.KE NIET ALTIJD TOT BIJZONDERE LI<HAAMSSTREKEN BEPERKT ZIJN. 

A. Afwijkingen in de ·algemeerie lichaamsgesteldheid. 
I. Te geringe algemeene Jichaamsontwikkeling. 
2. Algemeene lichaamszwakte. · 
3. Te groote gesta\te met een zwakke lichaamsgestcldheid 

(het z.g. uit de kracht gegroeid zijn). 
4. Onvoldoende ontwikkeling van de borstka,s ten opziehte 

van de Jichaamslengte. 
5. Overmatie:e vetvorming in hinderlijken gr~ad. 
6. Vervroegde ouderdomsgebreken (versleten hchaamsgestel). 
7. In het oog Joopende mismaaktheid. . 
8. Verwondingen, waarvan belangrijke blijvende stoarnlsscn 

te verwac.hten zijn. . 
9. Blijvende belangrijke voedingsstoornlssen van een_ of 

· meer Jichaamsdeelen. 

B. Ziekelijke gesteldheid van de huid, het onderh1tidsbindweefsel en liet s pierstc.lsel. 
10. 

n. 
12. 
13. 
14. 

1/\. 

16. 

17. 
18. 

19. 

Ziekelijke verkleuring der huid (naevus) in hindcrlijken 
graad. , 
Hardnekkige ernstige' huidziekten. 
Hardnekkige droge kloven. 
Hardnekkige zwer~n. of fistels. . 
Litteekens met neigmg tot weder-o_penbreken of aanlei
ding gevende tot belangrijke stoornlsseil. 
Slcpende zuchtige zwdling in belangrijken graad van 
·eenig Jichaamsdeel. . 
Volkomen of onvolkomen verlamming of mindervoeding 
van spieren met belangrijke stoornis in de verrichtingen. 
Hardnekkige spi~rkram peri in belangrijke~ graad. . 
Slepcnde ontsteking, bliJvende sam entrekk1ng van spteren, 
pezen, peesscheeden, peesvliezen of slijm beurzen in hin-
derlijk~n graad. . . 
Rcheur1ng of verplaatsmg van spteren, pezen of banden 
met hinderlijke stoornis in de verrichtingen. 

1. Niet hinderlijke Jitteekens zon
der neiging tot weder-open
breken. · 

O. Ziekelijke veranderingen in de beenderen en gewrichten. 

~n. Slcchts genezen beenbreuken, indi~n hinder daardoor 
ontstaat of daarvan · te verwachten 1s. 

21. 

24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

Slepende ontsteking van het beenvlies of var het been
merg of gevolgen dezer ziekten in hinderlijken graad: 
Belangrijke stcornissen in de voeding van beenderen. 
Hinderlijke misvorming van beenderen of gewrichts
uiteinden. 

Verouderde of zich telkens herhalende ontwrichtingen. 
Slepende gewrichtsontsteking of hare gevolgen in hinder-
lij ken graad. . 
Hinderlijke gewrichtsverstijving. 
Loslating of verplaatsing van gewrichtekraakbeenderen. 
Gewrichts.muizen. 

1- Met misvorming gene- 2. Goed genezen beenbreuken. 
zen breuk of sterke 
verkromming van een 
of van beide sleu tel-
beenderen in dien 
g,:aad, dat het ge brek 
niet tot afkem ing leidt. 
Infanterie. 

3. Kleine beenuitwassen op plaat• 
sen, waar z.ij niet gedrukt wor, 
den en de beweging niet hin, 
deren. 

D. Gezwellen, voortbreng.se/,en van zieke_lijken groei, vreemde lichamen en concrementen. 

2~. a. Kwaadaardige gezwellen. 
b. Andere gezwellPn, indien hinder daardoor ontstaat of 

daarvan te verwachten is. 

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

4. Kleine goedaardige gezwellen 
die geen mism aaktheid veroor 
zaken en waarvan geen hinde: 
te verwachten is bij de uit 
oefening van den dienst. 
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Lijst A. 

KowM I (vervolg). 

Belangrijke peesknoopen (ganglia). 
Plaatselijke tubereulose. 
Belangrijke koude of verzakkingsahscessen. 
Hinderlijke n:eemde lichamen in een lichaamsdeel of 
lichaamshol te. 

KoLOM II (vervolg). 

E. Zielden van het bloed- en watervaatstelsel. 

Ware of valsche slagaderuitzetting. 
Belangrijke ontasrding van slagaderwanden. 
Ziekelijke verwijding van haarvaten :wet belangrijke 
ontaarding of mismaaktheid. 

Een of meer groote of uitgebreide aderspatten. 

Hardnekkige ontsteking van watervaatklieren. 

W atervaatfistel. 

F: Ziekten van het zenuwstelsel. 

Slepende ziekten der hersenen of van het ruggemerg. 
Volkomen of onvolkomen verlamming van zenuwen in 
h nderlijken graad. 
Slepende of zich telkens herhalende zeunwpiin in belang-
rij ken graad. · 
Aanhoudend beven. 
St. Vitusdana. 
Vallende ziekte (epilepsia). 
Aanhoudende of telkens terugkeerende duizelingen in 
hinderlijken graad. 
Hardnekkige zeeziekte. 
Slaapwandelen. 
Ziekelijke prikkelbaarheid met spoedige uitputting van 
het zenuwstelsel (neurasthenia). 
Belaugrijke nerv·euze stoornisFien van overwegend func
tioneelen aard (hysteria, neurosis traumatica). 
0 verprikkeling van het zenuwstelsel en ziekelijk veranderde 
gemoedsstemming. 
Ziekelijke heim wee, indien bet zich herhaalt na verlof of 
na overplaatsing. 
Gebrekldge ont1Vikkeling dpr verstandelijke vermogens 
in dien graad, dat de persoon ongeschikt is om in den dienst 
geoefend te warden (idiotismus, imbecillitas, debilitas 
wentis). 
Geestelijke · minderwaardigheid (psychopathische con
stitutie). 
Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens (de ver-
schillende vormen van dementia). • 
Krankzinnigheid .. 
Na krankzinnigheid overgebleven bijzondere voorbeschikt• 
heid tot wederinstorting. 

G. A lgemeene ziekten. 

Belangrijke bloedarmoede. 
Ziekten, veroorzaakt door veranderde samenstelling van 
b'et bloed (leukaemia, anaemia, progressiva perniciosa, enz.) 
Bloederziekte (haemophilia). 
Hardnekk ge scheur buik. 
Ziekte van Addison. 
Ziekte van Basedow. 
Myxoedema. 
a. Akromegalia. 

l~b. Dystrophia adiposo-gonita!is. 
Pri-beri. 

1felaatschheid (lepra). 
~lierziekte (scrophulosis in belangrijken graad. 
k\_lgemeene tuberculose. 
Slepend of telkens terugkeerend gewrichtsrheuwatisme. 
Slepencl spierrheumatisme in belangrijken graad. 
iffai-dnekkige jicht. , 
!f3erdne)<kige pisvloed (diabetes insipidus). 

["''"'-"· . 
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KoLOM III (vervolg). 

5. Omschreven verwijding van 
haarvaten (moedervlekken, tele• 
angiectasiae), die geen mis
maaktheid veroorzaken, noch 
hinder bij het dragen van de 
uniform. · 

6. Huidadernetten, geringe ader
uitzettingen en kleine omachr,,. 
ven aderspatten. 

7. Geringe vergrooting van water
vaatkJieren. 

8* 



.75. 

76. 
77. 
78. 
79. 

80. 

81. 
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Lij5t A. 

KOLOM I (vervolg). 

Slepende vergiftiging : 
a. door bedwelmende of verdoovende midde!en; 
b. door andere scheikundige zelfstandigheden. 
Hardnekkige syphilis. 
Slepende m oeraskoorts of hare gevolgen ( cachexia malariae ). 
Slepe~dc kwade droes. 
Hardnekkige of telken~ terugkeerende ziekten, door dier
lijke parasieten veroor_za~kt ('!1-iinwormzi~kte, ziekte yan 
Bancroft, slepende trich1nenz1ekte, cyst1cercus, ech1no
coccus). 
Schimmelziektcn (actinomycosis, bctryomycosis, sporo-
trichosis). · 
Hardnekkige uitscheiding van gevaarlijke ziektekiemen 
(bij z. g. bacillendragers): 

KoLOM II (vervolg). 

116 
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KoLOM III (vervolg). 

§ 2. ZIEKTEN EN GEBREKEN AAN BPZONDERE LlOHAAMS~1.REKEN, 

lioofd. 

'82. · Plaatselij k o.:em is van· beenzelfstandigbeid aan den schedel 
in belangrijken graad. 

83.· Uitgebreide kaalhoofdigheid. 

84. 
85. 
86. 

87. 
88. 
89. 

90. 

91. 
92. 

93. 
94. 
95. 
96. 

97. 
98. 
99. 

100. 
101. 

103. 

104. 

105. 

Hardnekkig hoofdzeer. 
He1senbreuk. 
:rvlisvorming van den neus, tot min of meer volkomen 
sluiting der neusgangen of tot wansta]tigheid aanleiding 
gevend. 

Lupus. 
Stinkende inwendige neusverzwering (ozaena). 
Hardnekkige zwelling of poliepvcrming van het neus
slijmvlies met belangrijke belemmering in de neusadem
ha]ing. 
Hardnekkige ontsteking van de bijholten van den neus 
in h nderlijken graad. 
Verlies va,> een belangrijk gedeelte van de lip. 
Weefs,lverlies van het gehemelte met slik- of spraak
stoornlssen. 
Hardnekkige speeksel vloed. 
Hardnekkige verzwering van het slijmvlies der mondholte. 
Zeer stinkende adem. 
Uitge breid gem is of afbrokkeling van tan den of kiezen, 
indien de voedingstoestand blijkens het uiterlijk van den 
man daaronder Jijdt. 

Belangrjjke misvorming van de kaak. 
Speekselfistel. 
Geheel of gedeeltelijk gemis van de tong. 
Slepende ziekte van de tong in hinderlijken graad. 
Belangrijke litteekenvorming of vergr• eiingen in de 
mondholte. 
Stotteren of andere belangrijke spraakstoornissen. 

Gemis of misvorming van een cf van beide o__,rschelpen 
met belangrijke wanstaltigheid. 
Hardhoorigheid in dien graad, d!'t de fluister~tem : 
a. met een der ooren op O. 5 M. n1et verstaan wordt ; 
b .. met het eene oor c,p 2 11f. en met het andere op 4 M. 
niet vers_taan wordt. · 

B!iJvende sluiting of vernauwihg van de uitwendige 
gehoorgang van ~en o; van beide ooren, indien zij · gepaa~d 
gaat met vermmder1ng der gehoorscherpte zooaJs In 
n°. 104 dezer kolom is omschreven. 

2. Spraakstoornissen in 
dien graad, dat zij niet 
tot afkeuring Jeiden. 
Wielrijders. 

3. Hardhoorigheid in dien 
graad, dat de fluister
stem met een der ooren 
op 1 M. niet wordt ver
staan. 
Artillerie. Zeemilitie. 

8. Kaalhoofdigheid in lich 
graad, die door het hoofddel 
kan worden bedekt. 

9, Verbuiging of plaatselijke , 
dikking van het neustussch 
schot zonder belemmering 
de neusademhaling. 

10. Geringe z,velling van het m 
slijmv!ies zonder belemmer 
in de neusademhaling. 

ll. Lichte graden van hazenlip 

12. Geheel of gedeeltelijk g~ 
van enkele tanden of ki~ 
zonder belemmering in 
kauwvermogen. 

13. Hardhoorigheid in dien g 
dat de fluisterstem met 
eene oor op 2 M. nog vers 
wordt, mits de gehoorscb 
van het andere oor norma 
en op geen van beide o 
tromm elvliesdoor boring 
warden aangetoond noch 
danige ziekelijke veranderi 
intrekking van het trom 
vlies, dat ~chade\ijke gev 
van de u1toefen1ng van 
dienst te verwa:cht,en zijn. 
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Lijst A. 

KoLOM I (vervolg). 

ll. Ziekelijke verandering of intrekking van het trommel
vlies van een of van beide ooren, gepa!'rd gaande met 
vermindering der gehoorscherpte zooals in n°. 104 dezer 
kolom is omschreve~-

•7. Door boring van het trcmmel vlies van een of van beide 
ooren, indien wegens de grootte of de plaats van de door
boring het wederoptreden van een oorettering of van 
doofheid bij de nitoefening van den dienst te verwachten 
is of we! wanneer zij aanleiding geeft tot voor den dienst 
hinderlijke verschijnselen. 

l
l. Sleper>de ontsteking, organische gebreken of zeriuw

stoornissen van een of van beide midden- of binnenooren, 
in dien deze : 

a. of aanleiding geven tot b ardnekkige oorsuizingen, 
duizelingen of andere voor den dienst hinderlijke ,er
schijni;elen ; 

b. of gepaard gaan met vermindering van de gehoor
scherpte zooals in n°. 104 dezer kolom is omschreven ; 

c. of een ernstig progressief karakter hebhen (sclerosis, 
enz.). 

Blijvende sluiting of vernauwing van een of van beide 
Eustachiaansche buizen, gepaard gaande met verminde
ring der gehoorscherpte zooals in n°. 104 dezer kolom 
is omschreven. 

Hardnekkige of telkens terugkeerende oorenvloed. 
Na mastoied'operatie overgebleven fistel. 
13lepende ontsteking van een of var, beide traanzakken. 
Uitzetting van een of van beide traanzakken in hinder• 
Iijken graad. 
Slepende tranenvloed in belangrijken graad met of zonder 
fistelvorming, vernauwing of s!uiting van een gedeelte 
der traanwegen. 
Slepende ontsteking en gezwellen van een of van beide 
traanklieren in hinderlijken graad. 
Geheele of gedeeltelijke vergroeiing van oogleden onder
ling of met den oog bol, indien daardoor het zien belang
rijk wordt belemmerd of aanleiding wordt gegeven tot 
telkens terugkeerende ontsteking. 
Misvorming van een ooglid in hinderlijken graad. 
Hardnekkige ooglidkramp in hinderlijken graad. 
Verlamming of andere bewegingsstoornissen. in belang
rijken graad van den oplicht,,r van het bovenooglid van 
een of van beide oogen. 
Binnen- of buitenwaartskeering van een of meer oogleden 
in· hin derlij ken graad. · 
Binnenwaartsche stand van hoogaartjes in hinderlijken 
graad. 
Hardnekkige ooglidrandontsteking. 

Geheel of nagenoeg geheel verlies der ooghaartjes, 
Hardnekkige oogbindvliesontsteking. 

Vleugelv.<,l, (pterygium) in belangrijken graad. . 
Hardnekk1ge of telkens terugkeerende hoornvhesont-
steking. · · 
Verduisteringen van het hoornvlies met vermindeting 
der gezichtsscherpte ; 

a. van het rechteroog tot lager dan ½ ; 
b. van het linkeroog tot lager dan 1(6 • 
Indien uit hoofde van tevens bestaande brekingsaf• 

KOLOM II (vervolg). 

4. Belangrijke intrekking 
van liet tromm el vl_ies 
van een of van beide 
ooren, niet gepaard 
gaande met verminde
ring der gehoorscherp
te zooals in kolom I 
n°. 104 is omschreven. 
Artillerie. Zeemilitie. 

5. S!epende ontsteking, 
organische g~breken of 
zenuwstoornissen van 
een of van beide mid
den- of binnenooren, 
niet gepaard gaande 
met stoornissen, zooals 
in kolom I, n°. 108, 
onder a, b en c . zijn 
omschreven. 
A rtillerie. Zeemilitie. 

6. Blijvende sluiting of 
vernauwing van een of 
van .beide Eustachi
aansche buizen, niet 
gepaard ~aande met 
vermindenng der ge~ 
hoorscherpte zooals 
in kolom I, n°. 104, is 
owschreven. 
Artillerie. Zeemilitie. 

7. OogJidrandontstekingin 
dien graad, dat het 
ge brek niet tot afkeu
ring leidt. 
Bereden l,orpsen. 

8. Oogbindvliesontsteking 
in dien graad, dat bet 
gebrek niet tot afkeu
ring lddt. 
Bereden korpsen. 

9. Verd uisteringen van 
het hoornvlies, indien 
zonder aanwending van 
glazen \le gezichts
scherpte Is ged,.ald tot 
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KoLOM III (vervolg). 

14. Verdu~teringen van het hoorn• 
vlies, indien de gezichtsscherpte 
zonder aanwending van glazen 
voldoet aan de volgende be
palingen, welke als minima der 
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128. 

129. 
130. 

131. 

132. 

Lijst A. 

KoLo>r I (vervolg). 

wijkingen bovenstaande gezichtsscherpte niet kan worden 
bereikt, gelden, de bepalingen, in een der nos. 157, 158 
en 159 dezer kolom vermeld. 

Geheele of gedeeltelijke nitpniling van het hoornv!ies 
van een of van beide oogen. 
Fistel van het hoornvlies. 
Slepende ontsteking van den harden oogrok van een of 
van beide oogen. 
Plaatselijky uitpuiling van den harden oogrok van een 
of van be1de oogen. 
Misvormin!! van het regen boogvlies, met vermindering 
van de .gez1chtsscherpte zooals in n°. 127 dezer kolom is 
omschreven en met de bepaling orntrent -brekingsafwij
kingen, onder dat nummer vermeld. 

133. Hardnekkige of telkens terugkeerende ontsteking van het 
regenboogvlies van een of van beide oogen. 

134. Verstopping van een of van beide oogappels. 

135. Vergroeiing van het regenboogvlies met het hoornvlies 
(synechia anterior, leucoma adhaerens) met vermindering 
van de gezichtsscherpte zooals in n°. 127 dezer kolom is 
omschreven en met de bepaling omtrent brekingsafwij
kingen, onder dat nummer vermeld. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 
141. 

Belangrijke vergroeiing van het regenboogvlies met de 
lenskapsel van een of van beide oogen. . 
Slepende ontsteking van den haarband van een of van 
beid~ oogen. 
Slepende ontsteking van het vaatvlies van een of van 
beide oogen of hare gevolgen, indien deze een hinder
lijken graad hebben bereikt. 
Troe belheid van het glasvocht van een of van beide 
oogen in belangrijken graad. 
Gemis van de lens van een of van beide oogen. 
Verduistering, verplaatsing of misvorming van de lens 
met vermindering van de gezichtsscherpte zooals inn°. 127 
dezer kolom is omschreven en met de bepaling o.ntrent 
brekingsafwijkingen, onder dat nummer verme\d. 

KoLo>r II ( vervolg). 

beneden de grenzen, in 
kolom I n°. 127 ver
weld. 
Bereden korpsen. Tor

pedisten. Pontonnier.s. 
Zeemilitie. 

10. Misvorming van het 
regenboogvlics, indien 
zonder aanwending van 
glazen de gezichts
scherpte is gedaald tot 
beneden de grenzen, 
in kolom In°. 127 ver
meld. 
Bereden korpsen. Tor

pedisten. Pontonniers. 
Zeemilitie. 

ll. Vergroeiing van het 
regenboogvlies met het 
hoornvlies (synechia 
anterior, leucoma ad
haerens), indien zonder 
de aanwending van 
glazen de gezichts
scherpte is gedaald tot 
beneden de grenzen, in 
kolom T n°. 127 ver
weld. 

12. 

Bereden korpsen. Tor
pedisten. Pontvnniers. 
Zeemilitie. 

Verduistering, ver
plaatsing of misvor
ming van de lens, in
dien zonder de aan
wending van glazen de 
gezichtsscherpte is ge
daald tot beneden de 
grenzen, in kolom I 
n°. 127 vermeld. 
Bereden korpsen. Tor-

pedisten. Pontonniers. 
Zeemilitie. 

118 

Lijst A. 

KoLo>r -III (vervolg). 

aan bet gezichtsvermogen 
stellen eischen moeten word 
beschouwd: 

1 °. voor de personen, in a 
I onder de groepen 12, . 
11, 16 en 18 genoemd: 

een geziclitsscher_pte v 
het rechteroog = "!• en v 
het linkeroog = 1 2 ; 

2°. voor de personen. in a 
1 onder de groepen 15, 
19 en 20 genoemd : 

een gezichtsscherpte v 
het eene oog = 3 ., en van I 
andere :.= 118• 

lndien uit hoofde van tevc 
bestaande brekingsafwijkin, 
b?venstaande gezic~tsscher] 
n1et kan worden bere1kt, gek 
de bepalingen, in de nun1m 
20, 21 R en 22 vermeld. 

15. Aangeboren splijting van 
regen b?ogvlies ( colo born» iri 
congenitum). 

16. Gedeeltelijk nagebleven pu 
v_lies (mem brana pupillaris J 
sJStans). 



' 

142. 

143. 
144. 
145. 

146. 

f.,. 
,148. i49. 
150. 
l5l. 

52. 
53. 

54. 

M. 

56. 

57. 
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Lijst A. 

KoLOM I (verveolg). 

Slepende ontsteking of ontaarding van het netvlies van 
een of van beide oogen in hinder!ijken graad. 
Loslating van het netvlies van een of van beide oogen. 
Belangrijke beperking van het gezichtsveld. 
Blijvende verminderde netvliesgevoeligheid (hemeralopia 
chronica) in hinderlijken graad. 

Gezichtszwakte (a~blyopia) met vermindering van de 
gezichtsscherpte zooals in n°. 127 dezer kolom is om
schreven·en met de bepaling omtrent brekingsafwijkingen, 
onder dat nummer vermeld. 

Slepende ontsteking of ontaarding van de gezichts• 
zenuw van een of van beide oogen met.neiging tot voort-
schrijden. · 
Gemis of verschrompeling van een of van beide oogbollen. 
Verharding van een of van beide oogbollen (de verschi!
lende vormen van glaucoma). 
Gezwellen of dierlijke ·parasieten van het oog of in de 
oogkas. · 
Ontsteking van een of van beide oogbollen (panoph
thalmitis). 
Oogbo!stuipen (nystagmus) in hinderlijken graad. 
Blijvende volkomen of onvolkomen verlammfug of andere 
belangrijke bewegingsstoornissen van een of meer oog• 
bolspieren. 
Blijvende verlamming der accommodatie van een of 
van beide oogen. 
Scheelzien op een van beide oogen in zoodanigen graad, 
dat het aanleiding geeft tot belangrijke mismaaktheid, 
of op het rechteroog ook in minderen graad, indien daar
door het. schieten bemoeilijkt wordt. 

KoLo" II (vervolg). 

13. Onvolkomen kleuron
derscheidiugsvermo
gen. 
Torvedisten. Ponton
niirs. ZeemiUtie. 

14. Geziehtszwakte (am- · 
blyopia), indien zonder 
aanwending van glazen 
de gezichtsscherpte is 
gedaald tot beneden de 
grenzen, in kolom I 
n°. 127 vermeld. 
Bereden korpsen. Tor
pedisten. Pontonniers. 
Zeemilitie. 

1918 

Lijst A 

KoLOM III (vervolg). 

17. Onvolkomen klcuronderschei 
dingsvermogen. 

N.B. Ditgebreksluitevenwe 
de geschiktheid uit voor offi 
cieren van gezondheid, stu\len 
ten voor den geneeskundige 
dienst der landriiacht, militair 
apothekers en militaire apothe 
kersbedienden'. 

18. Gezichtszwakte (amblyopb) in 
· die vormen, welke als station f 

nair beschouwd mogen worden; 
indien de gezichtsscherpte zon-J 
der aanwending van glazen vol; 
doet aan het bepaalde in n°. 14 
dezer kolom naar de onderschei1 ding, daar bij gemaakt, en onde 
inaChtneming van de toevoe 
ging aan evengenoemd numme~ 
betreffende het gestelde in d 
nos. 20, 21 B en 22. 

HI. Geiinge graad. v'!-n seheelzien, 
zonder stoorn1s 1n de oogbc
wegingen. 

Uitpui!ing of inzinking van een of van beide oogbollen 
in hinderlijken graad. 
Bijziendhe1d (myopia), indien de gezichtsscherpte met 
aanwending van het meest verbeterende sferisehe negatieve 
glas van ten hoogste 4 dioptriee-n is gedaald van het rechter
oog tot mind~~ da_n 3/•. of van het linkeroog tot min~er 

· dan ¼, tenz1J de geziehtsscherpte zonder aanwendmg 
van glazen gelijk is aan of grooter is dan de waarden, in 
n°. 127 dezer kolom vermeld. 

15. ~ij~iendheid (myopia), 
1nd1en zonder aanwen
ding van glazen de 
gezichtsscherpte is ge
daald tot beneden de 
waarden, in kolom I 
n°. 127 vermeld. 
Bereden korpsen. Tor
pedisten. Pontonniers. 
Zeemilitie. 

120. Bijziendheid (myopia.): 
I 0 • voor de personen, 111 art. 1 

onder de groepen 14 en 17 
genoemd: 

in zoodanigen geringen 
graad, dat de gezichtsscherp
te zonder aanwending van 
glazen · nog voldoet aan het 
onder n°. 14 bepaalde, naar 
de onderscheiding, daar bij 
gemaakt; 

2°. voor de nersonen, in art. I 
onder de 'groepen 12, 13, 16 
en 18 genoemd : 

a. voor zoovor zij den 
leeftijd van 20 jaren 
nog niet bereikt heb
ben, indien de ge
zichtsscherpte met een 
negatief sferisch glu.s 
van ten hoogste 1.5 
dioptrie van liet rech
terooa = 1 en van het 
linker

0

oog = ½ is ; 
b. voor zoover zij den 

leeftij d van 20 j aren 
hebben bereikt, indien 
de gezichtsscherptemet 
een negatief sferisch 
glas van _ten hoogste 
2 dioptrleiln van het 



158. 
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Lijst A. 

KOLOM I (vervolg). 

Oververziendheid (hypermetropia totalis): 
a. van meer dan 6 dioptrieen van het rechter- of van 

meer dan 8 dioptrieen van het linkeroog ; . . . 
b. in minderen graad dan antler a vermeld, 1nd1en de 

gezichtsscherpte met aanwending van het meest ver
heterende sferische positieve glas van ten hoogste 4 diop
trieen is gedaald op het rechteroog tot minder dan .3/• of 
op het linkeroog tot minder dan '{•• tenzij de geztchts
scherpte zonder aanwending van g azen gelijk is aan of 
grooter is dan de waarden, in n°.127 dezer kclom vermeld. 

KoLOM II (vervolg). 

16. Oververziendheid (hy
permetropia), indien 
zonder aanwending van 
glazen de gezichts
scherpte is gedaald tot 
heneden de waarden, 
in kolom I n °. 127 ver
meld. 
Bereden korpsen. Tor

pedisten. Pontonniers. 
Zeemilitie. 

21. 

120 · 

Lijst A. 

KoLOM III (vervolg). 

rechteroog = 1 en van 
het linkeroog = ½ is ; 

3°. voor d-':" person.en, in art. I 
antler groep 15 genoemd: 

in denzelfden graad als 
onder 2°. vermeld, naar de 
onderscheiding daar hij ge
maakt, met dien verstande, 
dat een cler oogen na correc
tie een gezichtsseherpte van 
1 en.het andere van½ moet 
beretken; 

4°. voor de personen,' in art. 1 
antler de groepen 19 en 20 
genoemd: 

a. voor zoo:ver de leeftij d 
van 20 jaren niet is 
h_ereikt, indien de ge
ztchtsscherpte met een 
negatief sferisch glas 
van ten hoog-ste 3 diop
trieen van - het een 
oog = 1 en van he 
andere = ½ is ; ~ b. voor zoover de leeftij 
van 20 j aren is hereikt. 
indien de gezichts 
scherpte met een nega 
tief sferisch glas van ten 
hoogste'4dioptrieen va 
het eene oog = 1 en va 
het andere = ½ is. 

Oververziendheid (hypermetro, 
pia manifesta) zoowel voor el 
oog afzonderlijk a\s voor heid 
oogen te zamen hepaald : 
A. indien de gezichtsscherpt 

voldoet aan het antler n°. 1 
hepaalde: 
1. voor de personen, in art. 

antler groep 14 genoemd 
a. ten hoogste van 1,5 diop 

trie van hetrechteroog e 
van 2,5 dioptrieiin van he 
linkeroog, indien zij de 
leeftij d van 20 jaren no 
niet hereikt hehoen; 

b. t<,n hoogste van 2 diop 
trteen van bet rechteroo 
en van 3 dioptrieen va 
bet linkeroog, indien zi 
den leeftij d van 20 jare 
hereikt heh hen ; 

2. voor de personen, in art. ' 
antler groep 17 genoemd 
te;i hoogste van 1,5 diop 
tr1e van bet hetere oog e 
van 'l,5 dioptrie van he 
ondere; ~ 

3. voor de personen, in art. 
onder de groepen 12, 13 
16 en 18 genoemd: 

a. ten hoogste van 2 diop 
trieen van het rechteroo 
en van 3 dioptrieen vl het linkeroog, indien zi 
den leeftijd van 20 jarer 
nag niet hereikt heh oen 

b. ten hoogste van 2,5 diop 
trie van het rechteroocr e 
van 3,5 dioptrie van °h 
Linkeroog, indien zij de 
Jeeftijd van 20 jaren h 
reikt heh hen ; , 

4. voor de personen, in art. I 
antler groep 15 genoemd 

a. ten hoogste van 2 dio]1 
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Lijst A~ 

KOLOM I ( vervolg). 

9. Verschil ,-an breking in twee tegenovergeste!de meri
dianen van het oog (astigma.tismns), indien de gezichts
scherpte, met aanwending van het meest verbeterende 
sferische glas van ten hoogste 4 dioptrieen, is gedaald 
van het rechteroog tot minder dan·•/• of van het linkeroog 
tot minder dan 1L,, ten7.ij de gezichtsscherpte zonder 
aanwending van glazen gelijk is aan of grooter is dan 
de waarden, in n°. 127 dezer ko!om vermeld, een en 
antler ender inachtneming van het bepaalde omtrent 
den graad van oververziendheid, in n°. 158 dczer kolom 
oader a aangegeven. 

KOLOM II (vervolg). 

17. Verschil van breking 
in · twee tegenoverge
stelde meridianen van 
het oog (astigJ!latis
mus), indien zonder de 
a·anwending van glazen 
de gezichtsscherpte is 
gedaald tot beneden de 
waarden, in kolom I 
n°. 127 vermeld .. 
Bereden korpsen. Tor-

pedisten. Pontonniers. 
Zeemilitie. 

1918 

Lijst A. 

KoLOM III (vervolg). 

trieen van h,et. b~tere oog. 
en van 3 d1optr1een van 
het andere, indien zij den 
leeftijd van 20 jaren nog. 
niet bereikt heliben; 

b. ten hoogste van 2,5 dioptrie 
van het betere oog en van· 
3,5 dioptrie van het andere. 
indien zij den leeftijd van 
20 jaren bereikt hebben ; 

5. voor de personen, in nrt. 1 
ender de groepen 19 en 20 
genoemd: 

a. ten hoogste van 3 diop
triel;n van het be-tere oog 
en van 4 dioptriebn van 
bet andere, indien zij den 
le_eftijd V!1n 20 jaren nog· 
n1et bere1kt he bben ; 

b. ten hoogste van 3,5 diop
trie van bet betere oog eIL 
van 4,5 dioptrie van het. 
andere, indien zij den 
leeftijd van 20 jaren be
reikt hebben ; 

B. indien de gezicbtsscherpte· 
niet voldoet aan het onder 
n°. 14. bepaalde: 

voor de personen, in art. I 
ender de groepen 12, 13, 14, 
1:;, 16, 18, 19 en 20 genoemd, 
in dezelfde graden als in dit 
numm er ender A voor elk 
dezer ru brieken is vastge 
steld, naar de onderschei 
dingen, daar bij gemaakt 
mits in al deze gevallen de 
gezichtsscherpte na correctie 
der brekingsafwijking vaIL 
het betern oog = 1 en van 
het andere = 1/2 is. 

N.R. Ondanks een in den zin va.n 
n°. 14 voldoende gezichts 
scherpte,moetniettemin steeds 
naar de aanwezigheid van het 
bovengenoemde gebrek een on
derz~ek worden ip.ges~eld. 

22. Versch1! · van brek1ng 1n twee 
tegenovergestelde meridianen 
van het oog (astigmatismus): 

I. voor de personen, in art'. 1 
ender de groepen 14 en 17 ge 
noemd~ in zoo geringen ~raad,. 
dat de gezichtsseherpte zonder 
aanwending v,·n glazen nag 
voldc et aan bet ender n°. 14 
bepaalde, naar de on derschei. 
ding, daarb\j gemaakt,; 

2. voor de personen 1n art. 1 
antler de groepen 12, 13, 16 en 
18 _genoemd, voor zoover de 
gezichtsscherpte zonder aan
wending van glazen niet voldoet 
aan het ender n°. 14 gestelde, 
ten hoogste van 2 dioptrieen, 
indien met behulp van zooda
nige verbeterende glazen, dat 
hun gebruik zonder nadeelige 
gevolgen op den duur kan war
den toegest?..an, een gezichts
scherpte kan warden bereikt, 
van het reehteroog = 1 en van 
het linkeroog = ~/2, met dien 
verstande, dat de bij:<iendheid 
of -de oververziendhe1d onder
scheidenlij k in den IP eridiaan 
van sterkste en van zwakste 
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Lijst A. 

KoLO>r I ( vervolg). 

160. l:lpoed1g in tredende vermoeidheid bij het zien ( de ver
schillende v,,rmen van asthenopia), indien ook wet aan
wending van de toegestane glazen een gezichtsscherpte, 
zooals die in het desbetreffende nummer is vastgesteld, 
slechts gedurende korten tijd kan warden behouden en 
de gczichtsseherpte weldra in die mete afneemt. dat zij 
tot beneden d~ i~ dat .. nummer aangegeven waard_en 
daalt; of wel md1en Z\J gepaard gaat met zoodan1ge· 
ziekelijke stoornissen van de zijde van het gezichtsorgaan, 
dat de dienst niet naar eisch kan worden verricht. 

161. 

162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 

168. 
, 169. 

170. 
171. 

172. 
173. 
174. 

Slepende on tsteking van halswervels of van hun ge
wrichtcn. · 
Vergroeiing van halswervels. 
Belangrijk• verdraaide of scheeve stand van het hoofd. 
Kropgezwel in belangrijken graad. 
Aange boren halscyste van belangrijken om vang. 
Fistel van het strottenhoofd of van de luchtpijp. 
Hardnekkige ontsteking van het keelslijmvlies (pharyn
gitis) in hinderlijken graad. 
Vergrooting der amandelen in hinderlijken graad. 
\Voekeringen (adenoiede vegetaties) van het neuskecl
slijm vlies in hinderlijken graad. 
Hard.nekkige ontsteking van het strottenhoofd. 
Blijvende· heeschheid, stemmeloosheid of te zwakke 
stem. 
Organische vernauwing van den slokdarm. 
Plaatselijke verwijding van den slokdarm. 
Slokdarmfistel. 

175. Buitengewone ontwikkeling van een of van beide borst
klieren. 

l 7fl. Belangrijke aangeboren splijting van het borstbcen 
177. Belangrijke misvorming der borstkas. . 

KoLOM II (vervolg). 

Hals. 

Borst. 

122 

Lijst A. 

KoLOM III (vervolg). 

breking ten hoogste 2 dioptr iei 
zal mogen bedragen ; I 

3. voor de personen, in art. 
onder groep 18 genoemd, ·1 

·dezelfde graden als onder 
vermcld,' met dien verstan~ 
dat een der · oogen na correc 
een gezichtsscherpte = 1 en 
andere = 1,2 rn oet bereiken ; 

4. voor de person.en, in art., 
onder de groepen 19 en 20 g; 
noemd, voor zoover de gezichf 
scherpte zonder aanwendh! 
van glazen niet voldoet aan hi 
onder n°. 14 bepaalde, ten ho~ 
ste van 3 dioptrie&n, indien m 
behulp van zoodanige verbe 
rende glazen, dat hun gebrn; 
zonder nadeelige gevolgen I 
den duur kan warden toegestaJ" 
een gezichtsscherpte kan w 
den liereikt van het eene oog 
1 en van het andere - I/ 2 ; m 
dien verstande, dat indien _q 
gebrek gepaard gaat rret ~ 
ziendheid of oververziendhJ 
(astigmatismus compositus), 
afwijking in den meridiaan v 
sterkste of van zwakste brek' 
ten hoogste 4 dioptrieen ~ 
mogen bedragen, en voor za! 
ver het naast oververziendh~ 
voorkomt, dat de grenswa1 
den, genoemd in n°. 21, n i 
warden overschreden. 

23. Geringe n,isvorming van 
of van be1de sleutel beender 
die geen hinder geeft bij 
dragen van de uniform. 

24 .. Geringe afwijking van den n • 
malen vorm der borstkas, ind 
daarvan geen hinder te v 
wachten is. 
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178. 

179. 
180. 

181. 

182. 
183. 
184 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 

I'"' 
, 191. 
192. 

1193. 

194. 
195. 
196. 

Lijst A. 

KoLOM I (vervolg). 

A_fplat~ing van de bors,tkas, gepaard met gering uit
mtzett1ngsvermogen, 1ngezonken sleutelbeengroeven, 
abnormaal schuin loopende ribben, afstaande schouder
bladen (de z.g. phthisische bouw). 
Slepende ontsteking van de luchtpijptakken: 
Pl!'atsel~ke verwijding van de luchtpijptakken {bron
ch1ectas1s ). 
Slepende ontstekinis, verdikking of verschrompeling 
van longweefsel. 
Longtuberculose. 
Emphyseem der longen. 
Asthma. 
Herhaalde hloedspuwing. 
Fistel van de brostholte. 
Longbreuk (pneumocele). . 
Slepende borstvliesontsteking. 
Belangrijke vergroeiing van het borstvlies van long en 
ribben. 
Verplaatsing van het hart met stoornis in de verrich
tingen. 

Slepende ontsteking van bet hart of van ziin vliezen. 
Klapvliesgebreken van het liart of van de groote vaten. 
Belangrijke vergrooting, verwijding of vetontaarding 
van bet hart. 
Hartvang (angina pectoris). 
Ziekelijk gewijzigde hartwerkir,g in belangrijken graad. 
Aangeboren hartgebreken. 

KOLOM II (vervolg). 

Buik en b•kken,,treek. 

197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 

205. 
206. 
207. 

208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 

1
215. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

!
221. 
222. 
f23. 

:224. 
,225. 
1
226. 
:221. 
:228. 
·229. 
~30. 
;231. 
~32, 
I 
233. 
'-234. 
235. 

Belangrijke spijsverteringsstoornlssen. 
Slepende ontsteking van het maagslijm vlies. 
Belangi:ijke verwijding van de maag. 
Slepend'< m,aagzweer,. .. 
Verzakktng van buiktngewanden. 
Slepende ontsteking van het darmslijm vlies. 
Slepende darmzweer. 
Slepende of telkens terugkeerende ontsteking van het 
wormvormig aanhangsel (ap_Pendicitis). 
Slep_ende persloop (dysenteria .chronica). 
Indische spruw (aphthae tropicae). 
Slepende darmwindzucht in belangrijken graad {mete
orismus). 
Hardnekkige stoelverstopping in belangrij ken graad. 
Plaatselijke vernauwing van het darmkanaal. 
Fistel van een der spijsverteringsorganen. 
Navelsplijting (urachus apertus). 
Tegennat!Iurlijke of _ku'!strnatig gevorrnde aars. 
VerJamm1ng der slu1tsp1er van den aars. 
Herhaalde. uitzakldng van den endeldarm. 
Hardnekkige aarskloven. 
Aars.6.ste!. 
Belangrijke aarnbeien. 
Slepende -buikvliesontsteking. 
Hinderlijke vergroeiing van buikingewanden. 
Slepende ziekten van de lever. 
Slepende ziekten van de galblaas c•f van de galwegen. 
H erhaalde galsteenkoliek. 
Belan:grijke vergrooting of andere slepende ziekten .van 
de milt. 
Slepende ziekten van de alvleeschklier. 
Ingewandsbreuken, indien de breuk door het dragen van 
een breukband niet voortdurend g9ed is in te houden. 
Slepende ziekten van nier of nier bekken. 
Herhaalde niersteenkoliek. 
Aangeboren splijting van den blaaswand (ectopia vesicae). 
SleJJende ziekten van de pis blaas. · 
Herhaald bloedwateren. 
Blaas~teen. 
Hardnekkige of telkens temgkeerende etterige ont-
steking van den pisweg. . 
Belangrijke vernauwing van den pisweg. 
Piswegfistel. . . 
Hinderlijke vergroot1ng van de voorstanderkher. 

! 
· j 

25. 

1918 

Lijst A. 

KoLOM III (i•ervo~). 

Orngekeerde plaatsing der bars~ 
en buikingewanden ( situs in ve~ 
sus viscerum ), m its niet. g.' 
paard gaande met stoornis 1 
de verricht.ingen. 

26. Zoogenaarnde lieswandsdun
heid. 

27. Functioneele aibuminurie. 
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Lijst A. 

KoLOM I (vervolg). 

Belangrijke stoornis in de pisloozing. 

Onwillekeurige afvloed van de pis. 
Aangeboren piswegsplijting (hypo- et epispadie) in dien 
graad, dat de pisloozing niet zonder verontreiniging 
der kleederen kan plaats hebben, 

Uitwendige tweeslachtigheld (hermaphroditismus). 
Gemis van de roede. 
Slepende ontsteking van een · of van beide ballen, bij-· 
ballen of zaadstrengen in hinderlijken graad. 
Hinderlijke tegennatuurlijke plaatsing van een of van 
beide ballen. 
Aangeboren ontaarding, gemis of teruggebleven zijn 
in de buikholte van beide ballen. 

Ziekelijke ontaarding van een of van beide ballen of 
zaadstrengei:J.. . 
.Waterbreuk (hydrocele) van een of van beide ballen of 
zaadstrengen in belangrijken graad. 
Ader breuk van de zaadstreng ( varicoc ele) in belang
rijken graad., 
Balzakverslapping in belangrijken graad. 

48. Slepende zaadvloed in belangrijken graad. 

KoLOM II (vervolg). 

18. Ba zakversla pping In 
die graad, da t het ge
b~e niet tot afkeuring 
Je1 . 
Ber den -korpsen. 

Rug en "[£dematen, 

49. Misstand van den schouder in dien graad, dat daardoor bij 
den gekleeden man wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is, 

0. Belangrijke vleugelvormige afwijking van een of van 
beide schouder bladen. 

A'!ngeb!)ren ~plij~ing van ruggewervels (hydrorhachis, 
sp1na b1fida) 1n h1nderlijken graad. 
Slepende ontsteking van borst- of lendenwervels of van 
hun gewrichten. · 
Vergroeiing van borst- of lendenwervels. 
Verkromming van de ruggegraat (scoliosis, kyphosis, 
lordosis) in dien graad, dat daardoor bij den gekleeden 
·man wanstaltigbeid duidelijk zichtbaar 1s. 
l\Iisstand van de heup in dien graad, dat daardoor bij 
den gekleeden man wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is. 

Gemis van een of van beide handen of voeten. 
Belangrijke verkromming of misvorming van een of 
meer ledematen. 

oiisvorming van een of van beide handen met belang-
rijke stoornis in de verrichtingen. • 
Verdubbeling of s_plijting van een of meer vingers met 
belangrijke stoornts 1n de verrichtingen. 
Aaneengroeiing van een of meer vingers met belangrijke 
stoornis in de verrichtingen. 
Gemis, misstand of verstijving van een of meer vingers 
of vingerleden met belangnjke stoornis in de verrichtingen. 
Mankgaan. 
Belangrijke afwijking ,van den normalen stand van een 
of van beide knieen, 

,64. Verplaatsing of !egennatunrlijke beweeglijkbeid van een 
of van beide kniesc!rijven in binderlijken graad. 

19. Mis tand van de heup 
in 1ien graad, dat het 
ge b ek niet tot afkeu
rin leidt. 
lnf nterie. 

20. Ver omming of mis
vor ing van een of 
mee ledematen in dien 
gra d, dat het gebrek 
niet tot afkeuring leidt. 
lnf nterie. 

21. Afwi king van den 
nor alen stand van 
een f van beide knieen 
in den graad, dat het 
ge br k niet tot afkeu
ring leidt. 
In/a terie. 
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Lijst A. 

KoLoM· III ( vervolg). 

28. Vernauwing van de voorhuid 
· zonder stoornis in de pisloozing. 

29. Aangeboren piswegsplijting 
(hypo- et epispadie) ir, lichten 
graa.d., waar bij de plS!oozing 
zonder verontreiniging der klee
deren kan plaats hebben. 

30. Aangeboren ontaarding, gemis, 
te geringe ontwikkeling of terug
gebleven zijn in de buikholte 
van een bal. 

31. Lichte graden van ader breuk 
van de zaadstreng (varicocele 

32. Geringe afwijking van den nor
malen stand van den schouder. 

33. Geringe afwijking van den nor
. malen stand van een of beide 

schouder bladen. 

34. Geringe afwijking van· de nor· 
male kromming van de rug
gegraat. 

35. Geringe afwijking van den nor• 
malen stand van de heup. 

36. Geringe afwijking van den nor• 
malen vorm en geringe ver
krommingen van een of meer 
ledematen, indien daarvan geen 
stoornis in de verrichtingen 
te verwachten is. 

37. Geringe afwijking van den 
normalen stand van een of van 
beide knieen, indien daarvan 
geen stoornis in de verrich, 
tingen te verwachten is. 
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Lijst A. 

KoLOM I (vervolg). 

265. Misstand of misvorming van een of van beide voeten, 
indien daardoor het gaan of bet dragen van het scboeisel 
bemoeilijkt wordt. 

266. Een of meer overtollige teenen, indien daardoor bet gaan 
of het dragen van bet scboeisel bemoeilijkt wordt. 

267. Aaneengroeiing van teen en, indien daardoor het gaan 
of het dragen van het schoeisel bemoeilijkt wordt. 

268. Gebeel of gedeeltelijk gemis, verstijving of belangrijke 
misstand van een of meer teenen, indien daardoor het 
gaan of bet dragen van bet scboeisel bemoeiljjkt wordt. 

269. Doorborende voetzweer (malum perforans pedis). 
270. Hardnekkige eeltvorming, indien daardoor bet gaan 

bemoeilijkt wordt. 

271. Hardnekkig stinkend voetzweet. 

Aangeboren gemis van de nagels aan een of aa.n beide 
handen of voeten. 
Hinderlijke misvorming of ont_aarding van een of meer 
nagels. 
Hardnekkige, telkens terugkeerende, nagelzweer. 

KoLOM II (vervolg). 

22. Misstand of misvor
ming van een of· van 
beide voeten in dien 
graad, dat bet ge brek 
niet tot afkeuring leidt. 
lnfanterie. 

23. Een of meer overtolli
ge teenen, indien de 
afwijking niet tot af
keuring leidt. 
lnfanterie. 

24. Aaneengroeiing van 
teenen in dien graad, 
dat bet gebrek niet tot 
afkeuring leidt. 
lnfanterie- ' 

25. Geheel of gedeel telij k 
gemis, verstijving of 
m isstand van een of 
meer teenen, indien 
het gebrek niet tot af
keuring leidt. 
I nfanterie. 

26. Hardnekkige eeltvor
ming in dien graad, dat 
bet ge_brek niet tot af
keuring leidt. 
lnfanterie. 

27. Voetzweet in dien 
, graad, dat bet gebrek 

niet tot afkeuring leidt. 
Tnfanterie. 

Lijst A. 

KoLOM III (vervolg). 

38. Gering:e afwij kingen van d, 
norrna1en stand of van d, 
normalen vorm van een of va 
beidP voeten, zonder inzakkin 
van bet voetgewelf. 
N.B. Met licbte graden va 
platvoeten kunti.en worden to 
gelaten de personen, in art. 
onder de groepen 14, 15, 1 

·· 19 en 20 genoernd. 

39. Geringe afwijking van den nrn 
malen stand van een of mee 
teenen,: indien daarvan gee 
stoornis in het aaan of in he 
dragen van bet scboeisel t 
verwachten is. 

LlJST B, behoorende bij het Militair Keuringsreglement. 

I. 

ZIEKTEN EN GEBREKE;\/, 

flie rnilitairen ongeschikt rnaken voor den dienst bij de Konink
ijke .Marine en bij de Koninklijke .Marine-Reserve, met inacbt

nerning van de bepaling van art. 10, eersteHd. 

II. 

ZIEKTEN EN GEBREKEN, 

die de gescliiktheid voor dienstneming als wijwilliger bij de 
Koninklijke .Marine en bij de lfoninklijke JJ:larine-Reserv, 

niet uitsluiten. 

§ 1. ZIEKTEN EN GElffiEKEN, WELKE NIET ALTIJD TOT DIJZONDERE LIOHAAMSSTREKEN BEPERKT ZIJN 

A. Afwijkingen in de algemeene lichaamsgesteldheid. 
1. Te ·geringe algerneene licbaamsontwikkeling. 
2e Algemeene lichaamszwakte. 
3. Te groote gcstalte met een zwakke Iicbaarnsgesteldbeid 

(het z. g. uit de° kraeht gegroeid zijn). 
4, Onvoldoende ontwikkeling van de borstkas ten opzichte 

van de !icbaarnslengte. 
5. Overrnatige vetvorming in hinderlijken graad. 
6. Vervroegde ouderdornsgebreken (versleten Jichaamsgestel). 
7. In het oog Ioopende misrnaaktheid. 
8. Verwondingen., waarvan belangrijke blijvende stoornissen 

te verwachten zijn. 
9. Blijvende belangrijke vcedingsstoornissen van een of 

licbaamsdeelen, 



10. 

ll. 
'12. 
, 13. 
14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

jl9 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
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Lijst B. Lijst B. 

KOLOM I (vervolg). KOLOM II (vervolg.) 

B. Ziekeliike gesteldheid van de huid, het on erhuidsbindweefsel en lte.t epier-<telsel. 

Zickelijke verkleuring der liui<l (naevus) in hinderlijken 
graad. 
Hardnekkige ernstige huidziekten. 
H ardnekkige droge kloven. 
Hardnekkige zweren of fistels. 
Litteekens met neiging tot wederopenbreken of aanlei
ding gevende tot belangrijke stoornissen. 
Slepende zuchtige zwe!Jing in belang,rijken graad van 
eenig Jichaamsdeel. · 
Volkomen of onvolkomen verlamming of mindervoeding 
van spieren met. belangrijke stoornis in de verrichtingen. 
Hardnekkige sp•erkrampen in belangrijken graad. 
Slepende ontsteking, blijvende samentiekking van 
spieren, pezen, peesscheden, peesvliezen of slijm beurzen 
in hinderlijken graad. 
Scheuring of verplaatsing van spieren, pezen of banden 
met hinderlijke stoornis in de verrichtingeI>. . 

1. Niet hinderlijke lit-teekens zonder neiging tot wederopen
br ken. 

C. Ziekeli,ike veranderingen in de eenderen en gewrichten. 

Slecht genezen beenbreuken, indien hinder daarrloor 2. G ed genezen beenbreuken. 
ontstaat of daarvan te verwachten is. 
Slepende ontsteking van het beenvlies of van het been
merg of gevolgen dezer ziekten in binderlijken graad. 
Belangrijke stoornissen in de voeding van beenderen. 
IJ;in?erlijke misvorming van beenderen of gewrichts
u1te1ndeu. 
Verouderde of zich telkeus herhalende ontwrichtingen. 
Slep_~nde gewrichtsontstekini; of hare gevolgen in hin-
derllJ ken graad. · 
Hinderlijke gewrichtsverstijving. · 
Loslating of verplaatsing van ge,uichtskraakbeenderen. 
Gewrichtsmuizen. 

3. Kl ine beenuitwassen op plaatsen, waar zij niet gedrukt 
w rden en de heweging niet hinderen. 

D. Gezwellen, voortbrengselen van ziekelijken gro i, vreemde lichamen en concreme-nten. 

a. Kwaadaardige gezwellen. 
b • • \ndere gezwellen, indien hinder daardoor ontstaat 
of daarvan te verwachten is. 
Belangrijke peesknoopen (ganglia l. 
Plaatselijke tuberculose. 
BrlangriJke koude of verzakkingsabscessen. 
HinderliJke vreemde liehamen in een lichaamsdeel of 
liehaamsholte. 

4. Kl ine goedaardige gezwellen, die geen mismaaktheid ver
oo zaken en waarvan geen hinder te verwachten is bij de 
uit efening van den dienst. 

E. Zieiten van het bloed- en watervaatstelsel. 

34. ,v are of valsche slagaderuitzetting. 
35. Belan~rijke ontaarding van slagaderwanden. 
36. Ziekehjlie verwijding van haarvaten met belangrijke 

ontaarding of mismaaktheid. 

37. Een of meer groote of uitgebreide aderspatten. 

38. Hardnekkige ontsteking van watervaatklieren. 
39. Watervaatfistel. 

5. Oraschreven verwijding van haarvaten (moedervlekken, 
tel angiectasiae ), die geen mismaaktheid veroorzaken, 
no h hinder bij het dragen van de uniform. 

6. Hu~dadernetten, geringe aderuitzettingen en kleine om• 
sch even aderspatten. . 

7. Ge inge vergrooting van watervaatklieren. · 

F. Ziek/en van het zen wstel.sel. 

40. 
41. 

42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

50. 

51. 

52. 

Slepende ziekten der hersenen of van het ruggem erg. 
Volkomen of onvolkomen verlamming van zenuwen in 
hinderlijken graad. 
Slepende of zich telkens herhalende zenuwpijnen in 
belangrij ken graad. 
Aanhoudend beven. 
St. Vitusdans. 
Vallenrle ziekte (epilepsia). 
Aanhoudende of teJkens terugkeerende duizelingen. 
Hardnekkige zeeziekte. 
Slaapwandelen. 
Ziekelijke prikkelbaarheid met spoedige uitputting van 
het zenuwstelsel (neurasthenia). 
Belangrijke nerveuze stoornissen van overwegend func• 
tioneelen aard (hysteria, neurosis traumatica). 
Overprikkeling van het zenuwstelsel en ziekelijk -ver
anderde gemoedsstemming. 
Ziekelijk heimwee, indien het zioh herhaalt na verlof of 
na ove~plaatsing. 
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Lijst B. 

K0L0M I (vervolg). 

,

1

3. Gebrekkige ontwikkeling der verstandelijke vermogens 
in dien /?raad, dat de persoon ongeschikt is om in den 
dienst geoefeiid te worden (idiotismus, imbecillitas, debi!i-
tas mentis). · 

l
i,_i. Geestelijke rr,inderwaardigbeid (psychopatische con-

stitutie ). · 

lo. Ziekel~ke storing der verstandelijke vermogens (de 
versch1llende vormen van dementia). 

6. Krankzinnigheid. 
7. Na kr:i.nkzinnigheid overgebleven bijzondere voorbe

schiktheid tot wederinstorting. 

Lijst B. 

_KOLOM II (vervolg). 

G. Algemeene ziekten, 

8. Belangrijke bloedarmoede. · 
9. Ziekten, veroorzaakt iloor veranderde samenstelling van 

het bloed (leukaemia, anaemia, progressiva perniciosa ). 

1
0. Bloederziekte (haemophilia). 
I. Hardnekkige scheur bu;k, 
~ Ziekte van Addison. If Ziekte van Basedow. 
f"- Myxoedema. 

1

5. a. Akromegalia. 
b. Dystrophia adiposo-genitalis. 

,6. Beri-beri. 
I], Melaatsohheid (lepra). 
8, Klierziekte (sorophulosis) in belangrijken graad. 
9. Algemeene tu beroulose. 
~- Slepend of, telkens terugkeerend gewrichtsrheumatisme. 
l. Slepend sj)Ierrbeumatisme in helangrijken graad. 
2. Hardnekkige jicht. 
/!· Hardnekkige pisvloed (diabetes insipidus). 
! Suikerziekte. 

~

-:. Slepende vorgiftiging: 
a. door beclwelmende uf verdoovende middelen ; 
b. cloor andere scheikundige zelfstandigheden. 

Hardnekkige syphilis. 
7. Slepende moeraskoorts of hare gevolgen (cachexia 
I, malariae). 

Slenende kwade droes. 
Hardnekkige of telkens terugkeerende ziekten; door 
dierlijke parasieten veroorzaakt (mijnwormziekte, ziekte 
van. Bancroft, slepende trichinenziekte, cysticercus, 
ecbinococcus). 
Schimmelziekten (actinornycosis, botryomycosis, sporo
trichosis ). 
Hardnekkige uitscheicling van gevaarlijke ziektekiemen 
(bij z. g. bacillendragers). 

§ 2. ZIEKTEN EN GE1lREKEN AAN 1lIJ·lONDERE LCHAAMSSTREKEN, 

Hoofd. 

·('. Plaatselijk gemis van beenzelfstandigheid aan den schedel 
in belangrijken graad. 

(
. Uitge breide kaalboofdigheid. 

,· Hardnekkig hoofdzeer. 
, H ersen breuk. 

f
•·: Misvorming vari den neus, tot min of·meer volkomen 

s!uiting der neusgangen of tot wanstaltigheid aanleiding 
gevend. 

(. Lupus. 
/ Stinkende inwendige neusverzwering {ozaena). 

I
:: Hardnekkige zwelling of po!iepvorming van bet neus

sli_jip. vlies met belangrijke belemmering_ in de neusadem· 
ha\lng. . . .. 
Jiardnekk1ge ontstektng van de b1Jholten van dell neus. 
Verlies van een bdangrijk gedeelte van de lip. 

l
.,. W effs,l ver lies van het gehemelte met slik-. of spraak

stoornis'3en. 
, Hardnekkige speekselvloed. 
f[: Harclnekkige verzwering van bet slijmvlies der ~ond' 

holte. 
>. Zeer stinkende adem. 

Uitgebreid gemis of afbrokkeling van tanden of kiezen, 
indien de voedingstoestand bliikens het uiterlijk van den 
man daaronder lijdt. • 
Belangrijke misvorming van de kaak. 

8. Kaalhoofdigheid in lichten graad, die door bet hoofddeksel 
kan worden bedekt. 

9. Verbuiging of plaatselijke verdikk'ing van bet nenstusschen·· : 
schot zonder belemmering in de nensademhaling. 

10. Geringe zwelling van het neusslijrn vlies zonder belemmering 
in de neusademhaling. . 

11. Lichte graden van hazenlip. 

12. Geheel of gedeeltelijk gemis van enkele tanden of kiezen 
zonder belemmering in het kauwvermogen. 



98. 
99. 

100. 
101. 

102. 
103. 

104. 
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Lijst B. 

KoLOM I (vervolg). 

Speekselfistel. · 
Geheel of gedeeltelijk gemis van de tong. 
Slepende ziekte van de tong in hinderlijken graad. 
Bebingrijke litteeken vorming of vergroeiing in de mond
hol te.· 
Stotteren of andere belangrijke · spraakstoornissen. 
Gemis of misvorming van een of van beide oorschelpen 
met belangrijke wanstaltigheid. · 
Hardhoorigheid in dien graad, dat de fiuisterstem : 

a. met ieder oor afzonderlijk op 1 M. afstand niet 
wordt verstaan ; · 

b. met het eene oor op 0.5 )f. en met het andere op 
2 M. niet wordt verstaan. 

105. Blijvende sluiting of vernau,ving van de uitwendige ge
hoorgang van een o [ van beide ooren, indien zij gepaard 
gaat wet vermindering der gehoorscherpte zooals in 
n°. 104 dezer kolom is omschreven. · 

106. Ziekelijke veranderingen of intrekking van het trommel
vlies van een of van beide ooren, gepaard gaande met 
vermindering der geboorscherpte zooals in n°. 104 dezer 
kolom is omscbreven. 

107. Doorboring van bet trommelvlies van een of van beide 
cor~n, indien wegens de groote of de plaats van de door• 
boring bet wederoptreden van een oorettering of van 
doofbeid bij de uitoefening van den dienst te verwacbten is. 

108. Slepende ontsteking, organiscbe gebreken of zenuw-
9toornissen van een of van beide midden- of binnen
ooreo, indien deze : 

'!· ~f aanleiding geven tot bard!'ekkige_ oorsuizingen, 
dmzehngen of andere voor den d1enst h1nderlijke ver-
schijnselen ; • 

b. of gepaard gaan rr et vermindering van de geboor
sclierpte zooals inn°. 104 dezer kolow is omscbreven; 
. c. of een ernstig progressief karaktn bebben (sclero

sIS, enz.). 
109. Blijvende sluiting of vernauwing van een of van beide 

Eustacbiaanscbe buizen, gepaard gaande met vermin
?-ering der gehoorscherpte z, cials in n°. 104 dezer kolom 
1s omschreven. 

ll0. Hardnekkige of telkens terugkeerende oorenvloed. 
lll. Na mastoied-operatie overgebleven fistel. 
112. Slepende ontsteking van een of van beide traanzakken. 
ll3. Uitzetting van een of van beide traarzakken in hinder-

lij ken grand. 
114. Slepende tranenvloed in belangrijken graad met of 

zonder fistelvorming, vernauwing cf sluit.ing va!l een 
ioedeelte der traanwegen. 

115. Slcpende ontsteking en gezwellen van een of van beide 
traa.nklieren in hinderlijken graad. 

116. Geheele 0 f gedee\telijko vergroe.iing van oogleden onder
ling of met den oog bol, indien daardoor het zien belang
rijk wordt belemmerd of aanleiding wordt gegeven tot 
telkens terugkeerende ontsteking. 

117. Misvorrui~g van een ooglid in hinderlijken giaad. 
118. Hardnekk1ge ooglidkramp in hindPilijken graad. 
119. Verlaruming of undo.re bewegingsstoornissen in belang

rijken graad van den oplicbter vr.n het bovenooglid "'n 
een of van be-ide oogen. · 

120. Birnen- of J,nitenwaartskeering van een of meer oog-
leden in hinderlijken graad. . 

121. Binnenwaartsche· stand van ooghaartjes in hinderlijken 
graad. 

122. Hardnekldge ooglidrandontsteking. 
123. Geheel of nagenoeg geheel verlies der ooghaartjes. 
124. Hardnekkige oogbindvliesontstcking. 
125. Vleu~elvel (ptcrygium) in belangrijken graad. 
l 26. Har9-nekkige of telkens terugkeerende hoornvliesont

stekln~. 
127. Verduist.eringen van het hoornvlies, indfoo de ge:1ichts

scherpte zonder aanwending van g!azen is gedaa!d: 
1°. voor zeeolficieren, offi.cieren der mariniers, adel

borsten bij de Koninklijke ;_;'.iarine en officieren der Ko-
ninklijke Marine-Reserve : . · · 

a. bij het zien rr et beide oogen gelijktijdig tot lager 
dan 1/2; . 
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Lijst B. 

KoLOM II ( vervolg). 

13. Hardhoorigheid in dien graad, dat de fiuisterstem met I 
eene oor op 2 M. nog verstaan wordt, mits de gehoorscherJ 
van het andere oor normaal is en op geen van beide 001 
trommelvliesdoorboring kan warden aangetoond', no 
zoodanige ziekelijke verandering of intrekk'ing van 
trommelvlies, dat schadelijke gevolgen van da uitoefeni 
van den dienst te verwachten zijn. . 

14. erduisteringen van het hoornvlies, iniden de gezicl 
scherpte zonder aanwending van glazen voldoet aan 
I ieronder vermelde bepalingen, welke als minima 
, an het gezichtsvermogen te stellen eischen moeten wore 
1 eschouwd: 

voor adelborsten bij de Koninklijke 'Marine en officie 
der Koninklijke Marine-Reserve: 
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Lijst B. 

KoLOM I (vervolg). 

b. van een der oogen tot lager dan 1/,0; , 
2°. voor otficieren-machinist en de perso11en, genoemd 

in kolom II, n°. 14-, onder B, met uitzondedng van de 
am bachtslieden : . 

a. bij bet zien met beide oogen gelijktijdig tot lager 
d~l~; ' 

· .b. van een der oogen tot lager dan 1/o ; 
3°. voor de porsonen, genoemd in kolom II, n°. 14, 

ond~r C: . 
"· van bet rechterGOl( tot lager dan. 1 /2 ; 
b. van het linkeroog tot lager dan 1/io ; 
4°. voor de personen, genoemd in lrolom II, n°. 14, 

onder D, benevens de o!licierer. van administratie, de 
personen, behoorende tot den verplegingsdienst, en de 
ambachtslieden: 

a. bij het zien met beide oogen gclijktijdig tot lager 
dan t/a; 

b. van een der oogen tot lager dan 1 /1 o ; 
tenzij voor de personen, hierboven onder 4°. genoemd, 

met aanwending van zoodanig verbeterende glazer>, 
dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den dun. 
kan warden toegestaan en de dienst daarniede vaar 
eisch kan warden verricht, de gezichtsscherpte bij het 
zien met beide oogen. gelij~tijdig niet minder dan 1/2 en 
van een der oogen n tet minder dan 1 / • bedraagt en de 

l graad der bijziendheid, in n°. 157 dezer kolom onder 2°. 
L vastgesteld, niet wordt overschreden. 
~8. Geheele of gedeeltelijke uitpuiling van het hoornvlies 
/ van een of van beide oogen. · 
·29. Fistel van het · boornvlies. 
110. Slepende ontsteking van den harden oogrok van een of 
I van beide ooger. :n. Plaatselijke uitpuiling van den harden oogrok van een 

of van beide oogen. . 
2. lliisvorm ing van het regen boogvlics, indien de gezichts

scherpte is gedaald, beneden de in n°. 127 dezer kolom 
voor de verschillende groepen van m ilitairen aangegeven 
grenswaarden, onder inachtneming van het daar bij 
bepaalde omtrent aanwending van glazen. 

3. Hardnekkige of telkens terugkeerende ontsteking van 
het regenboogvlies van Pen of van beide oogen. 

4. Verstopping van een d van beide oogappels. 

5. Vergroeiing van het regenboogvlies met het hoornvlies 
(synechia anterior, leucoma ·adhaerens), indien de ge
zichtsscherpte is gedaa]d beneden de in n°. 127 dezer 
kolom voor de verschillende groepen van militairen 
aangegeven grenswaarden, onder inachtneming van het 
daarbij bepaa!de omtrent aanwending van glazen. 

6. Belangrijke vergroeiing van het regenboogvlies met de 
lenskapsel van een of. van beide oogen. 

~

7. Slepende ontsteking van den haarband van een of van 
beide oogen. • 

8. Slepende ontsteking van het vaatvlies van een of van 
beide oogen of hare gevolgen, indien deze een hinderlijken 
graad hebben bereikt. 

~

. Troebelheid van het glasvocht van een of van . beide 
oogen in belangrijken graad. . . 

. Gem is van de lens van een of van beide oogen. 

r
l. Verduistering, verpl. aatsing of misvorming van de lens, 

indien de gezichtsscherpte is gedaald beneden de in n°. 
127 dezer kolom vo,,r de verschtll&nde groepen van 
militairen aangegeven grenswaarden, onder inachtneming 
van het daarbii bepaalde c,mtrent aanwendtng van glazen. 

12. Slepende ontst<,king of ontaarding van het netvlies van 
I een of van beide oogen in hinderlijken graad. 
~3. Loslating van het netvlies van een of van beide oogen. 
~- Belangrijke beperking van het gezichtsveld. 
·rn. Blijvende verminderde netvliesgevoeligheid (hemera-
1 lopia chronica) in hinderlijken graad. 
lB. Gezichtszwakte (ambly~pia), indien de gezichtsscherpte 

I 
is gedaald beneden de In n°. 127 dezer kolom voor de 
verschillende groepen van militairen aangegeven grens-

1 waarden, onder inachtneming van het daarbij bepaalde 
I· omtrent aar>wending van glazen, 

I 

I 
1918. 

Lijst B. 

KoLOM II (vervolg). 

van het eene oog = 1 en van het andere .,;. "/4, on
verminderd het gestelde in n°. 21 dezer kolom; 

B. voor machinisten, adspirant-machinisten en stokers 
bij de Koninklijke Marine, de overeenkomstige cate
gorieiin der Koninklijke Marine-Reserve en matrozen 
en ·torpedisten der Koninklijke Marine-Reserve, voor 
matroos-torp~domakers en de ambachtslieden *): 

van het eene oog = 3 /4 en van het andere = 1/a, 
onverminderd het gestelde in n°. 21 dezer kolom 

C. voor yrijwilligers _bij de Koninklijke M!'rine, voor zoo
ver ntet genoem d tn een der andere ru br1eken : 

van het rechteroog = 1 en van het linkeroog = 1 /2, 
onverminderd het gestelde in.n°. 21 dezer kolom; 

D. voor adsp;rii.nt-administrateurs, officieren van ge
~ondheid, studenten voor den geneeskundigen · dienst 
en muzikanten: 

van het eene oog = •/• en van het andere = 1/a, 
onverminderd het gestelde in nos. 20 en 21 dezer kolom. 

' *) Hieronder warden verstaan: le'erling-monteur; leerling-
geschutmaker ; lichtmatroos voor de opleiding tot timmerman : 
schoenmaker ; kleermaker ; scheerder. 

15. ~!'~geboren _splijting van het regenboogvlies (coloboma 
tridis congemtum). 

16. Gedeeltelijk nagebleven pupilvlies (membr,.na pupillaris 
persistans ). 

17. Gezichtszwakte (amblyopia) in die vormen, welke als 
stationair beschouwd mogen warden, indien de gezichts
scherpte zonder aan wending van glazen voldoet aan het 
bepaalde in n°. 14 dezer kolom naar de onderscheiding, 
daar bij gemaakt, en onder inachtneming van de toevoeging 
onderscheidenlijk aan .A, B, C en D van evengenoemd 
nummer betreffende het gestelde in de nos. 20, 21 en 22. 

() 



1918 llf A A.RT. 130 

Lijst B. 

KoL0M I (vervolg). 

14~A. Onvolkoinen kleuronder8cheidingsvermogen. 
.N.B. Dit gebrek kan alleen ongeschiktrnrklaring 

ten gevolge hebben voor die b0 trekkingen, waarbij een 
volkomen kleuronderscheidingsvermogen een vereischte is. 

147. Slepende ontsteking of ontaarding va!l de gezichts-
- zenuw van een of van beide oogen inet neiging tot voort

schrijden. 
148. Gemis of verschrompeling van een of van beide oog

bollen. 
149. Verha:·ding van een of van beide oogbollen (de verschil-

. lende vormen van glaucoma), 
150. Gezwellen of dierlijke parasieten van het oog of in de 
· oogkas. . 
151. Ontsteking van een of van beide oogbollen (panoph

thalmitis). 
152,. Oogbolstuipen (nystagmus} in hinderlijken graad. 
153. Blijvende volkomen of onvolkomen verlamming of 

andere belangrijke bewegingsstocrnissen van een of meer 
oog bolspieren, 

154. Blijvende verlamming der accommodatie van een of van 
. beide oogen. 

155. Scheelzien op een van beide oogen in zoodanigen graad, 
dat het aanleiding geeft tot belangrijke mismaaktheid, 
of oak in m.inderen graad, indien daardoor de dienst 
niet ,naar eisch kan warden verricht. 

156. Uitpuiling of inzinking van een of van beide oogbollen 
in voor den dienst ,hinderlijken graad. 

157. Bijziendheid (myopia}: . 
lo. voor de personen, genoemd in n°. 127 dezer ko1om 

onder 1 °., 2°. en 3°. : 
indien de gezichtsscherpte zonder aanwending van glazen 

is gcdaald beneden de in dat nummer voor de verschil
lende groepen van deze personen aangegeven grenswaar • 
den· 

2°: voor de personen, genoemd in n°. 127 dezer kolom 
ondcr 4°.: 

hctzelfde als hierboven onder 1°. verme!d, tenzij de 
gezichtsscherpte met aanwending van de meest ver
beterende glazen, die voldoen aap de voorwaarden, in 
evengP.noc-md numrner onder 4°. gestc>ld, niet gedaald is 
beneden de grenswaarden, in dat nummer voor de ge
corrigecrde gczichtsscherpte bepaald, met de beperking, 
dat de bijziendheid van geen van beide oogen meer dan 
7 clioptriei'n mag bedragen. 

lfiS. Ornrverziendheid (hypermetropia}: 
lo. voor de personen, genoemd in n°. 127 dozer kolom 

onder 1 n., 2°. en 3°., indien de gezichtssc-he!·pte zonder 
aanwen,:Jing van glazen _is gedaald heneden de in dat 
nummer voor de versch11lende groepcn van deze per
sonen aangegeven grenswaarden ; 

2°. voor de personen, genoemd in n°. 127 dezer kolom 
onder 4°., hetzelfde als hierboven onder 1°. vermelcl, 
tenzij de gezbhtsscherptc met nanwending van 9-e mecst 
ver beterende glazen, die voldoen aan de voorwaarden 
in evengenoemd nm:nmer onder 4°. gcsteld, niet gedaald 
is beneden de grcnswaarden, in dat nummer voor de 
gecorrigeerde gezichtsscherpte bepaal cl. 

Lijst B. 

KoL0M II (vervolg). 

18. Onvolkomen kleuronderscheidingsvermogen . 
.N.B. Dit gebrek ,sluit echter de geschiktheid uit vo 

de volgende betrekklngen : . 
adelborst bij de Koninklijke llfarine en officier der K 

ninklijke llfarine-Reserve : 

.

torpedi;.t bij de Koninklijke' "Marine-Reserve; 

1 

matroos (uitgezonderd matroos bij · de Koninklij 
Marine-Reserve, waarvoor geen normaal K.O.V. wor 
ve,eischt} ; 

\ichtmatroos ; · 1 

Jong~n; . I 
o fficier van gezondhe1d ; 
student voor den geneeskundigen dienst. 

I 9. ~eringe graad van scheelzien zonder stoornis in de .oo 
lewegingen. 

20. Bijziendhcid (myopia): 
1°. voor de personen, in n°. 14 dezer kolom onder A, 

)n C genoemd, in zoo geringen graad, dat de gezich· 
cherpte zonder aan1vending van glazen voldoet aan 

iischen, die in dat nummer voor elk van de daar genoem' 
~roepen zijn vastgesteld ; , 

2°. voor de personen, in n°. _ 14 dezer kolom onder I 
enoemd, voor zoover de gezichtsscherpte zonder aa 
ending van glazen niet vo[dciet aan de eischen, die I 

, at nummer voor de daar_gen~emde_ groep is vastgestel 
a, ten hoogste van 3 d10Jtr1ccn, lndien zij den leeft 

an 20 jaren nag niet bere1kt ·hebben; , 
b. ten. hoogste ~•n 4 dioptrieen, indien zij den leeft· 

an 20 Jaren bere1kt hebben ; i 

mitl! in beide gevallen na correctie d~r brekingsafwijki 
, e gez1chtsscherpte van een oog = l en van het andere = · 
is. • · 

21. Oververziendheid (hypermetropia manifesta} zoowel v~ 
<lk oog afzonderlijk al• voor beide cogen te zamen bepaall 

A. indien de gezichtsscherpte voldoet aan het bepaa1 
< nder n°. 14 dezer kolom naar de onderscheiding, daar 
! emaakt: 

1 °. voor de personen, onder A genoemd : 
a. ten hoogste van 1.5 dioptrie van het betere oog en v 
qioptricen v;an het. andere, indien zij den leeftijd v 

0 Jaren nog nlet bereikt hebbcn; 
b. ten hoogste van 2 dioptrieen van het betere oog 

, an 2.5. dioptrie yan het andere, indien zij den leeft 
, an 20 Jaren bere1kt hebben; 

2°. voor de personPn, onder B genoemd: 
a. ten hoogstevan 1.5 dioptrie - van het betere oog I 

~ .5 . dioptrie va,n het !!,ndere, indicn zij den leeftijtl v 
20 Jaren nog nlet bereikt heb ben ; . 

b. ten hoogste van 2 dioptrieen van het betere oog 
3 dioptrieen van het andere, indien zij den leeftijd v. 
20 jaren bereikt hebben; 

3°. voor de personen, onder C genoemd : 
a. ten hoogste van 1.5 dioptrie van het rechteroog 

vp,n 2 dioptrieiil} van h~t linker, indien zij den leeftij d ~ 
21:) Jaren nog niet berp1kt. hebJ:,en ; 

b. ten hoogste ,van 2 d1optr1eiin van het rechteroog 
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Lijst B. 

KOLOM J (vervolg). 

'i9. Verschil van breking in twee tegenovergestelde meri
i dianen van het oog (astigmatismus): 

I 0 , voor de personen, genoemd in n°. 127 dezer kolom 
onder 1 °., 20. Pn 3°., indien de gezichtsscherpte zonder 
aanwending van glaze,:i is gedaa!d beneden de in dat 
nummer voor de verschillende groepen van deze personen 
aangegeven grenswaarden ; . 
· 2°. voor de personen, genoemd 1n n°. 127 dezer kolom 
onder 4°., hetzelfde als hierboven onder 1°. vermeld, 
tenzii de gezichtsscberpte m~t aanwending van de meest 
verbeterenrle glazen, die voldoen aan de vo9-rwaarden, 
jn evengenoemd nummer onder. 4°. gesteld, n1et gedaald 
1s benPden de grensswaarden, In dat n ummer voor de 
gecorrigeerde gezichtsscherpte bepaald, met de beper
king omtrent den graad der bijziendheid, inn°. 157 dezer 
kolom onder 2°. vastgesteld. 

0. Spoedig intredende vermoeidheid bij het zien (de ver
schillende vormen van asthenopia ), indien een gezichts
scherpte, gelijk aan of ffrooter dan de in n°. 127 dezer 
kolom voor de versch1llende groepen van militairen 
vastgestelde grenswaarden, slechts gedurende korten 
tijd kan worden behouden en de gezichtsscherpte weldra 
benedf'n een in dat nummer aangegeven waarde daP.lt, 
of we\ indien zij gepaard aaat met zoodanige ziekelijke 
stoornissen van de zijde vKn het gezichtsorgaan, dat de 
dienst niet naar eisch kan worden verricht; 

een en antler onder inachtneming van het, bepaald,, 
in eve.ngenoemd nummcr omtrep aanwending van 
glazen. 

Lijst B. 

KoLOM II (vervolg). 

van 2.5 dioptrie van het linker, indien zij den leeftijd van 
20 jaren bereikt hebben; 

4°. voor de personen, o!lder·. D genoemd : 
a. ten hoogste van 3 · d1optr1een van het betere oog eru 

van 4 dioptrieen van het andere, indien zij den leeftijcL 
van 20 jaren nog niet bereikt hebben; 

b. t!)n hqogste van 3.5 dioptri~ v~n he~. betere oog .. en van 
4.5 _d1optr1e _van het andere; 1nd1en ZlJ den leeft1Jd van 
20 Jaren bere1kt hebben; 

B. indien de gezichtsscherpte niet voldoet aan het bepaalde· 
in n°. 14 dezer kolom voor de personen, onder D genoemdr 
in dezelfde graden als in dit nummer onder A 4° is vast
gesteld en naar de onderscheiding, daarbij gemaakt, mits
de gezichtsscherpte na correctie der breki~s:tfwijking: 
van het eene oog = 1 en van het andere. = 1 z ls. 

N.B. Ondanks een in den zin van n°. 14 ezer kolom. 
voldoende gezichtsscherpte moet niettemin steeds naar 
de aanwezigheid van bet bovengenoemde gebrek een 
onderzoek Worden ingesteld. 

22. Verschil van breking in twee tegenovergestelde meridianen 
van het oog (astigmatism us): 

1 °. voor de personen, in n°. 14 dezer kolom onder A, B 
en C genoemd, in zoo geringen graad, dat de gezichtsscherpte 
zonder aanwending van glazen voldoet aan de eischen, 
die in dat nummer voor de daar genoemde groepen zijn 
vastgesteld, onverminderd het gestelde in n°. 21 dezer . 
kolom; 

2°. voor de personen, in n°. 14 dezer kolom onder D 
genoemd, voor zoover de gezichtsscherpte zonder aan
wending van glazen niet voldoet aan de 'eischen, die in 
dat nummer voor de daar genoemde groep zijn vastgesteld : 

ten hoogste van 3 dioptrieen, indien met behulp van 
zoodanige verbeterende glazen, dat hnn gebruik zonder 
nadeelige gevolgen op den duur kan worden toegestaan, 
een gezichtsscherpte kan worden bereikt van het eene 
oog = 1 en van het andere = 1Je, met dien verstande, 
dat de bijziendheid of de oververziendheid, onderschei
denljjk in den ~erid_iaan van sterkste of zwakste breking, 
ten hoogste 4 d1optr1een zal mogen bedragen. 

Hals. 

~

"!. Slepende cntsteking van halswervels of van nun ge- I 
wrichten. 

2. Vergroeiing van halswervels. 
~3. Belangrijke verdraaide of scheeve stand van het hoofd. 

i
4. Kropgezwel in belangrijken graad. 
5. Aangebo!'en hslscyste van belangrijken omvang. 
6. Fistel van het strottenhoofd of van de luchtpijp. 

'il7. Hardnekkige ontsteking van het keelslijmvlies (pharynl gitis) in hinderlijken graad. 

r
8. Vergrooting der amandelen in hinderlijken graad. 
9. Woekeringen (adenoiede vegetaties) van het neuskeel

slijmvlies in h1nderlijken graad. 
/0. Hardnekkige ontst~ldrrg van het s~rottenhoofd. 
11. Blijvende heeschhe1d, stemmelooshe1d of te zwakke stem. 
-72. Organische vernauwi:ig van den slokdarm. 
i3. Phtatselijke verwijding van den slokdarm. r· Slokdarmfistel. 

1
·5. Buitengewone ontwikkeling van een of van 

kliereP. 
6. Aangeboren splijting van het bo,stbeen. 

Borst. 

beide borst-

1

23. Geringe misvorming van een of van beide slentel beende
ren, die geen hinder geeft bij het dragen van de uniform. 
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Lijst B. -

KoLOM I (vervolg). 

177 .. BelangriJke misvorming der borstkas. 

178. 4fplatting van qe borstkas, gepaarff met gering uitzet
t1ngsvermogen, 1ngezonken sleutelbeengroeven, abnor
maal schuin loopende ribben, afstaande schouderbladen 
(de z. g. phthisische bouw). 

179. Slepende ontsteking van de luchtpijptakken. 
· 180. Plaatseljjke verwijding van de luchtpijptakken (bron

chiectasis ) . 
. 181. Slepende ontsteking, verdichting of verschrompeling 

van, Jongweefsel. . 
182. Longtuberculose. 
183. Emphyseem der longen. 
184. Asthma. 
185. Herhaalde bloedspuwing. 
186. Fistel van de borstholte. 
187. Longbreuk (pneumocele). 
188. Slepende borstvliesontsteking. 
189. Belangrijke vergroeiing van het borstvlies van long en 

ribben. 
190. Verplaatsing van het hart met stoornis in de verrich-

tingen. 

191. Slepende ontsteking van het hart of van zijn vliezen. 
192. Klapvliesgebreken van het hart of van de groote vaten. 
193. Belangrijke vergrooting, verwijding of vetontaarding 

van het hart. 
194. Hartvang ( angina pectoris ). 

· 195. Ziekelijk · gewijzigde hartwerking in belangrijken graad. 
196. Aangeboren hartgebreken. 

132 

Lijst B. 

KOLOM II (vervolg). 

24. Geringe afwijking van den normalen vorm der borstka 
indien daarvan geen hinder te verwachten is. 

2.5. O~gek_eerde pla!'tsing der . bor~t- en buikingewande1 
(s1tus Inversus viscerum), m1ts n1et gepaard gaande mel 
stoornis in de verrichtingen. 

Buik en bekkenst·reek. 

197. Belangrij ke. spijsyerteringsstoor11issen. . 
198. Slepende onsteking van het maagslijm vhes. 
199. Belangrijke verwijding van de maag. 
200. Slepende maagzweer. 
201. Verzakking van buikingewanden. 
202. Sleponde ontsteking van bet darmvlies. 
203. Slepende darmzweer. 
20 i. Slepende of telkens terugkeerende ontsteking van. bet 

wormvormig aanhangsel (appendicitis). 
205. Slepende pers\oop (dysenteria ohronica). 
206. Indische spruw (aphthae tropicae). 
207. Slepende darmwindzncht in belangrijken graad (meteo-

rismus). 
208. Hardnekkigc stoelverstopping in belangrijken graad. 
209. Plaatselijke vernauwing van het darmkanas.l. 
210. Fistel van een der spijsverteringsorganen, 
211. Navelsplijting (urachus apertus). 
212. Tegennatuurlijke of kunstmatig gevormde aars. 
213. Verlamming der sluitspier van den aars. · 
214. Herhaalde uitzakking van den endeldarm. 
215. Hardnekkige aarskloven. 
216. Aarsfistel. 
217. Belangrijke aambeien. 
218. Slepende buikvliesontsteking. 
219. Hin<lcrlijke vergroeiing van buikingewanden. 
220. Slepende ziekten van de lever. 
221. Slepende ziekten van de galblaas of van de galwegen. 
?22. Herhaalde galsteenkoliek. . 
223. Belangrijke vergrooting of andere slepende ziekten van 

'de milt .. 
224. Slepende ziekten van de al vleeschklier. 
225. Ingewandsbreuken, indien de breuk door het dragen 26. Zoogenaamde lieswandsdunheld. 

van een breukband niet voortdurend goed is in te houden. 
226. -Slepende ziekten van nier of nierbekken. 27. Functioneele albuminurie. 
227. Herbaalde niersteenkoliek. 
228. Aangeboren splijting van den blaaswand (ectopia vesicae). 
229. Slcpende ziekten van ae pis blaas. · 
230. Herhaald bloedwateren. 
23 l. Blaassteen. 
232. H.ardnekkige of. telkens terugkeerende etterige ontste-

ktng van den pisweg. 
233. Belangtjjke vcrnauwing van den pisweg. 
234. Pisweg1istel. 
235. Hiuderl_ijke ,ergroot.ing van de voorstanderklier 
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Lijst B. 

KoLOM I ( vervolg). 

36. Belangrijke stoornis in de pisloozing. 

37. Onwillekeurige afvloed van de pis. 
38. Aangeboren piswegsplijting (hypo- et epispadie) in dien 

graad, dat de pisloozing niet zoz,der verontreiniging der 
kleederen kan plaats hebbeii-

39. Uitwendige tweeslachtigheid (hermaphroditismus). 
40. Gemis van de roede. 
4,1. Slepende ontsteking van een of van beide ballen, bij-

ballen of zaadstrengen in hincl.erlijken graad. 
42. Hinderlijke tegennatuurlijke plaatsing van een of van I beide ballen. 

~

43. Aangeboren ontaarding, gemis of tcruggebleven zijn in 
de buikholte van beide ballen. 

. Ziekelijke ontaarding van een of van beide ballen of 

r, 
zaadi::itrengen. 

5 Waterbreuk (hydrocele) van een of van beide ballen of 
zaadstrengen in belangrijken graad. 

~

6. Aderbreuk van de zaadstreng (varicocele) in belangrijken 
graad. . 

Lijst B. 

KoLOM II (vervol.g). 

28. Ver~auwing van· de vocirhuid zonder stoornis in de pis-
loozing. , 

29. Aangeboren piswegsplijting (hypo- et epispadie) in lichten 
graad, waarbij de pisloozing zonder verontreiniging der 
kleederen kan plaats hebben. 

30. Aange boren ontaarding, gem is, te geringe ontwikkeling 
of teruggebleken zijn in de buikholte van een ba!. 

31. Lichte graden .van aderbreuk van de zaadstreng (varico
cele). 

7. Balzakverslapping in belangrijken graad. 
i8. Slepende zaadvloed in belangrijken graad. l R-ug en ledematen. 

r
.9. Misstand van den schouder in dien graad, dat daardoor 32. Geringe afwijking van den normalen stand van den 

bij den gekleeden man wansta.Jtigheid duidelijk zicht- schouder. 
baar is. · . 

50. Belangrijke vleugelvormige afwijking van een of van 33. Geringe afwijking van den normalen stand van een of I beide schouderbladen. . van beide schouderbladen . 
.51. Aangeboren splijting van ruggewervels (hydrorhachis, I spina bifida) in hinderlijken graad. · 
52. Slepende ontsteking van borst- of lendenwervels of van 
I hun gewrichten. 
,53. Vergroeiing van borst- of lendenwervels. 
,54. Verkromming van de ruggegraat (scoliosis, kyphosis, 
~ lordosia) in dien graad, dat daardoor hij den gekleeden 
I · man wanstaltigheid duidelijk zichtbaar 1s. · 
55. ~Iisstand van de heup in dien graad, dat daardoor bij 
L den gekleeden man wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is. 
06. Gemis van een of van beide handen of voeten. 

[

-7. Belangrijke verkromming of misvorming van een of 
meer ledematen. . 

pS. Misvorming van een of van beide handen met b·elang
l rijke stoornis in de verrichtingen. 
p9. Verdubbeling of splijting van een of meer v;ngers met 
/ belangrijke stoornis m de verrichtingen. 
,BO. Aaneengroeiing van een of meer vingers met belangrijke 
/ stoornis in de verrichtingen. 
61. Gemis, misstand of verstijving van ecn of meer vingers 

l o! vingerleden met belangrijke stoornis in de verrich-
t1ngen. · 

e2. llfankgaan. · 

(

. 3. Belangrijke afwijking van den normalen stand van een 
of van beide kniei'n. 

o4. Verplaatsing of .tegennatuurlijke beweeglijkheid van een 
I of van beide knleschijven. 
65. Misstand of misvormmg van een of van beid~ voeten, 

t 
indien daardoor het gaan of het dragen van het schoeisel 
bemoeilijkt wordt. 

6. Een of meer overtollige teenen, indien daardoor het gaan 
of het dragen van het schoeisel bemoeilijkt wordt. 

1

7. Aaneengroeiing van teenen, indien daardoor het gaan 
of het dragen van het schoeisel bemoeilijkt wordt. 

r
·s. G~heel of gedeeltelijk gemia, verstij_vi~g of belangrijke 

mJsstand van een of meer teenen, 1nd1en daardoor het 
gaan of het dragen van het schoeisel bemoeilijkt wordt. 

~9. Doorborende voetzweer (malum perforans pedis). 
10. Hardnekkige eeltvorming, indien daardoor het gaan 
I hemoeilijkt wordt. 
11. Hardnekkig stinkend voetzweet. 

I' 2. Aange horen gemis van de nagels aan een of aan beide 
handen of voeten. . 

/3. Hinderlijke misvorming of ontaarding van een of meer 
' nagels. 
14. Hardnekkige telkens terugkeerende nagelzweer. 

34. Goringe afwijking van de normale kromming van de rug
gegraat. 

35. Geringe afwijking. van den normalen stand van de heup. 

36. Geringe afwijking van den normalen ·vor~ en geringe 
verkrommingen van een of meer ledematen, indien daar
van geen stoornis in de verriohtingen te verwachten is. 

37. Geringe afwijking van den normalen stand van een of 
· van beide knieen, indien daarvan geen stoornis in de ver• 

richtingen te verwachten is. 

38. Geringe afwijking van den norlllalen stand of van den 
normalen vorm van een of beide voeten, zonder inzakldng 
van het voetgewelf. 

39. Geringe afwijking '\"'an den normalen stand van een of 
meer teene"n, indien daarvan geen stoornis in het gaan 
of in het dragen van het schoeisel te verwachten is. 
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25 Maart 1918. WETl'EN, houdende natu-
ralisatie van : 

Julien Emile Edmond llfouffels, geboren _te 
Luik (Belgie) den 2 Mei 1862, koopman, 
wonende te Luik (Belgie). S. 210. · -

Anna Cornelia Schreuders, weduwe van Peter 
Theodor Hanckmann, geboren te S'ittard 
{provincie Limburg) den 27 Maart 1877, 
zonder beroep, wonende te Broeksittard, 
provincie Limburg. S. 211. 

-Wilhelm Niethen, geboren te Holt, JJ1. Glad
bach-Land (Pruisen) den 26 December 
1875, koetsier, wonende te Ronneter, M. 
Gladbach-Land (Pruisen). S. 212. 

Johann Marcellus Antonius Peter Jonas, ge
boren te Lontzen (Pruisen) den 15 Januari 
1865, landbouwer, wonende te Rabotrath 
bij _ TValhorn-Aken (Pruisen). S. 213. 

Morris Barnstein, geboren te Landen ( Groot
Britannie) den 1 October 1875, sigaren
maker, wonende te Landen ( Groot-Britannie). 
s. 214. 

Henri Chretien Pierre Joseph Pleunis, gebo
ren te Luik (Belgie) den 24 Mei 1880, kan
toorbediende, wonende te Angleitr (Bel
gie). s. 215. 

Cornelia Catolina Jeronimus, geboren te Ant
werpen (Belgie) den 17 Juli 1879, mode
maakster, wonende te Luik (Belgie). S. 216-

Hubert Dionijs Hiibben, geboren te Wildniss, 
111erkstein (Pruisen), den 24 September 
1876, winkelier, wonende te Eijgelshoven, 
provincie Limburg. S. 217. 

- Willem Liischen, geboren te Amsterdam den 
31 October 1894, tijdelijk schrijver bij de 
Rijkspostspaarbank, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. S. 218. 

Joseph Kaufman, geboren te Geldern (Prui
sen) den 23 Augustus 1857, koopman, wo
nend_e te Amsterdam, provincie Noordhol
land. S. 219. 

Maria Leonore - Henriette Anna Apollonia 
Koenig, geboren te Klee/ (Pruisen) den 
9 Juli 1860, leerares, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. S. 220. 

25 Maart 1918. BESLUIT, betreffende andere 
bakendmaking dan voorgeschreven bij art. 
8 Hinderwet. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

N. S. Rambonnet te Doornspijk tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 29 J uni 1916, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Stoomzuivel- en 
Melkpoederfabriek ,,Altena" aldaar en hare 

rechtverkrijgenden ,vergunning is verleend tot 
het uitbreiden van hare fabriek, bestemd tot 
het produceeren van melkpoederproducten op 
liet perceel kad. bek. gemeente Doornspijk, 
Sectie 0. n°. 1493, gelegen aan den Zuiderzee
schen Straatweg; 

Den Raad van State, Afdeeling van dP- Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Maart 1918, n°. 4; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Maart 
1918, n°. 172 H, afd. Arbeid; 
' Overwegende : dat de appellant in beroep 

aanvoert, dat hij van de uitbreiding der inrich
ting hinder van ernstigen aard ondervindt, 
waarom hij verzoekt het besluit van Burge
m.eester en Wethouders te Yernietigen of althans 
aan de daarbij verleende vergunning zoodanige 
voorwaarden verbinden, dat aan de bezwaren 
wordt tegemoet gekomen; -

Overwegende: dat de vergunning is verleend 
bjj besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Doornspijk nn 29 Juni 1916 en dat op 
dienzelfdAn dag van deze beslissing ingevolge 
art. 8 der Hinderwet door aankondiging 11an 
het publiek kennis is gegeven; 

dat het beroepschrift van den appellant 
blijkens den poststempel op 17 Juli d. a. v. bij 
Ons is ingekomen, dus na het verstrijken van 
den termijn in art. 15 der Rinderwet voor het _ 
instellen van beroep gegund: 

dat weliswaar de beslissing van Burgemees
ter en Wethouders ook nog op 5 Juli 1916 
i11- het plaatselijk ,,Nieuws- en Advertentieblad 
voor Elburg" is bekend gemaakt, doch dat 
deze bekendmaking niet kan ·worden aange
merkt als die ingevolge art. 8 der Hinderwet 
gedaan, als hoedanig uitsluitend kan gelden 
die welke op 29 ,Juni 1916 is geschied; 

dat mitsdfon de appellant niet-ontvankelijk 
is in zijn beroep ; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn: beroep. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast, enz. 

(W. v. d. B. A.} 

26 Maart 1918. BESLUIT, tot vervroeging 
in 1918 van den wettelijken tijd, bedoeld 
in artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 236). I"-. 221. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
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25 Maart 1918, n°. 2771, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in 1918 de vervroeging met 

een uur, van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236), zal aanvangen den eersten April en 
zal eindigen den dertigsten September. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit: dat 
in het Staatsblad en in de N ederlandsche Staats
cc,urant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Staat, 
111 inister van Binnenlandsclie Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 26 Maart 1918.) 

26 M aart 1918. :MrssrvE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel be
treffende verkoop van strandgoederen. 

Ik heb de eer Uw college te berichten, dat; 
naar mij door den Minister va_n Financien is_ 
medegedeeld, bij" herhaling blijkt, dat de bur
gemeesters-strand vonders· de Instructie op de 
Strandvonderij, vastgesteld bij beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel. en Nij
,erheid va~ 1 April 1902, La. D, afdeeling 
Handel en Nijverheid, gewijzigd bij mijne be
schikking van 12 October 1916, n•. 8177, afdee
ling Nijverheid, niet naleven. In bet bijzonder 
geldt dit de inventarisatie, de bewaring in een 
ook door de' douane gesloten bergplaats en de 
vervulling cl.er douaneformaliteiten v66r de 
wegvoering der goederen. N aar aanleiding 
daarvan rrioge ik U w college verzoeken de 
strandvonders in Uw gewest nog eens uitdmk
kelijk op hunne verplichtingen in deze te wijzen 
en er hnnne bijzondere aandacht op te v·estigen, 
dat de. inbezitneming van strandgoed, krach
tens de Distribntiewet 1916, de vervnlling der 
donaneformaliteiten niet overbodig maakt, 
7,oodat voor het vervoer tot opslag in entre
pot te Rotterdam, eerst bij den naastbijzijnden 
ontv·anger der invoerrecbten door den strand
vonder een volgbrief (model F) moet worden 
aangevrangd-. 

Voorts gelieve Uw college er voornoemde 
j\trandvonders allicht ten overvloede opmerk
zaam op te maken, dat ook, afgezien van de 
don~neformaliteiten, evenzeer de overige be
palingen op het stuk der strandvonderij, ver
vat in het Wetboek van Koopbandel, in het 

Koninklijk besluit var. 23 Augustus 1852 l8faats
blad 141), laatstelijk gewijzigd. bij Koninklijk 
bes]uit van 6 Maart 1891 (Staatsblad 72), en 
in ·boveng-enoemde Instrnctie behooren te war
den nagekomen, voorzoover dit eventneel in 
verband· met de inbezitneming krachtens de 
Distributiewet kan gescbieden. 

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

27 1lfaart 1918. BESLUIT, tot vaststelling van 
nicuwe bepalin~en omtrent het genot 
tijdens den duur der buitengewone om
standigheden. van burgerlijke bezoldiging 
door burgerlijke ambtenaren, en andere 
doorloopend of vQor een bepaald werk in 
's Rijks ·dienst werkzame personen, die 
kracbtens de wet of vrijwillige overeen
komst tot militairen dienst gehouden zijn. 
::3. 122. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Staat, 
l\!Iinister van Binnenlandsche Zaken, van Finan
cien, van Waterstaat, van Landbouw, Nijver
beid en Handel en van Kolonien, van 10 Decem
ber 1917, lste Afdeeling, no. 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Jariuari 1918, no. 45); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 23 l\:Iaart 
1918, Iste afdeeling, n°. 117; 

Hebben goedgevonden en verstaan in te 
trekken het eenig artikel van .Ons besluit van 
16 Juli 1917 (Staatsblad n°. 488) en Ons besluit 
van 17 November 1915 (Staatsblad n°. 474) en 
te bepalen als volgt : 

Art. 1. Beboudens het bepaalde in irtikel 4 
genieten burgerlijke ambtenaren en andere door
loopend of voor een bepaald werk in 's Rijks 
dienst werkzame personen tijdens de~ duur 
hunner eerste oefening als militair - welke ten 
aanzien van deze aangelegenheid geacht wordt 
nimmer langer te duren dan acbt e~ een halve 
maand - geene bezoldiging, aan hun burgerlijk 
ambt of hunne burgerlijke betrekking ver
bonden. 

2. Verrichten zi] anders dan voor eerste oefe
ning tijdens den duur der buitengewone omstan. 
digbeden militairen dienst, dan genieten zij 
bunne burgerlijke bezoldiging, indien en voor 
zoover die hooger is dan de militaire soldij, de 
militai,e jaarwedde of bet militair traktement. 

3. Bij de berekening van de door den burger
lijken dienst :verscbuldigde bezoldiging word t 
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de militaire soldij, de militaire jaarw-,dde of het 
militair traktement van reservisten· van 1 J~
nuari 1917 af verminderd met de vredestoelage 
of het vast traktement', welke zij als reservist 
ten Jaste van de begrooting van het Departe
ment van Oorlog of van dat van Marine zou
den geniete~, indien zij niet gemobil~seerd 
waren. 

Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de 
ambtenaren der posterijen en telegrafie, die 
krachtens het sedert ~ewijzigd · Koninklijk be
sluit van 2 April 1908, n°. 16, in militairen 
dienst zijn als reservist beneden den rang van 
officier bij den militairen telegraafdienst. 

4. Personen, als bedoeld in artikel 1, die 
als landstormpiichtige muitairen dienst ver
riohten, genieten met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2 de bezoldiging, aan hun 
burgerlijk ambt of hunne burgerlijke betrekking 
verbonaen, t1Jdens den duur van de buiten- · 
gewone omstanct1gheden steeds, tenzij zij be
hooren tot een landstorm-jaarklasse, welke 
geheel of gedeeltelijk in werkelijken dienst is of 
wordt gesteld binnen een jaar, nadat het eerste 
gedeelte van de lichting der militie, waarvoor 
zij waren ingeschreven, ward of wordt ingelijfd, 
in walk geval die bezoldiging word t ingehouden 
zoolang als hunne eerste oefening zou duren, 
indien zij bij de militia waren ingelijfd; doch 
in geen geval !anger dan acht en een halve 
maand. 

5. Aan personen, als bedoeld in artikel 1, 
wien als reservist der landmacht een militair 
verlof is of wordt verleend, wordt van 1 Januari 
1918 af. boven hunne burgerlijke bezoldiging 
ten laste van den burgerlijken dienst over den 
duur van het verlof een bedrag uitgekeerd be
rekend naar de toelage, bedoeld in artikel 3 van 
dit besluit. 

Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de 
ambtenaren, bedoeld in het tweede lid van dat 
artikel. 

6. Dit besluit geldt niet voor het personeel 
van het 'Staatsmijnbedrijf, waarop de door 
Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel gestelde of nog te stelleri· regelen van. 
toepassing zijn. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandscbe Zaken, van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken, van Financien, van Water
staat, van Landbouw, Nijverheid en Handel 
en van Kolonien zijn ieder voor zooveel hem 
betreft belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staau,v,...:.2 3al worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de onderscheiden · Ministerieele Departementen 

van Algemeen Bestuur, aan den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten Ma.art 1918. 

WILHELMINA. 

De 111inister van Oarlag, DE JQNGE. 

De lVfinister van 111arine, J. J. RAMBONNET, 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, J. LounoN. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V, D. LINDEN. 

De JJ1 inister van Financien, TREUB, 

De 1l1inister van .Waterstaat, C. LELY. 

De Min. van Land6auw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De 1Vlinister van Kalani/in, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 6 April 1918.) 

28 1liaart 1918. BESLUIT, houdende wijziging 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 
Mei 1917 (Staatsblad n°. 444). S. :!.'23. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 21 ~faart 1918, lste Afdeeling C 
no. 6.12, mede namens Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken ; 

Overwegende, dat het ten gevolge van de 
wijzigingen, door de Huuropzeggingswet ge
bracht in de Huurco=issiewet, noodzakelijk 
is, eenige wijzigingen aan te brengen in den bij 
Ons besluit van 26 Mei 1917 (Staatsblad n°. 444) 
vastgestelden algemeenen maatre_gel van be
stuur, bedoeld bij artikel 13 der Hul}rcommissie
wet, terwijl tevens eenige andere wenschelijk 
gebleken wijzigingen daarin .behooren -te worden 
aangebra.cht; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1918, n°. 49); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 Maart 1918, lste Af
deeling C n°. 612, en van 27 Maart 1918 n°. 4134, 
Afdeeling V.A. ; 

. Habben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
· Art. 1. De bij Ons besluit van 26 Mei 1917 

(Staatsblad · n°. 444) vastgestelde algemeene 
maatregel van bestuu_r wordt gewijzigd als 
volgt: 

In artikel 1 wordt lid a gelezen: ,,de wet" : 
de Huurcommissiewet (wet -van 26 ,Maart 1917, 
Staat.sblad n°. 257), zooals daze luidt ingevolge 
de daarin bij de Huuropzeggingswet gebrachte 
wijzigingen." 

I 

·i 
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Lid b wordt gelezen: ,,waning" : ,,eene wa
ning, ten aanzien waarvaU: de wet van toepas
sing is". 

In artikel 2 wordt hetgeen volgt op de woor
den ,,iedere overeenkomst" vervangen door 
_,,ten aanzien waarvan de wet van toepas
sing is". 

Na artikel 4 wordt in§ 1 een artikel 4a inge
voegd, luidende: ,,Waar het geldt woningen, 
ten aanzien waarvan de wet eerst door het in
•werking treden der Huuropzeggingswet. van 
toepassing is geworden, wordt dit besluit aldus 
toegepast, dat in plaats van ,,1 Januari 1916" 
wordt gelezen ,,1 Januari 1918" en dat in ge
meenten, wa,arvoor bij het in werking treden 
der · Huuropzeggingswet reeds' eene huurcom
missie was ingesteld, in plaats van het tijdstip 
van de instelling van de huurcommissie wordt 
genomen dat van het. in werking treden der 
Huuropzeggingswet". 

In .het eerste lid van artikel 18 warden de 
woorden ,,De vijf. leden der huurcommissie" 
vervangen door ,,De huurcommissie bestaat uit 
vijf leden. Dezen". 

Ir'i het tweede lid warden de woorden ,,Onder 
de leden is ee:q. voorzitter, een plaatsvervangen
de voorzitter" vervangen door ,,Onder de leden 
zijn een voorzitter, twee plaatsvervangende 
voorzitters»: terwijl tweemaal v66r ,,een ver
tegenwoordiger" wordt ingevoegd ,,ten minste". 

Het laatste lid wordt gelezen : ,,Persorten, 
benoembaar als vertegnwoordigers van de be
langen van huurders of van verhuurders van 
woningen, warden, zoo mogelijk, slechts onder
scheidenlijk in die hoedanigheden tot lid der 
huurcommissie benoemd". 

In artikel 21 warden de woorden ,,De voor
zitter, de plaatsvervangende voorzitter" ,ver
vangen door ,,De Voorzitter, de plaatsver
vangende voorzitters'.'. 

Artikel 22 vervalt, en wordt vervangen door 
het volgende: ,,Verzoekschriften tot de huur
comllllssie warden ingediend in twee gelijk
luidende exemplaren, beide door den verzoeker 
onderteekend." 

In artikel 24 en in artikel 30 warden de woor
den ,,zooals bedoeld in artikel 22" vervangen 
door ,,zooals o. a. de belooning voor te verrich
ten diensten, het loon voor te verrichten arbeid 
of de koopprijs van te leveren zaken". 

In de artikelen 33, 37 en 38 vervallen de woor
den ,,blijkens de schatting de wet ten aanzien 
van de waning van toepassing is en". 

In artikel 3/'J vervallen de woorden ,, , onaf
hankelijk van de huurwaarde der waning,". 

A rtikel 41 vervalt. · 

In artikel 46 warden de woorden ,,door den 
plaatsvervangenden voorzitter" vervangen door 
,,door' den plaatsvervangenden voorzitter, die· 
van beiden de oudste in leeftijd is". 

In het tweede lid van artikel 48 warden de 
woorden ,,den plaa,tsvervangenden voorzitter,. 
die" vervangen door ,,een der plaatsvervangen-
de voorzitters, die den anderen en". 
· In het eerste lid van artikel 49 warden de 
woorden ,,De leden der huurcommissie en de 
secretaris" vervangen door ,,De leden der huur
commissie en de ter zitting aanwezige secre
taris" ; de woorden ,,De leden genieten" door 
,,Behoudens het bepaa,lde bij • artikel 62 genie
ten de leden" en de woorden ,,Den secretaris" . 
door ,,Den secretaris en den plaatsvervangenden 
secretaris". 

Artikel 51 wordt gelezen: 
,,De huurcomniissie wordt ingedeeld in twee 

kamers, ieder van drie leden. . 
De voorzitter der huurcomllllssie regelt de 

samenstelling der kamers, met dien verstande . 
dat de belangen van huurders en die van ver
huurders van woningen in beide kamers moeten 
zijn vertegenwoordigd. 

De voorzitters der beide kamers regelen de 
werkzaamheden der kamers in onderling 
overleg. 

Indien ten minste twee leden of.de voorzitter 
eener kamer daartoe besluiten, wordt- de be
handeling eener zaak in die kamer gestaakt en 
geschiedt de behandeling op nieuw in de vol
ledige huurcommissie. 

Geene zaak wordt behandeld, zoo niet ten 
minste drie leden aanwezig zijn. 

Aan artikel 53 wordt een nieuw derde lid toe
gevoegd, luidende : ,,De secretaris zendt een 
der exemplaren van het door den verzoeker 
ingediend verzoekschrift, na het voor afschrift 
te hebben gewaarmerkt, zoo spoedig mogelijk 
bij te adviseeren brief aan de wederpartij". 

Aa,n artikel 60 warden een vijfde en een 
zesde lid toegevoegd, luidende: ,,De voorzitter 
kan deskundigen opdragen een schriftelijk ver
slag aan de huurcommissie uit te brengen. Het 
tweede lid vindt overeenkomstige toepassing. 

Het toeleggen van de vergoeding a,an getui
gen en deskundigen geschiedt door den voor
zitter''. 

De aanhef van het tweede lid van artikel 61 
wordt gelezen: ,,Wat betreft schatting van den 
huurprijs van 1 Janua,ri 1916, blijft voorlich
ting door deskundigen, zooals bij artikel 11 der 
wet bedoeld, zooveel mogelijk beperkt". enz. 

In artikel 62 wordt tweemaal bet ,yoord 
,,huurcommissie" vervangen door ,,voorzitter",. 
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de woorden ,,harer 1eden'' door ,,der leden van 
de huurcommissie" en het woord ,,Zij''. door 
,,Rij". 

Aan het artikel wordt een derde lid toege
voegd, luidende: 

,,Voor het uitbrengen van bet verslag in de 
zitting · omtrent de werkzaamheden, in dit 
artikel bedoeld, genieten de leden, zoo zij niet 
deelnemen aan de 0 behandeling der zaak, de-· 
zelfde schadeloosstelling als de andere leden, 
ter zitting aanwezig". 

Aan het slot van artikel 611 vervallen de woor
den ,,en van het verzoekschrift". 

Aan het eerste lid van artikel 71 wordt een 
tweede zinsnede toegevoegd, luidende: ,,Hij 
geeft de door den huurder of den verhuurder 
overgelegde stukken, met uitzondering van het 
verzoekschrift des huurders of des verhuurders, 
aan dengene . die ze heeft overgelegd, op diens 
verzoek terug, zoodra gebleken is dat door 
huurder en verhuurder in de uitspraak der huur
commissie is berust, of, na de uitspmak des 
kantonrechters, zoodra hij de stukken van den 
griffier heeft terug ontvangen". 

Het tweede lid van artikel 80 wordt gelezen : 
,,De artikelen 22, 53 en .54 vinden overeen
kom·stige toepassing' '. 

Aan het. eerste lid van artikel 85 wordt eene 
tweede zinsnede toegevoegd, luidende : ,,De 
secretaris zendt hem dan onverwijld de tot de 
zaak betrekkelijke stukken toe". 

In den aanhef van het tweede lid warden 
de woorden ,,Hij deelt hem" vervangen 
door ,,De griffier deelt den secretaris der liuur
commissie", terwijl aan het tweede lid eene 
tweede zinsnede wordt tqegevoegd, luidende: 
,,Hij zendt bij de mededeeling de door den 
secretaris der huurcommissie toegezonden stuk
ken terug''. 

2. De _bij het in werking treden van <lit be-
8luit bestaande lmurcommissien, welke zijn 
ingesteld met inachtneming van de bepalingen 
van de wet en van den bij Ons besluit van 26 
Mei 1917 (Staatsblad n°. 444) vastgestelden al
gemeenen maatregel van bestuur, warden gea cht 
te zijn ingesteld o.ok met inachtneming van den 
algemeenen maatregel van bestuur, zooals deze 
bij <lit besluit is gewijzigd. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na <lien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Jl!stitie en van Binnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van <lit besluit, hetwelk gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal warden 

geplaatst en waarvan afschrift. zal warden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Jitstitie, B. ORT. 

De J.rf inister van Staat, 
.Minister van Binnenlandsche Zake1i, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 28 J.11aart 1918.) 

28 .iJ1aart 1918. BESLUIT, tot nadere aan
vuHing van het Koninklijk besluit van 
7 Juni 1906 (Staatsblad n°. 125), laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 7 November 1917 (Staatsblad n°. 
617), waarbij buitenlandsche instellingen, 
bedoeld in arti,kel, 132 der Hooger-onder, 
wijswet warden aangewezen, · alsmede de 
diploma's en getuigschriften, bedoeld in 
dat wetsartikel, en de daaraan verbonden 
vrijstellingen warden omschreven. S. 224. 

WIJ WILHELJ\UNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 19 Februari 1918, n°. 21243, afdeeling 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 132.der Hooger--onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van 7 Juni 1906 (Staats

blad n°. 125), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 7 November. 1917 (Staatsblad n°. 
617); 

Mede gezien de adviezen van ieder der 
senaten der Rijks-universiteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1918, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 25 Maart 1918, 
n°. 5181, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
na arti.kel 16 van Ons besluit van 7 Juni 

1906 (Staatsblad n°. 125), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 7 November 1917 (Staatsblad 
n°. 617), warden ingevoegd drie nieuwe artikelen, 
luidende .als volgt : 

Art. 17. ,,Van het afleggen van de beide 
gedeelten van het candidaatsexamen ter 
verkrijging van het doctoraat in de godgeleerd
heid wordt, onder het in artikel 132 der Hooger
onderwijswet gestelde voorbehoud, vrijgesteld: 

a. de bezitter van den aan eene N oorsche, 
Zweedsche of Deensche universiteit verworven 
graad van ,,theologisk kandidat"; 

. b. de bezitter van het getuigschrift van het 
met gunstig gevolg afgelegde eerste candidaats
examen in de godgeleerdheid aan eene univer
siteit binnen het Duitsch.e Rijk ; 
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c. de bezitter van het getuigschrift van met 
gunstig gevolg afgelegd candidaats-examen in 
de godgeleerdheid aan eene der Gereformeerde 
Theologische Academien te Budapest, Sarospa
tak, Papa en Kolossvar en de Hongaarscbe 
Koninklijke Universiteit te Debreczin ; 

d. de bezitter van den graad van ,,Bachelor 
~f Divinity" (B. A.), verworven aan eene der 
volgende instellingen van hooger onderwijs 
in de Vereenigde Staten van Amerika: 

1. Hartford Theological Seminary te Hart
ford (Conn.); 

2. Yale University School of Religion te 
New-Haven (Conn.); 

3. CathoU:c University of America, School 
of Sacred Sciences te Washington (D.C.); 

4. Mc. Cormick Theological Seminary te 
Chicago (Ill.) ; -

5. University of Chicago Divinity School 
te Chicago (Ill.) ; 

6. Garrett-Biblical Institute, Northwestern 
University te Evanston (Ill.); 

7. Presbyterian Theological Seminary of 
Kentucky, te Louisville (Ky.) ; 

8. Southern Baptist Theological Seminary 
te Louisville (Ky.) ; 

9. Boston University School of Theology 
te Boston (Mass.) ; 

10. Andover Theological Seminary, Harvard 
University te Cambridge (Mass.); 

11. Episcopal Theological School te Cam
bridge (Mass.) ; 

12. Harvard University Divinity School te 
Cambridge (Mass.); 

13. Newton Theological Institution te New
ton Center (Mass._) ; 

14. Dr,ew Theological Seminary te Madison 
(N.I.); 

15. Theological Seminary of the Reformed 
Church of America te New Brunswick (N.I.); 

16. Princeton Theological Seminary of the 
Presbyterian Church te Princeton (N.I.); 

17. Auburn Theological Seminary te Au
burn (N.Y.); 

18. General Theological Seminary of the Pro
testant Episcopal Church te New-York (N. Y.) ; 

19. Jewish Theological Seminary te New
York (N.Y.); 

20. Union Theological Seminary to New
York (N.Y.); 

· 21. Rochester Theological Seminary te 
Rochester (N.Y.); 
. 22. Hebrew Union College te Cincinnati 
(Ohio); 

23. Oberlin College Theological Seminary te 
Oberlin (Ohio); 

24. Crozer Theological Seminary tl) Chester 
(Pa); 

25. Theological Seminary of the General 
Synod of the Evangelical Lutheran Church 
in the United States te Gettysburg (Pa); 

26. Western Theological Seminary te Pitts
burgh (Pa); 
, 27. Southwestern Baptist Theological Semi
nary te Fort Worth (Texas).;_ 

28. Union Theological Seminary in Virginia 
te Richmond,(Va)." 

Art. 18. · ,,Van het afleggen van het candi
daats-examen ter verkrijging van het doctoraa_t 
in de wis- en sterrenkunde, in de wis- en 
natuurkunde, in de schei.irnnde, in de aa.rd- en 
delfstofkunde, in de plant- en dierkunde, of in 
physiques et mathematiques of es saences 
de artsenijbereidkunde, wordt, onder het in 
artikel 132 der Hooger-onderwijswet gestelde 
voorbehoud, vrijgesteld de bezitter Yan een 
der volgende getuigschriften : 

a. het Doctor-Diplom, verworven aan eene 
universiteit binnen het Duitsche Rijk of in 
Oostenrijk-Hongarije; 

b. het diploma van docteur es sciences of 
docteur d'universite, verworven aan eene 
universiteit in Frankrijk; 

c. de graad van bachelor of van doctor of 
science of die van master of arts with honours 
in science, verworven aan eene universiteit in 
Groot-Britannie en Ierland, van een zijner 
overzeesche gebieden, of van de Vereenigde 
Staten van Amerika ; 

d. het bewijs van met gunstig gevolg afgelegd 
Abschluss-examen aan eene universiteit in 
Rusland, uitgezonderd Finland ; 

e. het getuigschrift van den graad van 
magister aan eene universiteit in Denemarken 
of in Finland ; dat van met gunstig gevolg 
afgelegd licenciaats-examen in de philosophische 
faculteit in Zweden ; en dat van candidatus 
realium in N oorwegen ; 

/. de wettelijke graad van _docteur· es sciences 
naturelles verworven aan de Upiversiteit te 
Gent, de Universiteit te Luik, de Katholieke 
Universiteit te Leziven, of de Vrije Universiteit 
te Brussel, onder voorwaarde, dat het overgeleg
de diploma gewaarmerkt is door de commissie, 
belast met het bekrachtigen van de diploma's 
en getuigschriften (commission chargee d'ente
riner les .diplomes et certificats); 

g. het diploma van philosophiae naturalis 
doctor aan de Universiteiten tc Bern, Basel 
of Zurich, en het diploma Yan docteur es 
sciences aan de Universiteiten te G<3neve of 
Lausanne;· 
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h. het doctorsdiploma eener faculta di 
scienze fisiche, matematiche e naturali van eene 
universiteit in I talie." 

Art. 19. ,,Van het afleggen van de candi
daats- en v,;,n de doctorale examens ter 
verkrijging van de doctoraten in de Semitische 
letterkunde en in de taal- en letterkunde van 
den Oost-Indischen Archipel wordt, onder het 
in artikel 132 der Hooger-onderwijswet gestelde 
voorbehoud, vrijgesteld de bezitter van .het 
getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd 
examen ter verkrijging van den graad van 
Master of Arts (M.A.) aa:il eene der uni versiteiten 
van Calcutta, Bombay, Madras, Allahabad en 
de Panjab." 

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

's-Gravenhage, den 28sten llfaart 1918. 
WILHEL~IINA. 

De M ini-ster van Staat, 
.Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 25. Aprill918.) 

28 Mam·t 1918. BESLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van den 7den Au
gustus 1916 (Staatsblad · n°. 878), waarbij 
warden aangewezen de in de kolonien en 
bezittingen afgegeven akten van bekwaam
heid tot het geven van lager .onder'Yijs, 
bedoeld in artikel 89 der wet tot regeling 
va~ het lager onderwijs. S. 225. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op ·de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
18 Februari 1918, n•. 1981, afdeeling Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
12 Maart 1918, n°. 29 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister. van 22 Maart 1918, n°. 4822, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 7 Augustus 1916 (Staatsblad 

n°. 878), waarbij warden aangewezen de in de 
kolonien en bezittingen afgegeven akten van 
bekwaamheid tot het geven van lager onder-

. wijs, bedoeld in artikel 89 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, aan te vullen met een 
artikel, luidende als volgt: 

OVERGANGSBEPALING. 

Art. 5. Met ieder der in de voorgaande 
artikelen genoemde ~ederlandsche akten van 
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bekwaamheid wordt bovendien gelijkgesteld de 
overeenkomstige in de kolonien en bezittingen 
krachtens vroegere verordeningen of ordon
nantien afgegeven akte van bekwaamheid, voor 
zoover daaraan in de kolonien en bezittingen 
als overgangsmaatregel gelijke bevoegdheid is 
verbonden als aan die, krachten_s de thans 
geldende verordeningen en ordonnantien uit
gereikt. 

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

's-Gravenhage den 28sten Maart 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister ~·an Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 22 April 1918.) 

28 Maart 1918. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
dff Gedeputeerde Staten der provincien, 
b{ltreffende duurtetoeslag aan gepension
neerden. 

Ik heb de eer Uw colleg-e te berichten, dat 
ik den Minister van Financien verzoek mij 
zoodra mogelijk in staat te stellen Gedeputeerde 
Staten der onderscheidene provincien in te lich
ten omtrent het voorstel, dat de regeering aan 
de Staten-Generaal zal doen voor het toekennen 
van een duurte_toeslag van rijks.wege aan op 
wachtgeld gestelden, alsmede aan gepension· 
neerde ambtenaren en weduwen en weezen. 

In verband met tot mij gerichte verzoeken 
om inlichting zij voorts nog voor zooveel noo
dig het volgende opgemerkt. 

Zooals kan blijken uit mijne circulaire d.d. 
11 Maart 1918, n•. 2222, afdeeling B.B., en uit 
de verklaring van den Minister van Financien 
op 14 Februari j.l. in de Tweede Kamer (Han
delingen bi. 1418), zal bedoelde duurtetoeslag 

·door het rijk slechts warden toegekend aan 
ambtenaren, die in dienst van het rijk zijn 
geweest en aan .weduwen en weezen van zoo
danige arubtenaren, 

Aan andere . ambtenaren die op wachtgeld 
gesteld of gepensionneerd zijn en aan weduwen 
en weezen van· dergelijke ambtenaren ware 
door het publiekrechtelijk lichaam, bij hetwelk 
die ambtenaren in dienst zijn geweest, een 
duurtetoeslag toe te kennen, ook al is de pen
sionneering bij Koninklijk besluit of uit een 
door het Rijk beheerd fonds geschied. 

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



141 28 MA ART, 1918 

28 Ma art 1918. MrssrvE van · den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
pute.erde Staten der provincien, betreffende 
afgifte van attestatien de vita in verband 
met den postcheque- en girodienst. 

In verband met het bepaalde sub C van 
par. 2 van de Regeling voor het doen van be
talingen aan en door het Rijk door tusschen
komst van den Postcheque- en Girodienst 
moeteil de gepensionne·erden die hun pensioen 
wenschen te doen overschrijven op hun giro· 
rekening, hun pensioen-akte tegen ontvangbe
wijs afgeven aan het Departement, dat het 
pensioen betaalbaar stelt, terwijl zij elk kwar
taal hunne attestatien de vita, zonder quitantie, 
aan dat Departement moeten inzenden. 

Zij zullen dus niet meer, zooals thans ge
bruikelijk is, hun pensioensakte ter gemeente
secretarie. kunnen vertoonen, wanneer zij zich 
aldaar aanmelden, voor de afgifte van eene 
attestatie de vita, terwijl de aan dat stuk ge
hechte quitantie komt te vervallen. 

Op verzoek van mijn ambtgenoot voor Ko
lonien heb ik de eer U te verzoeken de ge• 
meentebesturen in Uwe provincie uit te noodi
gen ook tegen vertoon van ·bovenbedoeld ont
vangbewijs, waarin aard en bedrag van het 
pensioen of gsgement zijn omschreven, aan de 
ten laste van de lndische geldmiddelen of het 
XIde Hoofdstuk van de N ederlandsche Staats
begrooting gepensionneerden (gegageerden) op 
de tijdstippen, waarop thans attestatien de vita 
met quitantien worden uitgereikt, attestatien 
de vita zon,J.er quitantien. te geven. 

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

28 M aart 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
Wel moest ten aanzien der onderhavige 

huurovereenkomst door den verhuurder 
de schatting worden gevraagd bedoeld in 
art. 2 der wet; doch wanneer de Huurcom
missie bij die schatting komt tot een be
drag, welke de in art. 10 bedoelde som 
overtreft, dan heeft zij zich van goedkeu
ring of verlaging van dien huurprijs te 
onthouden en moet zij volstaan met de 
verklaring dat de wet ten aanzien van de 
woning niet van toepassing is. 

Vernietiging in bet belang der wet van 
de ·beslissing van den Kantonrechter waar
bij de uitspraak der Huurcommissie t. a. z. 
van bovengenoemd punt werd bekrach
tigd. 

(Huurcommissiewet art; 10.) 

Voorzitter : 
Jhr .. Mr. W .. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. B. C. ,T. Loder, A. Fentener van 
Vlissingen, C. 0. Segers en Jhr. Rh. Feith. 

Vordering van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon tot cassatie in het belang der wet. 

Aan de te Nunspeet geves}igde huurcommis
sie voor de gemeente Ermelc/is gevraagd schat
ting van den huurprijs eener woning te Nun
speet, diev66r-of op 1 Januari 1916 niet verhuurd 
was geweest, en tevens goedkeuring van den 
daarvoor bedongen huurp.rijs. 

De huurcommissie heeft den huurprijs geschat 
op f !llO en den geoorloofden huurprijs, te reke
nen van 15 December 1917, bepaald op het• 
zelfde bediag. Op het beroep van den_ huurder 
heeft de Kantonrechter te Harderwijk de uit
spraak der huurcommissie bevestigd behalve 
wat betreft den dag van ingang, die hij gesteld 
heeft op 1 October 1917_. 

Nu bepaalt art. 10 der Huurcommissiewet 
dat zij, behoudens de verplichtingen, den ver
huurder opgelegd, bij het tweede lid ,;an art. 1 
en het tweede lid van art. 2, slechts toepasselijk 
18 op woningen die op of laatstelijk v66r 1 Ja
naari 1916 verhuurd zijn voor - of zijn zij niet 
verhuurd geweest waarvoor de huurprijs geschat 
is op - eenen huurprijs, per week berekend, van 
ten hoogste viermaal de som voor de gemeente 
of het gedeelte der gemeente waarin de woning 
gelegen is vermeld in de tabel bedoeld bij de 
artt. 1 en 2 der Kieswet. 

De verhuurder is dus verplicht goedkeuring 
van eenen hoogeren huurprijs, eventueel schat• 
ting van den huurprijs te vragen, onverschillig 
hoe hoog de bedongen huurprijs is ; doch indien 
de huurcommissie of de Kantonrechte1, doende 
wat der huurcommissie is, eene schatting doet 
die het bedrag, in art. 10 bedoeld, te boven gaat, 
is onthouding van verdere bemoefing aange
wezen omdat. dan de woning blijkt niet onder 
het bereik der Huurcommissiewet te vallen. 

Evenzoo zal, wanneer goedkeuring van eenen 
huurprijs: het bedoelde bedrag te bove11 gaande; 
gevraagd wordt, de huurcommissie, eventueel 
de Kantonrechter zich moeten onthouden van 
de goedkeuring indien zij (hij) tot het besluit 
komt dat de huurprijs die goedgekeurd zou 
kunnen worden, de woning buiten de wet zou 
doen vallen. 

Hieruit volgt dat ook elke bepaling oni_trent 
den dag tot welken eene verlaging van den huur
prijs zou terugwerken, uitgesloten is indien die 
verlaging de ,voning nog buiten de toepasselijk-
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heid van de wet zou houden als een bedrag 
vaststellende, liooger dan in art. 10 bedoeld. 

Een en antler volgt uit art. 10 en is dan ook 
voorgeschreven · bij het tweede lid van art. 4. 

Voor Nunspeet is nu in de tabel, bedoeld in 
artt. 1 en 2 der Kieswet, het bedrag der week 
huur bepaald op f 1, zoodat het viervoud dezer 
huu~ eene jaarhuur oplevert van £ 208 ; en ver
rnits de huurpr:js is geschat op £ 210 was alle 
verdere bemoeiing van huurcommissie en Kan
tonrechter uitgesloten. 

Ik vorder daarom de cassatie in het belang 
der wet van de uitspraak, door den Kanton
rechter te Harderwijk op 13 Februa.ri 1918 
gegeven op het beroep van J. van der Veer van 
eene uitspraak der huurcommissie voor de ge
meente Ermelo te Nunspeet van i4 December 
1917, omdat daardoor geschonden zijn de artt. 
1, 2, 4 en 10 der Huurcommissiewet in verband 
metdetabel, bedoeld bij artt. 1 en 2 der Kieswet 
door het bepalen van eenen huurprijs van eene 
wonirig te Nunspeet met vaststelling van eenen 
dag tot op welken dit· zal terngwerken, hoewel 
de Huurcommissiewet op die woning niet van 
toepassing is nu de huurprijs, gescbat op f 210 
hooger is clan het bedrag in art. 10 bedoeld. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat als middel van cassatie is voorgesteld: 
(zie vordeting Proc..-Gen.); 

0., dat ten dezen feitelijk vaststaat : 
dat H. Sipkes, stellende op 1 Juli 1917, 

- v66r de instelling der buurcommissie te Nun
speet -- eene woning aldaar, welke v66r of op 
1 Januari 1916 niet verhuurd was geweest, 
voor f 300 te hebcen verhuurd, aan de vo0r·
n~emde commissie heeft gevraagd de h11ur
waarde dier woning van 1 Januari 1916 te 
schatten en, zoo deze lager mocht blijken clan 
de bedongen huurprijs, alsdan dien hoogeren 
huurprijs goed te keuren ; · 

_dat de huurcommissie b~j beschikking van 
14 December 1917 de huurwaarde van 1 Ja
nuari 1916 op f 210 heeft geschat en den huur
prij~, te rekenen van 15 December 1917, op dat 
bedrag heeft bepaald ; 

dat, nadat de huurder J. van der Veer van 
deze uitspraak in beroep was gekomen, de Kan
tonrechter haar bij de aangevallen beslissing 
te,i aanzien der vaststelling-van den huurprijs 
heeft bevestigd, doch - doende wat der huur
commissie was - met toepabsing van art. 28 
v~n het K. B. van 26 llfei 1917 (S. 4¥), het tijd
stip, tot hetwelk de verlaging van den b~ongen 
huurprijs zou terugwerken, op 1 December 1917 
heeft bepaald; 

0., met betrekking tot het tegen deze be
slissing aangevoerde middel van cassatie : 

dat volgens art. 10, aanhef en 2°, de Huur
commissiewet, behoudens de verplichting bij • 
het tweede lid van art. 2 aan de verhuurders. 
opgelegd, ten aanzien van woningen, welke v66r 
of op 1 Januari 1916 niet verhuurd zijn geweest, 
slechts van toepassing is, zoo zij door de huur
commissie zijn geschat op een huurprijs, per 
week berekend, van ten hoogste viermaal de . 
som, voor de gemeente of het gedeelte der ge
meente, waarin de woning gelegen is, vermeld 
in de tabel, bedoeld in de artt. 1 en 2 der Kies
wet van 7 September 1896 (S. 154); 

dat, boewel bij huurovereenkomsten, met. 
betrekking tot de voorzegde woningen aange
gaan v66r de instelling der huurcoromissie, de 
schatting, bedoeld in art. 2 der wet, door den 
verhuurder alzoo moet worden gevraagd, welke 
ook de bedongen huurprijs moge zijn, de huur
commissie en - bij beroep -- de Kantonrechter 
zich van goedkeuring of verlaging van dien 
huurprijs hebben te onthouden, zoo de door de 
commissie gescbatte buurwaarde de bij art. 10 
bedoelde som ove~treft ; 

dat voor Nunspeet in de tabel, bedoeld in de 
artt. 1 en 2 der Kieswet, het bedrag der week
huur op f 1 is bepaald en het viervoud hiervan 
eene jaarhuur van £ 208 3/ 7 vertegenwoordigt; 

dat derhalve - waar in het onderhavige 
geval de geschatte huurwaa:tde van 1 Januari 
1916 der te Nunspeet verhuurde woning f 210 
bedroeg - ingevolge het tweede lid van art. 4 
had moeten worden volstaan met de verklaring 
dat de wet ten aanzien van de woning niet van 
toepassing is ; 

dat de Kantonrechter, door in stede hiervan 
de beschikking der huurcommissie, welke den 
huurprijs der woning had vastgesteld, te be
krachtigen en den dag te bepalen, tot welken 
de verlaagde huursom zou terugwerken, art. 10 
der Huurcommissiewet, in. verband met de 
artt. 1, 2 en 4 dier wet en de tabel, bedoeld in 
de artt. 1 en 2 der Kieswet, heeft geschonden 
en het middel mitsdien is gegrond ; 

Vernietigt in het belang der wet de aange
vallen beslissing van den Kantonrechter te 
Harderwijk van 13 Februari 1918, zonder dat 
dit arrest eenig letsel kan toebrengen aan de 
rechten, door partijen verkregen. (N .• T.) 

28·Maart 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
Verzoekschrift van een Huurcommissie, 

gericht tot den Hoogen Raad, tot vernie
tiging van een beschikking vun den Kan
tonrechter, waarbij hare beslissing hou-
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dende weigering van een gevraagde ver
hooging van huurprijs was vernietigd. 

Verzoek niet-ontvankelijk verkh1ard. 

(Hunrcommissiewet art. 6.) 

Voorzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
C. O. Segers, H. Hesse en H. M. A. Savelberg. 

Aan 
den Hoo(Jen Raad der Nederlanden 

te 's-Gravenhage. 

Geeft met ve1scliuldigden eerbied te kennen, 
de Hunrcommissie te Schaesberg; 

dat bij hare bes!issing van den 12den Januari 
1918 de go_edkeuring is onthouden aan het .ver-. 
zoek van de Directie van de Staatsmijnen in 
Limburg van den 28sten November 1917 om 
verhooging van den huurprijs voor de woning, 
gelegen binnen deze gemeente te Terwinselen, 
D. n°. 52 en zulks op de gronden, in boven
bedoelde beslissing vermeld ; 

dat belanghebbende van deze uitspraak in 
beroep is gekomen bij den Ka.ntonrechter te 
Heerlen; 

dat in de beslissirig van genoemden Kanton
rechterde volgende gronden wordenaangehaald: 

,,Overwegende dat bet verzoek der Directie 
der Staatsmijnen Ons allerminst voorkoIPt te 
zijn eene onredelijke opdrijving van den hunr
prijs, waartegen de Wet in deze buitengewone 
tijdsorrstandigheden heeft te waken, gelet 
immers op de enorme verhooging der bouw
kosten der door haar en de bouwv.ereenigingen 
gestichte woningen van het soort als de onder
werpelijke, endehoogeloonendermi;Jnwerkers ;" 

dat het der Com,missie voorkomt, dat de aan
gehaalde gronden niet bes~houwd knnnen wor
den als ter zake dienende, althans dat deze 
steunen op art. 4, 3• lid der Huurcommissiewet; 

dat bovendien geen bewijs geleverd is, dat 
de huurder met de verhooging instemt, zulks 
ingevolge art. 4, laa.tste zinsnede ; 

Redenen waarom de Huurcommissie voor
noemd, onder overlegging van de afschriften 
der 6enomen beschikkingen, verzoekt bet boven
bedoelde vonnis ·van den Kantonrecbter te · 
Heerlen van den 28sten Januari 1918 te willen 
vernietigen, wegens verkeerde toepassing der 
H uurcommissiewet. 

De Hunrcommissie voornoemd, 

(Get.) : M. Quadvlieg, Voorzitter. 

(Get.) : onleesbaar, Se ere tat is. 

Conclusie van den Procurei:r-Generaal Mr. 
Noyon. 

De Procureur-G.,neraal ; 
0., dat volgen.s art. !!8 R. 0. cassatie in bet 

belang der ,rnt alleen door hem gevorderd kan 
word.en; 

Concludeert tot niet-ontvankelijkver1.laring, 
immers afwiJzin;; van bet ':er.z•Jek. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gezien vorenstaand verzoekschrift met de 
daa.op g0stelde conclusie van den Proc.-Gen. ; 

0., dat bij het laatste lid van art. 6 der Huur
commissiewet tegen de beslissing van den Kan
tonrechter geen rechtsmiddel is toegelaten ·be
houdens voorziening in cassatie in bet belang 
der wet, terwijl de aanwending ViJ,n dit rechts
middel bij art. 98 der Wet op de R. 0. is opge
dragen aan · den Proc.-Gen. bij den Hoogen 
Raad; 

dat hieruit volgt; de niet-ontvankelijkheid 
van het gedaan verzoek ; 

Verklaart het verzoek niet-ontvankelijk. 
(N. J.) 

30 Maart 1918. BESLUIT, tot wij;dging. van 
het Koninklijk besluit v,m den 22sten Sep
tember 1909 (Staatsb"/ari n°. 316), ·gewijzigd 
bij Koninklijke besluiten van den 5den 

· l\foart 1914 (Staatsblad n°. 140) en van den 
9den October 1914 (Sta,dsblad n°. 478), tot 
uitvoering van artikel 10 der Schepenwet, 
S. 226. 

w IJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze.n Minister van 
L1mdbouw, Nijverheid en Handel van 13 Fe
bruari 1918, n°. 1083, afdeeling .Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, ad·des van 
l::! Maart 1918, n°. 37; · 

Gezien het nader rapport van Onzsn voor
noemden Minister van 27 .Maart 1918, n°. 2080, 
afdeeling Nijverheid; 

Gel et op artikel 10 der Schepen wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met ingang van 16 April 1918 warden in het 
Koninklijk besluit van den 22sten September 
1909 (Staatsblad n°. 316), zooals dat is gewij
l'ligd bij Koninklijke besluiten van den 5tlen 
Maart 1914 (Staatsblad n°. 140) en van den 
9den October 1914 (Staatsblud n°. 478), de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

Artikel 2, eerste lid, wordt gelezen : 
1. De ambtenaren van de Scheepvaart

Inspectiz dragen den titel van Hoofdinspecteur, 
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Inspecteur, Adjunct-Inspecteur, Onder;Inspec 
-teur ·en Expert. 

In artikel 2, vierde lid, wordt in plaats van 
Rotterdam gelezen : 's- Gravenhage. 

Art. 2: Dit besluit treedt in· werking met 
fogang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad.en van de Sfaats
-courant, waarin · het is geplaatst. 

Onze Minster v~n Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast .. met de uitvoering van dit 
bes~uit, hetwelk gelijktijdig in· het Staatsblad 
-en in de Staatscourant zal worden geplaatst 
.en aan den Raad van State en aan ·de Alge
meene Rekenkamer in afschrift medegedeeld 
·zal worden. 

Het Loo, den 30sten J\'1aart 1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nfjverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uit_qe_q. 12 A.pril 1918.) 

:30 JJaart 1918. BESLUIT, houdende machti
ging tot het tijdelijk gelasten van afwij
kingen van het Reglement voor den dienst 
der Rijkstelefoon, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van den 20sten November 1916 
(Staatsblad n°. 509), gewijzigd en aange
vuld bij het Koninklijk besluit van den 
7den Juli 1917 (Btaatsbladn°. 483). S. 227. 

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

Waterstaat van den 5den Maart 1918, n°. 8, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Gelet op de Telegraaf. en Telefoonwet 1904 
[Staatsblad n°. 7); 

Gelet op het Koninklijk besluit van den· 
20sten November 1916 (Btaatsblad n°. 509), 
gewijzigd en aangevuld bij het Koninklijk 
besluit van den 7den Juli 1917 (Staatsblad 
n°. 483), houdende vaststelling van een Regle
·ment voor den dienst der Rijkstelefoon ; 

Overwegende, dat het wegens de heerschende 
buitengewone omstandigheden noodzakelijk 
kan zijn tijdelijk afwijkingen te gelasten van 
het Reglement voor den dienst der Rijkstele
·foon; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
-den 19den Maart 1918, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
.noemden Minister van den 27sten Maart 1918, 
,n°. 14, afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Heh ben • goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. I. Na artikel 33 van het Reglement 

·voor den dienst der Rijkstelefoon wordt opge
,nomen een nieuw artikel, luid_ende : 

Art. 34. ,,Aan Onzen Minister van Water
staat wordt voor zooveel noodig machtiging 
.verleend om in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden tijde
lijk afwijkingen te gelasten van het Reglement 
voor den dienst der Rijkstelefoon." 

Art. II. Artikel 34 (oud) van het Reglement 
voor den dienst der Rijkstelefoon wordt arti
kel 35. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Btaatsblad en van de Btaatscourant, waarin 
het_ is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit belsuit, hetwelk gelijktijdig 
in het Btaatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift za] 

· word.en gezonden aan den Raad van State. 
Het Loc:i, den 30sten Maart 1918. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Waterstaat, C. LELY. 

. (Uitgeg. 16 April 1918.) 

30 Maart 1918. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Oud-Beijerland, van 8 Maart 1918, tot het 
verleenen van eene gratificatie aan elk der 

hooE den en onderwijzers en onderwijzeres
sen, die in den loop van het jaar 1918 
werkzaam zullen zijn geweest aan eene der 
in die genieente gevestigde bijzondere 
scholen. S. 228. 

Geschorst tot l October 1918. 

2 April 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
In de voorwaarde ,,dat geen voor het 

kind geschikte gelegenheid tot het on t
vangen van onderwijs bestaat", wordt uit
sluitend als eis9h gesteld, dat de gelegen
beid om onderwijs te ontvangen ,,voor het 
kind geschikt" moet zijn, wat zeer wel het 
geval kan zijn met het nog eens ontvangen 
van hetzelfde onderwijs, dat een voorgaand 
jaar door het kind genoten -werd. 

Hieraan staat niet in den weg hetgeen 
in de~ laatsten volzin· van art. 22, 4° .lid 
gezegd wordt. 

Deze volzin dient niet om de ,,voor het 
kind gescnikte gelegenheid tot het ont
vangen van onderwij", waarvan de eerste 
volzin, spreekt, nader te omschrijven, maar 
bepaaldelijk om een geval vast te stellen, 
waarin de belanghebbende zal geacht wor
den te bebben aangetoond, dat· die gelegen
heid niet bestaat. 

Het woord ,,verder" in den 2den volzin 

.I 
I 
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b.epaalt niet nader het zelfstandig naam
woord ,,onderwijs", maar het werkwoord 
,,ontvan gen". 

(Arbeidswet 1911 art. 22:) 

Voorzitter: Mr. ·A. M. B Hanlo. 

Raden : :i\irs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

De Proc.-Gen. bij den Hoogen Raad requi
rant van cassatie, in het belang der wet, tegen 
een bij verstek gewezen vonnis .van. de Arr.
Rechtbank te Heerenveen van 30 November 
1917, waarbij, met vernietiging van een vonnis 
van den Kantonrechter te Beetsterzwaag van 
6 October 1917 en van het daarbij vernietigde 
bij verstek gewezen vonnis van dien Kanton
rechter van 28 Juli 1917, 1°. H. J. P. enz. 
20. D. van der M. enz., zijn ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Ten aanzien van gerequireerden werd bij 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Heerenveen van 
30 November jl., waarbij tevens vernietigd 
werden twee uitspraken van den Kantonrechter 
te Beetsterzwaag van 6 October en 28 Juli 
bevorens, wettig en overtuigend bewezen 
verklaard: ,,dat zij, op 10 Mei 1917, des voor
middags te ongeveer 9½ mir, te Oosterwolde, 
gemeente Ooststellingwerf, als hoofden van 
een drukkersonderneming niet hebben gezorgd, 
dat in de werkplaats daarvan (de drukkerij 
en letterzetterij) zijnde een besloten ruimte bij 
beklaagden in gebruik, ten behoeve van voor
melde onderneming geen arbeid werd verricht 
door Koert Post, geboren 20 April 1905, ver
mits deze alstoen aldaar ten behoeve van 
bedoelde ,onderneming arbeid verrichtte, be
staande in het zetten van drukwerk." 

Nagaande de strafbaarheid van dit bewezene 
overweegt de Rechtbank vervolgens : ,,dat uit 
het proces:.;,.erbaaJ der terechtzitting in eersteri 
aanleg· gehouden op 22 September 1917, blijkt, 
dat alstoen door Jacob van der Klei, hoofd 
der school te Oosterwolde is verklaard dat 
Koert Post, geboren, 20 April 1905, zes jaren 
leerling van zijn school, die zes j aarklassen heeft, 
is geweest en die zes jaarklassen heeft doorloo
pen; dat· op 10 Mei 1917 v~or genoemden K. 
Post op die school geen gelegenheid meer was 

.antler ondetwijs te geni~ten v66r 5 uur des na
middags dan alleen dat oriderwijs', dat hij 
reeds genoten had, 

dat hiermede door het b.oofd der school, 

1918. 

die bedoeld kind na het ,·ervullen van deszelfs 
leerverplichting verliet, eene · verklaring is 
afgegeven inhoudende da:t voor dat kind op 
die school geene gelegenheid meer was verder 
onderwijs te ontvangen"; 

,,dat toch de Rechtbank geheeI· met den 
Kantonrechter meegaat, waar hij overweegp, 
dat ;,gelegenheid. om verder onderwijs te 
ontvangen.' in artikel 22 sub 4 der Arbeids
wet 1911 nimmer kan beteekenen gelegenheid 
om nog eens hetzelfde onderwijs .te ont
vangen.''. 

De noodzakelijke consequentie dezer opvat. 
ting was een ontslag van rechtsvervolging der 
beklaagden, waaraan zich thans vastknool)t 
het cassatieberoep van den Heer Pr.ocuieur
Generaal bij Uw College, ten einde eene beslis
sing te verkrijgen omtrent de belangrijke v:raag 
naar de beteekenis van art. :!2 sub 4 der 
Arbeidswet 1911. 

Voor het te geven antwoord is maatgevend 
het karakter van het woord ,,verder" in dat 
artikel. Is dit een bijwoord en dus eene be
paling van ,,ontvangen", dan is de uitlegging 
der Rechtbank onjuist, is het echte1 een bijyoe
geliJknaamwoord en behoort het bij ,,onderwijs" 
dan behoort z~j te worden gehandhaafd. 

Indien men de-discussies over de Arbeidswet 
nalees't, blijkt als hoofdbeginsel voorop te zijn 
gesteld, dat arbeid voor kinderen beneven de 
13 jaar of nog leerplichtig absoluut verkeerd 
werd geacht. Dit beginsel vindt uitdrukking 
in art. 4, waarin bepaald wordt, dat een kind 
beneden genoemden leeftijd or nog leerplichtig 
geen arbeid verrichten Illag. 

Daarnaast oordeelde men evenwel ,,leegloo
pen", zooals het herhaaldelijk genoemd wordt, 
ongewenscht. Hieraan nu dankt het voor
schrift van artikel 22 sub 4 zijn ontstaan, 
hetwelk bij wijze van uitzondering vaststelt, 
dat het doen verrichten van arbeid door een 
niet-leerplichtig kind van twaa!f jaar, of het 
niet-zorgen, · dat, zulk een kind geen · M'beid 
verricht, niet strafbaar is, indien aangetoond 
wordt,. dat geen voor het kind geschikte gele
genheid bestaat tot het ontvangen van onderwijs 
v66r des namiddags 5 uar, terwijl men voorts 
geacht wordt in het bewijs van het ontbreken 
dier gelegenheid te zijn geslaagd, indien het 
hoofd der school, hetwelk het kind bezocht, 
of de burgemeester van de plaats, waar zij 
gelegen is, verklaart: ,,dat voor het kind op 
die school geen gelegenheid- meer was verder . 
onderwijs te ontvangen." 

Breng ik .nu deze beginselen dier vVet met 
elkaar in 'Verband, dan schijnt mij de bedoeling 

10 
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van den wetgever deze te zijn geweest, dat ecn 
niet-leerplichtig kind van 12 jaar eerst dan ar
beid mag verrichten, wanneer het zou ,,leegloo
pen", m. a. w. indien er op de school, die het 
verliet, niet langer plaats is. 

Deze uitleggir.g is niet onvn· enigbaar met 
de1• text der wet. De uitdrukking ,,geleren
heH" toch van genoemd artikel duidt meer op 
de school zelve dan op het onderwjjs, terwjjl 
de presumptie omtrent het geslaagd zijn van 
het bewijs nimmer kan beoogen den inhoud 
der uitzondering op artikel 4 buiten de reeds 
getrokken grenzen uit te breiden. 

Bovendien kennen onze onderwijswetten, 
naast lager, middelbaar en hooger onderwijs, 
herhalings- en voortgezet onderwijs, doch 
,,verder onderwijs" als technischen term ont
moette ik nimmer. 

Met die· interpretatie is de geschiedenis in 
harmonie. In de bijlagen zal Uw College 
vinden eene missive van de arbeidsinspectie, 
waarin gewezen wordt op de verklaring van 
Minister Talma, dat met ,,verder onderwijs" 
,,langer onderwijs" wordt bedoeld. Ik inag 
U daarnaast nog wijzen op het debat van der 
La.an-Talma (handelingen II• Kamer 1910/11, 
blz. 1943 vlg. ), waaruit gelijke opvatting blijkt 
en waarbij genoemde l\iinister ,;verder" ge
braikte in den zin van ,,!anger". 

Ik houd derhalve ,,verder" voor eenc bepa
ling van ,,ontvangen" en dus voor een bijwoord 
van tijd, terwijl .,,meer", dat geenszins overbo
dig is, slaat op eene \Toeger bestaand hebbende 
gelegenheid. · 
., Wegens schending door niet- toepassing van 
de artt. 14 en 22 der Arbeidswet 1911, en door 
verkeerde toepassing van het vierde lid van 
Jaatstgenoemde bepaling, concludeer ik mits
dien tot cassatie van het beroepen vonnis in 
het belang der wet enkel voorzooveel daarbij 
een ontslag van rechtsvervolging werd uitge
sproken, voorts tot qualificatie van het bewe
zene als : ,,Als · hoofd van eene onderneming 
niet zorgen, dat in eene besloten ruimte, die 
bij .hem in gebruik is, geen arbeid wordt ver
richt in strijd met het bij de Arheidswet 1911 
bepaalde", en tot veroordeeling deswege van 
de gerequireerden, met toepassing van de 
evengenoemde artikelen dier wet en art. 23 Sr. 
iedei: in eene geldboete van f 10 subsidiair 10 
dagen hechtenis, met bepaling, dat Uwe uit
spraak de door partijen reeds verkregen rechten 
niet schaden zal. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Bosch; 

Gelet op het middel van cassatiP, namens 
den requirantvoorgesteld : (zie cone!. adv.-gen. ); 

0., dat blijkens het best1eden vonnis ten 
laste der gerequireerden in overeenstemming 
met de aanklacht wettig en overtuigend be
wezen is verklaard enz : (zie hiervoor de cone!. 
adv.-gen.); 

dat de Rechtbank de gerequireerden ter 
zake van dit feit h<>eft ontslagen van alle rechts
vervolging omdat zij het feit niet strafbaar 
oordeelde, in het bijzonder niet krachten& art. 22 
in verband met art. 14 der Arbeids"·et 1911, 
daar was· gebleken, dat de twaalfjarige Koert 
Post de zes jaarklassen der Lagere School 
had doorloopen en door.het Hoofd der school, 
die het kind na het vervullen van de leerver
plichting verliet, was verklaard, dat op 10 
Mei 1917 voor Koert Post op die school geen 
gelegenheid meer was antler onderwijs te genie
ten v66r 5 uur des namiddags dan alleen dat 
onderwijs, dat hij reeds genoten had ; 

dat toch, naar het oordeel der Rechtbank, 
daarmede door het schoolhoofd was verklaard, 
dat in den zin van art. 22, 46 lid der Arbeids
wet 1911 voor Koert Post op de betrokken 
school geen gelegenheid meer was, verder 
onderwijs te ontvangen, daar in die wetsbepa
ling met de uitdrukking ,,gelegenheid om verder 
onderwijs te ontvangen" nimmer kan bedoeld 
zijn ,,gelegenheid om nog eens hetzelfde onder
wij s te ontvangen"; 

0., dat tegen deze beslissing het middel van 
cassatie is gericht; 

Alsnu ten aanzien van dit middel: 
0., dat art. 4 der Arbeidswet 1911 inhoudt 

een stellig verbod van arbeid door kinderen, 
beneden 13 jaar of nog leerplichtig terwijl tegen· 
overtreding van dat verbod straf wordt be
dreigd bij a,rt. 22 in verband met art. 14 der
zelfde wet; 

dat het vierde lid van gezegd art. 22 ten 
aanzien van een kind dat, als Koert Post, de 
Lagere School voor het bereiken van den 13-
jarigen leeftijd heeftdoorloopen, bij uitzondering 
die strafbaarheid van hem die den arbeid doet 
verrichten, opheft, maar niet anders, dan in
dien hij aantoont ,,dat geen voor het kind 
geschikte gelegenheid tot het ontvangen van 
onderwijs ___ bestaat" ; 

dat in die voorwaarde geheel. algemeen 
wordt gesproken van. ,,onderwijs" zonder 
eenige beperking in het bijzonder ten aanzien 
van den aard van het te genieten onderwijs, 
en uitsluitend als eisch wordt gesteld, dat de 
gelegenheid om onderwijs te ontvangen ,,voor 
het kind geschikt1

' moet zijn, wat zeer wel het 
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geval kan zijn met het nog eens ontvangen 
van hetzelfde onderwijs, dat een voorgaand 
jaar door het kind genoten werd, zoodat uit 
h'et bestreden vonnis niet blijkt van het niet 
bestaan eener voor het kind geschikte gelegen 
heid om onderwijs te ontvangen; 

0., dat hieraan niet in den. weg staat, dat 
in den laatsten volzin van art. 22, 4• lid der 
Arbeidswet 1911 gezegd wordt, dat het niet 
bestaan eener geschikte gelegenheid orn onder
wijs te ontvangen geacht zal word~n te zijn· 
aangetoond door eene verklaring van het 
schoolhoofd of den Burgemeester daarin 
aangewezen, ,,dat voor het kind op die school 
geen gelegenheid meer was verder onderwijs te 
ontvangen"; 

dat toch in art. 22, vierde lid der Arbeids
wet 1911 de tweede volzin niet dient om de 
,, voor het kind geschikte gelegenheid tot het 
ontvangen van onderwijs", waarvan de eerste 
vo1zin spreekt, nader te omschrijven, maar 
bepaaldelijk om een geval vast te stellen, 
waarin de belanghebbende zal geacht worden 
te hebben aangetoond, dat die gelegenhcid 
niet bestaat, en dan' ook in de slotwoord.en 
van dezen volzin ,,dat voor het kind . . . geen 
gelegenheid meer was verder onderwijs te ont
vangen", het woord ,,verder" niet nader 
bepaalt het zelfstandig naamwoord ,,onder
wijs", maar het werkwoord ,,ontvangen"; 

0., dat dit alles wordt bevestigd door het 
voorgevallene bij de behandeling der Arbeids
wet 1911 in de Tweede Kamer der Staten
Generaal, waaruit blijkt, dat aanvankelijk 
was voorgesteld om rtlleen den eersten volzin 
van art. 22, 4• lid in die wet op de nemen, maar 
daaraan later cte !aatste volzin is toegevoegd
niet omdat men daardoor eenige wijziging wilde 
brengen in den aard van het te ontvangen on
derwijs, dien men wensehte als bovenomschre
ven, maar alleen, omd at men voor een bcklaagde 
van de overtreding van art. 22, 2• lid in verband 
met art. 14 der wet·, het bewijs der strafbaarheid 
der overtreding opheffende ornstandigheid, 
zooals die in den eersten volzin is omschreven, 
wilde vergemakkelijken ; 

O., dat mitsdien bij de bestreden beslissing 
de artt. in het middel aangehaald verkeerd 
zijn toegepast en gesehonden, zoodat het 
middel is gegrond ; 

Vernietigt in het belang der wet het vonnis 
door de Arr.-Rechtbank te Heerenveen den 

. 30sten November 1917 in deze zaak gewezen, 
doch alleen voor zoover het daarbij bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar is verklaard ; 

Gezien de artt. 14 en 22 der Arbeidswet 1911; 

Qualificeert de bewezen feiten a-ls : 
,,het als hoofd van eene ondernerning niet 

zorgen, dat in een beslotcn ruimte die bij hem 
in gebruik is, geen arbeid wordt verricht in 
strijd met het bepaalde in de Arbeidswet 1911"; 

Verstaat dat dit arrest geen nadcel ·kan 
toebrengen aan de rechten door partijen ver-
kregen. (N: J .) 

4 April 1918. BESLUIT, houdende bepaling 
vau den dag voor de candidaatstelling 
voor de verkiezing van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en van den dag, 
waarop de zitting van de Staten-Generaal 
zal worden geopend. S. 229. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 4 April 1918, n°. 33, Kabinet; 

Gezien · de Additionnele Artikelen VI en 
XI der Grond wet en de bepalingen der Kies wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

1 °. · dat de oandidaatstelling voor de ver
kiezing van de leden van de nieuwe Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in elken ki'<skring 
zal plaats hebben op Dinsdag 21 Mei 1918; 

2°. dat de zitting der Staten-Generaal zal 
worden geopend in eene vereenigde vergadering 
van de beide Kamers op Dinsdag den 17 Sep. 
tember d. a. v. des voormiddags te een uur. 

Onze Minister · van Binnenlandsohe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de beide Kamers der Staten-Generaal, aan 
den Raad van State, aan de Departementen 
van algemeen bestuur, aan de Algemeene 
Rekenkamer en hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den April 1918. 
WILHELMINA. 

De 1Win. van Staat, 1vfin. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 6 April 1918,) 

5 April 1918. BESLUIT, tcit schorsing van hot 
besluit van den raad der gemeente Wisch, 
van 22 Maart 1918, n°. XII, strekkende 
om aan het personeel aan de bijzondere 
scholen in die gemeente eene zoodanige 
jaarlijksche gra,tificatie te verleenen, dat 
hunne salarissen, zoo mogelijk, gelijk wor
den aan die der hoofden en ond~rwijzern 
(essen) in gelijke positie werkzaam bij het 
openbaar onderwijs in die gemeente. S, :!30. 

Geschorst tot I Noi·ernber 1918, 

10* 
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5 April 1918. BESLUIT, tot wijziging van for
mulieren voor aangiftebiljetten der inkom
stenbelasting. S. 231. 

WIJ WILHIILJ\,UNA, ENZ •. 

Op de voordracht van Onzen J\,linister van 
Financien van 16 .Maart 1918, n°. l:.:!8, Directe 
Belastingen; 

Gelet op artikel 44 der i-Vet op de Inkom
stenbelasting 1914; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
26 Maart 1918, n°. 52); 

Gezien het nacler· rapport van Onzen voor
noemden :;}Iinister van 3 April 1918, n°. 88, 
Directe Belasti:lgen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig a,·tikel. 

In de formulieren B-G, behoorende bij Ons 
besluit van 17 April 1915 (Staatsblad n°, 200) 
warden met ingang van 1 Mei Hll8 de vol
gende wijzigingen gebracht: 

A. Wat betreft het formulier C; 
In de opmerking, opgenomen tusschen de 

vragen VII en VIII, wordt : 
a. de noot onder 2°., aanvangende met de 

woorden .,Voor veranderlijke inkomsten", ge
lezen a]s volgt: 

(") Aancleelen in de opbrengst van een be
drijf of beroep, dat niet door den belastingschul
dige zelven wordt uitgeoefend (zooals tantiemes, 
uitkeeringen op geldschieting en commandite), 
worden beschonwd als baten van het kalender
jaar waarin hun bedrag wordt vastgesteld. 

b. onder 4°. achter ,,gebruikt" eene komma. 
geplaatst en het volgende ingevoegd: van de 
afschrijving welke noodig mocht zijn wegens 
het afloopen van een aan den belastingplich_tige 
toekomend recht, dat· aan een termijn is ge
bonden (bijv. erfpachtsrecht). 

Vraag VIII, letter d, wordt gelezen als volgt: 
d. zuivere opbrengst van rechten op verloj- of 

nonactiviteitstraktement, wachtgeld of pensioen 
1tit 's Rijks schatkist. 

(Van verlof- en nonactiviteitstraktementen, 
wachtgelden en pensioenen moeten de ver
plichte bijdragen voor pensioenen en fondsen 
warden afgetrokken.) 

1. verlof- of nonactiviteitstrakte-
ment . . . .· .... f ....... 

2. wachtgelden . . f ..... . 
3. pensioenen . ,, ..... . 

Totaal . . . f ..... . 
Af: de helft van het ge

zamenlijk bed rag der wach t
gelden en pensioenen die 
v66r 1 Mei 1915 zijn inge
gaan, tot een maximum 
van f 500 ....... ,, 

Totaal . . . f ....•.. 

Vraag IX wordt gelezen als volgt: 
Met welk bedrag moet het hier

boven uangegeven inkomen warden 
verminderd ter zuke van' renten 
van schulden, die tot aankoop, stich
ting, verbetering of verandering van 
binnen het Rijk gelegen gebouwen 
en gronden zijn aangegaan? . . . ,, .....•. 

B. Wat betreft het formnlier G: 
De in <lit formulier voorkomende vraag en 

de danronder geplaatste aanteekening, worden 
door het volgende vervangen : 

Hoeveel bedraagt het aandeel, 
dat de bovenvermelde belasting
plichtige in het laatst verloopen 
kalenderjaar in de opbrengst van 
Uw bedrijf of beroep (of dat Uwer 
vennootschap) heeft genoten? . . f ......... . 

(Aan te geven het aandeel, waar
van het bedrag in het laatst ver
loopen kalenderjaar is vastge-
steld.) · 

Op welk boekjaar had boven
bedoeld aandeel betrekking ? 

Indien de deelgerechtigdheid 
nog niet gednrende een geheel 
kalenderjaar heeft bestaan, hoe 
groot is clan het bekend of te be
grooten jaarlijksch bedrag van 
het aandeel? .... ,' .... f ......... . 

C.· Wat betreft de formulieren B-G : 
De vermelding van de straf op het opzettelijk 

onjuist of onvolledig invullen der aangifte 
wordt aldus gewijzigd, dat in plaats van, .,met 
geldboete van ten hoogste drie duizend _qulden"· 
wordt gelezen : 

met gevangenisstrafvan ten lwogste zes niaanden. -
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
,ml warden gezonden aan den Raad van State. 

'.s-Gravenhage, den 5den April 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financilin, TREUB. 
(Ui~qeg. 20 April 1918.) 

5 April 1918. BESCHL'l:KlNG van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, tot uitvoering_ 
van het Koninklijk besluit van 7 Maart 
1918 (Staatblad n°. 157). 

De :Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken ; 

Overwegende, dat krachtcns het Koninklijk 
besluit van 7 Maart 1918 (Staattsblad n°. 157), 
strekkeude tot verva;.,ging van het Koninklijk 
besluit van 21 Februari J 917 (Staatsblad 
n°. 223), verboden zjjn, tenzij met vergunning 
van den Minister van Binnenlandsche Ziiken 
en. nrnt inachtnerning van de door dezen ter 
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voorkoming van verbreiding der besmet-ting te 
geven voorschriften : · 

10. onderzoek van personen en goed~~en op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen · door 
middel van p!"Oefnemingen op dieren ; 

2°. het "verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen overleden aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest ; 

3°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van dieren gestorven aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest ; 

4°. het vervoer van stoffen die pest- of 
cholerasmetstoffen bevatten of verdacht warden 
dit te doen; 

Gelezen het advies van den Oentralen Ge
zondheidsraad van 10 Januari 1918, ri0 • 28; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 

§ 1. . Onderzoek van personen en goederen op de 
aanwezigheid van pestsmetstoffen door middel van 

proefnemirl{Jen op dieren. 

Aanvragen om vergunning tot het verrichten 
van zulk een onderzoek kunnen warden gedaan 
aan den inspecteur, krachtens de Gezondheids
wet belast met het toezicht op de handhaving 
der wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten, in wiens inspectie men het onder
zoek wil verrichten. 

Daarbij ~ullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten warden gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit waar het onderzoek zal 
warden verricht, en devoorzorgen welke bij het 
onderzoek zullen warden genomen tegen de 
verspreiding van de smetstof. 

Er zal o.a. moeten blijken welke voorzorgen 
de aanvrager heeft genomen : 

a. om de localiteit waar het onderzoek zal 
warden verricht ontoegankelijk te maken voor 
personen die niet bij het onderzoek behoe
ven te zijn, · en voor dieren die daarbij niet ge
bezigd worden. 

b. om de ontsnapping van proefdieren te 
voorkomen; 

c. om de vernietiging der proefdieren enz. 
behoorlijk te doen plaats hebben; 

d. om de personen, kleeren en voorwerpen 
voldoende te kunnen ontsmetfon. 

Voorts zal moeten worden opgegevcn, welke 
personen bij het onderzoek tegenwoordig zullen 
zijn en inlichtingen moeten worden gegeven 
aangaande de bekwaamheid, de ervaring, de 
nauwgezetheid en de betrouwbaarheid van de 
personen die bij het onderzoek znllen behulp
zaam zijn. 

De inspecteu~ brengt de aanvrage, met- bij
voeging van zijn advies, zoo spoedig mogelijk 

( desnoods per telegraaf) over aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

§ 2. H et verrichten i•an lij kopeningen op lij ken 
van personen overleden aan de pest of verdacht 

van aan de pest li,jdende te zijn geweest. 

Aanvragen om vergunning tot het verrichten 
van zulk eene lijkopening kunnen worden ge
daan aan den inspecteur, krachtens de Gezond
heidswet belast met het toezicht op de hand
having der wetteltike bepalingen betreffende 
besinettelijke ziekten, in wiens inspectie men 
de lijkopening wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogel\jke inlichtingen 
moeten warden gegeven betreffende : 

a. de wijze waarop de stoffen, van het lijk 
afkomstig, zullen warden gehouden buiten het 
bereik van dieren, welke de smetstof kunnen 
verspreiden ; . 

b. de wijze waarop die stoffen zullen warden 
verzameld en onschadelijk gema~kt ; 

c. de voorzorgen tegen .verspreiding der 
smetstof, te nemen door hen die de lijkopening 
verrichten, en door hen dfe daarbij behulpzaam 
zijn. 

Met de aanvrage wordt gehandeld als met 
die bedoeld in § 1. 

§ 3. Het verrichten van lijkopeningen op lijlcen 
van dieren gestorven aan de pest of verdacht van 

aan de pest lijdende te zijn geweest. 

Aanvragen om vergunning tot het verrichten 
van zulke lijkopeningen kunnen worden gedaan -
aan den inspectenr, krachtens de Gezondheids
wet belast met het toezicht op de handhaving 
der wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten, in wiens inspectie men de lijk
openingen wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit waar de ljjkopeningen 
zullen warden verricht, e1~ de voorzorgen welke 
daarbij zullen warden genomen tegen de v'er
spreiding van de_ smetstof. 

Er zal o.a. moeten blijken welke voorzorgen 
de aanvrager heeft genomen : 

a. om de localiteit waar de lijkopeningen 
zullen warden verricht, ontoegankelijk te 
maken voor personen die niet bij het onderzoek 
behoeven te zijn, alsmede vo_or dieren ; 

b. om de vernietiging der dierenlijken b\'l
hoorlijk te doen plaats hebbe_n; 

c. om de personen, kleeren en voorwerpen 
voldoende te kunnen ontsmetten. 

Voorts zal moeten warden opgegeven, welke 
personen bestemd zijn om bij de lijkopeningen 
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tegenwoordig te zijn, en inlichtingen moeten 
worden gegeven aangaande de bekwaamheid, 
de ervaring, de nauwgezetheid en de betrouw
baarheid van de personen die bestemd zijn 
daarbij behulpzaam te zijn. 

De inspecteur brengt de aanvrage, met bij
voeging van zijn advies, over aan den Minister 
van Binnenlansche Zaken. 

§ 4. Vervoer van stoften die pestsmetstoffen be-
vatten of verdacht warden dit te doen. · 

Het vervoer van zulke stoffen zonder geleide, 
met eenig ·middel van vervoer, wordt niet toe
gelaten. 

Het vervoer is geoorloofd, wanneer het per
soonlijk geschiedt door een lid van den Cen
tralen Gezondheidsraad, 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, 
hygienisch of pharmaceutisch laboratorium, 
door een geneeskundige of door een persoo~ 
het bezit van eene bijzondere schriftelijke 
machtiging daartoe _van een ~lid~van'l'_den _Cen
tralen Gezondheidsraad, een inspecteur, een 
directeur of een geneeskundige als bovenge
noemd. · mits : 

a. d~ te onderzoeken stof, met uitzondering 
van doode ratten (rattenlijken), zij gebracht in 
een waterdicht gesloten wijdmondsch ·Jleschje, 
dat, degelijk met gegolfd carton, watten of 
houtwol omgeven, in een stevig goed gesloten 
kistje of bus verpakt is, welk kistje of busje 
weder met papier is omwikkeld of wel in ver
pakkingsmateriaal, daartoe verstrekt door het 
Centraal laboratorium voor de volksgezond
heid; 

b. de te onderzoeken doode ratten (ratten
lijken) gebracht zijn in eene met schroefsluiting 
afgesloten metalen bus, in welker deksel zich 
eene met een schroefdopje gesloten kleine 
ope~ing bevindt en welke bus zoodanig hangt 
in een daarvoor bestemd goed gesloten houten 
kistje, dat de bus bij het dragen steeds verticaal 

blijft, of wel in verpakkingsmateriaal, daartoe 
verstrekt door bet Centraal laboratorium voor 
de volksgezondheid ; 

c. het pakket voorzien zij van een duidelijk 
adres en daarop ook het woord ,,smetstof" 
met duidelijke letters vermeld zij. 

§ 5. Y ervoer van stoffen die cholerasmetstoffen 
bevatten of verdacht warden dit te doen. 

Het vervoer van znlke stoffen is geoorloofd, 

mits met inachtneming van de voorschriften 
in § 4, onder a en c omschreven. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de N ededandsche Staatscourant. 

's Gravenhage, 5 April 1918. 
· Voor den Minister, 

De Secretari-~-Generaal, J. B. KAN. 

5 April 1918. ARREST van den Hoogen Raad , 
Art. 12 van de onderhavige verordening 

van hP.t mi!. gezag luidende: ,,Het Mil. 
Gezag zal aan kooplieden, winkeliers en 
neringdoenden, van wie hij vermoedt, dat 
zij ten uitvoer verboden goederen afleveren 
met bestemming naar het buitenland, uit
slag van die goederen uit hunne panden 
verbieden"' behelst niets anders dan een 
mededeeling of bedreiging; de wettigheid 
van een verbod tot uitslag kan nooit ge
grond zijn op het enkele feit dat hij, die 
dat verbod geeft, tevoren heeft medege
deeld, dat hij in zekere gevallen tot het 
nemen van zoodanige maatregelen zal 
overgaan. 

. Derhalve kan de rechtmatigheid van het 
verbod nooit hierop worden gegrond, dat 
dit zou steunen op genoemd art. 12 en 
deze bepaling door het mil. gezag zon zijn 
vastgesteld binnen den kring van zijne 
bevoegdheid. 

Echter, oak al vat men art. 12 anders op 
.- nl. als een regeling, waarbij het mi!. 
gezag zich de daarbij bedoelde bevoegd
heid toekent - dan nog moet het cassatie
beroep worden verworpen omdat het Hof 
alsdan terecht de onverbindbaarheid van 
dat art. heeft aangenomen. 

In art. 22 der Oorlogswet vindt genoemde 
bepaling niet hare rechtvaardiging,. daar 
de rijkswetgever bij de wet van 3 Augus
tus 1914, S. 344, bet onderwerp van den 
uitvoer van ten uitvoer verboden goederen 
in zijn vollen omvang heeft geregeld en 
die wet een dergelijk ver'!:Jod als in genoemd 
art. 12 vervat niet kent. De bedoelde 
regeling treedt niet alleen in hetgeen van 
algemeen rijksbelang is, maar ook in strijd 
met de wet. 

Ook art. 35 der Oorlogswet geeft aan de 
verordening geen wettigen grondsiag. W el 
kan een verbod tot wegvoeren uit een in 
staat van beleg verklaard gebied van ten 
uitvoer uit het Rijk verboden goederen 
~p dat artikel gegrond zijn, maar genoemd 
art. 12 gaat veel verder, daar het den uit
slag verbiedt, onvers.::hillig waarheen die 
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uitgeslagen goederen moeten ,worden ver
voerd. 

De daad vim het Mil. Gezag (den Staat), 
die noch in art. 22, noch in 35 ·der Oorlogs
wet, noch in eenige anilere wettelijke bepa
ling steun vindt, is derhalvc onrechtmatig. 

(Oorlogswet artt. 22 en 35.) 

Voorzitter : 
Mr. Jhr. W. H. de Savorning Lohman. 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, C. 0. Segers, 
H. Hesse en H. M. A. Savelberg. 

De Staat der Nederlanden te 's-Gravenhage, 
eischer tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te ;s-Gravenhage op 28 Juni 
1917 tusschen partijen gewezen, (N. J. 1917, biz. 
1013, Red.), advocaat Mr. J. R. Tliorbecke, 
gepleit door Mr. J. Telders 

tegen: 
C. F. Melsen, koopman te Bergen op Zoom, 
V\)rweerder in cassatie, advocaait Mr. G. A. van 
Haeften. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddelen zijn voorgedragen : 
,,I. Schending of verkeerde toepassing van 

de artt. 187 Groridwet, 11 van.de Wet van 14 
Juni 1822, (S. 10), gewijzigd bij de Wet van 15 
Mei 1829, (S. 28), 1, 20, 22, 35, 49 van 'de Wet 
van 23 Mei 1899, (S. 128), a;rt. 12 van het 
besluit van den Luitenant-Generaal, Comman
dant van het Veldleger, het mil. gezag uitoefe
nende in de Provincies Noord-Brabant, Lim
burg en Gelderland, bezuiden de Waal, buiten 
de stellingen en afzonderlijke forten, van 12 
Juli 1915, afgekondigd 21 Juli 1915, 140, 141, 
Provinciale wet, 135, 150 en 153 van de Gemeen
tewet; 

door art. 12 der militaire verordening 
voornoemd onverbindbaar te· verklaren, op 
grond dat dit artikel van gezegde verordening 
betreft een onderwerp, dat de Rijkswetgever 
in vollen omvang heeft geregeld; 

ten onrechte, omdat: 
1 o. indien da t art. 12 inderdaad betreft. een 

onderwerp, door den Rijkswetgever in vollen 
-0mvang geregeld, dit op zich zelf niet voldoende· 
is, om de onverbindbaarheid aan te nemen 
voor de door het :militair gez~g uit te vaardigen 
verordening, daar de wetgever die bovenbe
doelde beperking niet heeft ,voorgeschreven, 
terwijl voor het geval dit wel zou moeten 
worden aangenomen, de vraag,in elk bijzonder 
geval of eene militaire verordening is getreden 

i in hetgeen is van algemeen rijksbelang, niet 
I staat ter bes]issing van den Rechter ; 

2°. de rijkswetgever die materie niet in 
vollen omvang heeft geregeld d.w.z. slechts 
ten deele als van _algemeen rijksbelang heeft 
aangemerkt, zoodat daarnevens eene regeling 
door het mi!itaire gezag, krachtens de bevoegd
heid gegeven in art. 22 van bovengenoemde wet 
op den staat van oorlog eii beleg mogelijk 
bltift; 

II. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 187 Grondwet, 1, 20, 22, 35, 49 Wet van 
23 Mei 1899, (S. 128), art. 12 van het Besluit 
van den Luitenant-Generaal Commandant 
van het Veldleger, het militair gezag uitoefe
nende in de provincies Noord-Brabant, Limburg 
en Gelderland bezuiden de Waal, buiten de · 
stellingen en afzonderlijke forten van 12 Juli 
1915, afgekondigd 21 Juli 1915; 

door art. 12 van de verordening van het 
militaire gezag onverbindbaar te verklaren, 
op grond dat die maatregel niet wordt gedekt 
door art. 35 van de bovengenoemde wet op· 
den staat van oorlog en beleg ; 

ten onrechte, omdat, waar in art. 35 voor
noemd geene bepaalde middelen zijn voorge
schreven, waardoor het wegvoeren van in 
dat artikel bedoelde goederen mag worden belet, 
het militaire gezag vrij is tot het aanwenden van 
alle middelen ter bereiking van dat doel". 

Krachtens art. 7 van de Wet van 23 Mei 
1899 (S. 128), wordt het militair gezag in die 
wet bedoeld, uitgeoefend door de autoriteiten, 
daartoe door de Koningin of van Harentwege 
door den Minister van Oorlog aangewezen. 

Ter uitvoering van deze bepaling is, voor 
zoover thans van belang, bij art. 3 van de 
Instructie vastgesteld bij het K. B. van 22 
Januari 1904 (S. 10), als drager van dat mili
tair gezag aangewezen de Commandant van het ' 
Veldleger. Dit artikel is eerst gewtjzigd bij 
K. B. van 30 September 1915 (S. 413) en was 
dus nog geldend ten tijde van het verbod in 
deze zaak bedoeld t.w. gegeven op of ongeveer 
op 17 September 1915, ingaande op genoemden 
dag. 

De drager van het ,,militair gezag" ontleent 
zijne bevoegdheden als zoodanig reehtstreeks 
uit de Wet van 1899. Daargelaten welke uit 
militair oogpunt, de hierarchische verhouding 
moge zijn tusschen dragers van bedoeld ,,mili
tair gezag" van verschillenden militairen 
rang en welke invloed daardoor door den hooge. 
re in rang, indirect kan worden uitgeoefend op 
de uitoefening van het ,,militair gezag", door 
den in rang lager staande, heeft elke drager 
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van dat ,,militair gezag" in het hem als zoodanig 
toegm;ezen gebied, een van superieuren vol
maakt onafhankelijke positie. Van eenige 
ondergeschiktheid van een ,,militair gezag
drager' ', aan bevelen,. verordeningen, besluiten 
van een collega, is in geenerlei opzicht sprake. 

De Commandant van het Veldleger, krachtens 
het aangehaald besluit van 1904 het ,,militair 
gezag" 'uitoefenende in de provincien Noord
Brabant enz., heeft nu op 12 Juli 1915 vastge
steld eene verordening waarvan art. 12 luidt : 
,,het militair gezag zal aan kooplieden, winke
liers en neringdoenden, van wie het vermoedt, 
dat zij ten uitvoer verboden goederen afleveren 
met bestemming voor h()t buitenland, uitslag 
van die goederen, uit hunne panden ver
bieden"., 

Ik kan hier, ook bij de meest royale opvatting 
der woorden, niets anders uit lezen, noch iets 
anders als de bedoeling onderstellen, dan dat 
hier gegeven is en.-bedoeld is te geven, eene 
waarschuwing, tot welke maatregelen bet 
,,militair gezag" onder bepaalde omstandighe
den zou overgaan. i\fet de woorden het 
,;militair gezag" kan hier niet anders bedoeld 
zijn, dan de drager van ,het ,,militair gezag" 
waarvan in art. 7 der Wet van 1899 gesproken 
wordt ; in de verordening worden die woorden 
telkens,en steeds in dien zin gebruikt. ·waar 
nu zooals ik reeds aanstipte, ieder ,,militair. ge
zagdrager" als zoodanig, van niemend bevelen 
heeft af te wachten, kan ik ten slotte aan art. 12 
geene andere beteekenis of strekking toekennen, 
dan dat de Commandant van het Veldleger 
daarbij kennis geeft, hoe hij in de daarbij 
bedoelde gevallen voornemens is te handelen. 
Zoodanige mededeeling is slechts voor kennis
geving aan te nemen, men kan er over twisten 
of ze al dan niet in eene verordening op haar 
eigenaardige plaats is, van eenige toepassing 
van een dergelijk artikel kan dunkt mij nooit 
sprake zijn. Men heeft vooreerst slechts af 
te wachten, of c. q, aan het uitgedrukt voorne
men gevolg wordt gegeven en geschiedt dit, 
dan eventueel na te gaan, of het ,,militair 
gezag" krachtens de wet tot het geven van het 
verbod bevoegd was. Immers een bevoegd
heid die een militair gezaghebber niet uit de 
wet zou, kunnen ontleenen, kan hij zich uit 
ter aard niet scheppen, door die zichzelf bij 
eene door hem vastgestelde verordening toe 
te kennen. 

Is dat alles z66 en ik kan het niet anders 
zien, dan is er geenerlei aanleiding om de 
vragen onder de oogen te zien, door de cassatie
middelen te berde gebracht. !miners of de 

verordeningsbevoegdheid van het ,,mihtair 
gezag" ex art. 22 der Wet van 1899, beperkt 
is tot het regelen van wat niet tevens is van 
algemeen rijksbelang, of c. q. de Rechter 
zoodanige verordening, die regelen stelde 
betreffende zaken van algemeen rijksbelang, 
buiten toepassing zou moeten laten en of in 
dit geval, in de verordening wordt geregeld, 
wat reeds in vollen omvang door het rijksgezag 
geregeld was, zijn alle vragen die alleen dan 
een antwoord vorderen, indien een bepaald 
artikel eener verordening daartoe aanleiding 
zou ge~en eri dit voor toepassing in aanmerking 
zou kunnen komen, juist dit is echter met het 
aangehaald art. 12 der verordening, - waar 
het in deze procedure alleen om gaat - onmo
gelijk. De rechtmatigheid van het gegeven 
verbod hangt in het geheel niet af van de 
waarde of onwaarde van art. 12 der verorde
ning, waarbij zulk een verbod hoogstens in 
uitzicht werd gesteld; voor dat verbod zal 
men elders een wettelijken grondslag moeten 
zoeken. 

vVel is waar heeft het Hof, het vonnis der 
Rechtbank met wijziging der gronden bevesti
gend, de gegrondheid der ingestelde vordering 
aangenomen, omdat het art. 12 bovenbedoeld 
onverbindbaar achtte als tredende op wetge
vend terrein van Rijksbelang, en zijn de 
middelen tegen die beslissing en de daarvoor 
in het arrest aangevoerde gronden gericht, 
doch gesteld al, dat de beschouwingen te dien 
aanzien namens den Staat gegeven, volkomen 
juist waren, dan zou dit den Staat toch niet 
kunnen baten, daar art. 12.dan, zij het formeel 
in eer hersteld, even krachteloos zou zijn als 
het steeds is geweest, nl. voor elke toepassing 
onvatbaar en nooit in staat om een wettelijken 
grondslag te bieden aan een verbod als waarover 
het spreekt. 

Naar mijne meening zal derhalve het eerste 
middel, noch wat het eerste noch wat het tweede 
onderdeel betreft, tot cassatie kunnen leiden. 

Ook het tweede middel beoogt eene verkla
ring te verkrijgen, dat art. 12 bovenbedoeld, 
verbindbaar zou zijn en de rechtmatigheid 
van het gegeven verbod,. ·over art. 35 heen, 
op dat art. 12 te ·gronden. In die richting zou 
~ok dit middel onaannemelijk zijn. Men mag 
echter het middel naar mij voorkomt ook iets 
ruimer opvatten en er in iezen het betoog, 
dat het gegeven verbod ten onrechte niet ge-. 
rechtvaardigd is geoordeeld door art. 35 en 
als daad van uitvoering daarvan. 

Dat artikel, voor zoover het in ·dit geval in 
aanmerking . zou kunnen komen, verklaart 
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het ,,militair gezag" bevoegd, het ~vegvoeren 
van levensmiddelen en andere voorwerpen, 
van in staat van beleg verklaard grondgebied 
te beletten. 

In de wjjze waarop dat wegvoeren eventueej 
zal worden belet, is het ,,militair gezag" niet tot 
bepaalde maatregelen beperkt, in het bizonder 

'ligt in het aangehaald artikel niet, dat slechts 
zou mogen warden opgetreden, om met den 
sterken arm eene poging tot wegvoeren van 
bedoelde zaken tegen te gaan en het ,,militair 
gezag" lijdolijk zou moeten blijven, totdat met 
de maatregelen van uitvoering van een voorne
men tot wegvoeren zou zijn.begonnen. Zoo werd 
dan 90k bij arrest van den Hoogen Ri,ad van 
28 December 1915 W. 9934 (biz., 3) (N. J. 
1916 biz. 546, Red.) -reeds beslist, dat een 
verbod om levensmiddelen (uit Zeeland) uit 
te voeren, als bevel om zich van dien uitvoer 
te onthouden, steunde op art. 35. 

Daaruit volgt ('Chter geenszins, dat het 
,,militair gezag" nu oak krachtens, dat voor
schrift bevoegd zou zijn, om te verbieden 
en feitelijk te beletten, elke handE,ling die in 
welk verwijderd verband dan ook, een verboden 
of niet gewenscht wegvoeren zou kunnen 
bevorderen, (verg. arr. H. R. 19 Juni 1916 
W. 9981 (N. J. 1916 biz. 811, Red.) en de daar
aan voorafgaande conclusie van mijn ambtge
noot ilir. Besier). Ik zou meenen, dat een 
verbod om bepaalde handelingen te verrichten, 
strekkende om het wegvoeren van yoorwerpen 
te verhinderen, alleen clan op grond van art. 
35 ware te billijken, als er en voor zoover 
tusschen het verbodene en het niet ge\venscht 
wegvoeren, eenig rechtstreeksch v:erband zou 
bestaan. 

Het in deze zaak gegeven verbod tot uitslag 
uit de woning en de magazijnen van Melsen, 
van alle ten uitvoer verboden artikel_en voor 
den tijd van vier weken, gaat dan naar mijn 
oordeel verder, dan naar art. 35 geoorloofd is 
te achten. Elke uitslag, elk vervoer dus van 
de bedoelde zaken van uit die woning en maga
zijnen_, ook zonder eenig verband met een voor
genomen wegvoereh uit het in staat van beleg 
verklaard gebied, zelfs met de _meest vast
staande bedoeling om het niet weg te voeren, 
wordt door het bedoeld verbod getroffen. 

Het meergenoemd art. 35, geeft aan het 
,.militair gezag" ook de bevoegdheid aan niet
niilitairen, die voor de · verdediging nuttig 
werkzaam kunnen zijn, het verlaten van het 
in staat van beleg verklaard gebied te verbieden 
en te verhinderen. Bij de door den Staat in 
deze zaak verdedigde opvatting, zou dus c. q. 

het ,,militair -gezag" aan zoodanigen burger 
op grond van art. 35 mogen verbieden, geduren
de vier weken zijne woning te verlaten. Dat 
stelsel ·lijkt mij ook, door deze voorstelling 
zijner gevolgen, als onaannemelijk aange
toond. 

Ook het tweede midder acht ik dus, ook bij 
de ruimste lezing, ongegrond. 

Onder deze omstandigheden meen ik mij te 
mogen onthouden van een onderzoek, of de 
Commandant die het becloeld verbocl met 
ingang van. 17 September l!H5 uitvaardigde, 
v66r of op dien datum, ingevolge art. 7 der vVet 
van 1899, in verband met de toen naar aanlei
ding daarvan gedane aanwijzingen, wettelijk 
bevoegd was het ,,militair gezag"· in die wet 
bedoeld uit te oefenen. 

Ik concludeer tot yerwerping van het beroep 
en veroordeeling van den Staat in de kosten 
van cass·atie. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat uit"het bestreden arrest en het claarin 
voor wat d~ feiten betreft overgenomene uit 
het tusschen partijen gewezen vonnis .dcr 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van · 30 
Mei 1916 (N. J. 1917 biz. 64 Red.) blijkt, dat 
partij l\folsen bij inleidende dagvaarding onder 
meer heeft gesteld : 

dat de Generaal-Majoor, Commandant der 
Divisiegroep ,,Brabant", het militair gezag 
uitoefenende in de provincien Noord-Brabant, 
Limb{irg en Gelderland_bezuiden de Waal-voor 
de plaatsen, gelegen buiten het gebied der 
stellingen en aizonderlijke forten, heeft kunnen 
goedvinden om op of ongeveer 17 September 
1915 aan hem, l\folsen, te verbieden den uit-
slag uit zijne woning en magazijncn _aan do 
Potterstraat te Bergen op Zoom van alle ten 
uitvoer verboden artikelen voor den tijd van 
vier weken, ingaande 17 September 1915 en 
eindigende 15 October 1915, welk verbocl, 
daarop neerkomende, dat het eischer verboden 
was gedurende dien tijd die goederen te ver
koopen, althans uit zijn voorraad af te leveren 
daadwerkelijk is gehandhaafd door een wacht 
voor den· ingang van waning on magazijnen 
te plaatsen om den uitslag desnoods met geweld 
te ver bieden ; 

dat echter dit verbod en de tenuitvoerlegging 
daarvan onrechtmatig waren, daar het l\Iili
tair Gezag tot die handelingen onbevoegd 
was en' eischer daardoor groote schade heeft 
geleden, die de Staat verplicht is hem te ver
goeden als aansprakelijk voor de handelingen 
van voornoemdcn Commandant, op grond 
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waarvan hij onder meer heeft ·gevorderd, dat 
de Staat ·zou worden veroordeeld om aan hem, 
::\felsen, te vergoeden· alle schaden, kosten en 
interessen door voormelde onrechtmatige daad 
geleden of te lijden, nader op te maken bij staat 
en te vereffenen volgens de wet ; 

0., dat de gedaagde den eisch heeft bestreden, 
onder andere op grond, dat van een onrecht
matige daad geen sprake is, wijl bet verbod 
aan llfelsen is cipgelegd krachtens art. 12 der 
Verordening van het militair gezag van 12 
Juli 1915, afgekondigd op de wijze door dat 
gezag bepaald voor de in staat van beleg zijnde 
gemeenten, waaronder Bergen op Zoom be
hoorde, en volkoinen bevoegdelijk is gedaan, 
wijl dit gezag gerechtigd was zulk een voorschrift 
te 1naken krachtens ~rt. 22 der Wet van 23 Mei 
1899 (S. 128), waarop de Rechtbank den eisch 
heeft toegewezen ; 

0., dat de Staat van deze uitspraak in hooger 
beroep is geko:men, doch dat het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage bij het bestreden arrest het 
vonnis heeft bekrachtigd, zulks op grond, dat 
art. 12 der bovenbedoelde Verordening van 
12 Juli' 1915 niet als verbindend is te be
schouwen; 

dat toch, waar gezegd art. 12 betreft een 
onderwerp, dat de Rijkswetgever in vollen 
omvang heeft geregeld, datartikelniet bevoegde
lijk kan zijn uitgevaardigd krachteii.s art. 22 
der Wet van 1899, terwijl dit artikel ook niet 
steunt op art. 35 der voormelde wet, daar het 
een veel verdere streli;king heeft dan de maat
regelen tot het nemen waarvan het militair 
gezag in deze wetsbepaling bevoegd is verklaard; 

0., dat tegen deze beslissing zijn aangevoerd 
de navolgende middelen van cassatie: (zie 
cone!. adv.-gen.); 

0., ten aanzien van de beide middelen van 
cassatie: 

dat deze nimmer tot vernietiging van het 
bestreden arrest kunnen leiden, voorzooverre 
zij de rechtmatigheid van het uitgevaardigde 
verbod trachten aan te toonen, op grond dat 
dit zou steunen op art. 12 der bovenvermelde 
verordening van het militair gezag van 12 Juli 
1915 en deze bepaling door dat gezag zou zijn 

-genom·en binnen den kring van zijne bevoegd
heid; 

dat toch gezegd art. 12, luidende : 
,,Het Militair Gezag zal aan kooplieden, 

winkeliers en neringdoenden, van wie het 
vermoedt, dat zij ten uitvoer verboden goederen 
afleveren met bestemming naar het buitenland, 
uitslag van die goederen uit hunne panden 
verbieden"; niets anders behelst dan eene 

mededeeling of bedreiging, dat het militaire 
gezag aan kooplieden, winkeliers en nering
doenden, omtrent wie het een zeker vermoeden 
koestert, den uitslag van zekere goederen uit 
hunne panden zal verbieden; 

dat nu de wettigheid van een verbod tot 
uitslag nooit gegrond kan zijn op het enkele 
feit, dat hij, die dit verbod_geeft·, te voren heeft 
medegedeeld, dat hij · in zekere gevallen tot 
het nemen van zoodanigen maatregel zal over
gaan; 

0., echter, dat ook al geeft men met· den 
eischer tot cassatie aan het artikel een andere 
strekking en al neemt men aan, dat het mili
tair gezag daarin zich de bevoegdheid geeft om 
in bepaalde gevallen aan zekere personen den 
uitslag van ten uitvoer verboden go<:lderen uit 
hunne panden te verbieden, de voorgedragen 
middelen niet tot cassatie kunnen leiden ; 

0., toch, wat betreft het eerste middel : 
dat art. 22 der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128) 

aan het militair gezag wel de bevoegdheid 
geeft om voor een gebied, dat in staat van 
beleg is verklaard, politieverordeningen vast 
te stellen, doch dat dit gezag zich bij het vast
stellen dier verordeningen moet houden binnen 
de perken, die bij de Gemeentewet en de 
Provinciale wet aan de Gemeenteraden en 
Provinciale Staten zijn gesteld, en dus niet 
mag treden in hetgeen van algemeen rijksbe
lang is; 

dat in elk geval zulk eene verordening niet 
in strijd mag zijn met eene bestaande wettelijke 
regeling, tenzij dan de -Wet van 1899 dit 
anders bepaalt, gelijk in de artt. 29 en 30, en 
ten deze art. 12 voornoemd met de wet· in 
strijd is, daar de rijkswetgever bij de Wet van 
3 Augustus 1914 (S. 344) het onderwerp van 
den uitvoer van ten uitvoer verboden goederen 
in zijn vollen omvang heeft geregeld, zoodat een 
voorschrift krachtens hetwelk, ter voorkoming 
van zoodanigen uitvoer, uitslag van ten uit
voer verboden goederen uit een bepaald pand 
kan warden verboden, terwijl de wet een derge
lijk verbod niet kent, met die wet in strijd is 
en door den Rechter niet als verbindend mag 
worden beschouwd ; 

dat het eerste onderdeel van het middel 
mitsdien niet gegrond is, terwijl een onderzoek 
naar het tweede onderdeel achterwege kan 
blijven, wijl daarbij wordt uitgegaan van de 
met de werkelijkheid in strijd zijnde veronder~ 
stelling, dat de rijkswetgever de materie van 
den verboden uitvoer uit het Rijk niet in haar 
vollen omvang zou hebben geregeld; 

0., ten aanzien van het tweede middel: 



155 6-8 APRIL. 1918 

dat de Wet van 23 Mei 1899 (S. 128) aan het 
militair gezag de bevoegdheid geeft om. het 
wegvoeren uit het in staat van beleg verklaarde 
grondgebied van voorwerpen, waaronder ook 
die waarvan de uitvoer uit het Rijk verboden 
is, behooren, te beletten, welk beletten ook 
kan geschieden door middel van een algemeen 
-of voor bepaalde personen geldend verbod; 

dat derhalve een verbod tot wegvoeren uit 
een in staat van beleg verklaard gebied van 
ten uitvoer uit het Rijk verboden goederen 
·Op art. 35 gegrond kan zijn, doch art. 12 veel 
verder gaat, daar hierin sprake is van een ver
bod tot uitslag van bepaalde goederen uit 
bepaalde panden, onverschillig waarheen die 
-nitgeslagen goederen moeten worden vervoerd, 
-derha!ve ook wanneer van zulk wegvoeren 
geen sprake is ; 

dat mitsdien het Gerechtshof terecht heeft 
.aangenomen, dat het militair · gezag ook aan 
art. 35 niet de bevoegdheid kon ontleenen tot 
uitvaardiging van een voorschrift als voormeld 
.art. 12 en mitsdien de genomen maatregel, 
.als berustende op een niet-verbindend voor
.schrift en die ook op geen andere wettelijke 
bepaling steunt, hetgeen het geval zou moeten 
zijn, zou zij verbindende kracht kunnen hebben, 
inderdaad onrechtmatig is te achten ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

,6 April 1918. BESLUI'.I', tot het verleenen 
van ontheffing van hei gebruik van koper, 
voorgeschreven in artikel 11, tweede lid, 
van het Koninklijk besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 692). · S. :23:2. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
,_Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
5 April 1918, n°. 2970, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Gelet op Ons besluit van 12 December 1917 
·(Staatsblad n°. 692); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voor een termijn eindigende 31 December 

1921 te vergunnen dat met toepassing van_het 
-derd~ lid- van artikel 11 van Ons voormeld 
besluit, voor de vervaardiging van het plaatje 
tot sluiting van de sleuf, van de vier platte 
oogjes, van het beugeltje en van het hengsel 
van de stem bus als nader omschreven in artikel 
10 van dat besluit, in plaats van kopei, gebe
zigd wordt ijzer of zink. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zakenis 
.be last met de uitvoering van dit besluit hetwelk 

in het Staatsblad en in de N ederlandsche Staats
courant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den April 1918. 
WILHELMINA. 

De 1vl inister van Staat, 
11linister van Binnenlandsche Zaken, 

00R'.1' V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 15 April 1918.) 

6 April 1918. BESLUIT, tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 170 der Hooger-onder
wijswet, van de stichtingLeidsch Universi
teitsfonds, gevestigd te Leiden, als bevoegd 
om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een leerschool 
te vestigen. S. :233. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 9 Maart 1918, n°. 4178/3, afdeeling Onder
wijs; 

Gelet op de artikelen 170, 171 en 172 der 
Hooger-onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 April 1918, n°. 15; 

. Gelet op het nader rapport Yan Onzen 
voornoemden Minister van 5 April 1918, 
n°. 5988, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De stichting ,,Leidsch Universiteitsfonds" ,' 

gevestigd te Leiden, aan te wijzen als bevoegd 
om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een leerstoel te 
vestigen, opdat door den daarvoor te benoemen 
hoogleeraar onderwijs worde gegeven in. de 
leer der financien. 

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 6den April 1918. 
WILHELMINA. 

De 11 inister van Staat, 
11Jinister van Binnenlands_clte .Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 20 April 1918.) 

8 April 1918. BEsLUI1', tot wijziging van bet 
formulier voor het aangiftebiljet der in
komstenbelasting voor hen, die binnen het 
Rijk wonen. S. 234. 

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

Jj'inancien van 1 Maart 1918, n°. 218, Directe 
Belastingen ; 
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Gelet op artikel 44 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 ; 

Den Raad van State geho0rd (advies van 26 
Maart 1918, n°. 63); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 April 1918, n°. 123, 
Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Emig artikel. 

In het formulier A, behoorende bij Ons be
sluit van 5 Maart 1915 (Sfaalsblad n°. 134) 
worden met ingang van 1 .Mei hll8 de volgende 
wijzigingen gebracht: · 
' A. Vraag IV wordt gelezen als volgt: 

IV. Wat is [Jw beroep? Welke anibfen, 
waa.rdigheden, beclieningen of betrekkingen be
kleedt gij? Welke handelingen, werkzaam
heden of diensten, waaraan eenig voordeel is 
verbonden, worden door U verricht of bewezen? 
Uit w·elke onderneming krijgt gij baten of voor
deel zonder persoonlijke werkzaamheden, doch 
anders dan als aandeelhouder? 

(In het antwoord moet ook worden opgegeven 
het beroep enz. van Uwe echtgenoote). 

Waar zijn Uwe winkels, werkplaatsen, enz. 
gelegen? Bij wien of bij welke vennootschap, 
vereeniging of maatschappij, zijt gij in dienst 
of bekleedt gij eene betrekking ? 

Indien gij in het laatst verloopen kalender
j:rnr opbrengst hebt genoten van op zich zelf 
staande werkzaamheden, van welken aard 
waren die werkzaamheden? 

(Bedoeld worden werkzaamheden als execu
teur-testamentair, lid eener examen-commissie, 
enz. · De opbrengst op te geven bij de beant
wqording vau vraag X, letter c, onder 7). 

B. De eerste volzin van vraag V wordt 
gelezen als volgt : 

Indien gij vennoot zijt in eene vennootschap 
onder firma of in eene burgerlijke maatschap, 
welke is de naam dier vennootschap of maat
schap, wie 7,ijn Uwe medevennooten en welke 
zijn hunne adressen? 

C. Vraag I_X wordt gelezen als volgt: 
IX. Zijt gij of is Uwe echtgenoote ook 

medegerechtigde tot nog onverdeelde boedels? 
Zoo ja, tot welke ? 

Hoeveel bedraagt de waarde van de U of 
Uwe echtgenoote toekomende aandeelen? 

(De opbrengst bij de beantwoording van 
vraag X op te geven onder .letter e en niet 
onder een of \lleer andere letters). 

D. In de opmerl,ing, opgenomen tusschen 
de vragen IX en X wordt : 

a. onder 1°. en 2°. in plaats van in ,,vraag X, 

·1r. c, 3" gelezen: in het slot van vraag IV en 
in vraag X, Jr. ~. 7. 

b. de noot onder 2°. aanvangende met de 
woorden ,,Voor veranderlijke inkomsten", ge• 
lezen als ·volgt : 

(") Aandeelen in de opbrengst van een be
drijf of beroep, dat nie.t door deh belasting
plichtige zelven wordt uitgeoefend (zooals 
dividenden, tantiemes, uitkeeringen op geld." 
schieting en commandite), worden beschouwd 
als baten van het kalenderjaar waarin hun 
bedrag wordt vastgesteld. 

c. onder 4°. achter ,,gebruikt" eene komma 
geplaatst en het volgende ingevoegd: van de 
afschrijving welke noodig mocht zijn wegens 

afloopen van een ·den belastingplichtige 
toekomend recht dat aan een termijn is ge
bonden (bijv. erfpachtsrecht). 

E. Hetgeen in vraag X, letter c, voorkomt onder 
1, :l en 3 wordt vervangen door het volgende : 

I: tractementen, salarissen, hono- ·1 I 
raria en arbeidsloonen . . . . . . ,, ..... _. . 

(Van traktementen en salarissen 
moeten de verplichte bijdragen voor 
pensioenen en fondsen worden afge-
trokken.) -

2. genot van vrije woning . . . 
3. genot van vrije kost en in

woning, vrije kleeding, vrij vuur en 
licht en dergelijke voordeelen . 

4. emolumenten, gratificatien, va-
catie- en presentiegelclen . . . . . 

5. tantiemes . . . . . . . . . . 
6. winst, aandeel in winst of over

winst (uitgezonderd tantiemes). . . 
7. opbrengst van op zich zelf 

staande werkzaamheden, in het ]aatst-
verloopen kalenderjaar genoten .. 

,, ...... . 

,, .... 

,, ...... . 
F. Vraag X, letter d, wordt gelezen als 

volgt: 
d. zui,;ere · opbrengst van rechten op pei·iodieke 

uitkeeringen van het leven afhankelijk : 
(Van verlof en nonactiviteitstractementen, 

wachtgelden en pensioenen moeten de ver
plichte bijdragen voor pensioenen en fondsen 
worden afgetrokken). 

1. verlof- of nonactivi-
teitstraktement . 

2. wachtgelden 
3. pensioenen . . ,, .... 
4. Jijfrenten . . . 

Totaal f .... 
Af : de helft van bet 
gezamenlijk beclrag der 
wachtgelden, pensioenen 
en lijfrenten, die v66r 111:fei. 
1915 zijn i11ge_qaan, tot een 
maximum van f 500. . . [,, ... 

(Hierbij blijven buiten aanmerkiug 
lijfrenten, die bij huwelijksche voor-
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waarden of, ter zake van huwelijk, 
door bloedverwanten of aangehuw
den in de rechte linie, ten behoeve 
van kinderen of andere afstamrne
lingen zijn gevestigd). 

5. andere verschuldigde uitkee
ringen en verstrekkingen, niet aan 
de · vervulling van een ambt of 
dienstbetrekklng verbonden, die bij 
overlijden van den gerechtigde of 
van een derde eindigen ..... 

(Periodieke uitkeeringen, die ge• 
noten worden ingevolge eene ver
bintenis, waarvan de naleving niet 
fo rechte kan worden gevorderd, 
zooals jaarlijksche uitkeeringen aan 
kinderen, die in het huwelijk zijn 
getreden worden niet als verschul
cligd beschouwd\ 

G. Aan vraag X wordt het volgende toe-
gevoegd: · 

e. aandeelen in de zuivere opbrengst van onver• 
dee/de boedels. 

H. Vraag XI wordt gelezen als volgt: 
XI. Met welk bedrag I 

moet het hierboven aan
gegeven inkomen worden 
verminderd wegens ver
schuldigde en niet met een 
bron van h·et inkomen in 
verband staande : 

a. lijfrenten, pensioenen 
en and ere periodieke ui t
keeringen en verstrekkin
gen, niet aan de vervulling 
van een ambt of dienst
betrekking verbonden, die 
bij overlijden van den ge
rechtigde, of van een derde 
eindigen . . . . . . . . ,, .....•. 

(Periodieke uitkeeringen, 
die genoten worden in
gevolge eene verbintenis, 
waarvan de naleving niet 
in rechte kan worden ge
vorderd, worden niet als 
verschuldigd beschouwd. 
Ter zake van opvoeding 
en onderhoud van minder
jarige kinderen is geen 
aftrek toegelaten.) · 

b. altijddurende renten. ,, ...... . 
c. ren ten van and ere 

schulden . . • . . • . . ,, •...... 
(Afl.ossing van schulden 

kan niet in mindering wor
den gebracht.) 

d. premien voor levens
verzekering, lijfrente of 
pensioen (niet meer dan 
vijf ten honderd van het 
inkomen en niet meer 
f 100). . • . . • . . . • ,, ....•..• • · • · • · · 

(Hieronder vallen niet 
verplich te bijdragen voor 
pensioenen •en fondsen ; 
deze moeten in mindering 
worden gebracht bij de 
beantwoording van vraag 
X, lr. c of d.) 

: I. De verrnelding van de straf op het op
! zettelijk onjuist of onvolledig invullen der 

aangifte wordt aldus gewijzigd, dat in plaats 
van ,,met geldboete van ten hoogste drie duizend 
gulden" wordt gelezen : met ,qevangenisstraf 
van ten hoogsle zes maanden. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat.in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raaq van State. 

's-Gravenhage, den 8sten April 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 26 April 1918.) 

8 April 1918. MISSIVE van den Minister van 
Financien aan burgemeesters en wethou
ders betreffende quitantien van storting. 

Het is gebleken, dat wam1eer bedragen ver
schuldigd op grond van twee of meer der 
artt. 40, 43, 63 en 68 der pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913, · art. 27 der wedu
wenwet voor de gemeeiete-arnbtenaren 1913 en 
art. IV der wet van 21 Juni 1913 (Slaatsblad 
n°. 303) gelijktijdig worden gestort, dikwijls 
slechis een quitantie tot het gezamenlijk be
drag der storting is afgegeven. De bij dit 
Departement te voeren contr6le op de verant
woording dier gelden wordt hierdoor zeer be
moeilijkt. 

Ik heb daarom de eer O te verzoeken in 
het vervolg bij iedere storting eene opgave 
over te leggen van de artikelen, op grond 
waarvan wordt gestort en van de bedragen, 
die krachtens elke dezer artikelen verschuldigd 
zijn, opdat de Betaalmeesters afzonderlijke 
qnitanties kunnen afgeven. 

10 April 1918. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 23 Novem
ber 1906 (Staatsblad n°. 289), waarbij aan · 
de Vereeniging ,,Centraal Israelietisch 
krankzinnigengesticht in Nederland", ge
vestigd te Amsterdam, vergunning 'is· 
verleend op een terrein in de gemeente 
Apeldoorn een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 235. 

WIJ WILHEL:lVIINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van· Binnenlandsche Zaken, 
van 3 April 1918, n°. 3930, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 
April 1912 (Staatsbl,ad n°. 165); 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Onze besluiten van 12 

December 1911 (Staatsblad n°. 359) en van 24 
Juni 1915 (Staatsblad n°. 290), te bepalen: 

Eenig artikel. · 
Het eerste lid van artikel 2 van Ons besluit 

van 23 November 1906 (Staatsblad n°. 289) 
wordt gelezen als volgt : 

,,In het gesticht, bestaande uit eer;i admi
nistratiegebouw, tevens voor verpleging van 
patienten ingericht, 3 paviljoenen en de noodige 
dienstgebouwen, mogen niet meer dan 346 
krankzinnigen, 162 mannen en 184 vrouwen, 
verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslu it, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaa.tst, 

's-Gravenhage, den l0den April 1918. 
WILHELnilNA. 

De .Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zalcen, 

-CORT v. D. LThTJ)EN. 
(Uitgeg. 7 Mei 1918.) 

10 April 1918. BESLUIT, tot aanvulling van 
het laatstelijk bij Koninklijk besluit van 
9 Mei 1917 (Staatsblad n°. 392) gewijzigde 
Koninklijk besluitvan 21 Junil887 (Staat9-
blad n°. 106). S. :236. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 7 Februari 1918, n°. 1727 /3, afdeeling 
Onderwijs; 
. Gelet op artikel 13 der hooger-onderwijswet; 
.Gezien het laatstelijk bij Ons besluit van 

9 Mei 1917 (Staatsblad n°. 392) gewijzigde 
Koninklijk besluit van 21 Jun; 1887 (Staa!s
blad n°. 106); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1918, n°. 30); 

Gelet op het nader rappor.t van Onzen 
voornoemden Minister van 23 Maart 1918, 
n°. 1447, afdeeling Onderwijs; 

H_ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikei. 
Artikel 9 quater van het laatstelijk bij Ons 

besluit van 9 Mei 1917 (Staatsblad n°. 392) 
gewijzigde Koninklijk besluit van 21 Juni 
1887 (Staatsbladn°. 106)wordt gelezen alsvolgt: 

Artikel 9 quater. 
,,Zij, die met goed gevolg hebben afgelegd 

het overgangsexamen van de Cadettenschool 
naar de Koninklijke Militaire Academia, het 
toelatingsexamen tot de Koninklijke Militaire 

Academie, of het examen, bedoeld in artikel 
123 der hooger-onderwijswet, zijn bij het in 
artikel 12 dier wet omschreven examen vrijge
steld van het examen in de afdeelingen III, IV 
en V van artikel 2". 

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

's-Gravenhage, den l0den April 1918. 
WILHELllilN A. 

De Ji inister van Staat, 
s11ini8ter van Binnenlandsche Zalcen, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 6 1vlei 1918.) 

ll April 1918. BESLUIT, haudende wijziging 
van artikel 10 van het Koninklijk besluit 
van den 4 April 1917 (Staatsblad n°. 273), 
betreffende de Zegelwet 1917. S. 237. 

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

Financien van den 8 April 1918, n°. 121, afdee
ling Zegel; 

Gelet op Onze besluiten van den 4 April 
1917 (Staatsblad no. 273) en van den 30 Maart 
1918, n°. 41 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het derde lid van artikel 10 van Ons voor

meld besluit van den 4 April 1917 (Staatsblad 
n°. 273, te vervangen door: _ 

,,Aan de overige kantaren wardt het papier 
gestempeld met de waorden: ,,te zegelen", 
waarna het met een bewijs van de betaling 
der rechten wardt overgebracht: 

te Arnhem, te Assen, te 's Hertogenbosch, te 
Maastricht en te Zwolle: ten kantare van de 
hypatheken en het kadaster ; 

te Groningen: ten kantare der registratie en 
dameinen; · 

te Leeuwarden en te JJ,Jidddburg: ten kantare 
der registratie no. 1 ; 

en te Utrecht: ten kantore der successierech
ten." 

Te bepalen dat dit besluit in werking zal 
treden met ingang van 1 Mei 1918. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
b[ad e:q. in de Sta.atscourant zal warden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal warden gezanden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den llden April 1918. 
WILHELMINA. 

De Jli inister van Financien, TREUB. 
( Uitgeg. 8 Mei 1918.) 
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11 April 1918. MrssrvE van den Minister :van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der Provincien betreffende 
weddeverhooging der onderwijzers. 

Ingevolge het bepaalde bij art. 2 van het 
Koninklijk besluit van 15 Maart 1918 (Staats
blad no. 160) zal het totaal bedrag der wedde
verhoogingen, waarop de onderwijzers krach
tens de wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad 
no. 147) aanspraak hebben, aan d<i gemeente
en schoolbesturen eerst worden uitbetaald na 
afloop van het jaar waarover zij zijn berekend. 

Uit deze om administratieve redenen aldus 
voorgeschreven regeling behoeft echter niet te 
worden afgeleid, dat de belanghebbende onder
w~jzers eerst na afloop van het jaar aanspraak 
op die verhooging zouden hebben verkregen. 
Die aanspraak bestaat. krachtens hunne be
noeming aan de school, waar zij werkzaam zijn, 
en vervalt eerst bij ontslag. De gemeente
·besturen en de besturen der bijzondere lagere 
scholen behoeven dus met de uitbetaling der 
weddeverhoogingen niet te wachten tot het 
betalingsstuk, bedoeld in bovengenoemd art. 2, 
zal zijn ontvangen. · Het wil mij voorkomen, 

, dat het veeleer op den weg dier besturen ligt, 
deze weddeverhoogingen aan de rechthebbende 
onderwijzers hetzij maandelijks hetzij kw~r
taalsgewijze uit te betalen tegelijk met de 1:pt
betaling van het door ·het gemeente- of scho~l
bestuur verschuldigd salaris. Het tweede lid 
van art. 2 van het Koninklijk besluit bevat eene 
aanwijzing, dat in dezen zin kan worden ge
handeld. 

De vraag is voorts gerezen, of de wet van 
23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147) ook van 
toepassing is op gemobiliseerde __ on~erwijz~rs, 
aan wie met geheele of gedeeltehJke inhoudmg 
van wedde verlof is verleend. 

Deze vraag moet m. i. bevestigend worden 
beantwoord, omdat de onderwijzer geacht moet 
worden aan de school verbonden te zijn, zoolang 
zijn dienstverband niet door ontslag is ver
broken. Orn deze reden zullen dus ook de 
onderwijzers, aan wie hetzij wegens langdurige 
ziekte hetzij wegens het vervullen van militaire 
verplichtingen of om andere redenen verlof 
is verleend, moeten worden vermeld in de op
gaven, bedoeld in art. 1 van bovengenoemd 
Koninklijk besluit en zulks ongeacht of het 
salaris gedurende dat verlof al dan niet ten 
volle wordt uitbetaald. 

Ik heb de eer U te verzoeken het vorenstaande 
onder de aandacht te brengen van de gemeente
besturen in Uwe provincie. (W. v. d. B. A.) 

12 April I!Jl8. BEBLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April _1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad no. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 238. 

13 April 1918. WE'il, tot vaststelling van het 
zeve'(ide hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S.,23\l. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk B 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1918, betreffende het Departernent 
van Financii!n, vastgesteld, zooals hierna ver
kort volgt: 
Afd. 
1. Kosten van bet Departement f 426,55166 
2. Kosten va~ de Grootboeken 

der Natia°nale Schuld, van 
de rentebetaling en van het 
Agentschap van hetMiniste
rie van Financien tll Am-
sterdam ........ . 

3. Kos'.en van 's Rijks schatkist 
4. Kosten van het Muntwezen 
5. Kosten van administratie der 

directe belastingen, invoer-
rechten en aJcijnzen en van 
den waarborg en de belas-
ting der gouden en zilveren 

125,687.50 
138,896.-

2,925,U00.-

werken. . . . . . . . . . 15,772,996.-
6. Kosten van administratie 

van bet zegel, de registratie, 
de successie, de hypotheken 
en het kadaster, de ver
mogensbelasting, (verdedi
gingsbelasting la en lb inbe
grepen), de Staatsloterij, de 
domeinen onder beheer van 
het Departement van Finan
cien, bet geldelijk beheer 
der groote wegen, 'vaarten, 
veren en der visscherijen op 
de Zeeuwsche Stroomen. . 3,410,891.-

7. Kosten der Eerediensten . 1,991,134.58° 
8. Kosten van de Pensioen-

raden, pensioenen, enz. . . 3,404,906,25 
9. Uitkeeringen, verschille!cde 

uitgaven, wachtgelden, on
derstanden, gratificatien en 
toelagen . . . 13,371,586.-

10. Voorschotten uit 's Rijks 
schatkist. . . . . . . . . 29,490,258.-

11. Onvoorziene uitgaven. . . 50,000.-

Totaal v. h. VIIde hoofdst B £ 71,107,856.995 
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13 April 1918. WET, tot W1Jz1gmg en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
.Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 240. 

Bij deze wet wordt een artikel ingelascht. 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de IXde afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 500,000. 

15 April 1918. :MrssrvE van den :Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen de~ Koningin in de provincien 
betreffende vordering van paarden. 

In het najaar van 1917 is in vele gemeenten 
eene vordering van rijpaarden uitgeschreven. 

Bij deze vordering, die beoogde eene regis
tratie van de in het land aanwezige voor den 
rijdienst geschikte paarden, werd den eigena.ar 
van een goedgekeurd paard na registratie de 
gelegenheid geboden om door het sluiten van 
eene overeenkomst voorloopig in het bezit te 
bljjven van zijn paard, totdat de militaire 
autoriteit de beschikking daarover zou wen
schen. 

Volgens mededeeling van den :Minister van 
Oorlog is bij vorenbedoelde vordering ge
bleken dat in vele gemeenten van de zijde 
-van den burgemeester geen of zeer weinig 
medewerking is verleend en onder meer is 
nagelaten aanteekening te houden van of eenige 
.actie. in te stellen tegen de eigenaars, die ve-,:
plicht waren hunne paarden. voor deze keuring 
.aan te bieden en die aan die verplichting niet 
hcbben voldaan. 

Door den Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht wordt in het verslag dezer vorderi ng 

, een zeer ernstige klac.ht geuit e,n worden als 
bewijs ~enige antwoorden . van burgemeesters 
-0vergelegd. 

November 1892 (Staatsblad n°. 253) heeft deze. 
vordering, waarbij eene algemeene registratie 
van voor den rijdienst geschikte paarden werd 
beoogd, niet de resultaten gehad die daarvan 

. mochten en moesten verwacht worden." 
· Mede ter voldoening aan het verlangen van 
genoemden Minister heh ik de eer op grond 
van het bovenstaande U H.E.G. te verzoeken 
de Burgemeesters der gemeenten in Uwe 
Provincie, namens mij, te herinneren aan hunne 
verplichtingen bij vordering van paarden in 
hunne gemeente. (W. v. d. B. A.) 

16 April 1918. WET, houdende vaststelling 
van bet vijfde hoofdstuk cl.er Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1918. S. 241. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1918, betreffende het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld, ZOO• 

als hierna verkort volgt : 
,A.fd. : 
i. Kosten van bet Departement f 
2. Binnenl:mdsch Bestuur. . . 
3. Volksgezondheid en Arm-

We7.en . . _- . . . . . 
4. Hooger en Middelbaar on-

derwijs. . . .. · . . . 
5. Lager onderwijs. • • . 
6. Kuns ten en W etenschappen. 
7. Nederltmdscbe Staatscourant, 

Handelingen der Staten-Ge
raal en Staatsblad. . . . . 

8. Pensioenen, toelagen, grati-
1 :ficatien, wachtgelden, enz. 

9. Onvoorziene behoeften. . . 

227,551.-
1,139,760.-

7,818,827.-

10,l 74,456.-
28,596,333.-
1,388,958.-

170,674.-

4,593,143.-
40,000.-

Totaal van het Vde hoofdstuk f 54,149,702. 

Zijne Excellentie schrijft daarbij : ,, Veelal 
geven zij niet alleen blijk van groote onverschil. .16 April 1918. WET,. tot wijziging en verhoo · 
ligheid en absoluut gebrek aan medewerking ging van het vijfde hoofdstuk der Staats-
van de burgemeesters, maar bovendien blijkt I ' begrooting voor het dien stjaar 1918. S. 242. 
<luidelijk, dat in het algemeen niets wordt Bij deze wet wordt een artikel ingelaseht. 
_gedaan tegen paardenbezitters die zich weder- Ten gevolge hiervan wordt bet tota,al der 
rechtelijk onttrekken aan eene wettelijke uit_ Villste afdeeling van genoemd hoofdstuk ver
geschreven vordering. hoogd met f 4,375,000 en het eindcijfer van 

Vooral het laatste acht ik een zeer bedenkelijk .dat hoofdstuk met gelijk bedrag. 

verschijnsel en ik zie daar, onder de tegen
woordige tijdsomstandigheden, zelfs een gevaar 17 
in; waardoor het landsbelang ernstig zou kunnen 

April 1918. WET, tot vaststelling van het 
vierde hoofstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. S. :l43. worden geschaad: . . . 

Ten gevolge van het niet of zeer onvoldoende 
nakomen door de .burgemeesters van het be
paalde in punten 25 en 39 van het sedert her
baaldelijk• gewijzigd Koninklijk besluit van 10 

Bij deze wet wordt het IVde hoofdstuk der 
. begrootiug van Staatsuitgaven voor het.dienst
jaar 1918, betreffende het Deparfement van 
J,ustitie, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 
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Afd. 

17 APRIL. 1918 

1. Kosten v. h. Departement. f 
2. Kosten van de rechterlijke 

macht ......... . 
3. Kosten van het Hoog Mili

tair Gerechtshof, van de 
krijgsraden bij de _Land
macht en van den Zee
krijgsraad bim1en het Rijk 
in Europa, van het offi.cie 
bij laatstgenoerriden ·krijg~
raad en van <le ai1ditien 
in de militaire arrondisse-
menten ........ . 

4. Kosten van den Centralen 
Raad van Beroep en van de 

·Raden van ·Beroep : ... 
5. Ge~echtskosten . . . . . . 
6. Kosten van algemeene of 

Rijkspolitie . . . . . . . 
7. Kosten van gevangenissen 

en Rijkswerkinrichtingen . 
8. Kosten van het Rijkstucht

en opvoedingswezen 
9. Reclasseeririg. . • . . . . 

10. Gebouwen .......• 
11. Pensioenen, wachtgelden, 

gratificatien enz. . . • . 
12. Verschillende uitgaven . 
13. Onvoorziene uitgaven .. 

303,200.-

2,827,365.-

142,625 . .:._ 

218,200.-
521,000.-

2,303,930.-

4,077,948.-

3,222,490.-
126, 700.-
745,364.-

713,967.-
43,400.-
50,000.-

Totaal van het IVde hoofdst. f 15,296,189.-

17 April 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918. S. 244. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge
voegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal" der 
XIde afdeeling en bet eindcijfer van dat hoofd
stuk verhoogd met f 812,000. 

ven, maritieme etablissemen-
ten en inrichtingen • • . . f 22,050,721.-. 

3° Onderafd. Personeel der 
zeemach t. · . . . . . . 

4° Onderafd. Pensioenen. on
standen, wachtgelden, enz. 

!Me AFD. Niet-militaire uit
gaven. Loodswezen, beton
ning, bebakening, verlich
ting en hydrographie. 

1• Onderafd. Loodswezen, be-
tonning, bebakening en ver
lichting • . . .•...• 

'.l• Onderafd. Hydrographie .• 
3• Onderafd. Pensioenen, on

derstanden, wachtgelden, enz. 

IIIde AFD. Onvoorziene uit-
gaven •.•..... 

6,377,786.-

3,583,0i4.-

f 32,630,432.-

8,439,572.-
186,157.--;-

372,697.-

f 3,998,426.-

60,000.-

Totaal van het VIde hoofdst. f 36,688,858.-

17 April 1918. WET, tot wijziging en vei-hoo
ging van het zesde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor bet tlienstjaar 1918. S. 246. 

Bij deze wet warden twee nieuwe artikelen 
ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan worden : 
a. het totaal van de IVde onderafdeeling 

<lor lste afdeeling van genoemde begrooting 
en het totaal der lste afdeeling verhoogd met 
f 1,260,000 ; 

b; het totaal yan de !Ude onderafdeeling 
der 2de afdeeling en het totaal der 2de afdee
ling dier begrooting verhoogcl met f 240,000; 

c. het eindcijfer van het VIde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor 1918 · verhciogd met 
f l 500,0UP. 

17 April 1918. WE•1•. tot vaststelling van het 17 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

April 1918. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in bet Staatsblad Yan do 
goedkeuring, door N ede,-land, van de 
verlenging der bevoegdheden van de 
gemengde rechtbanken in Egypte (Staats
blad 1917 n°. 274). S. 24i. 

het dienstjaar 1918. S. 245. 
Bij deze wet ·wordt het VIde hoofdstnk der 

·begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar 1918, betreffende het Departement van 
Marine, vastgesteld, zooals hierna verkort 

.,volgt: . 
Iste AFD. Militaire uitgaven. 

Actieve zeemacht. 
I• Onderafd. Kosten van be-

heer en administratie . . . f 
2• Onderafd. Materieel der zee

macht en van 's Rijks wer-

1918. 

618,851.-

WIJ ,vrLHELMINA, ENZ. 

Overwegende dat Wij hebben toegestemd in 
de hernieuwde Yerlenging van de bevoegdhe
den der gemengde rechtbanken in Egypte 
voor den tijd van een jaar, eindigende op I Fe
bruari 1919; 

Gelet op artikel 2 der wet van ·5 December 
1898 (Staatsblad n°. 254); 

ll 
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Gezien de in afdruk ,hierl:>ijge,•o~gde Egypti• : 
sche wet v:an 28 Januari 1.9.18, n°: 2, wa,trbij I 
bedoelde verlengjng is _afgekondigd ; 

Op de voordracht van Onzen 1.~nlilter van 
Buitenla.ndsche Zaken van den · 13den April 
1918, n°. 15996; 

IIebbe!l _goedgevonden en verstaan: 
voorzegde verlenging te doen bekend maken 

·door de plaatsing van dit ,besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, II;oofden van _Departementen . 
van Algemeen Bestuur, _zijn belast, ieder vo·or 
zooveel hem betreft, me·t de .uitvoering. -van 
ho!geen ten de_ze wordt veraischt. 

·s-Gravenhage, den 17d!c)n April 191.8. 

WILHELMINA. 

De Minister, van Buitenland.sche Zaken, 
J, LOUDON. 

( Uitgeg. 7 11iei 1918.) 

Loi n°. 2 de 1918 prorogeant les Pouvoirs des 
Tribunaux Mixtes jusq_u'au · ler /eerier '1919, 

Nous, SULTAN n'EoYPTE, 
Vu le Reglement d'Organisation Judiciaire 

pour les proces mixtes et notamment l'ar_ticlc 
40 du Titre III; 

Vu .les Decrets _des 6 janvier 1881, -28 janvier 
,1882: 28 janvier 1883, 19 janvier 1884, 31 
janvier 1889, 3 fevrier 1890, 29 j anvier 1894, 
31 janvier 1899, 30 janvier 1900, 30 janvier 
1917, pro.rogeant suc.cessivement jusqu'au 
ler fevrier 1918, le terme de la.premiere periode 
judbiaire des Tribunaux :mixtes egy.ptiens; 

Considerant que Notre Gouvernement et 
les Gouvernements des Puissances interessees 
sont convenµs de proroger pour un ,;n · les 
pomroirs des dits tribunaux ; 

Sur .la propositton de Notre Ministre de la 
Justice· et _l'avis conforme de Notre Co_n.seil 
des Ministres; 

Decretons: 
A,ticle ler, Les pouvoirs des Tribunaux 

mixtes egyptiens sont. proroges pour° une 
nouvelle periode d'un an a. partir du premier 
fevrier mil neuf cent. dix-huit. 

2. Notre Ministre de la Justice est charge 
de l'execution du present decret. 

Fait au Pa.lais d'Abdine, le 28.ia.nvier 1918. 

FOUAD. 

Par le Sultan: 

Le President du Gonseil des M inistres, 
H .. RucHDL 

Le Minislre de la Justice, .J!,.. SAROIT, 

18 April 1918. WET, tot vaststelling van hei 
ne,qendP hoofdstu_k der Staatsbegrootfo.g 
voor het dienstjaar 191~.. S. 248. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voo~ het 
dienstjaar 1918, betreffende h_et _Departement 
vRn Waterstaat, vastgesteld, zoe>!lls hierna ver-
kort volgt: · 
Afd. 
1. Kosten van het (lepartem'ent f 
2. W aterstaat . • . ,• . 
3. Spoorwegen 
4. Arbeidersverzekering 
6. Wer!doosheid en arbeidsbe

middeling .......• 
6. Pensioenen, wach~gelden, 

gra~ifi.catien enz. . . • 
7: Onvoorziene behoeften. 
8: Posterijea, Telegrafie en 

Telefonie. , ..• , . 

239,400.-
18,919,938.-

1,996,326.-
12,565,850.-

840,900.-

405,924.-
50,000,,-

l,Hl4,400.-

Totaal ,'.aD het IXde hoofds_t. f 36,211,679.-

18 ,April 1918. WET, tot bevordering ·van· de 
verbetering van de Linde. S. 249, 

Wr;r WILHELMINA, -ENZ: •• doen te weten: 
.Alzoo Wij in overweging genomen hepben, 

dat het wenschelijk is de Yerbetering ,an· de 
Linde door het verleeneri ,;an eene_Rijl~sbijc;:lrage 
te· .be~'orderen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
·Art. 1. ,Uit 's Rijks scbatkist wordt aa_n 

de provincie Friesland eene bijdrage verleend 
van de helft der _kosten van eene verbe~ering 
van de .Linrl,e _ten behqeYe van de afwatering 
van het Lindege_bie<l, tot een maximum van 
dri~honderd Yijf _en zeyentig duizend gulden 
(f 375,000). . 

_2. De Rijk~bijdrage za,l slechts worden 
uitgekeerd als de ontwer,pen en hElste1,:ken 
v66raf door Onzen Minister van W~terstaat 
zullen zijn goedgekeurd en ook overigens aan 
de door <l,ien M~µister te stellen voorwaarden 
zal zijn vqldaaµ. 

3. Voor de betaling van dit subsidie zullen 
te zijner _tij(l de ·,ermoedelijk uit te kee_ren 
gedeelten op de Staatsbegrooting beschi)diaar 
worden gesteld. 

Lasten .~n bevelen, enz. 
Gegeven te 's.Gravimhage, den 18den _April 

1918.-

WILH-ELMINA. 

De Minister van ·Waterstaat, C. LELY. 

( Uitgeg. 8 :Mei 1918.) 
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18 April 1918. WE'l', tot aanvulling en verhoo
ging van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918_- S. 260. 

Bij deze wet worden twee artikelen ipge
lascht. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
.VIde afdeeling verhoogd met j' 500,000, dat 
der VIIlste afdeeling met f 60,000 en het eind
cijfer van genoemd hoofdstuk met f 590,000. 

20 April 1918. WET, tot vaststelling van 
het achtsfe hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 261. 

Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1918. betreffende het Deparfemeni 
van Oorlog, vastgesteld, ,:ooals hierna verkort 
volgt·: · · · 

Afd. 
1. Kosten van het Departement. f 
2. Bezoldiging van het personeel 

der staven van het leger . . • 
3. Bezoldiging van het personeel 

der militaire administratie . . 
4. Bezoldiging van het personeel 

der verschillende wapens en der 
landweer . . . ....•.• 

5. Kosten van voeding van onder
oflicieren en soldaten. . . • • 

6. Kosten van kleeding en uit- · 
rusting van onderoflicieren en 
soldaten en van ledergoed . • 

7. Kosten van-huisvesting, stal
ling, nachtligging en reiniging. 

8. Aanschafling, voeding en ver
zorging van paarden en trek
honden ;' maatregelen in het 
belang der remonteering en 
africhting van honden voor 
oorlogsdoeleinden . 

9. Studien, onqerwijs en oefe
ningen •...•... 

10. Administratiekosten • . 
11. Verschillende uitgaven bij de 

staven en diensten en de wa
. penkorpsen . • • . . . . . 

12. Geneeskundige dienst . . • • 
13. lnrichtingen van onderwijs. • 
14. Kosten van den Luchtvaart-

dienst . . .•••..... 
15. Kosten, vallende op de motor

afdeeling . . • • • . . . •• 
16. Centrale magazijnen van mili

taire kleeding en uitrusting 
en militaire verplegingsinrich
tingen ; aanschafling en onder-

362,291 · 

333,336 

358,416 

10,730,787 

2,325,448 

2,516,170 

744,600 

2,418,060 

515,850 
190,150 

459,200 
1,301,256 

575,759 

833,810 

268,250 

houd van kampenientsgoede
ren, velduitrusting en voer
tuigen voor . den verplegings
dienst te velde • • • '. • • . f 

17. Materieel der artillerie, ZOO· 

mede practische oefeningen en 
·proeven · bij het ~apen der 
artillerio . . . . • . . • • • 

18, Miiitaire ,verkenningen e.n To
pographische Inrichting . • • 

19. Dienst der Genie . . ·• • • . 
20. Kosten van verplaatsing van 

nersonen en goederen . • . . 
21. Subsidien, gratificatien en ver

dere uitgaven van bijzonderen 
aard .. · .. · ....... . 

22. N onactiviteits-traktementen, 
pensioenen .en daartoe betrek
ke)ijke uitgaven, lijfrenten, toe
lagen en wachtgelden . . 

23. Wapen der m·arechaussee 
24. Buiteng~wone uitgaven • 
25. ori voorziene ui tga ven . . 
26. Voltooiing van . het vesting-

stelsel ; . . • • . • . • 
27. Verbetering van de kustver

dediging .•.•....•. 
28. Begrooting van inkomsten en 

uitgaveii van het Staatsbedrijf 
der artillerie-inriclitingen. . • 

836,470 

. 4,849,Ql5 

236,389 
958,065 

287,87~ 

165,450 

4,033,159 
527,380 

1,560,000 
50,000 

Memo,·ie. 

600,000 

Memorie. 

Totaal van het VIII• hoofdstuk. f 38,037,180 

20 April 1918. WET, tot vaststelling .:van de 
begrooting van uitgaven,. ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 
1918. s. 252. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 85,000. 

~O April 1918. WET, tot aanvulling en verhoo
hooging van het achtste hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1918. S. 253. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. · 
Ten gevolge · hiervan wordt het totaal van 

de lllste ·afdeeling van. meergemeld hoofd
stuk der. Staatsbegrooting en het eindcijfer 
v·an dat hoofdstuk verhoogd :met een bedrag 
vai:i .£ _2,000,000. 

20 April 1918. WET, houdende nadere voor
zieningen ten aanzien van personen tot de 
krijg~macht behoorende, aan wie langdu
rige v·erloven zijn verleend, <loch die onder 
de bestaande wetten . onderworpen blijven 
aan het militaire straf- en tuchtrecht. s. 254. 

11"' 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is nadere voorzieningen 
te treffen ten aanzien van personen tot de 
krijgsmacht behoorende, aan wie langdudge 
verloven zijn verleend, doch die onder de 
bestaande wetten onderworpen blijven aan het 
militaire straf• en tnchtrecht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
. Art. 1. De tot de krijgsmacht behoorende 

persoon aan wien, overeenkomstig de door of 
vanwege Onzen Minister van Marine of van 
Oorlog vastgestelde voorschriften, ,.onbepaald 
(klein) verlof" of .,langdurig bepaald (klein) 
verlof" is verleend, is gedurende zoodanig 
verlof niet onderworpen aan het militaire straf
en tuchtrecht. 

Bij bet eindigen van het verlof, betzij ten 
gevolge van eenige terugroeping, hetzij door 
het verstrijken van den termijn, is het militaire 
straf. en tucbtrecht weder van toepassing. 

2. Het bepaalde in het eerste lid van arti
kel 1 is niet van toepassing op den (klein) 
ver lofganger : 

a. telkens wanneer hij uniformkleeding of 
het voor hem vastgestelde kenteeken of onder
scheidingsteeken draagt ; 

b. zoodra en zoolang bij ingevolge eenige 
opdracht militairen dienst moet verrichten; 

c. voor zoover hij zich schuldig maakt aan 
een der feiten waartegen is voorzien bij de 
artikelen 99 en 100 van het Orimineel Wetboek 
voor het krijgsvolk te water of bij de_ artikelen 
99-101 van het Orimineel Wetboek voor het 
krijgsvolk te lande. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Zoodra de tegenwoordige buitengewone om
standigbeden hebben opgehouden te bestaan, 
zal door Ons aan de Staten-Generaal een voor
stel van wet worden gedaan, waarbij de intrek
king van deze wet wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 20sten April 

1918, 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

DeMinistervanMarine, J. J. RAMBONNET. 
De Minister van Oorlog, DE JoNGE, 

(Uitgeg. 13 Mei 1918.) 

20 April 1918. WET, houdende nadere voor
zieningen aangaande de toepassing van de 
voorwaardelijke veroordeeling door den 
militairen rechter. S. 255. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1917/18, n°. 284, 1-8. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2088-2097. 
Hand. 1• Kamer 1917/18, -bladz. 396, 427. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat nadere voorzieningen aangaande de toe
passing van de voorwaardelijke veroordeeling 
door den militairen rechter dienen te worden 
getroffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ingevolge de laatste der Slotbepa

lingen van de wet van 12 Juni 1915 (Staatsblad 
n°. 247) worden met betrekking tot de toepas
sing van de artikelen 14a-14k van het Wetboek 
van Strafrecht ten aanzien van straffen, door 
den militairen rechter opgelegd, de volgende 
nadere voorzieningen getroffen.' 

2. De bevoegdheid, bedoeld in artikel 14a 
van het Wetboek van Strafrecht, wordt alleen 
uitgeoefend, indien bet militair belang zicb niet 
daartegen verzet. 

3. Voor wat betreft de straf van militaire 
detentie is met betrekking tot d~ bijzondere 
voorwaarden van toepassing betgeen kracbtens 
de artikelen 14a-14k van bet. Wetboek van 
Strafrecbt te dien aanzien voor de gevangenis
straf geldt. 

4. Bij bet bevel, bedoeld in artikel 14a van 
bet Wetboek van Strafrecbt, wordt als alge
meene voorwaarde steeds mede gesteld, dat 
de veroordeelde, die aan de krijgstucbt onder
worpen is, zicb niet schuldig zal maken aan 
eene ernstige overtreding tegen de krijgstucbt en 
zelfs niet aan eene licbte zoodanige overtreding, 
indien deze tevens een strafbaar feit oplevert. 

5; Indien de recbter overeenkomstig arti
kel 14d van bet Wetboek van Strafrecbt eene 
opdracht tot bet verleenen van bijstand ge
geven beeft, oefent, wanneer de veroordeelde 
aan de krijgstucbt onderworpen is, degene, 
die met bet verleenen van den bijstand belast 
is, dien niet uit 'dan me_t goedvinden van den 
commandeerenden officier van den veroordeelde. 

6. Als de rechter, die bet in artikel 14a van 
bet Wetboek van Strafrecbt bedoelde bevel 
heeft gegeven, wordt voor de toepassing van 
de-artikelen 14/-14k van dat wetboek steeds 
mede aangemerkt bet Hoag Militair Gerecbts
bof of, indien de veroordeelde, die tot de zee
macbt beboort, zicb bevindt in of op weg naar 
Nederlandscb-Indie, de krijgsraad voor de 
zeemacht, door den commandant der zeemacht 
in Nederlandscb-Indie aangewezen. 

7. De kennisgeving, bedoeld in artikel 14/ 
van het Wetboek van Strafrecbt, geschiedt, 
wanneer de veroordeelde aan de krijgstucht. 
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onderworpen is, krachtens beslissing van. diens 
commandeerenden oflicier. De beslissing 
wordt niet genomen dan na overleg met den 
ambtenaar, die tot het doen der kenriisgeving 
bevoegd is. 

8. Indien overeenkomstig artikel 14h van 
hot iVetboek 1•au Strafreoht last tot tenuit
voerlegging gegeven w_ordt ten · aanzien van 
een veroordeelde, die op dat tijdstip niet aan 

· de krijgstucht onderworpen is, kan de reohter 
bepalen,. dat de bijkomende straffen van ont
zegging voor een bepaalden tijd van het recht 
om bij de gewapende macht of als militaire ge
employeerde te dienen, van degradatie, van 
plaatsing in eene klasse van militairen, aan eene 
gestrengere krijgstucht onderworpen, of van 
vermindering in klasse niet · worden ten uit
voer gelegd. 

9. Deze wet 1,reedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten ·en bevelen, enz. 
. Gegeven te 's-Gravenhage, ·den 20sten April 

1918. 
· WILHELMINA. 

De Mi_nister van Justitie, B. O.RT. 
De Minister van·· Marine, -T. J. RAMBONNET, 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
(Uitgeg. 13 Mei 1918.) 

, 20 4"pril. 1918. WET, houdende ·biJzondere 
maatregelen met betrekking tot de lich
ting 1919. S. 256. 

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

dat bijzondere ma·atregelen met betrekking 
tot de lichting der militie van 1919 noodig 
zijn; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met afwijking van de bepalingen 

der Militiewet geldt ten aanzien van de in
geschrevenen voor de lichting der militie van 
1919 het bepaalde in de volgende artikelen: 

2. De vrijstelling van den dienst, verleend 
wegens: 

eigen vrijwilligen dienst, 
broederdienst, 
aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren 

broeders of halfbroeders, 
kostwinnerschap, of 
toekomstige woonplaats in de kolonien of 

bezittingen des Rijks in andere werelddeelen, 
gaat in op een door Ons te bepalen tijdstip, 

echter niet later dan het tijdstip, waarop de 
in art. 11 hedoelde werkelijke dienst eindigt. 

Bet bepaalde in het vorig lid geldt niet ten 

aanzien van vrijstelling, verleend na het eers,e 
der in dat lid bedoelde tijdstippen. 

Met betrekking tot vrijstelling wegens brua, 
derdienst komt niet in aanmerking de dienst 
bij de militie van den dienstplichtige der 
lichting 1918, wien vrijstelling van den dienst 
is verleend met ingang van een later te bs-. 
palen tijdstip. 

Hetgeen in art. 34, eerste lid, 2°., der Mili
tiewet tusscheu ,,dienstplichtige" en ,.zoodanig" 
voorkomt wordt beschouwd daariD niet voor 
te komen. en in plaats van de dar,1·111 voor
komende woorden ,,dat artikel" wOTdt gelezen: 
,,art. 32". 

3. De woorden ,,na het sluite,, dei· tweede 
zitting van den militieraad" WQrden beschouwd 
niet in art. 36, vierde lid, eersten volzin, der 
Militiewet voor te komen. 

4. De militieraad doet alleen uitspraak 
omtrent vrijstelling , an den dienst. 

5. Bet bepaalde in art. 60, tweede lid. 
tweeden volzin, en in art. 61 der Militiewet 
is niet van kraeht. 

Indien het gevoelen van de geneeskundige 
leden. van den keuringsraad omtrent de ge
schiktheid van een ingeschrevene niet vah 
gelijke strekking is, wordt de ingeschrevene 
voor geschikt gehouden. 

6. De loting, bedoeld in art. 62 der Mili
tiewet, wordt niet gehouden. 

7. Alie iugeschrevenen zijn beste.md om 
bij de militie te worden ingelijfd, uitgezon
derd zij: 
· 1°. die voor den dienst bij de 'militie ons 

geschikt zijn bevonden ; 
20. die bij onherroepelijk geworden uit

spraak voorgoed of tijdelijk 'van den dienst 
zijn vrijgesteld ; 

3°. die bij onherroepelijk geworden uit
spraak van den dienst zijn uitgesloten. 

De bestemming ter inlijving, in h~t vorige 
lid bedoeld, wordt geacht eerst te be.staan op 
1 Mei 1918. 

8. In het tweede lid onder c en in het 
vie.rde lid van art. 19 der Militiewet wordt 
voor ,,1 September" ~elezen: ,,1 J uni". 

9. Bij de zeemilitie kan een grooter getal 
personen worden ingelijfd dan in art, 4, tweede 
lid, der Militiewet is vermeld. 

10. De opening van de zittingen van den 
militieraad en den keuringsraad. de regeling 
van de werkzaamheden van die raden, de 
termijnen betreffende het aanvragen van vrij_. 
stelling, de tijd van de· inlijving en hetgeen 
verder op de inlijving betrekking heeft of 
daarmede verband houdt, worden voor zoo-
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veel noodig, nader door. Ons of door de door 
Ons aan· te wijzen autoriteit geregeld, met af. 
wijking, desvereischt, van de geldende wette
lijke. voorsehdften. 

11. Zij, die worden ingelijfd v66r het tijd
stip, waarop zij volgens de Militiewet zouden 
moeten worden ingelijfd; kunnen in werkelijken 
dienst worden gehouden tot het tijdstip, waarop 
zij . naar den gewonen regel in het genot van 
groot verfof · zouden worden ·gesteld in geval 
van in)ijying op den normaleri tijd, zulks on
verminderd hun verplichting tot langer ver· 
blijf in werkelijken dienst, welke uit de wet 
van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 350) mocht. 
voortspr!-li ten. 

12. Deze w·et treedt in werking met ingang 
van den d~g na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten April 
1918. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

De Minister van Mai·ine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN'. 

(Uitgeg. 23 April 1918.) 

20 April 1918. WE'!:, betreffende nadere uit·
breiding· van den landstorm. S. 257. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ.. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat nadere uitbreiding van den landstorm 
wenschelijk is zoowel in het belang van het 
met verlof zenden van onder de wapenen zijnde 
dienstplichtigen als tot vergrooting van het 
getal personen, dat bij tweede mobilisatie dade
lijk voor oproeping ter oefening beschikbaar is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Naar door Ons te stellen regelen 

kunnen een of meer malen opnieuw aan een 
onderzoek omtrent de geschiktheid voor den 
krijgsdienst warden onderworpen de na 1885 
geboren personen, die voor dien dienst onge. 
schikt zijn verklaard en hun vijf en twintigste 
levensjaar nog niet hebben volbracht behalve 
degenen, die in_ en door den militairen dienst 
ongeschikt zijn geworden of die langer dan zes 
'maanden in werkelijken dienst zijn geweest. 

Hij, die bij een onderzoek, als in het vorig 
lid bedoeld, geschikt wordt verklaard, wordt, 
indien hij tegen deze uitspraak bezwaar heeft, 
naar door· Ons te stellen regelen in de gelegen
heid gesteld een nader onderzoek te ondergaan. 

De uitspraak, ten gevolge van een nnder 
onderzoek gedaan, vervangt de vorige uitspraak. 

2. De in art. 1 bedoelde personen, die bij
onderzoek voor den krijgsdienst,geschikt wor
den verklaard of omtrent wie niet naar 
de gestelde regelen uitspraak. kan worden 
gedaan, komen tot den landstorm te behooren 
met ingang van den door Onzen Minister van 
Oorlog te bepalen _datum. 

&. Tot den landstorm behooreude personen, 
als in art. 2. bedoeld, kunnen na het jaar,. 
waari_n zij het 25ste levensjaar hebben vol
bracht, niet anders in werkelijken dien:st wor
den geroepen· dan wanneer eene· algeme·ene 
intrekking van het aan dieristplichtigen ver
leend onbepaald (klein) verlof plaats heeft. 

4. Deze wet treedt in werking_ met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Zoodra de tegenwoordige buitengewone om
standigheden hebbe~ opgehouden te besiaan, 
zal aan de Staten-Generaal een voorstel van 
wet worden gedaan tot in trekking van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten April 
1918. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNcrn·. 

De Minister van Marine; J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsclte Zaken, 

CORT V. D. LINDEN.' 

(Uitgeg; 23 April 1918.) 

20· April 1918. BESLUIT,·houdende bijzqndere 
maatregelen met'betrekking tot' de lichting' 
der militie van 1919. S. 258. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onzen Minister van Oorlog, Onzen Minister 
van Marine en Onzen Minister van Staat, 
Minister van Birinenlandsche Zaken, van 
19 April 1918, Kabinet, letter W 65 ; 

Gezien art. 10 der wet van 20 April 1918 
(Staafsblad n°. 256); 

Hebben ·goedgevonden en verstaan: 
be regeling van al hetgeen ingevolge art.- 10 

der wet van 20 April 1918 (Staatsblad·n•:256) 
moet warden veiricht, gesehiedt door Onzen 
Minister van Oorlog, in overleg, voor zooveel 
noodig, met' Onzen Minister van Marine en 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Voor zoover het echter onderwerpen betreft, 
die nioeteri worden geacht uitslriitend· te lie-
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hooren tot het gebied van het Departement 
van Marine, geschiedt de regaling door Onzen 

' Miriister van Marine. · 
Onze Ministers van Oorlog, vari· Marine en 

, van Binnenlandsche Zakeri zijn, ieder voor 
zooveel betreft, belast met de uitvoering van 
dit beslriit, dat in het Staatsblad zal worden 
gepfaats·t. 

's-Gravenhage, den 20sten April 1918. 

WILHELMINA. 

De Miniatei· iian Oo'rlog, DEJONGE. 

De Minister vdn Marine, ·,J. J. RAMBONNET. 

De Jiiin, van Staat, Min, van Binnenl. ·zaken, 
CmiT v. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 23 April 1918.) 

20 April 1918. WE,;, tot verkrijging door 
landarbeiders van iand met woning in 
eigeridom of van los-Iand in pacht. S. 259. 

Bijlagen Hand. 2• Kamer : 
i911j12, iio .. 202, l--'-3. 
1913/14, n°. 60, 1-3. 
1914/16, n°. 26, 1. 
1917/18, n°. 10, 1~18. 
Hand. 2° Kamer 1917 /18; bladz;• 300-323, 

343-349; ,362--'-374, 378-399, 482. 
Hand; l• ·kamer .1917/1.8, bladz. 61, 131--'-138; 

428-'-'441, 443-461. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de verkrijging. door landarbeiders· van land 
met. woning in · eigendom of . van los land in· 
pacht bij de wet behoo:ft te worden bevorderd ; 

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

HOOFDSTUK i. 

INLEIDENDE· BEPALINGEN.· 

Art. 1. Den larldarbeider, die" aan de' 
' gestelde veieischten voldo'et, wo:rdt overeen

komstig de bepalingen dezer wet gelegenheid 
gegeven om land met woning irl eigerldom of 
los land in pacht te verkrijgen. 

2. In deze wet wordt verstaan onder :· 
a. ,,landarbeider" ieder persoon, · die van 

het in loondienst verrichten van landarbeid 
zijn hoofdberoep maakt ; , 

b. ,,landarbeid" alle werkzaamheden in den 
landbouw, den tuin:b'ouw, deri boschbouw, de 
veehouderij of de veeiide:riJ ; 

c. ,,plaatsje" land met landarbeiderswoning, 
zoodanig vereenigd, dat zij een geheelvormen; 

d. ,,los land:' land; dat gee:ri geheel vornit 
met de landa:rbeiderswcining. 

. HOOFDSTUK II. 

VAN DE' VEREISCHTEN WA.ARA.AN DE LANDAR

BEIDER MOET VOLDOEN. 

3. 1. Oni van de voordeelen dezer wet te 
kunnen gebruik maken moet de landarbeider: 

a. ingezeten. des Rijks zijn, tevens _Neder
larldei, en· · rliet bij onh:erioepelijk geworden 
rechterlijke uitspraak de· beschikking of het 
beheer over zijne goederen verloren hebben; 

b. gedurende ten minste twee jaren, aan de 
ill' de artikelen 13, 17 of 24' bedoelde' aanvrage 
onmiddellijk voorafgaande, gewoond hebben 
binnen den kring· van de in artikel 6 bedoelde 
'vereeniging of stfohting - of waar zoodanig 
lichaam ontbreekt in de gemeente of eene 
daaraan grenzende gemeente - waar hij on
roerend go·ed wenscht te verkrijgen ; 

c. bekwaam voor zijn' werk zijn ;· 
d. van goed zedelijk gedrag zijn ; 
e. den leeftijd van vijf en twintig jaren be

reikt en, zoo hij een plaatsje wenscht te verkrjj
gen, dien van vijftig jaren· niet overschreden 
hebben; 

f. zoo hij een plaatsje wenscht te verkrijgen, 
voldoende gegoed zijn om ten°minste een tiende 
van de in: artikel 4 bedoelde kosten te be
talen. 

2. In bijzondere gevallen, ter heoordeeling 
van het hestuur van de vereeniging ofde stich
ting of van den· gemeenteraad, kan ·van het 
bepaalde onder b worden ,afgeweken. Bij 
aanvragen, mede daartoe strekkende, vervalt 
de verplichting van den landarbeider tot 
overlegging der verklaring van• den burgeme·es
ter zijner woonplaats, bedoeld in de artikelen 14 
onder b, 18 en 25 onder. a. 

HOOFDSTUK III. 

VAN DE' VEREISCHTEN WAARAAN HE'.!' PLA:ATSJE 

EN HET LOSSE LAND MOETEN VOLDOEN. 

4. 1. Het · plaatsje moet voor het doel 
gescliikt zijn en: mag, met inbegrip van de 
eerste rloodi:ge verbetering·en aan besta.ande 
.gebouwen en land, niet meer dan f 4000 kosten. 

2. In bijzondere' geva1len kan door Ons 
verfof worden verleend van dit ·maximum af 
te wijkeri. 

5. 1. Het losse land moet in de nabijheid 
van' de landarbeiderswoning gelegen en ook 
overigens voor het, doel geschikt zijrl. 
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2. De jaarlijksche pachtprijs magi net meer 
dan f 50 bedragen en naar evenredigheid niet 
belangrijk hooger zijn ·dan die van grootere 
uitgestrektheden grond van overeenkomstige 
,hoedanigheid en ligging. 

3: In bijzondere gevallen kan door Ons 
verlof worden verleend van dit maximum af 
te wijken. 

HOOFDSTUK IV. 

VAN DE VEREENIGINGEN, STICHTINGEN EN 

GEMEEN'.l'EN, EN VAN DEN GELDELI,JKEN STEUN 

VAN RJJRSWEGE, 

6. 1. Ter bereiking van het door deze wet 
beoogde doel wordt medegewerkt door: 

a. rechtspersoonlijkheid hebbende vereeni
gingen en stichtingen, uitsluitend ter bevorde
ring van de verkrijging van onroerend goed 
door landarbeiders werkzaam, mits zij als 
zoodanig door Ons, Gedeputeerde 'Staten 
gehoord, toegelaten zijn ; 

b. de gemeenten. 
2. De kring eener vereeniging of stichting 

strekt zich uit over een of meer gemeenten, 
doch niet verder dan het rechtsgebied van een 
kantongerecht. 

3. De vereischten voor toelating worden bij 
algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld. 

7. 1. Aan gemeenten warden door Ons, 
ter bevordering van de verkrijging van onroe
rend goed door landarbeiders, onder bij alge
meenen maatregel van bestuur te regelen voor
waarden rentegevende voorschotten uit 's Rijks 
kas. verstrekt · 

2. Onze besluiten warden met redenen om
ldeed en in de Staatscourant openbaar gemaakt. 

8. 1. Bij besluit van den: gemeenteraad 
kunnen onder bij algemeenen maatregel van 
bestuur te regelen voorwaarden rentegevende 
voorschotten verstrekt worden aan de vereeni
gingen of stichtingen. 
· 2. Het besluit, waarbij een voorschot toe
gestaan of geweigerd wordt, is met redenen 
omkleed en wordt binnen eene maand na de 
aanvrage om voorschot genomen. 

3. Afschrift van dit besluit wordt binnen acht 
dagen aan het bestuur van de vereeniging of 
de stichting gezonden. 

4. Gedurende eene maand na de verzending 
van het afschrift van het besluit kan dit bestuur 
daartegen bij gedagteekende en onderteekende 
memorie bezwaren inbrengen bij Gedeputeerde 
Staten der pt'ovincie, waarin de gemeente 
gelegen is. 

5. Gedeputeerde Staten doen, hetgemeente
b_estuur gehoord, eene uitspraak met redenen 
omkleed en zenden kosteloos afschrift daarvan 
aan partijen. 

9. De in de artikelen 7, late lid, en 8, 
lste lid, bedoelde voorschotten worden ver
strekt tegen eene rente van 4 pet. per jaar. 

10. Door Ons kan uit 's Rijks kas een bedrag 
beschikbaar gesteld warden tot uitvoering van 
een onteigeningsplan als bedoeld in artikel 40. 

11. Onder Onze goedkeuring kunnen onroe
rende goederen, aan het Rijk toebehoorende, 
ter bevordering van de verkrijging van onroe
rend goed door landarbeiders aan de vereeni
gingen, stichtingen of gemeenten ondershands 
verkocht worden. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DEN RECHTSVORM WA,ARONDER HE'ii PLAA'.1'S

JE VERKREGEN WORD'll EN VAN DE AANVRAGEN. 

12. Het plaatsje wordt in eigendom verkre
gen. 

13. 1. vVanneer een landarbeider een plaats
je kan aanwijzen, dat hij in eigendom kan 
verkrijgen,kan hij, ter bekomir,g van het door 
hem benoodigd bedrag, eene schriftelijke 
aanvrage richten tot het college, te weten : het 
bestuur van de vereeniging of de stichting bin
nen wier kring - of waar zoodanig lichaam 
ontbreekt burgemeester en wethouders van de 
gemeente waarin - hij onroerend goed wenscht 
te verkrijgen. 

2. De aanvrage wordt gesteld op een door 
Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel vast te stellen, voor belanghebbenden 
kos~eloos verkrijgbaar, formulier. 

14. Bij de aanvrage legt de landarbeider 
over: 

a. eene verklaring, waaruit blijkt dat hij 
het plaatsje in eigendom kan verkrijgen ; 

b. eene verklaring van- den burgemeester 
zijner woonplaats, dat hij voldoE;t aan het 
vereischte in artikel 3, lste lid, onder b ge
steld; 

c. zijne geboorteakte; 
d. eene door hem onderteekende gespeci

ficeerde opgave waaruit zijne gegoedheid 
blijkt; 

e. ingeval de woning nog gebouwd moet 
worden, het bouwplan met de raming der 
kosten. 

15. Het college onderzoekt : 
a. of de aanvrager voldoet aan de vereischten 

in de artikelen 2 onder a, en 3, lste lid, onder c, 
d en f gesteld ; 



169 20 APRIL. 1918 

b. of het plaatsje voldoet aan de vereischten 
in artikel 4 gesteld; 

in pacht 'wenscht te ,verkrijgen, kan hij eene 
schriftelijke aanvrage tot het college rich ten. 

, 16. 1. Het college hoort den aanvrager 
wanneer het zulks wenschelijk oordeelt of deze 
daarto'e het ver Jang en te' kennen· geeft. 

2. Wanneer het onderzoek of de bespreking 
aanleiding geeft om de· aanvrage te wijzigen, 
is dit toege!aten. 

3. Van het verhand~lde wordt verslag opge-, 
maakt en door de aanwezigen onderteekend. 

17. 1. , Wanneer een landarbeider een plaats
je in eigendom wenscht te verkrijgen, doch

1 

geene aanwijzing, als bedoeld in artikel 13,, 
lste lid, kan doen, kan hij eene schriftelijke' 
aanvrage tot het college richten. · 

2. De aanvrage wordt gesteld op een 
door Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid. 
en Handel vast te stellen, voor belanghebbenden 
kosteloos verkrijgbaar, ,formulie~. 

18. Bij de aanvrage legt de !andarbeider 
over de stukken, ,bedoeld in artikel 14 onder 
b, c en d. 

19. Het college onderzoekt of de aanvrager 
voldoet aan de vereischten in de artikelen 2 
onder a, en 3, lste lid, onder c, d en / gesteld. 

20. Het college wijst, wanneer het betrokken 
· lichaam daarvoor geschikt onroerend goed 

heeft, binnen twee ' maanden na ontvangst 
der aanvrage en, zoo het dit niet heeft, binnen 
twee maanden na de verkrijging, het plaatsje aan 
en doet hiervan schriftelijke mededeeling aan 
den aanvrager. 

21. De aanvrager geeft binnen dertig dagen 
na ontvangst van de mededeeling, bedoeld 
in artikel 20, aan het college schriftelijk kennis 
of hij zich met de aanwijzing al of niet ver
eenigt, in het ·laatste geval met opgav-e der 
gronden, waarop zijne afwijzing steunt. Inge
val de woning nog gebouwd moet worden · 
legt hij, indien hij zich met de aanwijzing 
vereenigt, bij de kennisgeving over het 'bouw
plan niet de raming der ko,sten. 

22. 1. Het college hoort den aanvrager 
wanneer het zulks wenschelijk oordeelt of· 
deze daartoe het verlangen te kennen geeft. 

2. Wanneer de bespreking aanleiding geeft 
om de aanwij:r.ing te wijzigen, is dit toegelaten. 

3. Van het verhandelde wordt verslag 
opgemaakt en door de aanwezigen ondertee
kend. 

HOOFDSTUK VI. 

VAN DEN RECHTSVORM: WAARONDER HE'.!' LOSSE 

LAND VERKREGEN WORDT EN VAN DE AANVRAGE, 

23 . . Het losse land wordt in pacht verkregen. 
24. 1. Wanneer een landarbeider los land 

2. De aanvrage wordt gesteld op een door 
Onzen J\finister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel vast te stellen, voor belanghebbenden 
kosteloos verkrijgbaar, formulier. 

25. Bij de. aanvrage legt de landarbeider. 
over: 

a. eene verklaring van den burgemeester 
zijner woonplaats, dat hij voldoet aan het 
,vereischte in artikel 3, lste lid, onder b gesteld ; 

' b. zijne geboorteakte. 
26. Het college onderzoekt of de aanvrager 

voldoet .aan de vereischten in de artikelen 2 
onder a, en 3, lste lid, onder c en d gesteld. 

27. 1. Het college wijst, wanneer het 
betrokken lichaam daarvoor geschikt onroerend 
goed heeft, binnen twee maauden na ohtvangst 
der aanvrage en, zoo het dit niet heeft, binnen 
twee maanden na de verkrijging, het losse 
land aan en doet hiervan schriftelijke mede
deeling aan den aanvrager. 

2. De artikelen 21, lste volzin, en 22 zijn 
toepasselijk. 

HOOFDS'£'.UK VII. 

VAN HET BESLUIT OMTRENT DE AANVRAGE EN 

VAN DE VOORZIENING DAARTEGEN. 

28. 1. Het bestuur .van de vereeniging of 
de stichting of de gemeenteraad neemt omtrent 
de aanvrage binnen acht maanden na ontvangst 
daarvan of, ingeval van onteigening, binnen 
acht maanden na de verkrijging van het on
roerend goed, een met redenen omkleed be
s.luit. In dit besluit w·orden de voorwaarden 
opgenomen, die voor de geldleening of de 
verkrijging _van het onroerend goed gesteld 
worden. 

2. Afschrift van het besluit wordt, onder 
mededeeling van den tekst der artikelen 29 

, tot en met 33, binnen acht dagen aan den 
aanvrager gezonden. 

29. 1. Gedurende eene 
0

maand na de ver
zending van het afschrift van het besluit kan 
de aanvrager daartegen bij gedagte\)kende 
en onderteekende memorie bezwaren inbrengen 
bij Gedeputeerde Staten der provincie, waar hij 
onroerend goed wenscht te verkrijgen. 

2. In deze memorie worden volledig en 
met redenen omkleed aHe bezwaren vermeld, 
die hij .kan doen gelden. Zij gaat ve'.rgezeld 
van het afschrift van het besluit en verder van 
a!le stukken, die de aanvrager tot toelichting 
zijner bezwaren wenscht over te leggen. 

30. 1. Gedeputeerde Staten zenden alle 
bescheiden binnen veertien dagen na de ont-



1918 20 APRIL, 170 

vangst aan de partij die. het besluit genomen 
heeft. 

2. Deze iendt de bescheiden met haar 
:antwoord binne:i:t eene maand na de ontvangst 
aari Gedeputeerde Staten. 

3, Deze doen op de stukken uitspraak teniij 
:zij nog een nader onderzoek noodig achten. 
De uitspraak is met redenen omkleed. 

31. 1. Ingeval Gedeputeerde Staten een 
nader onderio·ek noodig achten, worden partij
en opgero·eperi om door hen gehoord te wotden. 

2. Hij, die ingevolge dit artikel opgeroepen 
1vo:i:dt, kan zich door een scJu:iftelijk gemachtig
de doeri vettege:i:two6rdigen en iich door een 
raadsman doeri bijstaan. 

32. 1. Gedeputeerde Stateri ku:tinen andere 
dan de in het vorige a:rtikel bedoelde perso:tie:ti 
doen dagvaaiden om als getuige of deskundige 
door hen gehoord te worden. · 

2. De artikeleri 5, 6, iste lid, 7, 2de en 3de 
lid, 8 tot eri met 11, 13 tot en met 19 en 26 der 
wet van 5 Augustus 1850 (Staatsblad n°. 45), 
zooals die laatstelijk is gewi.jzigd bij artikel 1 
der wet van 31 December 1887 (Staatsblad 
n°. 265), zijn ten deze toepasselijk met dien 
verstande, dat waar in die artikelen gesproken 
wordt van ,,coininissie" of ,,cominissie van 
onderzoek" daaivoor gelezen wordt : ,,Gede
puteerde Staten", 

3. De kosten van deurwaarde:i:sve:rrichtingen 
worden berekend op den voet van het tarief 
van gerechtskosteil in strafzaken. Deze kosten 
komen, evenals de schadeloosstelling van ge
tuigen eri deskundigen, ten laste van •het Rijk. 

33. 1. Gedeputeerde · Staten. doen eene 
uitspraak inet redenen omkleed ·en zenden 
kosteloos afschrift daarvan aan partijen. 

2. Indien het bestliur van de vereeniging 
of ·de stichting weigerachtig of nalatig is uit
voering te geven aan eene uitspraak, als be
doeld in het vorige lid, geschiedt zulks door 
Gedeputeerde Staten op kosten der vereeniging 
of stichting. 

3: De kosten worden ingevorderd bij dwang, 
bevel, medebrengende het recht om de goederen 
des schuldenaars zonder rechterlijk vonnis 
aan te tasten. 

HOOFDSTUK VIII. 

VAN DE VERKRIJGING VAN HET PLAATSJE EN. 

VAN DE TE STELLEN ZEKERHEID. 

34. 1. Van het uaar aanleiding van de 
verkrijgirig van het plaatsje.verschuldigd bedrag 
wordt door den landarbeider tot het derde 
kalenderjaar na het aangaan der scihuld de in 
artikel 9 aangegeven rente betaald. 

2. Daarna geschiedt de betaling dezer 
rente met de afl.ossing der schuld in dertig 
aiinuiteiten, ieder groot 5415 p'ct. van genoemd 
bed:rag. · 

3. De landarbeider wordt in de ge1egenheid 
gesteld de jaarlijkscbe r'ente zoowel als de 
annuiteitenin wekeiijksche termijne:ti tevoldoen. 

4. Tusschen partijen, wordt omtrent ver
v'roegde afbetaling en te:i:ugneriiing van het 
bedrag daarvail overeengeko:inen. 

35. 1. De landarbeider, die daartoe v66r 
het nemen van het in artikel 28 bedoelde 
besluit zijn verlarigen te kennen geeft, heeft 
het teclit om ter voldoening van ten hoogste 
25 pet. van het verschuldigd bedrag eene 
jaarlijksche grondrente op het pJaatsje te 
vestigen, 

2. De grond:rente wordt berekend naar den 
in artikel 9 aangegeven rentevoet. 

3. De grondrente is afkoopbaa:i: voor het 
in :het eerste lid bedoelde bedrag, doch eerst 
na de geheele afl.ossing van het overige gedeelte 
cl.er schuld. · 

36. Tot zekerheid van de voldoeniiig van 
het verschuldigd bedrag vetlee:tit de landa,rbei
der eerste hypotheek op het plaatsje. 

87. De vereeriiging, stichtin.g of geineente 
behOeft den landarbeider slechts eenmaal in 
staat te stelleri oin overeeiikonistig deze wet 
eeri plaatsje te verkrijgeri. 

HOOFDSTUK IX. 

VAN DE VERKRIJGiNG VAN HET LOSSE LAND, 

.88. 1. Het losse land wordt ondershands 
eri scliriftelijk gepacht. 

2. De pachtover'eeri.komst bevat eerie rege
Iiil.g betreffende het wederiiihuren. 

3'9. 1. · :beii la:tidarbeider, die . iii staat 
gesteld is om overeenkomstig deze wet los 
land te pachten, doch hiervan geen gebruik 
gemaakt heeft, behoeft tot twee jaren na het 
nemen van het besluit geeii los land v_erpacht
te worden. 

2. Den landa:i:beider, wieiis bvereenkomstig 
deze wet aangegane pacht door eigen toedoen 
geeindigci is 6f eindigiln zal, hetzij tusschentijds, 
lietzij door aflbop van deii termijn zonder 
wetleriiihuriilg, behoeft tot twee jaren na het 
eindigen der pacht geen los iand verpacht te 
worden. 

H OOFDSTUK X. 

VAN ONTEIGENiNG. 

40. i. Aan de wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsbl~d n°. 125), zcioais die bij latere wetten 
is gewijzigd, wordt toegevoegd een Vlde 



171 20 APRIL. 1918 

, Titel ,,Over c:inteigening in het belang: der 
verkrijging" door landarb'eide:rs van land m'.et· 
woning in eigendom of van·lc:is land in pacht". 

Deze titel bevat· de volgende bepalingen : · 
·Art; 105.• Zonder' voorafgaaride verklaring 

bij de wet, dat het algerheen nut de onteig~nihg 
' vordert, kan in het belang der verkrijging 

door landarbeiders· van· land' met· woning· in 
eigeridc:iin of van los'larid in'pacht onteigening 
plaats vihden, behalve v'ah gronden of wat'eren 

' tot eene kweekerij behoorende, van booin
gaarden of va'n gebouweri en de daarbij behoo
rende· erven eri tuinen. 

Art. 106. De· onteigening geschiedt ten 
name van eime vereeniging of stfohting als 
bedoeld bij artikel 6 der Landarbeiderswet of, 
waar zoodanig lichaam ontbreekt; teri name 
der gemeente. 

Art. 107;· De onteigening heeft plaats uit 
kracht van een besluit van Gedeputeerde 
Staten, door Ons, den Raad van State, afdeeling 
door de geschillen van bestuur, gehoord, 
goedgekeurd. 

Art .. 108. Dit besluit wordt niet genomen 
van nadat:, 

a: belaiighebb~nd~ii in de gelegenheid ~ij~ 
gesteld

0 

hunne bezwareri te doen hociren; 
b .. het bij ait'ike!' 1a: lste lid, der Landar

bei~erswet bedoelde college ter gemeentie
aecretari~ heeft neeigel~gd eene schriftelijke 
verklaring, 'dat; in gevaJ van onteigening voor'• 
plaatsjes; fo.. t'eri :minste twee, en in geval van 
onteigening voor iosse lancieri, in ten minste 
vijf gevallen eene aanvrage zou moeten worden. 
a_fgewezen alleen' op grond· d~t geene aanwijzi~g 
als bei:foeld in artike!' 20 of artikel 27, late lid, 
de~ Land~rheiderswet kan. geschieden. 

Art'. 109. Voor'het ·doef in liet voorgaand
0 

artikel· orider a. omschreven dciet' het college 
tegelijk met de onder b vari dat artikel bedoelde 
nederlegging een uitgewerkt plan met riit
voerige kaarten. en met d ~idelijke aanwijzing 
van de te onteigeneri eigendommen, met hunne 
kadastrale nummers· en. de namen hunner in 

. de registers van het.' kad~ster · aangeduide 
eigenaars, gedurende t'eh minste d~rtig dagen 
op de gemeentesecretarie ter inzage voor een 
ieder nederleggei:i,: · · 

Wordt onteigening ten name der· genieente 
beoogd, zoo ·moet het onteigeningsplan v66r 
de nederlegging door· den gemeenteraad v~or
loopig z1j1i goedgekeurd. . 

Art. 110. Van 'elke neclerlegging wordt 
door ·het hoofd van het gemeentebestuur in 
beri of meer nieuwsbl~den der gemeente, of, 
bij het ontbreken daarvan, eener naburige 

gemeente, · onverwijld kennis gegeven, Zij' 
,~ordt daarenbove1i onverwijld door herii 
schriftelijk medegedeeld aan Gedeputeerde 
Staten en op de gebruikelijke wijze aan de 
ingezetenen bekend geiliaakt; 

Art. 11 I. De belangheb beriden Jfonneri uiter
lijk' veertien dagen na:verloop van den termijn 
van·· nederlegging hurine bezwaren schriftelijk 
bij' het gemeentebestuur indienen. 

Die bezwareri' kui::men, ohder meer, hierin 
bestaan dat door de onteigeriirig · de waarde 
van·een groc:iter geheel, waartoe·de ter onteige' 
ning· aangewezen eige'ndomriien behooren, te 
zeer zou warden gedrukt. 

Art;, 112, Artili:el 9 is ten deze ·van toepas
shig, riiet <lien verstaride, dat hetgeen daar 
van den Staat gezegd wordt, van toepassing 
wordt op de provincie. 

Art.· 113: Burgemeester en Wethouders zen
den terstond· ria;- verloop van den termijn; 
voor de indiening der bezwaarsch_riften gesteld, 
alle stukkeri · bij · Gedeputeerde · Staten· in; 

Art.· l'l4. Gedeputeerde Staten nemeh bin
nen vier· maanden na verloop van den termijn 
van nederlegghig' een met redenen omkleed 
besluit op ·grond der bij hen ihgekomen stukken. 
Blijkt n<ig een nader onderzoek no<idig, zoo 
zijn zij daartoe · bevoegd. 

Gedeputeerde Sfaten' besluiten niet· tot . 
onteigening als daardoor een' grooter geheel, 
waartoe de ter oi:J.teigening aangewezen eigen
doninieri behooren; de geschiktheid voor het 
daarop uitgeoefondbedrijf zouverliezei:J.. 

Ar't: llq. Besluiteri Ged:eputeerde Staten 
tot onteigening, d'an warden bij hun besluit 

.de perceelen aangewezen, welke onteigend 
zullen· warden, door aanhaling van de plans 
of kaarten; waarop die perceelen nauwkeurig 
zijn· aarigegeven eh vermelding van hunne 
kadastrale num:mers en de nameh' der in· de 
registers van het kadaster aangeduide eigenaren: 

Indien andere perceelen dan die, welke bij 
het onteigeningsplan vermeld zijii, moeten· 
warden onteigend; zijh de bepalhigen· der 
artikeleh 107· tot· en met J 14 vari' toepassing. 

Het besluit "ivordt openbaar gemaakt in 
een of meer riieuwsbladen der. gemeent'e of, 
bij het ontbreken · daarvan, eener naburige 
gemeente. Het wordt daareriboveh' door het 
hoofd van het genieentebestuur op de gebruike
lijke wijze a~n de ingezetenen bekend gemaakt. 

Gedeputeerde Staten zenden hun besluit 
met de bijbehoorende stukken binnen veertien 
dagen aan Ons ter gciedkeuring in. 

Onze·beslissing, binnen twee'maanderi·na de 
dagte·ekening der inzeiiding bij een met rederieh 
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omkle~d besluit te nemen, wordt aan Gedepu• 
teerde Staten medegedeeld en door deze 
ter kennis gebracht van partijen. 

Wordt het besluit. van Gedeputeerde Staten· 
door Ons goedgekeurd, zoo wordt Ons daartoe 
strekkend besluit in deStaatscourantopgenomen. 

Art. 116. De artikelen· 3 en 4 alsmede. de 
artikelen 1-7, 18, 20, 21, 22, 24. 26-38, 4<',--47, 
49- 54, zijn ten deze van toepassing, behoudens 
dat hetgeen van Ons besluit gezegd wordt van 
toepassing wordt op het besluit van Gedepu
teerde Staten en dat als eischende partij op
treedt het bestuur van het lichaam, te wiens 
name de onteigening geschiedt. 

Art. 117. Ten minste drie dagen v66r de 
verschijning legt de onteigenende partij tot 
staving van haren eisch ter griffie van de 
rechtbank over: 

io. het besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij de te onteigenen perceden worden 
aangewezen ; 

2°. Ons besluit tot goedkeuring daarvan; 
3°. een door Onzen commissaris in de· pro

vincie afgegeven bewijs, dat de artikelen 108, 
109 en 115, 3de lid, zijn nageleefd. 

Art. 118. De rechtbank kan aan de ontei
genende partij haren eisch niet to13wijzen : 

1°. wanneer de in het voorgaand artikel 
bedoelde bescheiden niet z.~jn overgelegd ; 

2°. wanneer het blijken mocht, dat de arti
kelen 108, 109 en 115, Sde lid, niet zijn nageleefd. 

Art. 119. Bij de berekening der schadeloos• 
stelling word t · niet gelet op nieuwe getimm erten 
of op veranderingen, gemaa,kt n n de nederleg
ging ter inzage van het in artikel 109 bedoelde 
plan. 

Art. 120. Als de werkelijke waarde bedodd 
in artikel 40 wordt aangemerkt de verkoop
waarde, met <lien verstande, dat het doe!, 
waarvoor de onteigening geschiedt, daarop 
van geen invloed mag zijn. 

Art. 121. Ten aanzien van de betaling der 
schadeloosstelling gelden de bepalingen van 
het vierde Hoofdstuk Van den Eersten Titel, 
met uitzondering van die van artikel 61. 

II. Artikel 105 der wet van 28 Augustus 
1851 (Staatsblad n°. 125), zoo?.ls dit. bij latere 
wetten is gewijzigd, ,rnrdt artikel 122; arti· 
kel 106 dier wet wordt artikel 123. 

HOOFDSTUK XI. 

SLOTBEPALINGEN. 

41. De bepalingen va,n artikel 194 onder e 

der Gemeentewet en artikel 143 der Provinciale 
wet zijn niet van toepassing op het overeen-

komstig deze wet verpachten van onroerend 
goed der gemeente. 

42. Alle stukken, uit deze wet voortvloeien
de, zoomede die, welke betrekking hebben op 
hare uitvoering, zijn vrij vari zegel en worden, 
voor zooveel zij aa.n registratie onderhevig zijn, 
gratis geregistreerd. 

43. De notarissen zijn verplicht voor het 
verlijden van a,kten, wa,arbij ter uitvoering 
van artikel 36 dezer wet hypotheek verleend 
wordt, hun dienst kosteloos te verleenen. 

44. Deze wet kan worden aangehaald 011der 
den titel van ,,Landarbeiderswet". 

45. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage. 'den 20sten April 

1918. 

WILHELl\UNA. 

De JHin. van Landbouw. Nijverheid en Hande~ 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 3 Mei 1918.) 

20 April 1918, WET, houdende vaststelling 
van het tiende hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1918. S. 260. 

Bij deze wet wo?:dt het Xde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1918, betreffende het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, vastge
steld, zooals hierna verkort volgt.: 
Afd. 
1. Kosten van het Departement f 
2. Landbouw 
3, Nijverheid 
4. llandel •. 
6. Arb~id .. 
6, Peiisioenen, restitutie van 

pensioensbijdragen, wacht
gelden, gratificatien, schade
loosstellingen en toelagen, 
(met uitzondering van die, 
welke komen ten Jaste van 
het Staatsmijn bedrijf), voor
schotten wegens bnitenland
sche reizen, premien inge. 
volge de Ongevallenwet 1901 
en aandeel in de uitgaven 
van den dienst der Lands
gebouwen ••.••. 

7. Onvoorziene behoeften ... 

343,541.66 
4,497,235.345 

28,169,414.- , 
582,650.-
612,955.-· 

104,833.-
50,000.-

Totaal van het Xde hoofdstuk f. 34,860,629.00• 
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ging van het tiende hoofdstuk der Staats- Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
20 April 1918. WET, tot wijziging en verhoo- , 

begrooting voor het dienstjaar 1918. (Tege- Besier. 
moetkoming wegens duurte van levensmid• Bij inlaidenda dagvaarding was aan beklaagde 
delen aan hiarvoor in aanmerking ko~anda telasto galegd, dat h\i als vader en aansprakelijk 
aml,tenaren en beambten.) S. 261.· persoon, dat aan Pieter van den Bosch, die bij 

.Bij daze wet wordt een artikal ingevoegd. hem inwoont, geboren 14 Mei 1904, laerling der 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel hat totaal openbare lagere school te Wijnjeterp in Opster

der Vlde afdeeling als het eindcijf~r van het land, welk kind leerplichtig is, voldoende lager 
hoofdstuk verhoogd met f 280,000. onderwijs wordt verstrekt, niet gezorgd heeft, 

20 April 1918. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hooftlstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
(Kosten van inrichting van het nieuwe 
gebouw voor het Departement van Land· 
bouw, Nijverheid en Handel). S. 262. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het 

totaal der Iste aftleeling, alsmede het eindcijfer 
van voormeld hoofdstuk met f 125,000. 

22 April 1918. ARR.EST van den Hoogen Raad. 
Volgens art. 3, , 3• lid Leerplichtwet 

eindigt de verplichting, vermeld in het 
1 • lid, indien het · kind de klasse heeft 
doorloopen, waarin het bij het bereiken 
van den 13-jarigen leeftijd was geplaatst. 
Blijkens deze bewoordingen en meer be
paaldelijk van de woorden ,,was geplaatst", 
moet het tijdstip, waarop de woorden 
,,heeft doorloopen" wijzen, op dat van het 
bereiken van den 13-jarigen leeftijd zijn 
gevolgd. 

[Cone!. 0. M.: De Kantonrechter heeft 
niet behoorlijk beslist over het 1-ewezene 
of niet bewezene van het telaategelegde, 
doordien hij, als zijn oordeel nitsprekende 
dat het kind niet leerp!ichtig was, niette
min besliste, dat al het telastegelegde, dus 
ook de leerplichtigheid van het kind was 
bewezen,] 

(Leerplichtwet art. 3.) 

Voorzitter : Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, J. A. A. Bosch, 
A. P. L. Nelissen en Dr. L. E. Visser. 

De Ambtenaar van hct Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht te Beetsterzwaag, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van. dat 
Kantongerecht van 26 Januari 1918, waarbij 
•Tj. v. d. B., enz., van alle rechtsvervolging is 
ontslagen. 

dat dat kind de school geregeld bezocht, daar 
dat kind die suhool verzuimd heeft op 19, 20, 
21, 22 en 23 November 1917 alle schooltijden 
en 24 November 1917 den morgenschooltijd, 
zulks gepleegd nadat op 12 November 1917 door 
een schoolopziener in het Arrondissement 
Beetsterzwaag eene aanzegging, als bedoeld in 
art. 213 der Leerplichtwet, op hetzelfde kind 
betrekking hebbende, was toegezonden aan den 
burgemeester van de gemeente Opsterland, 
welke aanzegging op 15 November 1917 aan 
de woning van beklaagde is uitgereikt aan hem 
in persoon. 

Bij het bestreden vonnis verk!aarde de Kan
tonrechter dit feit wettig en overtuigend be
wezen, doch niet strafbaar en ontslocg hij den 
beklaagde te dier zake van alle rechtsvcrvolging, 
van oordeel zijnde, dat hot kind niet meer leer
plichtig was, daar het tijdens het plegen. der 
schoolverzuimen den leeftijd van dertien jaren 
reeds J- ad bereikt en voor de deide maal in de 
derde klasse der .,chool zat, en dus reeds_ de 
klasse had doorloopen, waarin het bij het be
reiken van den dertienjarigen leeftijd was ge
plaatst. 

Bij tijdig ingedicnde memorie stelt de Heer 
Eischer, dat door deze bes! issing is geschonden, 
althans verkeerd toegepast art. 3 lid 3 Ji artt. 
1, 6 sub 2,_ 23 § 1, 2 van de Leerplichtwet il_l 
verband met artt. 214, 216 Sv., daar toch blij
kens de woorden ,,was geplaatst" in art. 3 lid 3 
van de Leerplicbtwet en de uitdrukl ing ,,heeft 
doorloop_en" van hetzelfde artikel door de Leer
plichtwet als eisch wordt gesttld, dat het kind 
na zijn dertienden verjaardag nog de school 
moet blijven bezoeken tot einde_ van den loo
penden cursus. 

Met dit middel, dat in overeenste:mming is 
met Uw ook in de memoric aangehaald arrest 
van 21 Mei 1907 (W. 8552), kan ik mij geheel 
vereenigen. Toch zal het m. i. niet tot cassatie 
knmien leiden, omdat het, vonnis een vorm
fout vertoont, die allereerst hersteld moet wor
den. Immers de Kantonrechter, die eerst als 
zijn oordeel uitsprak, dat het kind niet leer
plichtig was, besliste niettcmin, dat al het t_e 
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laste gelegde, dus ook de leerpliohtigheid van 
het kind was bewezen. Ik merk op, dat hij 
waarschijnlijk tot deze tegenstrijdige beslis
singen niet zou zijn gekomen, , wanli<cler in de 
telastelegging in plaats van de rechtskundige 
en blijkens deze zaak zelve zeer b_etwistbare 
qualificatie ,,leerplichtig" de feiten waren ge, 
steld, die na_ar het oordeel van 'het Openbaar 
Ministerie aan de leer plichtigheid, .welke een 
b8f!tanddeel is van het strafbare feit, ten grond
slag -1agen. Hoe dit. zij, het vonnis bevat nu 
niet een behoorlijke beslissing over het bewezene 
of niet bewezene van het telastegelegde, waar
door art. 221 in verband met artt. 211 en 253 
Sv. is geschonden. 

Ik concludeer tot vernietiging van het be
streden vonnis en verwijzing de~ zaak naar de 
Arr.-Rechtbank te Heerenv.een om op de be
staande dagvaarding op nieuw te · worden be
recht en afgedaan. 

De Hooge _Raad,- enz.; 

Geho,>rd het vcrslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet. op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie cone!. adv.-gen.) ; 

0., dat aan gerequireercle bij inleidende dag
vaitrding was ten laste gelegd enz. ( zie verder 
concl. adv.-gen.) ; 

0., dat de K'1ntonrechter clit feit wettig en 
overtµigend bewezen heeft verklaard, doch ge
requireerde van alle rechtsvervolgi'lg heeft 
ontslagen, zulks op grond, dat, waar tijclens het 
plegen van het feit het bewuste kind reeds den 
13-jarigen leeftijd had bereikt en teen voor_ de 
derde maal in de 3° klasse zat, dit kind de 
klasse, waarin het bij het bereiken van <lien 
leeftijd was geplaatst had doorloopen, nu de 
Wet niet onderscheidt of dit doorloopen al dan 
niet met succes is geschied ; 

0., dat tegen deze beslissing het cassatie
micldel is gericht, en zulks terecht ; 

dat toch volgens art. 3 derde lid cler Leer
pliohtwet de verplichting, vermeld in het <>erste 
lid van dat artikel eindigt, indien het kind de 
klasse heeft doorloopen, waarin het bij het 
bereiken van den 13-jarigen leeftijd was ge
plaatst; 

dat blijkens deze bewoordingen en meer be
paaldelijk van de woorden ,,was. geplaatst", 
het .tijclstip, waarop de woorden ,,heeft door
loopen" wijzen, vp dat van het ilereiken van 
den 13-jarigen leeftijd moet zijn gevolgd ; · 

dat het middel clus is gegro!ld ; 
Vernietigt het vonnis, door het Kanton-

gerecht te Beetsterz\\'.a!l,g . den 26st,en Januari 
19,18 .in deze zaak ge;wezen, doch _alleen . .;,.oor
zoover gerequireerde daarbij .v3:n alle .rechts
:vervolging is ontsl_agen ; 

En re.~htdoende .krachtens art. l0p R 0.; 
Qu'1lificeert het bewezen . vei;klaarde , als : 
,,het als v,ader kr,acht<)ns de,wet verplicht tot 

verzorging _van een bij .hem inwonerid kind, µat 
als leerling op een lagere _schpol geplaatst is. en 
nog niet op -grond. van art. 3.2° of 3° lid buiten 
de leerverpliohting valt, niet zorgen dat het 
die sohool geregelcl bezoekt, gepleegd binnen. 
zes m'1anden, nadat de!l . pvertreg.er · de ,a,an
~egging, bedoelcl _in. art. 21 § :3 dier ;wet, be
treffende p.at :kind ;w_as ,toegezonden.; 

Gezien de artt. 1,,6 _sub.2, 23 § 1, 2 der-~eer
plichtwet en art. 23 Sr,; 

Ver_klaart gerequireiirde _sch-qldig a_an die · 
overtreding ; .. · ' 

Veroorcieelt hem .tot _een.geldboete _van vijf 
gulden; 

Bepaalt. den duur der vervangencle,hechtenis 
op tien dagen. (N. J.) 

23 April 1918. BESLUIT, houdende pepalingen 
betreffende een.e schattingscommis~ie en 
commissien van aanslag· voor de inkom
_stenbelasting. S. :!63. 

WrJ WI~HELfylINA, ENZ. 
. Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Financien van ,19 April 1918, n°. 63, Directe 
Belastingen ; 

Gezien artikel 57, 2de lid, en artikel 66, 
3de lid, der _Wet op de fukoll!stenbelasting 
1914, alsmede Onze besluiten van 20 Maart 
i915 (Staatsblad n°. 159), 13 December 1917 
n°. 38, 31 December 1917, n°. 72, en,18 Februari 
1918, n°. 17_4; · · · 

Hebl;>en goep.gevonden. en .. versta,an : 
Art. 1. · In den _als Bijlage I bij Ons boven

genoemd besl11-it van 20 Maart.1915 (Staatsblad 
n°. 159) gev9egden staat, zoo_als deze is gewij
zigd bij Ons besluit van 12 April;l917 (Staats
bidd n°. 284),' verv~lt uit hetgeeµ voorkomt 
onder het opsohrift ,,Directie Rotterdam": 
Rotterdam (Alsvoren II). Inspectie 2• Afd_ 

2. fo den als Bijlage II bij Ons in het vorige 
artikel genoemd besluit van 20 Maart 1915 
gevoegden staat, zooals _deze is gewijzigd bij 
Onze besluiten van 27 April 1916 (Staatsblad 
n°. 170) en 12 Apdl-1917 (Staatsblad_ n° .. 284), 
worden de volgende wijzigingen gebracl).t : 

1 °. uit hetgeen voorkomt onder het, opschrift 
,,Directie JJotterdam" vervalt : 

Vlaardingen. Vlaardingen. Kantoren Maas
sluis en Vlaardingen. 
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's-Gray,_enz_ande. ·Het overige gedeelte der I Zijl bij Leiden .in de Haarlemmerrueerspoor
inspeotie. 

2°. a. Onder het opschrift : ,,Directie_ Zwolle" 
_wordt als het g,edeelte der inspectie Zwolle, 
lste afdeeling, behoorende tot de co:rnmissie 
van aanslag ter s_tandplaats _Z.wolle _in pl~ats 
van:· ,,Kantoren _Zwolle en Dalfsen" geiezen: 
Kantoor Zwoile. 

b. uit hetgeen on9-_er .da,t op_schrift vo~rkomt, 
vervalt: 

Olden_zaal. Hengel_o (0.). . 
3°. In hetgeen voorkomt onder h_et op-· 

schrift_: ,,Directie Breda" wordt in de eerste 
kolom i_n pl_a,i,ts· van ,,Breda" gelezen : Breda, 
lste 1!,~deeling. 

_3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Mei 1918. 

Onze Mµiister vl),n Fii;i~Ilcien is bela~~ me_t 
de uitvoering v:a.n _9-it _besluit, )letwe~k in het 
_Str;iatsbl_ad za~ worden geplaatst. 

•~-.G,ravenhage, ,den 23sten April 1918. 

WILHELMINA. 

De :iJf inister van Financien, • T_REUB. 

( Uitgeg. 3 .ilf ei _19_18.) 

24 April 1918. BESLUIT, -tot aanvulling en 
wijziging van het bij Koninklijk besluit 
van 18 Sep_tember l!-Jl4 (Staatsblad n°. 455) 
vastgestelde reglement voor de scheep• 
vaart ter beveiliging van de )Jeweegbare. 
_spoorwegbr1,1gge_n over de Ringvaart van 
den Ha;irlemmermeerpolder bij Vijfhuizen, 
A_alsineer en Oude Wetering en over de 
Zijl bij · Leiden in d_e Haarlemmermeer
spoor.wegen. s. 264. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W\l,terstaat van 4 ,April l9i8_, L_a. M, afd_eeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op arti\rnl 27, laatste lid, der wet van 
9 A.pril 1875 (Staatsblad n°. 67), het laatst ge
w_ijzigd bij de wet van 9 J_uli 191_5 (Staats,blad 
no. 321); 

Den Raad van State gehoord (advi_e_s van 
16 _April 1918, n°. 36;; 

Gezien het nad_er tappo,rt yan Onzen voor
_noemden Mi,nister van 23 April 1918, n•. 294, 
afdeel_ing Spoorwegen ; 

Hobben goedgevonden en verst9:9:n: 
pet bij Koninklijk besluit van 18 Septer,nber . 

.!914 (Staatsblad n°. 455) y;istgesteld_e regl\lment 
v_oor de scheepvaart ter beveiliging vaJ?, de 
beweegbare spoorwegbruggen over de Rjiig
_vaart van den H(\a,rlemmeri;neerpolder bij Vijf
huizen, Aalsmeer en Oi,t(fe Wetering en oyer de 

W!'lgen aan te vullen en te wijzigei;t als v9lgt : 
I. De ,titel .van ·voor,noemd regl_ement zal 

'l)'Ord_en gele,:;_en, _als volgt : 
"Reglement voor de scheepvaart ter bev.eili

ging van de beweegbl!-re spoorwegbruggen o;er 
de R_i7!gvaart ·van den Haarlemmerm~erpolder 
,bij ,V ij fhu:ize'f/,, Aa~1neer en Oifde Wetering, over 
<le Zijl b_ij Leiden, over den Amstel bij UithQorn, 
over de Kromme Mijdrecht, ov_er den Rijn bij 
Alphen en ov_er den 4ngst_el bij _Nieuwers.l.uiEr 
in de l;fa,arlemi:nermeerspoorwegen." 

II. :Het vier9-e lid van ,a,r,tikel 3 zal worden 
geleze_n als volgt : 

,.\4) De doorvaartopeningen van de bruggen 
over de Ringvaart bij Aalsmeer, over de Zijl' 
bij Leiden, over den Atnstel bij Dithoorn en 
over den Rijn bij Alphen worden des nachts
aangegeven door groene zijlichten." 

III. In het vijfde lid van arti_kel 8 wordt in 
plaats van ,.N oord- en Zuid-l;folland" gelezen ~ 
,,Noord-Holland, Zuid-Holla;nd en Utrecht". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met. 
_de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S~aatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 24sten A.pril 1918. 

WILHELMINA.. 

De JJfinister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 15 Mei 1918.) 

24 April 1918. BESLCJIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 25 Juli 191S 
(Str;iatsblad n°. 334), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van l7 Juni 1916 (/Jtaats
blad n°. 278), houdende bepalingen betref
fende vergoe.dingen, toe te kennen aan de 
leden en ._de secretaris_sen .der Rentecommis
sien en aan ,de ,tusschenpersone_n voor de 
renten, bedoeld in· de artikelen 369 en 370 
der Invaliditeitswet. S. 265. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat va_n 22 April 1918, n°. 1298, af
deeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 375, eerote lid, der I_nva_li
diteitswet, en op artikel 2, derde Hd, v_an 
Ons beslu,it van 19 Juli 1913 (Staatsblarf, 
n°. 330); 

Hebben goedgev·onden en verstaan : 
met ingaJ?,g van I Juli 191_8 te wijzigen Ons 

besluit van 25 Juli 1913 (Staatsblad n°. 3;J4), 
laats.telijk ge~lj~_igd bij Ons besl1,1it van 17 J un,i ' 
1916 (Staatsblad n°. _27.8) en te bepal_en al_i; 
volgt: 

.1 
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Eenig artikel. 
In artikel 5, eerste lid, van Ons besluit van 

25 Juli 1913 (Staatsblad n•. 334), wordt voor 
f 2.- gelezen f .i.- en wordt voor f 2.50 
gelezen f 3.50. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van •dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate~statit, C. LELY. 
(Uitgeg. 14 Mei 1918.) 

25 April 1918. BESLUIT, houdende voorbehoud 
van de bevoegdheid tot tijdelijke afwijking 
van het Diplomatiek Reglement 1912 
(Staatsblad 1912, n°. 289). S. :266. 

WrJ WILHEBJHINA, ENz. 
Overwegende dat het in Yerband met de 

buitengewone tijdsomstandigheden wenschelijk 
is te kunnen afwijken Yan eenige bepalingen 
van het bij Ons Besluit Yan 5 September 
1912 (Staatsblad n°. 289) vastgesteld Diploma
tiek Reglement ; 

Op de voordracht yan Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2den April 

. 1918, Kabinet van den Minister, n°. 3 ; 
Den Raad Yan State gehoord (advies van 

den 2!)sten April 1918, n°. 27); 
Gezien het nader rapport Yan Onzen Minister 

voornoemd van den 23sten April 1918, Kabinet 
van den Minister n°. 5; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Wij behouden Ons de bevoegdheid yoor om, 

gedurende het tijdperk ingaande bij het in 
werking treden van dit Besluit en cindigend 
een jaar na het sluiten van den algemeenen 
vrede, met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, lid 2, Yan het Diplomatiek Reglement 
(Staatsblad 1912, n°. 289) Gezantschapsatta
che's, die den doctoralen graad aan eene 
Nederlandsche Universiteit of aan de Handels
hoogeschool hebben verworven, te bevorderen 
tot Gezantschapssecretaris, zonder dat zij het 

'in artikel 6 van voormeld Reglement bedoeld 
examen hebben afgelegd. De aldus · tot Ge
zantschapssecretaris beYorderde personen zuI
len niet voor beYordering tot Gezantschaps
raad in aanmerking komen dan na aflegging, 
ten overstaan van de in artilrnl 6 van voormeld 
Reglement bedoelde Co=issie, van een bij
zonder examen, omvattende twee of meer van 

de vakken, vermeld in artikel 4 van het Diplo
matiek Examen-Reglement (Staatscourant 1915, 
n°. 75). 

De aanwijzing dier vakken zal telkens ge
schi~den bij Onze Besluiten, houdende bevor
dering tot Gezantschapssecretaris. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit Besluit, 
hetwelk geplaatst zal worden in het Staatsblad 
en de Staatscourant, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, J. LounoN., 
( Uitgeg. 11 Mei 1918.) 

25 April 1918. MISSIVE va:ii. den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien betreffende 
duurtebijslag voor personeel openbare 
lagere scholen. 

Het zal Uw College bekend zijn, dat door 
het Rijk over 1918 o.a. duurtebijslag wordt 
toegekend aan de onderwijzers bij het openbaar 
lager onderwijs. 

Die bijslag wordt berekend naar den toestand 
op 1 Januari 1918 . 

In die gemeenten, waar de jongste verorde
ningen tot herziening van de salarissen van het 
onderwijzend personeel nog niet door Gedepu
teerde Staten waren goedgekeurd, is voor zoover 
dit aan mijn Departement bekend was, aan 
Burgemeester en Wethouders een opgaaf ver
zocht van de salarissen die, te rekenen vanaf 
1 Januari 1918, zullen warden verkregen en 
zijn de bijslagen met inachtneming van die 
salarissen berekend. 

Volgens de 2° alinea van attikel 4 der wet 
van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147) 
echter moeten de onderwijzerssalarissen alle 
v66r 1 Januari 1919 door de gemeenteraden 
opnieuw worden geregeld. Mochten de uit · 
genoemd wetsartikel voortspruitende regelingen 
volgens gemeenteraadsbesluit reeds met 
1 Januari 1918 in werking treden, dan zal daar
van het gevolg zijn, dat de reeds toegekende 
duurtebijslagen aan eene herziening moeten 
warden onderworpen. Het is daarom noodig, 
dat de gemeentebesturen aan mijn Departe
ment opgaaf verstrekken van toegekende 
salarisverhoogingen, voor zoover die, te rekenen 
vanaf meergenoemden datum, hebben plaats 
gehad. 

Ten overvloede merk ik hierbij op, dat van 
verhoogingen welke op een lateren datum 
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ingaan - als van geen effect - geen opgaaf 
behoeft te geschieden. ' 

Het bovenstaande ·ziet ik leg hierop bij-
:zonderen nadruk - op de toepassing van de 
regeling van den duurtebijslag, afgescheiden 
van ·het correctief hetwelk- mijn ambtgenoot 
voor Financien daarop wenscht aan te brengen. 
In verband met de volgens de wet van 23: Fe
bruari 1918 (Staatsbkid n°. 147) aan de onder: 
wijzers over 1917 en 1918 toe te kennen wedde
verhoogingen wenscht mijn ambtgenoot n.l. 
dat over 1918, ongeacht de.loongrens, niet meer 
aan duurtebijslag wordt uitbetaald dan het 
bedrag, waarmede die bijslag de hun over 1918 
krachtens voor'melde wet toekomende · wedde
verhooging te boven gaat. Bedraagt derhalve 
bedoelde weddeverhooging meer dan de bijslag, 
dan wordt deze, te rekenen van 1 Januari 1918, 
geheel ingetrokken. Bedraagt zij minder dan 
de bijslag, dan wordt slechts dat mindere bedrag 
als bijslag toegekend. 

-Ik heh de eer Uw College te verzoeken de 
gemeentebesturen met het bovenstaande in 
kennis te stellen. (W. v. d. B. A.) 

26 April 1918. WET, tot wijziging van 
de wet tot regaling van het middelbaar 
onderwijs. S. 267. 

Bijl. Hand, 2• Kamer 1917, n°, 215, 1-3; 
1917/18, n°. 215, 1-4. 

Hand. id. 1917/18; bladz. 2147-2155, 2170. 
Hand. l• Kamer 1917/18, bladz. 278,470,471. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is art. 45bis der wet tot 
regeling van het middelbaar onderwijs te 
wijzigen; 

Zoo is-het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 45bis, derde lid, onder 10., 

,eerste alinea, laatste zinsnede, der wet tot 
regeling van het middelbaar onderwijs wordt 
gelezen als volgt: 

,,Indien het getal leerlingen in eene klasse 
meer dan 25 bedraagt, en deze klasse gesplitst 
is in twee of meer parallelklassen, komen 
hierbij voor de berekening van het subsidie 
zooveel parallelklassen in aanmerking als bij 

, splitsing naar een maximum van 26 leerlingen 
per parallelklasse ten minste noodig zullen zijn". 

Art. 45bis, derde lid onder 2°., eerste alinea 
der wet tot regeling van het middelbaar on
derwijs wordt gelezen als volgt : 

,,20. waar het geldt eene school met drie
jarigen cursus, tot een bedrag van zestig gul
den, en, waar het geldt eene school met vier-

1918. 

j arigen of vijfjarigen cursus, tot een bed rag 
van zeventig gulden". 

II. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 Januari 19U. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's- Gravenhage, den 26sten April 
1918. 

WILH~JLliIN A. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 15 Mei 1918.) 

26 April 1918. WET, tot. wijziging var. de 
hooger-onderwijswet. S. 268. 

Bijl. Hanel. 2• Kamer 1917/18, n°. 307, 1-7. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2147-2155, 2170. 
Hand. 1° Kamer 1917/18, bladz. 470, 471. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten ·: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is art. 168, tweede lid, 
onder. 2°. der hooger-onde1·wijswet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den ·Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 168, tweede lid, onder 2°. der 

hooger onderwijswet wordt gelezen als volgt: 
,,2°. tot een bedrag v·an zestig ·gulden, indien 

het gymnasium gevestigd is in eene gemeente, 
waar . de bevolking 30,000 zielen of minder 
bedraagt, en tot een bedrag van zeventig gul
den, indien het gymnasium gevestigd is in eene 

. gemeente, waar de bevolking 30,000 zielen te 
boven gaat". 

Art. II. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden op 1 Januari 1917. 

Lasten en. bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten April 
1918. 

WILHELMINA. 
JJe Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 15 Mei 1918.) 

26 April 1918. WET, tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1916. S. 269. 

Bij deze wet worden eenige .artikelen ver
hoogd. 

TP-n gevolge hiervan wordt verhoogd: het 
totaal van _de IV de afdeeling met f 59,200; het 
totaal van de Vde afdeeling met f 320,000; het 
totaal van de VIIde afdeeling met f 39,100 en 
het totaal van het hoofdstuk met f 418,300. 

12 
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26 April 1918. WET tot wijziging van de wet 
van 22 April 18i9 (Staatsblad no. 63) tot 
het houden van eene tienjarige algemeenc 
volkstelling. S. 270. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is, wijziging te brengen 
in het tijdvak, waarin vo!g,ms de wet van 
22 April 1879 (Staatsblad n°. 63) eene tien
jarige algemeene volkstelling is te houden ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig a,·tikel. 

Met afwijking van artikel 1 der wet van 
22 April 1879 (Staatsblad n°. ti3) wordt voortaan 
in 1920 en vervolgens telkens na tien jaren in 
bet Rijk eene algemeene volkstelling gehouden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 26sten April 

1918. 
WILHELl\UN A. 

De Minister van 8/aat, 
Minister van Binnenlaiul.•che Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 15 Mei. 1918.) 

26 April 1918. WET, tot regaling der reis
kosten van de leden der Staten-Generaal 
en der verblijfkosten van de leden der 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. S. 271. 

· WrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo .Wij in overweging genomen hebben, 

dat, krachtens artikel 89, eerste lid, der Grond
wet, de leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, volgens regels door de wet te stellen, 
vergoeding ·voor reiskosten ontvangen en dat 
krachtens artikel 91, derde lid, der Grondwet, 
de leden van de Eerste Kamer der Staten
Generaal reis- en verblijfkosten volgens de 
wet genieten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. i. Aan de leden der Staten-Generaal 

wordt, indien en voor zoover zij niet reeds in 
het bezit zijn van eene vrijkaart, van 's Rijks
wege, als vergoeding voor reiskosten, eene 
algemeene abonnementskaart eerste klasse 
verstrekt op de spoorwegen, in beheer bij de 
l\faatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen, de Hollandsche IJ zeren Spoorweg 
Maa tscba ppij, de N ederlandsche Centraal Spoor
weg Maatschappij en de Noord-Brabantscb
Duitsche Spoorwegmaatschappij. 

2. Indien de leden der Staten-Generaal 
zich als zoodanig op reis hebben moeten begeven 
en daarbij hebben moeten gebruik maken van 
openbare vervoermiddelen, waarvoor de in 
;,rtikel 1 genoemde algemeene abonnements-

·kaart of vrijkaart niet geldt, ontvangen zij 
vergoeding van reiskosten, bestaande in de voor 
de heen- en terugreis werkelijk uitgegeven 
vracht en terugvracht voor eene plaats det 
eerste klasse. 

Qp de in te dienen deJlaratien wordt eene 
door den declarant onderteeli:ende verklaring 
gesteld, ten blijke, dat hij wegens reiskosten 
niet meer in rekening heeft gebracht dan daar
voor door hem is uitgegeven. 

In de daarvoor in aanmerking komende 
gevallen kan, in de plaats van de in het eerste 
lid bedoelde vergoeding; een abonnement of 
antler speciaal biljet eerste klasse van]'s Rijks
wege verstrekt worden. 

3. De leden van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal ontvangen als vergoeding 
voor kosten van verblijf gedurende den tijd, 
waarin zij de vergaderingen hebben bijgewoond, 
twintig gulden per dag en zulks van den dag 
af, tegen welken de vergadering is bijeengeroe
pen tot op dien, waarop zij tot nadere bijeen
roeping uiteengaat, of tot op den dag van de 
sluiting der zitting. 

Deze verblijfkosten worden ook genoten 
door leden, die, nadat de vergadering tot nadere 
bijeenroeping is uiteengegaan, in commissie 
werkzaam blijven, tot dat die commissie is 
afgeloopen. 

Deze verblijfkosten worden voorts genoten 
door leden, die zich als zoodanig op reis hebben 

_moeten hegeven wegens andere reizen dan tot 
het bijwonen van de hierboven bedoelde ver
gaderingen der Kamer of van commissien, en wel 
tot een bedrag van tien gulden voor elk etmaal 
in het tijd vak, dat voor de reis moet worden. 
bestemd. Gedeelten van een etmaal worden 
als een vol etmaal aangemerkt. 

Zij worden niet genoten door de leden, 
metterwoon gevestigd in de plaats waar de 
vergadering wordt gehouden of de werk
zaamheden moeten worden verricht. 

4. De wet van den 4den Mei 1889 (Staats
blad n°. 46), tot regaling der reis- en verblijf
kosten van de leden der Eerste Kamer en der 
reiskosten van de leden der Tweede Kamer der 
Staten-Generaal wordt ingetrokken. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten April 

1918. . 
WILHELMINA. 

De J,1 __ inister van Financien, 'l'REUB. 

(Uitgeg. 2 Mei 1918.) 
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26 April 1918. WE'I', tot vaststelling van hat 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. S. 27:.:l. · · 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918, be
treffende het Departement van Buitenlandsche 
Zaken, vastgesteld, zooals hierna .verkort volgt : 
A.fd. 
1. K:osten van het Departement. f 168,937.50 
2. Kosten van buitenlandsche 

zendingen en consulaten . . 
3. Verschillende uitgaven 
4. Pensioenen, wachtgelden en 

toelagen. . . . . .. 
5, Onvoorziene uitgaven. 

l,'169,400.-
101,350.-

40,035.
JO,000.-

Totaal van het IIIde hoofdst. f 1,789,72:.:l.50 

26 April 1918. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het derde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1918. S. 273. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

der Iste afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 14,000. 

26 April 1918. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente 's-Gravenhage van de twee vak
ken berm en sloot langs den Rijswijkschen 
weg, kadastraal bekend gemeente 's-Gra
venhage, Sectie A. I., nos. 531 en 534. 
s. 274. 

26 April 1918. WET, betreffende een Water
weg van Dordrecht naar Zee. S. 275. 

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

dat het maken van een Waterweg van Dordrecht 
naar Zee tot eene diepte van .8,50 M. bij gewoon 
hoogwater in het algemeen belang noodig is ; 
. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1. Van Rijkswege zullen worden uit
gevoerd de werken noodig voor het maken 
-yan een Waterweg van Dordreeht naar Zee 
tot eene .diepte van 8,50 M. bij gewoon hoog< 
water iangs de Oude .Maas, de Noordgeul t_ot 
den Waterweg van Rotterdam naar Zee. 

2. Tot de uitvoering van de in art. I be
doelde werken zal niet worden overgegaan, 
dan nadat de naaste belanghebbenden bij het 
maken van een Waterweg van Dordrecht naar 
Zee, zich ten genoegen van Onzen Minister 
van Waterstaat hebben verbonden een tiende 
deel der kosten van die ·werken te dragen. 

3. De voorwaarde, bij art. 2 van deze wet 
en die bij art. 2 van de wet van 2 J anuari 
1917 (Staatsblad n°. 5) betreff~nde de verbete
ring van den Waterweg van Rotterdam naar 
Zee, voor de uitvoering der daarbedoelde 
werken gesteld, gelden niet voor de doorgraving 
van de Oostpunt van Rozenburg. 

Lasten en· bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten April 
1918. 

WILHELMINA. 

De Minis"ter van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitge_q. 15 Mei 1918.) 

26 April 1918. WET, tot op.heffing van belem
meringen, aan de totstandkoming en de 
instandhouding van electriciteitswerken in 
den weg gelegd. S. 276. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 290, ·1-3; 
1915/16, n°. 66, 1; 1916/17, n°. 64, 1-3 en 
1917/18, n°. 34, 1-4. 

Hand. id. 1917/18, bladz. 2245-2248; 2'251-
2260 ; 226 7, 2268. 

Hand. l• Kame,· 1917 /18, bladz. 481-483. 

W1J WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er noodzakelijkheid·bestaat, de mogelijkheid 
te openen op meer eenvoudige wijze dan than_s 
kan geschieden, de belemmeringen op te hef
fen, welke door hen, die ten aanzien van 
ongebouwde eigendommen eenig zakelijk of 
persoonlijk recht kunnen doen gelden, aan de 
totstandkoming e:i;i de instandhouding van 
electi-iciteitswerken in den weg worden gelegd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,"enz. 
Art. 1. I. Een ieder, die een zakelijk of 

persoonlijk rech t heeft ten aanzien van onge
bouwde_ eigendommen, - voor zoover deze 
niet zijn met bewoonde perceelen een geheel 
vormende afgesloten tuinen of erven - kan, 
behoudens het recht op schadevergoeding, 
worden verplicht te gedoogen, dat werken, 
strekkende tot geleiding, transformatie, ver
deeling of levering van electriciteit en de daar
mede in verband staande beveiligings- en 
ondersteuningswerken, worden aangelegd en 
in stand gehouden in, op of boven die eigen· 
dommen, 

indien die werken : 
door het Rijk of eene- provincie worden-. 

ondernomen, 
door Ons of door een provinciaal bestuur 

krachtens de wet worden bevolen, 
ingevolge eene _door Ons of van Onzentwege 

12* 
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verleende concessie worden tot stand gebrach t, 
terwijl het openbaar belang daarvan door Ons 
is erkend. 

door den raad eener gemeente zijn bevolen, 
terwijl het openbaar belang dpor Ons is erkend, 

of wel, indien het algemeep. nut dier werken 
uitdrukkelijk bij de wet is erkend. 

2.. Door den aanleg van die werken wordt 
geene verandering in de bestemming en zoo 
min mogelijk belemme1ing in het gebruik der 
eigen_dommen gebracht. 

2. 1. Indien met eigenaren en gebruikers 
vim ongebouwde eigendommen, als in het 
vorig artikel bedoeld, waarin, waarop of 
·waarboven werken, als in dat artikel aange
duid, zijn ontworpen, geen over.eenstemming 
is verkregen, wordt door of :van wege het 
bestuur, door hetwelk de werken zijn voorge· 
genomen, of door den concessionaris aan den 
burg~meester der betrokken ge_meente. eene 
beschrijviµg met 9e11e ·duidelijke. teekening 
van het gedeelte der werken in die gemeente, 
ten aanzien waarvan geen overeepstemming 
is .verkregen, toegezonden, ten einde ten ge
meentehuize ~e worden nedergelegd, ter inzage 
voor een ieder gedurende veertien dagen. 
· 2. Van die· nederlegging wordt door den 

burgemeester, hetzij in een nieuwsblad zijner 
gemeente, of, bij het ontbreken daarvan, door 
aanplakking in het openbaar kennis gegeven, 
met aanwijzing van de plaats, ·den dag en het 
uur, waarop de met den aanleg of het toezicht 
op den aanleg belaste ambtenaar of de con
cessionaris in persoon of bij gemachtigde 
zitting. zal houden tot het opnemen van be
zwaren en het plegen van overleg met de in 
het vorig lid genoemde belanghebbenden. Deze 
zitting wordt na · het verstrijken van voren
vermelden termijn van· veertien- dagen ge
houden, en kan, indien in ·moer dan eene 
gemeente in hetzelfde kanton geen overeen
steinming met eigenareii en gebruikers van 
eigendommen is verkregen, op last van Orizen 
Minister van Waterstaat gehouden worden in 
de hoofdplaats van dat kanton. In dat ·ge'l'al 
bepaalt Onze Minister voornoemd tevens den 
dag, waarop de zitting zal worden gehouden. 

3. Gelijktijdig met ·de openbare kennis-
- geving wordt door den burgemeester schrifte" 
lijk van de nederlegging en aanwijzing kennis 
gegeven aan de eigenaren'en de gebruikers van 
de· eigendommen, met wie geen overeenstem' 
ming is verkregen. 

4. Op den daarvoor aangewezen dag worden 
de bovenbedoelde belanghebbenden in de ge
legenheid gesteld, hunne bezwaren schriftelijk 

en mondeling ter zitting in te brengen en 
met dengene, die volgens het · tweede lid van 
dit artikel de zitting houdt, overleg te plegen. 

5. Een door burgemeester en wethouders 
van de gemeente, waar de zitting wordt ge
houden, uit hun midden aan te wijzen lid 
woont de zitting bij ; ten overstaan van dat 
lid wordt van het ter zitting voorgevallene 
proces-verbaal opgemaakt. Van dat proces
verbaal moet van den tweeden tot den twaalf
den dag na de zitting een afschrift op de 
secretarie der gemeente voor ieder, die het 
verlangt, ter lezing liggen. Ieder kan op zijne 
kosten een afscbrift daarvan doen nemen. 

6. Leidt ·het' overleg niet tot overeenstem
ining·, dan beslist Onze Minister van Water
staat op schriftelijk ver11oek, van de meest 
gereede partij. De bes!issing wordt genomen 
binnen eene maand, nadat -zij is gevraagd, ten 
ware zij vooraf bij afzonderlijk besluit mocht 
verdaagd zijn, met dien verstande echter, 
dat zij niet binnen veertien dagen na de 
sluiting der zitting wordt genomen, ingeval 
zij is gevra_agd door den in· dit artikel be
doelden ambtenaar of den concessionaris. 

7. Bij werken, door het Rijk ondernomen, 
wordt' de in het voorgaande lid bedoelde be
slissing door Ons, den Raad van State (af
deeling voor de geschillen van bestuur) ge
hoord, genomen ; de in dat voorgaande lid 
voor de beslissing in de eerste plaats gestelde 
termijn geldt voor laatstbedoelde beslissing niet. 
· 8. De volgens dit artikel genomen beslis

singen, waarbij eene verplichting, ais bij art. 1 
bedoeld, wordt opgelegd, zijn mede van kracht 
voor de volgende eigenaren en gebruikers der 
betrokken eigendommen ; zij worden in de 
Staatscourant en in een of meer daarbij aan 
te wijzen dagbladen openbaar gemaakt. 

9. De kosten voor de gemeente uit het bij 
dit artikel bepaalde voortvloeiende, worden 
door deze van de corporatie, welke de werken 
doet uitvoeren, en ingeval van concessie, van 
den concessionaris, t1ir1,1ggevorderd. · 

3. 1. Onze Minister van Waterstaat kan 
op verzoek van belanghebbenden de verplaat
sing van in art. 1 genoemde werken -bevelen. 

2. Bij dat bevel kan o.m. worden bepaald, 
dat tot zoodanige verplaatsing niet zal be
hoeven te worden overgegaan, dan ·nadat de 
daaruit voortvloeiende schade door dengene, 
ten behoeve van wien de verplaatsing zoude 
geschieden, geheel of gedeeltelijk zal zijn ver
goed, of voor die vergoeding zekerheid zal 
zijn gesteld. Indien de verplaatsing der werken 
zoude geschieden· ten behoeve van de oprich-
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ting van gebouwen of de uitvoering van andere 
werken, J,rnn ook worden bepaald, dat zekerheid 
zal moeten worden gegeven voor vergoeding 
van de schade, uit de verplaatsing voort
v loeiende, voor het geval de gebouwen niet, 
of niet binnen den bii het bevel gestelden 
termijn, worden opgericht, of de werken niet, 
of niet binnen dien termijn, Worden uitgevoerd. 

3. De in het eerste lid bedoelde belang· 
hebbenden zijn in hun verzoek niet-ont
vankelijk: 

a. indien met hen omtrent den aanleg van 
vorengenoemde werken in, op of boven hunne 
eigendommen eene regeling werd getroffen en 
zij zich bet recht om eenzijdig die regaling te 
doen eindigen of te wijzigen, niet uitdrukke
lijk of stilzwijgend hebben voorbehouden ; 

b. indien de werken aanwezig zijn krachtens 
een op de betrokken eigendommen gevestigd 
zakelijk recht ; als zoodanig kan ook worden 
gevestigd een. recht, niet met name in het 
Burgerlijk Wetboek genoemd. 

4. Indien .het onder b bedoelde zakelijk 
recht is een recht, niet met name in het 
Burgerlijk Wetboek genoemd, zullen daarop 
de regelen volgens dat wetboek omtrent het 
recht van opstal geldende, met uitzondering 
van art. 759, tweede lid, overeenkomstige toe• 
passing vinden. 

4. 1. Rechthebbenden op boomen of beplan
tingen kunnen, beho~dens recht op schade
vergoeding, door of van wege Onzen Minister 
van Waterstaat worden verplicht deze tc 
_rooien of op te snoeien of de takken of wortels 
in te korten, of anders om toe te laten; dat 
een en ander door den in artikel 2 onder 2 
bedoelden ambtenaar of den concessionaris 
geschiedt, indien en voor zoover die boomen 
of beplantingen hinderlijk zijn of worden voor 
den aanleg of het gebruik van eenig werk, 
als vermeld in artikel 1. 

2. Deze verplichting wordt niet opgelegd, 
dan nadat genoemde rechthebbenden in de 
gelegenheid zijn gesteld daartegen hun be 
zwaren te doen kennen. 

:!. Voldoen dezen niet binnen veertien 
dagen na bekomen schriftelijke kennisgeving-

. van den in het eerste lid aangeduiden ambtenaar 
of den ccincessionaris aan de hun opgelegde 
verplichting om bedoelde· werkzaamheden uit 
te voeren, dan kunnen deze door dien ambte
naar of concessionaris zelf worden verricht. -

4. In geval de stroomgeleiding door 
boomen of_ beplantingen wordt belemmerd of 
gestoord of ook in geval zoodanige belem
mering of storing van de stroomgeleiding 

dreigt te ontstaan, kan, behoudens het recht 
op vergoeding der schade, welke daardoor aan 
den rechthebbende wordt toegebracht, onmid
dellijk tot rooiing van _de boomen of beplan: 
tingen of tot het opsnoeien of inkorten van 
takken of wortels worden overgegaan. .Aan 
den rechthebbende wordt hiervan·zoo spoedig 
mogelijk kennis gegeven. 

5. 1. Behoudens het recht op schadever
goeding, zal een ieder, die een zakelijk of 
persoonlijk recht heeft ten aanzien van een 

I 
ongebouwd eigendom, als in artikel 1 hedoeld:_ 
waarin, waarop of, waarboven in dat artikel 
genoemde werken zijn aangebracht; door Onzen 
Minister van Waterstaat kunnen worden ver-
plicht te dulden, dat in die werken verande; 
ring wordt gebracht en.dat die aldus veran
derde werken ·in stand worden gehouden, of 
ook, dat die werken naar een andere plaats 
van dat eigendom worden overgebracht en op 
die plaats in stand gehouden. Door Onzen 
voornoemden Minister wordt hieromtrent geen~ 
beslissing genomen, dan nadat de rechtheb~ 
benden in de gelegenheid zijn' gesteld hunne 
bezwaren te doen kennen. 

2. Op de b~slissing, waarbij zoodanige vei:
plichting wordt opgelegd, is het eerste ge
deelte van het achtste lid van art. 2 toepasselijk. 

6~ In geval werken, als genoemd in artikel 1, 
worden opgeruimd, zullen de eigendonimen, 
waarin of waarop die werken waren geplaatst, 
op verzoek van de rechthebbenden op :iie 
eigendommen zooveel mogelijk in den vorigen 
toestand moeten worden teruggebracht. Die 
rechthebb(lnden zullen, tenzij op dit punt iets 
anders is bepaald of overeengekomen, de op• 
ruiming hebben te gedoogen, behoudens het 
recht op vergoeding der schade, welke daarbij 
aan die eigendommen wordt toegebracht. 

7. 1. De eisch tot schadevergoeding, ·be
doeld bij de artikelen 1, 3, 4, 5, 6 en 8, w.o~dt, 
onafhankelijk van hetgeen gevorderd wordt, 
aanhangig gemaakt bij den rechter van het 
kanton, waarin het eigendom gelegen is, waar
aan schade wordt toegebracht. Indien dat 
eigendom in meer dan een kanton- is gelegen, 
wordt de eisch aanhangig gemaakt bij den 
rechter van een de~ kantons, ter keuze van 
den 'eischer.· 

2. Van de uitspraak van den kantonrech
ter is hooger beroep toegelaten, 

3. De bepalingen, voor burgerlijke t.wist
gedingen geldende, zijn op de twistgedingen, 
in di t artikel bedoeld, van toepassing, voor 
zoover daarvan bij bet eerste en tweede lid 
niet is afgeweken. 
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4. Ook v66rdat omtrent de schadevergoeding 
overeenstemming verkregen of uitspraak ge
daan is, kan tot de uitvoering van de in de 
artikeleri 1, 3, 4, 5, 6 en 8 bedoelde werk
zaamheden worden overgegaan. 

8; Ten beh9eve van de werkzaamheden 
voor den aanleg en de instandhouding der 
werken, aangegeven in artikel 1, hebben de 
daarmede balaste personen, behoudens de ver
plichting tot schadevergoeding, te allen tijde 
toeg:mg tot de perceelen, waarvan de betreding 
door hen noodzakelijk wordt geacht. 

9. 1. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft hij, die den 
aanleg of de instandhouding of de verandering 
of de verplaatsing van in art. 1 omschreven 
werken in, op of boven de daar bedoelde 
eigendommen belet of poogt te beletten, die 
deze werken van die eigendommen verwijdert 
of poogt te verwijderen, of die verhindert of 
poogt te verhinderen, dat door de personen, 
in artikel 8 aangeduid, van de aan dezen ge• 
geven bevoegdheid wordt gebruik gemaakt. 

2. De feiten, in dit artikel strafbaar gesteld, 
warden beschouwd als overtredingen. 

10. Voor zoover met toepassing der pro
vinciale verordeningen, die tot het tijdstip der 
inwerkingtreding dezer wet het onderwerp 
dezer wettelijke voorziening zullen he b ben 
geregeld, in, op of boven eigendommen zon
der toestemming der rechthebbenden werken, 
als in artikel 1 bedoeld, zijn aangelegd, ver
plaatst of veranderd, boomen of beplantingen 
·zijn gerooid of opgesnoeid of takken of wortels 
daarvan ingekort, zullen die handelingen ge
acht worden dezelfde rechtsgevolgen te heb· 
ben als de beslissingen, op grond van de 
artikelen 2, 4 en 5 genomen. 

11. Deze wet is niet van toepassing op : 
1 °. telegrafen en telefonen, al dan niet 

voor het openbaar verkeer bestemd; 
2°. de in artikel 10, tweede lid, der wet 

van 10 November 1900 (Slaatsblad n°. 176) 
bedoelde electrische geleidingen en palen tot 
ondersteuning daarvan, welke ten behoeve van 
een waterstaatsbelang van wege het openbaar 
gezag onder- of bovengronds worden aan· 
gebracht. 

Las.ten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten April 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterslaat, C. LELY. 

(Uifgeg. 18 Mei 1918.) 

26 April 1918. \VET, ·tot bernrdering van den 
aanleg en het in exploitatie brengen en 
regeling van de exploitatie van spoorweg
lijnen van Goes over 's-Heer-Arendskerke, 
Borsselen en Hoedekenskerke naar Goes, van 
Goes over 's-Heer-Arendskerke naar het 
Wolphaartsdijksche veer en van Goes naar 
Wemeldinge. :0-:. 277. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten : 
Alzoo Wij in over,weging genomen hebben, 

dat het wenscheEjk is den aanleg en het in 
exploitatie brengen te bevorderen en de exploi
tatie te regelen van de spoorweglijnen van 
Goes over 's-Heer-Arendskerke, Borsselen en 
Hoedekenskerke naar Goes, van Goes over's Heer
Arendskerke naar het Wolphaartsdijksche veer 
en van Goes naar W emeldinge -; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

renteloos voorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrage van een derde der kosten van den aan
leg en het in exploitatie brengen, doch tot geen 
hooger bedrag dan f 1,070,000, ten behoeve van 
spoorn,eglijnen van Goes over 's Heer-Arends
kerke, Borsselen en Hoedekenskerke naar Goes, 
van Goe~ over 's Heer-Aren~skerke naar het 
Wolphaartsdijksche veer en van Goes naar 
W emeldinge. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons . 
of krachtens Onze machtiging te stellen, toe
gekend aan de voor den aanleg van de aldaar 
genoemde spoorweglijnen opgerichte naamlooze 
vennootschap, doch niet-dan nadat door belang
hebbenden bij dien aanleg daarvoor, ten ge
noegen van Onzen Minister van Waterstaat, 
voldoende ondersteuning zal zij n Yerleend, antler 
geene andere voorwaarden, dan waarop de 
goedkeuring Yan genoemden Minister zal zijn 
,erkregen. 

3. Onze Ministers .-an Waterstaat en .-an 
Financien worden gemachtigd om naniens den 
Staat de in ontwerp bij deze wet gevoegde 
overeenkomst aan te gaan met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met 
de in art. 2 bedoelde naamlooze Yennootschap, 
welke daarin onderscheidenlijk warden aan
geduid als ,,de Onderneming" en ,,de Maat
schappij", nadat in dit ontwerp zullen zijn 
ingevuld : in artikel 1 de dagteekening dezer 
wet en het nummer van het Staatsblad, waarin 
zij zal warden afgekondigd, zoomede de dag
teekening van de oyereenkomst, tusschen den 
Staat en de in artikel 2 dezer wet bedoelde 
naamlooze vennootschap te sluiten, waarbij 
de in laatstgenoemd artikel bedoelde .-oar-
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waarden zullen worden gesteld en d; concessie 
-voor de in artikel 1 bedoelde spoorweglijnen 
'Zal worden verleend, en in artikel 11 in het 
,eerste lid onder a en in het derde lid h~t bedrag 
'nin de jaarlijks door de Onderneming aan de 
Maatschappij te betalen vaste huur. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-GraYenhage, den 26sten April 

ter exploitatie, aan de Onderneming op _te leYe
ren binnen den tijd daaryoor in de subsidie

: o,-ereenkomst bepaald, of door den Minister 
Yan Waterstaat, na de Onderneming te hebben 
gehoord, toegestaan. 

De verplichtingen der Maatschappij ten aan-

lITT& ' 

zien van den bouw van den Spoorweg, met al 
wat daartoe behoort, worden geregeld naar het 
tusschen de Onclerneming en· de l\faatschappij, 
onder goedkeuring van den Minister van Water-

_De Minister 1.:an 

WILHELMINA. 

W aterstaat, c. LELY: 
staat vastgestelde of met onderling goedvinden 
later gewijzigde en in beide gevallen ten bewijze _De .ZJf inister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 18 Mei 1918.) 
1 

daarvan onderteekende ·bouwprogramma. 

-ONTWERP. 

OVEREENKOMST betreffende den aanleg 
en de exploitatie van ,spoorwegen op Zuid
Beveland. 

Tusscheri: 
1°. den Staat der Nederlanden, vertegen

woordigd door de Ministers Yan Waterstaat en 
van Financien, tot het aangaan van deze oyer

·eenkomst gemachtigd bij de wet Yan den 26sten 
April 1918 (Staatsblad n°. 277); 

2°. de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, geyestigd te Utrecht, in deze 
-0vereenkomst aangeduid als ,,de Onderneming", 
Yertegenwoordigd door haren Directeur-Gene
raal, handelende krachtens besluit Yan de alge
:meene vergadering yan aandeelhouders dier 
Maatschappij, gehouden te Amsterdam, den 

3°. de Spoorweg-Maatschappij ,,Zuid-Beve-
1and", gevestigd te Utrecht, in deze overeen
komst aangeduid als ,,de l\faatschappij", verte
genwoordigd door 

_is het v6lgei:lde overeengekomeh : 
Art, 1. De Maatschappij verbindt zich tot 

-den aanleg van de spoorwegen op ZuidsBeve
land, voor den aanleg en de exploitatie waarvan 
haar concessie is verleend bij de overeenkomst, 
welke ter uitvoering van artikel 3 der wet van 
den 

tusschen den Staat en de Maatschappij 
,onder dagteekening van 
is gesloten. 

Bedoelde overeenkomst wordt verder aan
_geduid als ,,de subsidie-overeenkomst". 

De in het eerste lid genoemde spoorwegen 
worden verder aangeduid als ,,de Spoorweg-". 

2. Behoudens het bepaalde bij artikel 5, · 
-verbindt zich dy J\faatschappij den Spoorweg, 
met al wat daartoe behoort, te bouwen en te 
voltooien, overeenkomstig de daarvoor geldende 
concessie-bepalingen, en dien, geheel gereed 

3. De onteigeningen, de aanbestedingen en 
gunningen geschieden in overeenstemming met 
de Onderneming. 

Alle ontwerpen, begrootingen, bestekken, 
voorwaarden van levering worden in overleg 

- met de Onderneming ·opgemaakt en daarna 
aan de goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat onderw,orpen. 

De aanvaarding der voorwaarden, verbonden 
aan ten behoeve van den Spoorweg te verleenen 
subsidien, met uitzondering van het voorschot, 
bedoeld in artikel 1 van de in artikel 1 genoemde 
wet, geschiedt niet dan na verkregen overeeh
stemming met de Onderneming. 

De l\faatschappij mag geene verplichtingen 
aangaan jegens derden, die lasteil zouden kun
nen opleggen aan de exploitatie, dan in overeen
stemniing met de Onderneming. In hetgeen 
in overeenstemming met de Onderneming- of 
met hare toestemming is vastgesteld, kail de 
Maatschappij geene wijziging brengen, dan met 
schriftelijke toestemniing van de Onderneming. 

Zoowel de Minister van Waterstaat, als de 
Onderneming zijn beyoegd zich, op de wijze 
als hun goeddunkt, te overtnigen, dat de uitvoe- -
ring der werken deugdelijk en naar behooren 

· geschiedt; yolgens de daarvoor yastgestelde 
·ontwerpen ell' bestekken of voorwaarden en 
oyereenkomstig het bouwprogramma. · 

4. De vergoedingen, verschuldigd voor het 
·gebruik van eenig station of baanyak, aan 
eenige onderneming toebehoorende, ten behoeve 
van den Spoorweg, komen, voor zoover die ver
goedingen verschuldigd zijn voor · het gebruik 
Yan werken, ten taste van de Maatschappij. 
y oor zooyer die vergoedingen Yerschuldigd zijn 
als bijdrage in kosten van exploitatie, komen 
zij ten laste van de Onderneming. 

De onderhandelingen, regelingen en overeen-
kom·sten tot het verkrijgen van aansluitingen 
aan· en g·emeenschappelijk gebruik van eenig 
station of baanvak, aan den Staat of eenige 
onderneming toebehoorende, ten behoeYe van 
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den aanleg van den Spoorweg, warden door de 
Maatschappij, in .overeenstemming met de 
Onderneming, onderscheidenlijk gevoerd en 
gesloten. 

Onderhandelingen aangaande aansluitingen 
-aan en gemeenschappelijk gebruik van eenig 
station of baanvak, ten behoeve van den Spoor
weg, niet behoorende tot die, bedoeld in. het 
tweede lid van dit artikel, zoomede die aan-

-gaande aansluitingen aan en gemeenschappelijk 
gebruik van eenig station of baanvak van den 
sp·oorweg, ten behoeve van spoorwegen van 
den Staat of eenige onderneming, warden uit
sluitend door de Onderneming gevoerd, die bij 
deze door de l\faatschappij gemachtigd wordt 
om de overeenkomsten, deswege tot stand ge
komen, ook namens de Maatschappij voor den 
tijd, dat de exploitatie van den Spoorweg door 
de Onderneming wordt gevoerd, af te sluiten. 

Overeenkomsten, als in de beide vorige leden 
van dit artikel bedoeld, behoeven de goed
keuring van den l\!Iinister ,,an Waterstaat. 

5. De Onderneming belast zich met de ex
ploitatie van den Spoorweg, terwijl voor hare 
rekening komt de aanschaffing, ten behoeve 
dier exploitatie, van al hetgeen door haar inge
volge artikel 11 der overeenkomst van 21 Ja
nuari 1890, bekrachtigd-bij de wet van 22 Juli 
1890 (Staatsblad n°. 134), voor de exploitatie van 
een Staatsspoorweg moet warden aangeschaft. 

Zij verbindt zich de bepalingen van de 
subsidie-overeenkomst, welke op de exploitatie 
betrekking hebben en de overige op de ]Haat
schappij rustende verplichtingen, voor zoover 
zij de exploitatie betreffen en in overeenstem
ming met de Onderneming aanvaard zijn, na 
te leven en evenzeer de bepalingen en voorschrif
ten, voortvloeiende uit bestaande en nog te 
maken wetten en wettelijke verordeningen, deze 
exploitatie.betreffende. Zij uijwaart de Maat

. schappij voor de gevolgen van niet-nakoming 
van de . bepalingen der voornoemde subsidie
overeenkomst, ~oor zooveel die nakoming tot 
hare verplichtingen behoort of afhankelijk is 
van hare handelingen als exploitante van den 
Spoorweg. 

Zij verbindt zich dagelijks ten minste vier 
treinen voor reizigers in elke richting over den 
Spoorweg te doen rijden. De vermeerdering of 
vermindering van het aantal verpichte treinen, 
in den vorigen volzin bedoeld, wordt in gemeen 
overleg tusschen den .Minister van Waterstaat 
en de Onderneming geregeld. 

6. De l\faatschappij zal de Onderneming 
tijclig v66r cle voltooiing van den Spoorweg in 
de gelegenheid stellen tot het maken van de 

werken, welke door deze ingevolge het bepaalde
bij artikel 5, op clen Spoorweg moeten warden 
aangelegd. 

Zij zal van de aanstaande oplevering van.den 
Spoorweg, in volgens deze overeenkomst vol
doenden toestand, ten minste clrie maanden te
voren aan cle Onderneming kennis geven, 
terwijl laatstgenoemde zich verplicht de:0. Spoor
weg in exploitatie te brengen binnen vier weken, 
naclat cle Spoorweg door haar in orcle is bevon
den, door clen Raad van Toezicht op cle Spoor
wegcliensten is goedgekeurd en cle machtiging. 
tot het in exploitatie brengen vanwege clen 
Minister van Waterstaat is verleencl. 

De overgave ter exploitatie worclt bij proces
verbaal geconstateerd, op te maken en te oncler
teekenen door gemachtigclen van cle Oncler
neming en van cle Maatschappij. 

7. Voor zoover het onderhoud van'. clen 
Spoorweg niet behoort tot de verplichtingen 
cler aannemers yan clen aanleg, worclen gedu
rende cle eerste twee jaren volgencle op clen dag 
cler in exploitatie-neming, alle uitgaven van 
onclerhoud, wellrn niet den bovenbouw, namelijk 
de eigenlijke spoorbaan met wissels en draai
schijven betreffen, door de Maatschappij aan de
Onclerneming terugbetaald binnen eene maand 
naclat zij haar cle clesbetreffende rekeningen 
heeft aangeboclen en cleze door clen Minister 
van Wate~staat zijn goedgekeurd. 

8. Binnen eene maancl na het tijdstip, waar
op cle geheele Spoorweg twee jaren in exploita
tie is geweest, heeft eene definitieYe opneming 
van clen weg en de werken_ plaats, door daartoe
cloor clen lVIinister van Waterstaat, de Oncler
neming en de Maatschappij aangewezen per -
sonen. 

Van deze opneming worclt een proces-verbaa1 
opgemaakt en door hen onderteekencl, 

De Maatschappij zal clan tevens aan de 
Onclerneming ter hand stellen volledige plan
nen en bescheiclen, waaruit cle constructie cler 
verschillencle werken blijkt, benevens nauw
keurig bijgewerkte grondplannen, vergezelcl van 
gewaarmerkte afschriften van alle akten be
treffencle de onteigening en alle verdere be
scheiclen en overeenkomsten met clerden ge
sloten, clie met cle exploitatie van clen Spoorweg 
in verbancl staan. 

Inclien volgens het proces-verbaal blijkt, dat 
de Maatschappij nog werken van aanleg schul
clig is of aan clen weg of cle werken gebreken 
bestaan, is zij gehouden binnen bekwamen tijd 
in een en antler te voorzien of de kosten er van 
te vergoeden, zoo zij de uitvoering aan de 
Onclerneming overlaat en cle door cleze gemaakte 
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kosten door den Minister ,van Waterstaat wor
den goedgekeurd .. 

Indien de onderneming, na het in exploitatie 
brengen, doch v66r het in het eerste lid van dit 
artikel vermelde tijdstip, uitbreiding of wijzi
ging van de volkomen volgens het bouwpro
gramma .afgeleverde werlrnn of wel nieuwe wer
ken, die niet in het bouwprogramma zijn opge
nomen, noodig of wenschelijk oordeelt, zijn de 
bepalingen van artikel 9 daarop van toepassing. 

9. Alie werken tot wijziging, verbetering of 
. uitbreiding of wel nieuwe v.erken, welke door 
de Onderneming worden noodig geacht of 
krachtens concessien, v.etten en wettelijke 

. verordeningen worden opgelegd, alsmede buiten
gewone herstellingen ten gevolge van overstroo
ming, oorlog, ·oproer of welke overmacht ook, 
zullen door de Onderneming worden gemaakt. 

De Onderneming zal, alvorens dergelijke wer
ken en herstellingen uit te voeren, voor zoover 
zij niet betreffen hetgeen door haar volgens 
artikel 5 is aangeschaft, onder overlegging van 
de noodige plannen, besteklie•n en begrootingen, 
in tweevoud, vergunning tot het maken daarvan 
vragen aan den :Minister Yan Waterstaat. 

Indien deze de vergunning verleent, of, indien 
bij weigering van deze vergunnmg, scheid~
lieden, bedoeld in artikel 22, beslissen, dat 
vorenbedoelde werken voor de behoorlijke uit
oefening van den dienst noodig zijn, dan komen 
de kosten ten_laste van de Maatschappij, doch 
worden door de Onderneming renteloos voor
geschoten. 

Het aldus voorgeschoten becL.ag - eventueel 
verminderd als in het tweede en derde lid van 
artikel 10 aangegeven - maakt eene vordering 
,1it van de Onderneming op de Maatschappij, 
wel1<:e opeischbaar zal worden op den dag, 
waarop de Onderneming den eigendom van den 
Spoor.veg verkrijgt en bij het eindigen van deze 
overeenkomst. 

V 66r den lsten Mei van elk jaar zendt de 
Onderneming aan den Minister van Waterstaat 
en aan de :Maatschappij eene gespecifi~eerde 
opga-ve van de bovengezegde kosten, welke in 

. het -voorgaande jaar gemaakt zijn. 
Werken, bekostigd op den voet van het be

paalde in het derde lid van dit artikel, worden 
geacht deel uit te maken van den Spoorweg. 
Eventueel voor zulke werken .aa_ngekochte 
gronden worden in de ·eigendomsregisters ten 
name der Maatschappij gesteld. 

De bepalingen van het derde, vierde en vijfde 
lid ·van dit artikel zijn ook -van toepassing op alle 
hierboven· bedoelde werken op gemeenschap
pelijke baanvakken en stations van andere 

spoorwegen, waarvan de kosten geheel of ge
deeltelijk volgens de desbetreffende overeen
komsten, ten laste van den Spoorweg komen. 

De Onderneming zal aan de Maatschappij ter 
hand stellen volledige plannen en bescheiden 
_betreffende de ingevolge dit artikel gemaakte 
werken. 

10. De Onderneming ontvangt alle op
brengsten, baten en inkomsten, geene uitge
zonderd, voortspruitende uit de exploitatie of 
het gebruik van den Spoorweg en -van de daar
toe behoorende eigendommen, dus ook 

0

de 
periodieke vergoedingen, door andere onder
nemingen verschuldigd voor het gemeenschap
pelijk gebruik van stations of baanvakken, be
hoorende tot den Spoorweg, alsmede de baten, 
die door andere ondernemingen in de kosten 
van eersten aanleg van den Spoorweg gegeven 
bijdragen mochten opleveren, en de opbrengsten 
nit de verpachtingen van eigendommen, enz. 

Tot de bovengenoemde opbrengsten, baten 
en inkomsten behoort niet de opbrengst van 
al hetgeen, blijkens de in het derde lid van 
artikel 8 genoemde bescheiden, op het in het 
eerste lid van dat artikel genoemde tijdstip tot 
den Spoorweg behoorde, voor zoo~·er een en 
antler verkocht en niet vervangen wordt ; deze 
opbrengst komt ten goede aan de Onderneming, 
die haar in mindering brengt· van hetgeen zij 
krachtens het vierde lid van artikel 9 te vor
deren hee£t. 

Voorts komt de opbrengst van hetgeen in
gevolge artikel 9 door- de Onderneming is ge
maakt, -voor zoover een en antler -verkocht en 
niet -vervangen wordt, ten goede aan de Onder
neming, die haar in mindering brengt van het
geen zij krachtens het vierde lid van evenge
noemd artikel te vorderen heeft. 

Daarentegen komen ten laste van de Onder
neming alle uitgaven, van welken aard ook, 
uit de exploitatie van den Spoorweg voortc 
spruitende, welke niet bij deze overeenkomst 
uitdrukkelijk ten laste van de Maatschappij 
worden gebracht. 

De Onderneming verbindt zich tot de ver
zekering der gebouwen tegen brandschade of 
neemt deze schade te haren laste. 

De grondbelastingen, waterschaps-, polder
en dijklasten en alle dergelijke, die in den regel 
op den eigendom van onroerende goederen 
rusten; blijven ten laste van de Maatschappij. 

De Maatschappij kan controle uitoefenen 
op de opbrengsten en inkomsten van den 

. Spoorweg en op de voor haar gedane uitgaven, 
bedoeld bij artikel 9, en te dien einde inzage 
nemen, ten kantore van de Onderneming, van 
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<le daarop betrekkelijke boeken en bescheiden. 
De Onderneming stelt ter beschikking van 

<le Maatschappij de maandelijksche opgaven 
betreffende de opbrengsten der exploitatie van 
den Spoorweg, tot de inzending waarvan deze 
volgens de subsidie-overeenkomst verplicht is. 

ll. Nadat de Spoorweg door de Onder
neming in exploitatie zal zijn genomen, betaalt 
zij aan de l\faatschappij : · 

a. eene vaste som van per jaar, 
eyentueel verhoogd met de rente, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 12 ; 

b. indien in eenig boekjaar de bruto-ont
vangsten meer hebben bedragen dan f 10 per 
dag en per kilometer 40 ten honderd van de 
bruto-onkangsten boven f 10 per <lag en per 
kilometer tot en met f 12.50 per <lag en per 
kilometer; 

30 ten honderd van de bruto-ontvangsten 
boYen f 12.50 per <lag en per kilometer tot en 
met f 15 per dag en per kilometer ; 

20 ten honderd van de bedoelde bruto
ontyangsten boven f 15 per dag en per kilo
meter. 

Onder bruto-ontYangsten wordt >'erstaan al 
hetgeen wegens vervoer van personen en goe
deren 0>'er den Spoorweg, volgens de op den 
Spoorweg van kracht zijnde tarieven of naar 
aanleiding van gesloten vracht-overeenkomsten, 
door de Onderneming wordt geind. 

De door de Onderneming inge'volge het be
paalde in het eerste lid onder a aan de Maat
schappij verschuldigde som van wordt 
door haar in halfjaarlijksche termijnen, ver
schijnende I Januari en I Juli, voldaan, terwijl 
de uitkeering, bedoeld onder b, _geschiedt v66r 

· I Juli, volgende op ·bet jaar, waarover die uit
keering loopt. 

Ter berekening van de ontvangsten per kilo
meter, wordt de lengte Yan den Spoorweg be: 
paald door meting langs de assen tusschen bet 
midden van de boofdgebouwen op de eindpunten. 

12. De som, welke de aanleg van den spoor
weg ( exclusief de kosten van aanschaffing Yan 
rollend materieel en uitrusting) meer kost dan 
f 2,510,000. zal vanwege de Onderneming aan 
de_ l\Iaatschappij worden geleend, tegen een 
door den Minister Yan Waterstaat vast te stel
len rente. 

De l\faatschappij Yerbindt zich twee derde 
gedeelten van de bedragen, die wegens de in 
het eerste lid van artikel 11 onder a bedoelde 
verhooging aan de :Maatschappit zijn _ betaald, 
aan de Onderneming terug te betalen uit het
geen de l\Iaatschappij ingeyo]ge bet bepaaJde in 
het eerste · lid van artikel II onder b meer zal 

ontvangen dan 20 pet, van de bruto-ontvangsten 
boven f 10 per dagkilometer. Het bedrag, het
welk de Maatschappij uit dezen hoofde aan de 
Onderneming schuldig mocht zijn, zal jaarlijks 
bij proces-verbaal warden vastgesteld. 

De ingevolge het eerste lid van dit artikel 
voorgeschoten som vormt een vordering van 
de Onderneming op de Maatschappij, welke 
opeischbaar zal warden bij naasting van den 
Spoorweg. 

13. De Onderneming is bevoegd alle tarie
ven, verdeelingen van het verkeer, vrachtover
eenkomsten, enz., behoudens de goedkeuring 
van den Minister van Waterstaat, ingevolge de 
wet, zelfstandig vast te stellen, zonder hierover 
de Maatschappij te raadplegen. _ -

14. De Onderneming is bevoegd op den 
Spoorweg kosteloos vervoer toe· te staan in alle 
gevallen, waarin zij <lit in haar belang wensche
lijk acht. 

De leden van het bestuur der Maatscbappij, 
te zamen ten hoogste tot een aantal van zeven 
personen, zijn gerechtigd tot vrij vervoer voor 
hun persoon in de hoogste klasse op den 
Spoorweg. 

15. De Onderneming is gehouden den Spoor
weg, met al wat daartoe beboort in goeden staat 
te onderhouden. 

16. De Maatschappij is niet bevoegd den 
Spoorweg of hare rechten, uit deze overeen
komst en uit de in artikel I genoemde- subsidie
overeenkomst voortvloeiende, aan anderen dan 
aan den Staat of aan de Onderneming over te 
dragen of te Yerkoopen. 

Zij mag geenerlei verband of last op den 
Spoorweg leggen, dan met toestemming van 
den Minister van Waterstaat en van de 
Onderneming. 

Die toestemming wordt mede gevorderd voor 
den verkoop, voorzien in artikel 10, tweede en 
derde lid. 

17. Ingeyal de Staat, ingevolge het bepaalde 
bij de overeenkomst van 21 Januari 1890, be
krachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 134), de eigendommen der Onderneming 
naast, dan wel ingeval de Onderneming, inge
,olge artikel 27 der e,engenoemde o,ereen
komst, ,an hare rechten wordt vervallen ver
klaard, zal de Staat ten aanzien van alle uit de 
tegenwoordige overeenkomst voortvloeiende 
rechten en verplichtingen in de plaats treden 
van de Onderneming, met <lien verstande, dat 
hij voor het vervolg alle rechten zal uitoefenen, 
welke deze overeenkomst aan de Onderneming 
tegenover de l\Iaatschappij toekent, doch tevens 
alle daarbij aan de eerstgenoemde tegeno,er de 
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Maatschappij opgelegde verplichtingen zal ·heb
ben na te komen. 

18. Bij naasting van de eigendommen der 
Onderneming op den voet als beFaald bij artikel 
39 der overeenkomst van 21 Januari 1890, be
krachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Btaais
blad n°. 134), zal de Staat van haar overnemen, 
tegen betaling van het volle bedrag daarvan, 
hare vorderingen op de Maatschappij, bedoeld 
bij artikel 9 en bij het laatste lid van artikel 12. 
Het bedrag dier vorderingen wordt telken jare 
bij proces-ver baal vastgesteld. 

19. Al hetgeen door de Onderneming, in
gevolge artikel 5 wordt aangesohaft, wordt 
geacht te behooren tot de door- haar geexploi
teerd wordende Staatsspoorwegen, zoodat daar
voor zal gelden al hetgeen in de in het vorig 
artikel bedoelde overeenkomst is bepaald om
trent dergelijke voorwerpen, welke door de 
Onderneming voor de exploitatie der Staats
spoorwegen gebruikt worden, met uitzondering 
van hetgeen bij artikel 41 betreffende de korting 
is bepaald. 

20. De Onderneming heeft te alien tijde het 
recht om door koop den eigendom te verkrijgen 
van den Spoorweg met al hetgeen de Staat vol
gens de subsidie-overeenkomst bij naasting zou 
verkrijgen. 

De <lag, waarop de Onderneming den eigen
dom van den Spoorweg verkrijgt, moet samen
vallen met het einde van eeri kalenderjaar en 
ten minste 3 maanden tevoren door de Onder
neming aan de Maatschappij schriftelijk zijn 
aangezegd. 

Mocht de Onderneming van dit recht gebruik 
maken, dan betaalt zij aan de Maatschappij 
denzelfden prijs als de Staat in geval van 
naasting op denzelfden datum aan de Maat
schappij zou hebben moeten betalen, vermeer
derd met eene rente van 5 ten honderd 's jaars 
van den dag der eigendomsverkrijging tot dien 
der betaling. 

De Maatschappij verbindt zich alle mede
werking te zullen verleenen voor de bedoelde 
overdracht vereischt en de daartoe vereischte 
bescheiden te onderteekenen, op straffe eener 
boete van f 200 per dag, waarmede de ove:rdracht 
door haar toedoen mocht worden vertraagd, 
welke boete ten opzichte van elk stuk zal in
gaan veertien dagen nadat de Onderneming aan 
de Maatschappij ten opzichte van zoodanig 
stuk hare medewerking zal hebben gevraagd. 

Voor het gebruik maken van het recht van 
aankoop van den Spoorweg behoeft de Onder. 
neming de machtiging van den Minister van 
Waterstaat. 

1916 

Ingeval de Spoorweg door de Onderneming 
wordt aangekocht, zal: 

1. de Onderneming ten aanzien van alle 
uit de subsidie-overeenkomst voortvloeiende 
rechten en verplichtingen in de plaats treden 
van de Maatschappij, met dien verstande, dat 
de Onderneming voor het vervolg alle rechten 
zal uitoefenen, welke genoemde overeenkomst 
aan de Maatschappij tegenover den Staat toe
kent, doch daarbij tevens alle aan haar tegen
over den Staat opgelegde verplichtingen ·zal 
hebben na te komen; 

2. de Maatschappij aan de tegenwoordige 
overeenkomst geene rechten meer kunnen ont
leenen, doch ook van de haar daarin opgelegde 
verplichtingen ontslagen zijn. 

Ingeval na aankoop van den Spoorweg door 
de Onderneming de Staat, ingevolge het be
paalde bij de overeenkomst van 21 Januari 
1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134), de eigendommen der 
Onderneming naast, dan wel de Onderneming, 
ingevolge artikel 27 der evengenoemde overeen
komst, van hare rechten wordt vervallen ver· 
klaard, zal de Staat verplicht zijn tegelijkertijd 
den Spoorweg te naasten tegen den in de 
subsidie-overeenkomst aangegeven naastings
prijs, vermeerderd met de op den koop en de 
levering gevallen liosten. · 

21. De in overeenstemming met de Onder
neming en met goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat vastgestelde statnten de:r Maat
schappij mogen, zonder nitdrukkelijke toestem
ming van dien Minister en van de Onderneming, 
niet worden gewijzigd of aangevuld. 

22. Geschillen, nit of ter zake van deze over
eenkomst tusschen partijen ontstaande, worden 
onderworpen aan de uitspraak van drie scheids
lieden, met inachtneming van hetgeen omtrent 
zoodanige uitspraak is bepaald bij artikel 48 
van de overeenkomst van 21 Jannari 1890, be
krachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
blad n°: 134). 

23. Ingeval de Spoorweg door den Staat 
m:ocht worden genaast, v66rdat tot naasting 
van de eigendommen van de Onderneming 
wordt overgegaan, zal de Staat ten aanzien van 
alle nit de tegenwoordige overeenkomst voort
vloeiende rechten en verplichtingen in de plaats 
treden van de Maatschappij, met dien verstande, 
dat hij voor het vervolg alle rechten zal uit
oefenen, welke deze overeenkomst aan de Maat
schappij tegenover de Onderneming toekent, 
doch daarbij tevens alle aan de eerstgenoemde 
tegenover de Onderneming opgelegde verplich
tingen zal hebben na te komen. 
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De Staat verbindt zich nu voor alsdan, zich 
ten aanzien van de schuld~n der Maatschappij, 
bedoeld bij het vierde lid van artikel 9 en bij 
het tweede lid van artikel 12,. ten tijde harer 
naasting bestaande, te stellen in de plaats der 
Maatschappit door welke in de plaats stelling 
de M,i,atschappij van die verbintenis zal zijn 
ontslagen. 

24. De Staat verbindt zich bij naasting van 
de eigendommen der Onderneming, ingeval 
a!sdan de terugbetaling, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 12, niet volledig heeft plaats 
gehad, het deswege nog verschuldigde aan de 
Onderneming uit te betalen. 

25. Alie kosten en rechten, op deze overeen
komst vallende, worden gedragen door de Maat
schappij. 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertee
kend te 's-Gravenhage, 

De jyf inister van W aterstaat, 

De jyfinister van Financien, 

Utrecht, 
De M aatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen, 

De Directeur-Generaal, 

De Secretaris, 

De Spoorweg-Maatschappij ,,Zu.id-Beveland", 

- , 
27 April 1918. MISSIVE van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teorde Staten der provincien, betreffende 
uitvoering van de Kieswet. 

Met afwijking in zooverr_e van mijn sch.rijven 
van 27 December 1917, n°.10954, afdeeling B. B., 
heb ik de eer voor zooveel noodig onder Uwe 
aandacht te brebgen dat art. 33 der Kieswet 
we! eene regeling bevat omtrent het voorzitter
schap van de hoofdstembureau_x voor de raads
verkiezingen in gemeenten, die voor die ver
kiezingen in )deskringen verdeeld zijn, doch 
niet uitdrukkelijk zegt wie voorzitter is van het 
hoofdstembureau ~oor die verkiezingen in ge
meenten, die niet in kieskringen verdeeld zijn. 

Uit · de geschiedenis en het stelsel de·r wet 
intusschen volgt, dat ook in deze laatste ge
meenten steeds de burgemeester voorzitter is 
van het hoofdstembureau voor de raadsverkie
zingen en dat de vier andere Jeden en de drie 
plaatsvervangende leden van dat hoofdstem
bnreau benoemd en ontslagen worden door den 
Raad, terwijl de benoeming geschiedt voor vier 
jaren. 

Voorts vestig ik nog de aandacht op een 
tweetal punten. 

Gelijk ook blijkt uit het model III behoo
rende bij het Koninklijk besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°, 692) is het niet de be
doeling dat het hoofdstembureau ter uitvoering 
van art. 48 van de Kieswet, aan het Centraal 
Stembureau doet toekomen de origineele lijsten 
met bijlagen, die op den dag der candidaatstel

. ling zijn ingeleverd, doch dat overeenkomstig 
het genoemde model, opgaven worden gedaan 
van de geldige Jijsten in den kieskring zooals 
deze luiden nadat dienaangaande door het 
hoofdstembureau en eventueel in hooger be, 
roep, door Gedeputeerde Staten is bes!ist. 

Het andere punt betreft de uitvoering van 
art. 90 der Kieswet, waarover reeds gehandeld 
is in mijn aangehaald schrijven van 27 Decem, 
ber 1917, n°. 10954, afdeeling B. B. 

Het verdient aaribeveling om in groote ge
meenten die in talrijke stemdistricten zijn ver
deeld en waar de kiezerslijst een omvangrijk 
boekdeel vormt, voor ieder stemdistrict voor 
de stemming, ter secretarie der gemeente een 
uittreksel uit de kiezerslijst te doen maken be
vattende de namen der kiezers in dat stemdis
trict en dit nittreksel mede ter tafel van de stem
bureaux te doen nederleggen. Indien op, dat 
uittreksel in stede van op een tweede kiezerslijst, 
worden doorgestreept de namen van de kiezers 
die zich hebben aangemeld, zal aan de stem
bureaux de vervulling van de taak, in art. 90 
opgedragen, om aan de burgemeester mede te 
deelen, welke kiezers zich niet_ heb_ben aange: 
meld, veel gemakkelijker vallen. 

Uw College gelieve het vorenstaande voor 
zoover noodig, ter kennis te brengen van de 
gemeentebesturen in Uwe provincie. 

. De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zak~n; 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

· 29 April 1918. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 16 Juni 1908 
(Staatsblad n°. 199) tot regeling der 
bezoldiging · van den Commi_ssaris van 
Rijkspolitie, ambtenaar aan het te Amster
dam ge\"estigde Rijksbureau betreffende de 
bestrijding van den vrouwenhandel en 
van den handel in ontuchtige uitgaven, 
en van den klerk aan dat Bureau. ~- 278. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie, van den 26 April 1918, 2de Afdeeling 
C., n°. 529; 
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Gezien het Koninklijk besluit van 1 Mei 
1914 (Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
• Art. 1. Het Koninklijk besluit van 16 

Juni 1908 (Staatsblad n°. 199) wordt gewijzigd 
als volgt: 

1 o. In het lid voorafgaande aan artikel 1 
wordt de zinsnede : ;,het Rijksbureau te 
Amsterdam, belast met het bijeenbrengen 
yan alle gegevens omtrent den zoogenaamden 
handel in vrouwen en meisjes", vervangen 
door de navolgende zinsnede: ,,het te Amsterdam 
gevestigde rij_ksbureau betreffende de bestrij
ding van den vrouwenhandel en van den haridel 
in ontuchtige uitgaven"; 

2°. In artikel 1 wordt het lid : ,,den Com
missaris van Rijkspolitie ten minste £ , 1000 
en ten hoogste £ 1750 's jaars", gelezen als 
volgt : ,,den Commissaris van Rijkspolitie 
f 3000 's jaars" ; 

3°. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: ,,De 
bezoldiging van den klerk wordt bij bekwaam
heid, geschiktheid en dienstijver na twee, 
vier, zes, aoht en tien jaren dienst in die be
trekking verhoogd onderscheidenlijk tot £ 600, 
£ 700, f 800, f 900 en f 1000 's jaars". 

2. Dit besluit wordt geaoht te zijn in wer
king getreden met ingang van 1 Januari 1918. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden opgenomen en waarvan 
afsohrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Finanoien en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, d!)n 29sten April 1918. 

WILHELl\HNA. 

De 1vlinister .van Justitie, B. ORT. 

( Uitgeg. 10 Mei 1918.) 

l Mei 1918. BESLUIT, tot wijziging·van arti
kel 11 van het Koninklijk besluit van 
12 December 1917 (Staatsblad n°. 692) 
strekkende tot uitvoering van artikelen 
der Kieswet, der Provinciale wet en der 
Gemeentewet. S. 279. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 10 April 1918, n°. 2966, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
20 Aprff 1918, n°. 29; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 April 1918, n°. 3703, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben g"oedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

1°. het derde lid van artikel 11 van Ons be
sluit van 12 December 1917 (Staatsblad n•. 692) 
tot uitvoering van de artikelen 34, 36, ·39, ·41, 
42, 48, 52, 65, 66, 69, 78, 81, 83, 88, 91, 92, 96, 
106, 107, 129, 135, 136 en 140 der Kieswet; 
lla, llb, 10c, 10d en 70/ der Provinciale wet 
en lOb, lOc, l0d, l6a, 18a, 38a, 38b en 38d der 
Gemeentewet wordt gelezen als volgt: 

Door Ons kan voor een bepaalden termijn 
onthefling. verleend worden van het verplicht 
ge bruik volgens het eerste lid, van blik of 
koper, en volgens het tweede lid van koper. 
Bij die ontheffing kan het bezigen van een 
ander metaal vergund worden. 

2°. Na artikel 12 van Ons voormeld hesluit 
wordt ingevoegd: 

Art. 12a. Vool'. een door Ons te bepalen ter
mijn kan, indien het vereischt metaal ontbreekt, 
met afwijking in zooverre van de artikelen 10, 
11 en 12, een stembus gebezigd worden in 
tonvorm, vervaardigd van gekuipt eikenhout 
ter dikte van minstens 0,015 M. eri gedekt milt 
een rond eikenhouten deksel van dezelfde dikte, 
een en ander met inachtneming van de afme
tingen ;oor zooveel betreft de geheele hoogte 
en doorsnede van de bus, als voorgeschreven 
in artikel ll. Het deksel, vastgehecht met 
een scharnier, dat bevestigd wordt door kolom
sohroeven, aan de binnenzijde van het hout 
vastgehouden met moeren, heeft twee ijzeren 
oogen, die passen op twee aan de bus aange
brachte· ijzeren oogen en door welke twee hang
sloten kunnen gehangen worden. 

Artikel 65 der Kieswet is met betrekking tot 
deze sloten van toepassing. 

De voormelde vier ijzeren oogen zijn beves
tigd met kolomschroeven die aan de binnen
zijde van het hout vastgehouden worden met
moeren. 

In het midden van het deksel bevindt zich 
eene sleuf ter lengte van 0,106 M. en ter 
breedte van 0,008 M. 

Zoo het niet mogelijk is wegens gebrek a_an 
het vereischte materiaal de sleuf te dekken 
_met inachtneming voor zooveel noodig, van de 
desbetreffende voorschriften van artikelen 10, 
11, 12 en 18 wordt de sleuf gedekt met een 
om een scharnier draaiend plankje, ter dikte 
van minstens 0,015 M., waaraan aan weerszijden 
oen ijzeren oog bevestigd is, dat past tegen een 
ijzeren oog in het deksel aangebracht en waar
door twee hangsloten kunnen ge_stoken worden. 
Het scharnier en de oogen worden bev~stigd 
met kolomschroeven, vastgehouden door moe-
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ren aan de binnenzijde van het hout. De hang- j Den Raad van State gehoord (advies van 24 
sloten worden gesloten met sleutels, waarop April 1918, no. 10) ; 
artikel 65 der Kieswet van toepassing is. · Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

Ter halve hoogte van de bus zijn aan weers- noemden Minister van 29 April 1918, 2de af. 
zijden aangebracht twee ijzeren oogen met dealing A, no. 634; 
moeren aan de binnenzijde bevestigd. Hebben goedgevonden en vei-staan: 

Het stuk band, bedoeld in artikelen 12 en Art. I. De Uitvoeringsregeling voorwaar-
18 wordt getrokken door de voo.rmelde tien delijke veroordeeling aan te vullen als volgt : 
oogen en bevestigd op de wijze in die artikelen Na Titel II en v66r de Slotbepalingen der 
voorgeschreven. De bus wordt voorzien van Uitvoeringsregeling voorwaardelijke veroordee-
een hengsel of handvatsels. ling wordt eene nieuwe Titel ingelascht, Jui- -

Indien gekuipt eikenhout ontbreekt, kan ander dende als volgt: 
hout gebezigd worden, of kan de bus van hout 
vervaardigd worden in vierkanten vorm, ter- ,,Titel III. 

wijl zoonoodig in de plaats van hangsloten, ge- Van 
wone sloten kunnen aangebracht worden, een 

voorwaardelijk veroordeelden, die militair 
zijn of worden. 

en ander met de vereischte technische voorzie
ningen, die in afwijking van vorenstaande 
voorschriften, noodzakelijk blijken. 

3°. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Sraatsblad en van de Staatscourant 
waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den lsten Mei 1918. 

WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 4 Mei 1918.) 

1 Mei 1918. BESLUIT, tot aanvulling van de 
UitvoeringEre!\"eling voorwaardelijke ver
oordeeling. S. 280. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de wet van 20 April 1918 (Staatsblad 
no. 255), houdende nadere voorzieningen .aan
gaande de toepassing van de voorwaardelijke 
veroordeeling door den militairen rechter; 

Overwegende, dat, als een gevolg van de 
uitbreiding der voorwaardelijke veroordeeling 
tot straffen, door den militairen rechter opge
legd, de U itvoeringsregeling voorwaardelijke 
veroordeeling dient te worden · aangevuld, en 
dat het gewenscht is, daarbij tevens nactere 
voorschriften te treffen met betrekking tot 
voorwaardelijk veroordeelden, die militair 
worden: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 16 April 1918, 2de afdeeling A, 
n°. 642; 

Art. 25. Voor wat betreft personen die door 
een militair gerecht voorwaardelijk veroordeeld 
zijn, geldt al hetgeen in dit besluit met betrek
king tot het openbaar ministerie bij het ge
rech t, dat de voorwaardelijke veroordeeling 
heeft uitgesproken, is bepaald, ten aanzien· 
van den openbaren aanklager bij dat militaire 
gerecht en, bij verhindering of ontstentenis 
van dezen of indien de voorwaardelijk veroor
deelde, die tot de zeemacht behoort, zich be
vindt in of op weg naar Nede,·landsch-Indie, 
onderscheidenlijk mede -ten aanzien van den 
Advocaat-Fiscaal bij het Hoog Militair Ge
rechtshof dan we! van den openbaren aankla
ger bij de·n krijgsraad voor de ze'3macht, door 
den commandant der zeemacht in Nederlandsch
Indie aangewezen. 

Art. 26. Is of wordt een voorwaardelijk 
veroordeelde militair, dan draagt het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat de voorwaarde
lijke veroordeeling heeft uitgesproken, zorg, 
dat de commandeerende officier van den ver
oordeelde omtrent de veroordeeling en het 
verloop daarvan worde ingelicht. 

Art. 27. Van elke onherroepelijk geworden 
krijgstuchtelijke bestraffing van een voorwaar
delijk veroordeelden militair, te wiens aanzien 
de algemeene voorwaarde is gesteld, bedoeld 
in artikel 4 der wet van 20 April 1918 (Staats
blad n°. 255), doet diens· commandeerende of
ficier onverwijld mededeeling aan het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat de voorwaarde
lijke veroordeeling · heeft uitgesproken, welk 
openbaar ministerie onverwijld Onzen Minister 
verwittigt. 

Art. 28. De commandeerende officier van 
voorwaardelijk veroordeelden die zi~h in wer
kelijken militairen dienst bevinden, bevordert 
zooveel mogelijk dat deze de gestelde voor
waarden nakomen. 
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Degene, die met bet verleenen van bijstand 
is belast aan een voorwaardelijk veroordeelde 
die militair wordt, pleegt, zoolang deze aan 
de krijgstucht onderworpan is, omtrent zijne 
bemoeiingen overleg mAt diens commandee
renden officier." 

II. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblfld en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uityoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den lfaad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den lsten Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Jitstitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 13 Mei 1918.) 

1 Mei 1918. BESLUIT, houdende beslissing dat 
de opzichter van een weg, aangesteld door 
een commissie, die samengesteld is uit afge
vaardigden van verschillende gemeente
besturen maar die overigens een zelfstan
dig bestaan voert en een zelfstandige taak 
uitoefent, niet valt onder art. 23, litt. f 
Gemeentewet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 

J. Becu te Cadzand tegen het besluit van 
Gedep. Staten van Zeeland van 21 Decembel' 
1917, n•. 138, 3de Afd., waarbij met handha
ving van het besluit van den Raad der ge
meente Cadzand van -11 December 1917 tot 
zijne niet-toelating als lid van dien Raad, het 
daartegen ingestelde beroep ongegrond is ver
klaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor . de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 April 1917, n°. 104; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlancsche Z_aken va11 
23 April 1918, n°. 2417, afd. B. B.; 

Overwegende: dat J. Becu, gekozen tot lid_ 
van den Raad der gemeente Cadzand, door 
dien Raad als zoodanig niet is toegelaten, op 
grond dat hij als opzichter van den grindweg 
van Nieuwvliet naar Sluis (met een zijtak naar 
Retranchement) eene betrekking bekleedt, die 
onvereenigbaar is met het Raadslidmaatschap ; 

dat Becu tegen die beslissing in beroep is 
gegaan bij Ged. Staten van Zeeland, die haar 
echter hebben gehandhaafd, uit overweging 
dat hij wegens zijne evengenoemde betrekking 

moet worden geacht een ambtenaar te zijn, 
vanwege het gemeentebestunr aangesteld ; 

dat hij daartegen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende dat zijne benoeming zoo
w&l als zijne dienstverrichting geheel staat. 
buiten het toezicht en de zeggenschap van bet 
bestuur der gemeente Cadzand, en dat hij der
halve noch is aangesteld vanwege dat bestuur 
noch aan dat bestuur ondergeschikt is; 

Overwegende: dat volgens een in 1864 tus
schen de Raden der gemeenten Groede, Cad,
zand, Nieuwvliet, Retrachement, Sluis en Zuid
zande, mitsgaders de Directie van de watering 
Cadzand getroffen regeling, de begrinding van 
den weg tusschen Nieuwvliet en Sluis (met. 
een zijtak naar Retranchement) en de verdere 
zorg voor dien weg is opgedragen aan eene 
commissie, welke is samengesteld uit afgevaar
digden van de onderscheidene besturen, die 
tot het instellen der Commissie besloten ; 

dat die Commissie, uit kracht van de haar 
verleende bevoe~dheid tot het aanwijzen, zoo 
zij dat noodig mocht achten, van toezicht
houdend personeel, als opzichter van den ge
noemden weg heeft aangewezen J. Becu te 
Cadzand; 

dat, daar aan de Commissie volgens de ge
troffen regaling een zelfstandig bestaan en een 
zelfstandige taak is gegeven, waarbij mede
zeggenschap van de betrokken gemeentebe
sturen is uitgesloten, en met name voor de. 
aanstelling van- personeel geen medewerking 
of goedkeuring van die besturen is vereischt, 
J. Becu niet kan worden geacht te zijn een 
ambtenaar, vanwege bet gemeentebestuur van 
Cadzand aangesteld, terwijl hij ook in geen 
enkel opzicht aan dat bestuur ondergeschikt is; 

dat het bepaalde in art .. 23 litt. / van de 
Gemeentewet derhalve niet aan zijne toelating 
als Raadslid in den weg staat en, daar ook 
geen andere reden is gebleken die zich tegen 
zijne toelating zou verzetten, hij als lid van 
den Raad der gemeente Oadzaud had moeten 
zijn toegelaten : 

Gezien de Gemeentewet: 
Hebben goedgevonden en verstaan; 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zeeland van 21 Dec. 1917, n°. 138, 
3de Afd., J. Becu te Cadzand alsnog toe te 
laten als lid van den Raad dier gemeente. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

2 Mei 1918. BESLUIT, tot nadere wijziginis 
en aanvulling van het Besluit op de In
dische Bestuursopleiding. S. 281. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Ko
liinien van 12 April 1918, 9de Afdeeling, n°. 50; 

· Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1918, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister· van 29 April 1918, 9de 
.A.fdeeling, n°. 12 ; 

:Ej:ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit op de Indische Bestuursoplei

ding (Nederlandsch Staatsblad 1907, n•. 71; 
Indisch Staatsblad, n°. 230), zooals dat luidt 
ingevolge · Onze besluiten van· 14 April 1909, 
n•. 26; 20 September 1909, n•. 45, 2 Januari 
1913, n•. 28, 8 Mei 1913, n•. 57, 27 Juni 1913, 
n°. 63, 11 Juni 1914, n°. 66, 31 Mei 1915, n•. 
71, 24 Januari 1916, n°. 46, 9 Maart 1916, 
n°. 39 en .6 Augustus 1917, n°. 78 (Nederlandsch 
Staatsblad 1909, n°•. 108 en 312 ; 1913, no•. 1, 
179 en 318; 1914, n°. 224; 1916, n°. 228; 1916, 
n••. 57 en 118, en 1917, n°. 658; Indisch Staats
blad 1909, n••. 312 en 558; 1913, n••. 237, 467 
en 504; 1914, n•. 567; 1915, n•. 483 en 1916, 
n••. 342 en 480), wordt nader aangevuld en 
gewijzigd als volgt : 

I. het bepaalde in artikel 1, onder 1 ° wordt 
gelezen als volgt : 

candidaat-Indische ambtenaren, die geslaagd 
zijn in het eindexamen van den Nederlandsch
Indischen administratieven dienst volgens de 
bij dit besluit vastgestelde of nader vast te 
stellen bepalingen. 

II. artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
Tot de betrekkingen van referendaris - met 

uitzondering van die b!j de comptabiliteit -, 
van adrninistrateur en van secretaris bij de 
Departementen van algemeen burgerlijk be• 
stuur, bij de Algerneene Secretarie en bij den 
Raad van Nederlandsch-Indie, daaronder be
grepen de betrekkingen van algemeen secretaris 
en van gouvernernents-secretaris, zijn alleen 
benoembaar: 

1°. zij, die geslaagd zijn in het eindexamen 
van den Nederlandsch-Indischen administra
tieven dienst ; 

2°. doctoren in de rechtswetenschap en doc
toren in de staatswetenschap. 

III. het bepaalde in artikel 16, 1 • lid, 
wordt gelezen als volgt : 

Op grond van welbewezen ziekte of anders 
hem geldig voorkomende redenen kan_ Onze 
Minister van Kolonien aan de candidaat-In
dische ambtenaren van het voorbereidend 
examen ten hoogste eenmaal, van het eindex
amen ten hoogste tweemaal, hetzij uitstel tot, 
hetzij herhaling in het volgende jaar toestaan. 

IV. artikel 17 wordt gelezen als volgt : 
De examens voor den Nederlandsch-Indi

schen administratieven dienst worden, behou
ilens het bepaalde in artikel 24a, alleen van 
candidaat-Indische ambtenaren afgenornen. 

V. a. In artikel 24 onder · a wordt het 
woord: ,,geexarnineerden" vervangen door· de 
woorden ,,geeirnmineerde candidaat-Indische 
nmbtenaren" ; 

b. In artikel 24 onder b wordt het woord 
,,ges!aagden" vervangen door de woorden : 
,,geslaagde candidaat-Indische ambtenaren". 

VI. Achter artikel 24 worden de volgende 
nrtikelen ingevoegd : 

Arf. 24a. 1. Tot het afleggen van de exa
mens voor den Nederlandsch-Indischen ad
ministratieven dienst kunilen ook worden toe
ge!aten personen, die niet als candidaat-Indisch 
nmbtenaar zijn aangewezen, mits zij voldoen 
aan den in artikel 5, onder I gestelden eisch. 

2. Deze personen dienen van hun voor
nemen om aan de examens · deel te nemen · 
tijdig schriftelijk kennis te geven aan de be
trokken examencommissie, · met overlegging 
van het vereisch te getuigschrift. 

Art. 24b. De in het vorige artikel bedoelde 
personen kunnen, wat het eindexamen betreft, 
naar verkiezing examen doen in de Maleische 
of in de Javaansche taal; desverlangd kunnen 
zij in beide talen examen afleggen. 

Art. 24c. De in artikel 24a bedoelde perso
nen mogen het voorbereidend examen niet 
meer dan een maal, het eindexamen ten hoogste 
tweemaal herhalen. 

Art. 24d. De commissie brengt in het verslag, 
bedoeld in artikel 24, tevens rapport uit over 
de do.or de in artikel 24a bedoelde personen 
afgelegde examens, met bijvoeging, zoo het 
meerderen betreft, van eene ranglijst van de 
in het eindexamen geslaagden. 

Art. 24e. Zij, die op grond van het bepaalde 
in artikel 16, 30 en 48 lid, als candidaat-Indisch 
ambtenaar zijn ontslagen, worden niet meer 
tot de examens voor den :Mederlandsch-Indi• 
schen administratieven dienst toegelaten. 

VII. Tusschen de artikelen 32 en 33 wordt 
het volgende artikel ingevoegd : 

Art. 32a. Personen als bedoeld in artikel 
24a, die in het eindexamen zijn geslaagd 
kunnen, nadat zij voor den Indischen dienst 
lichamelijk geschikt zijn verklaard, door On
zen Minister van Kolonien ter beschikking 
van den Gouverneur--Generaal worden gesteld 
op zoodanige voorwaardcn, als voor elk voor
komend geval door hem afzonderlijk zal wor
den geregeld. 
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Onze Minister van Kolonien is bela~t met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

• a:fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1918. 

WILHELMINA. 

De Min°ister van Kolonilin, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 18 Mei 1918.) 

2 Mei 1918, BESLUCT, houdende bepalingen 
betreffende ambtskringen van raden van 
beroep voor de directe belastingen. S .. 282. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minjster van 
Financien van 29 April 1918, n°. 133,. Directe 
:Belastingen : 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. 564) alsmede 01).ZC be
sluiten van 24 Februari] 915 (Staatsblad n°. 115), 

-laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 12 April 
-1917 (Staatsblad n°, 283), en v:an 13 December 
1917, n°. 38, en 18 Februari 1918, n°. 174; 

Hebben goedgevonden en verstaan _: 
Art. 1. In artike! 1 van Ons besluit van 

24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 115) worden 
de volgende wijzigingen gebracht : · 

onderdeel 1°. wordt gelezen als volgt: 
het gedeelte der provincie Noordbrabant, 

behoorende tot de inspectien der directe be
lastingen te Eindhoven, lste en 2de afdeeling, 
Genrwp, Helmond, 's-Hertogenbosch, lste en 2dc 
afdeeling; ·standplaats 's-Hertogenbosch; 

onderdeel 2°. wordt gelezen als volgt: 
het gedeelte der provincie Noordbrabant, 

behoorende tot de inspectien der directe be
· 1astingen te Bergen op Zoom, Breda lste en 2de 
afdeeling, Roosendaal, Tilburg, lste en 2de 
ca.fdeeling, en Waalwijk; standplaats Breda; 

onderdeel 6°. wordt gelezen als volgt: 
het gedeelte der provincie Zuidha.Uand, be

hoorende tot de inspectien der directe belas
-tingen te Dordrecht, lste en 2de afdeeling, 
Gorinchem, Gouda, Hellevoetsluis, Rotterdam 
{buitengemeenten) en Vlaardingen, met uit
zondering van de gemeente 's-Gravenzande ; 
standplaats Rotterdam (aan te duiden als raad 
-van beroep voor de directe belastingen II te 
Rotterdam); 

onderdeel 7°. wordt gelezen als volgt: 
het gedeelte · der provincie Zuidholland, 

-omvattende de gemeenten 's-Gravenhage en 
's-Gravenzande, en de inspectien der directe 
belastingen te 's-Gravenhage (buitengemeenten) 
,en Delft; standplaats 's-Gravenhage; 

19]8. 

onderdeel JO wordt gelezen als volgt: 
het gedeelte der provincie Noordh.olland, 

behoorende tot de inspectien der directe be
lastingen te Hilversum, Zaandam, Amsterdam 
(buitengemeenten) lste en 2de afdeeling, stand
plaats Amsterdam (aa~ te duiden als raad van 
beroep voor de directe belastingen II te Am
sterdam), 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Mei 1918. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1918. 

WILHELMINA. 
De Minister van· Financii!n, TREUB 

(Uitgeg. 17 Mei 1918.) 

2 Mei 1918. BESLUIT, tot aanWIJZIIlg, over
eenkomstig artikel 157 der Hooger-onder
wijswet, van het Roomsch Katholiek gym
nasium te Rolduc, verb!Jnden aan de eerste 
afdeeling van het Seminarie van het 
Bisdom van Roermond, gevestigd te Ro/due, 
gemeente Kerkmde. S. 283. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 

· 15 Maart 1918, n°. 39393, afdealing Onderwijs; 
Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van 15 November 1911 

(Staatsblad n°. 338) ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

9 April 1918,- n°. 21; 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 April 1918, n°. 6500, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bet Roomsch Katholiek gymnasium te Rolduc, 

verbonden aan de eerste afdeeling van het 
Seminarie van het Bisdom van Roermond, 
gevestigd te Bolduc, gemeen·te Kerkrade, te 
rek<;>nen van 16 November 1917, voor een tijd
perk van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften, aan zijne leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bijge- · 
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studien af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der Hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Binneulandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Stdatscourant 

13 
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zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken: 

CORT V. D, LINDEN, ': 

[Uitgeg. 22 _Mei 1918.) i 
3 Mei 1918. BESLUIT, tot onteigening van een 

perceel in de gemeente Anna Paulowna, 
ten behoeve van het herstel,len van den 
zeedijk van den Aiina Paulownapolder. 
s. 284. 

4 iVlei 1918. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien be
treffende· het blusschen van branden. 

· Vooral wegens de tegenwoordige schaarschte 
van voedingsmiddelen voor mensch en dier en 
van grondstoffen is het van het hoogste belang, 
dat het bestuur van elke gemeente zoo goed 
mpgelijk zorgt voor het beschikbaar zijn van 
bluschmateriaal en van het daarvoor noodige 
geoefend personeel. 

Door kleinere gemeenten, waar zelfstandige 
voorziening bezwaarlijk op voldoende wijze 
kan geschieden, ware dit doel te bereiken door 
samenwerking of door overeenkomst met eene 
gemeente met voldoende middelen. 

Voor branden van buitengewonen omvang 
of van bijzonder gevaarlijken aard, waaronder 
thans · mede is te begrijpen vernietiging v~n 
een aanzienlijken voorraad levensmiddelen of 
grondstoffen, verdient het aanbeveling, dat 
zooveel mogelijk onderlinge hulp wordt ver
leend tegen vergoeding van de kosteri op aan
vrage ingevolge artikel 189 der Gemeentewet, 
van den Burgemeester. CW. v. d. B. A.) 

6 Mei 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art, 13 der Wet Inkomstenbelasting 1914, 

zooals het luidde voor de toevoeging bij 
art. 1 der Wet·van 11 ,Tanuari 1918, S. 5. -
Een inkomen in den vorm van tantiemes 
toegekend aan den directeur eener fabriel~ 
wegens het vervullen dier betrekking, ge
durende het kalend()rjaar 1915, is de op
brengst van die bron van inkomen over 
dat kalenderjaar. 

De omstandigheid, dat het juiste bedrag 
dier tantiemes eerst bekend is gewordeu 
na de aangifte van den beklaagde in Mei 
1916 en v6or den dag .der vaststelling door 

den directeur niet kon worden ge'ind; ver
hindert niet, dat die tantiemes zijn te rang
schikken onder de opbrengst van gezegd 
directeurschap van den belastingplichtige 
over 1915. 

(Wet Inkomstenbelasting 1914 art. 13.j 

Voorzitter: Mr. A. M. _B. Hanlo, 

Raden: Mrs. S. Gratama, A. J, t'· Nijpels, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

A. D., enz., requirant van oassatie voor zoo
ver hij daarbij is veroordeeld, tegen een arrest 
van het Gereohtshof te 's-Hertogenbosoh van 
21 Januari 1918, waarbij· in hooger beroep, 
met uitzondering van de daarbij opgelegde straf 
is bevestigd het vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Breda van 31 October 1917, bij hetwelk de 
requirant, ter zake van ,,het opzettelijk voor 
zich zelven onjuist doen eener aangifte, als 
be\J_oeld bij Hoofdstuk VIII der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, terwijl daa~uit na
deel voor het Rijk kon ontstaan", met toepas
sing van de artt. 1, 40, 43, 48, 49 en 117 der Wet. 
op de Inkomstenbelasting 1914, en de artt. 23 
en 91 Sr., was veroordeeld tot geldboete van 
£ 3000 en vervangende hechtenis van drie 
maanden, met vrijspraak van hetgeen ·meer of 
anders was te laste gelegd, dan is bewezen ver
klaard, zijnde bij 's Hofs arrest de voormelde 
straf met vernietiging in zoover van het voor
melde vonnis der Rechtb:mk, verminderd tot 
eene geldboete van f 1000, en vervangende 
hechtenis van twee maanden ; (gepleit door 
Mr. L. A. J. J . .i\I. van Heyst te 's-Hertogen
bosch). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

De eischer -in cassatie is bij het in eersten 
aanleg gewezen vonnis - voorzoover het hoo
ger beroep. ontvankelijk was en met uitzonde
ring van de strafmaat, die werd verhoogd, be
vestigd bij het bestreden arrest - schuldig ver
klaard aan het opzettelijk vo~r zich zelven 
onjuist doen eener aangifte als bedoeld bij 
Hoofdstuk VIII der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, terwijl daaruit nadeel voor het 
Rijk kon ontstaan. Als middel van cassatie 
deed hij bij pleidooi aanvoeren : 

,,Schending der artt. 211, 221 en 391 Sv. en 
der artt. 4, 7, 12, 13, 40 en 43 en 117 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 door te beves
tigen het vonnis der Arr.-Rechtbank te Breda. 
d.d. 31 October 1917, behalve voor wat de straf
mate betreft, terwijl in dat vonnis door de in 
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onderling verband en samenhang g·enomen aan
, wijzingen w<:>rdt. bewezen verklaard: 

,,dat beklaagde wist, dat hij een zuiver inko
men in het jaar 1915 had gemaakt van in ieder 
geval belangrijk meer dan het door hem opge
geven bedrag van f 4950," hetwelk meer in het 
bijzonder in strijd is met de artt. 4, 7, 12, 13 
en 14 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914." 

De strekking van dit middel is niet te be
twisten, dat uit het bewijsmateriaal kon wor
den afgeleid, dat beklaagde de bewezen ver
klaardc wetenschap meende te bezitten, toen 
hij de aangifte voor de belasting deed. Hier
om trent had hij trouwens blijkens het beves
tigde vonnis eene erkentenis afgelegd_ De be
doeling is echter - wanneer ik den pleiter goed 
begrepen heh - te betoogen, dat uit de bewoor
dingen dezer erkentenis zelve, zijnde het eenig , 
bewijsmateriaal voor dit bestanddeel . van het 
strafbare feit, voortvloeit, dat de beklaagde 
hierbij in dwaling verkeerde omtrent wat naar 
de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 als in
komen moet warden beschouwd eri als zoo- , 
danig behoort te warden aangegeven. De erken
tenis toch hield in : 

,,dat hij de in meergenoemd biljet sub XI 2° 
gestelde vraag ,, welk bedrag clan na aftrek van 
hetgeen van voornoemd door hem aangegeven 
inkomen als zuiver inkomen overbleef", heeft 
beantwoord door daaroncler te plaatsen het 
bedrag : f 4950 ; 

,,dat hij gedaan hebbende · als voorschreven, 
wist genoemde· vragen· niet naar waarheid be
antwoord te hebben en dat hij erkent opzette
lijk eene onjuiste opgave ten deze geclaan te · 
hebben;. 

,,dat hij toch als fabrieksdirecteur bij de 
firma E. jaarlijks, ·behalve een vast tractement 
van f 1500 nog 10 % als tantieme in het door die 
firma gemaakt winstcijfer genoot ; 

,,dat het boekjaar van·gemelde firma met het 
kalenderjaar samenviel ; 

,,dat hij, hoezeer op het oogenblik, waarop hij 
meergenoemcl biljet invulde en onderteekende 
en op dat, waarop hij genoemd biljet bij den 
heer Ontvanger der Directe Belastingen te Til
burg terugbezorgde, hem nog niet bekend was, 
hoe groot het winstcijfer over na te melden jaar 
bedroeg [bedoeld is, hoewel hierna geen jaar 
gemeld wordt, blijkbaar het jaar 1915]; toch 
zeer goed wist, dat zijn aandeel van 10 % in 
genoemd winstcijfer belangrijk meer bedroeg 
dan het door hem als zuiver inkomen vermeld 
cijfer van .f 4950" _ 

Hieruit wordt nu afgeleid, dat naar be
klaagdes erkentenis ten tijde van de aangifte 

het winstaandeel nog niet door hem was ont
va,ngen, terwijl in art. 13 ·der Wet ·antler het 
belastbaar bedrag, dat een bron van inkomsten 
,,den be,lastingplichtige zuiver heeft opgeleverd 
over het laatstverloopen kalenderjaar", alleeri 
werkelijk ontvangen bedragen zouden zijn be
doeld, zoodat volgens art; 44 ook alleen zoo: 
danige bedragen zouden moeten worden aan
gegeveri. 

Inderdaad geven de woorden heeft opgeleverd 
in art. 13, zooals dit luidde v66r de· wijziging 
bij de Wet van 11 Januari 1918, S. 5, aanleiding 
tot deze opvatting. Zij is echter onaaimemelijk, 
omtlat iij zou meebrengen, dat opbrengsten 
door een bron van inkomsten opgeleverd over 
zeker kalenderjaar, doch nog niet werkelijk ge
noten v66r het tijdstip, waarop het aangifte
biljet over het volgende belastingjaar werd in
gevuld, nirnm~r onder de belasting zouden val
len ; in dat belastingjaar niet, omdat zij nog 
niet waren ontvangen, en in het volgende niet, 
omdat zij niet waren opgeleyerd over het laatst 
verloopen kalenderjaar. 

Uw Raad heeft dan ook bij · beschikking in 
raadkamer van 5 October 1916 op het beroep 
van C. R. m. i. terecht beslist : ,,dat ... een 
inkomen in den vorm van tantiemes toegekend 
aan een directeur eener naamlooze vennoot
scha p wegens het vervullen dier' be trekking 
·gedurende b:et kalenderjaar 1914 is de opbrengst 
van die bron van inkomsten over dit kalender
jaar en de omstandigheid, dat het juiste be
drag dier tantiemes eerst bekend is geworden 
iri 1915 en v66r dien dag der v,aststelling ·door 
dien directeur riiet kon warden ge"ind, niet ver
hindert, dat bedoelcle tantiemes zijn te rang-. 
schikken antler de opbrengst · van gezegd 
dire<iteurschap van den belastingplichtige over 
1914". 

Beklaagdes opvatting bij het· afleggen der 
erkentenis was dus de juiste en met recht kon 
de Rechtbank uit dit bewijsmiddel afleiden, 
dat cleze wist, een zuiver inkomen.in 1915 (naar 
de beteekenis die de ,yet hieraan hecht) te heb
ben. gemaakt, dat belangrijk hooger was dan 
f 4950. · 

Ik concludeer tot verwerping van het b~roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer Nij
pels; 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 
requirant voorgesteld bij pleidooi : ( zie con cl. 
adv.-gen.); 
· 0., dat, blijkens het in zoover in hooger 
beroep bevestigde vonnis der Rechtbank, aan 

13"' 
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den requirant bij inleidende dagvaarding was 
t~n laste gelegd, dat hij, nadat hij, als wonende 
binnen het Rijk der Nederlanden, onderworpen 
zijnde aan de Inkomstenbelasting geheven 
krachtens de Wet van 19 December 1914 (S. 563) 
door uitreiking van het daarvoor te bezigen 
biljet, waarvan het formulier is vastgest9ld bij 
algemeene maatregel van Inwendig Bestuur 
van 5 Maart 1915 (S. 134) uitgenoodigd was 
door of vanwege den 0ntvanger der Directe 
Belastingen te Tilburg tot het doen eener aan
gifte over het belastingjaar, beginnende 1 Mei 
1916 en eindigende 30 April 1917 - op of om
streeks 25 Mei 1916 te Tilburg, door middel van 
voornoemd biljet, hetwelk door hem - be
klaagde - ingevuld en onderteekend, door 
hem ( of, ingevolge zijn opdracht) ten kantore 
van genoemden ontvanger der Directe Belastin
gen terug bezorgd is - zijne aangifte opzette
lijk onjuist en onvolledig hee£t gedaan, heb
bende hij op vraag X c. zuivere opbrengst van 
onderneming en arbeid, opzettelijk geantwoord 
f 4750 en onder vraag XI, 2°, blijft zuiver 
f 4950, niettegenstaande hij wist, dat hij een 
zuiver inkomen in het jaar 1915 had gemaakt 
van ongeveer f 26,000 in ieder geval belangrijk 
meer dan het door hem opgegeven bedrag van 
f 4950, terwijl uiii die onjuiste aangifte voor het 
Rijk nadeel kon ontstaan ; 

dat de Rechtbank deze telastelegging wettig 
en overtuigend heeft bewezen verklaard, met 
dien verstande, a. dat de requirant vanwege 
den 0ntvanger der Directe Belastingen te Til
burg was uitgenoodigd en b. dat omstreeks 
,25, Mei 1916 door hem, requirant, het voor-
. noemd biljet ten kantore van genoemden 0nt
vanger der Directe Belastingen is terug be- · 
zorgd ; c. dat de requirant wist, dat hij een· 
zuiver inkomen in het jaar 1915 had gemaakt 
van in ieder geval belangrijk meer dan het door 
hem opgegeven bedrag van f 4950 ; d. dat niet 
bewezen is, dat de requirant eene onvolledige 
opga ve heeft gedaan ; 

dat voorts de Rechtbank het bewezen ver
klaarde heeft gequaliliceerd en den requirant 
te dier zake heeft veroordeeld, als hier boven is 
opgegeven, en haar vonnis blijkens het bestre-

. den arrest door het Hof is bevestigd, behou
dens ten aanzien der opgelegde strat, die ver
minderd is, .alsmede hierboven reeds is op
gegeven; 

0., dat de grief, waarop het tegen 's Hofs 
arrest gerichte middel van cassatie berust, 
blijkens de toelichting bij pleidooi, deze is, 
dat art. 13 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 op den requirant verkeerd is toegepast, 

aangezien dit artikel hem slechts verplichtte 
aangifte te doen van hetgeen zijne bronnen van 
inkomen hem over het laatstverloopen kalender
jaar 1915 hadden opgeleverd, waartoe ten on
rechte gerekend is te behoor.en hetgeen hij, in 
zijne betrekking van fabrieksdirecteur bij de 
firma E. te Tilburg over 1915, buiten zijn vast 
salaris, als tantiemes in de winst had verdiend,. 
vermits -het bedrag van dit aandeel, toen hij 
zijne voo=elde aangifte voor de Inkomsten
belasting over het belastingjaar 1916/1917 deed, 
nog niet was vastgesteld en dus voor hem over 
het jaar 1915 nog geen opbrengst, als bedoeld 
in gemeld art; 13 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, had opgeleverd; 

dat hij derbalve niet verplicht was in zijne 
voo=elde aangiite voor die belast.ing opgave 
te doen van de opbrengst dezer bron van in
komen en bijgevolg ten onrechte is veroordeeld 
wegens het doen eener onjuiste aangifte door 
daarin die opbrengst niet te vermelden ; 

0. hieromtrent : 
dat het middel berust op de stelling, .dat, 

volgens art. 13 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 eene bron van inkomen uit arbeid 
bij wijze van een evenredig aandeel in de winst 
eener fi=a of zoogenaamde tantiemes, eerst 
dan gezegd kan worden voor den belasting
plichtige over een bepaald kalenderjaar eenige 
opbrengst te hebben opgeleverd, wanneer het 
bedrag van die opbrengst over dat kalender
jaar voor hem is vastgesteld en door hem is 
ontvangen, - doch deze stelling geen steun 
vindt in de voormelde wet; 

dat immers art. 13 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 - (zooals het luidde voor de 
toevoeging bij art. 1 der Wet van 11 J anuari 
1918 (S. 5) ) en zulks in tegenstelling van art. 
18, 2° lid dier wet, bepaalt dat de opbrengst van 
iedere bron van inkomen moet Worden vast
gesteld op het bedrag, dat zij voor den belas
tingplichtige zuiver heeft opgeleverd over het 
laatst verloopen kalenderjaar ; 

dat nu een inkomen in den vo= van tantiemes 
t >egekend aan den directeur eener fabriek 
wegens het vervullen dier betrekking, gewurende 
het kalenderjaar 1915, is de opbrengst van die 
bron van inkomen over dat kalenderjaar, en 
de. omstandigheid, dat het juiste bedrag dier 
tantiemes eerst bekend is geworden na de aan
gifte van den requirant in Mei 1916, en v66r 
den dag der vaststelling door·den directeur niet 
kon worden geind, niet verhindert, dat bedoelde 
tantiemes zijn te rangschikken onder de op
brengst van gezegd directeurschap van den 
belastingplichtige over 1915; 
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dat toch ook de opbrengst van eene onder
neming over een kalenderjaar of boekjaar veelal 
eerst na afl.oop van dat kalender- of boekjaar 
wordt uitgekeerd en voor den ondernemer eerst 
dan komt vast te staan, maar dat dit niet ver
hindert, dat dit eerst na einde van het jaar vast
gestelde bedrag vormt de opbrengst der onder
neming over dat jaar ; 

dat de Rechtbank bedoeld art. 13 in den 
zooeven bedoelden zin op den requirant heeft 
toegepast, en het Hof, door haar vonnis in dit
opzicht te bevestigen, noch gemeld artikel, 
noch eenige andere der in het middel aange
haalde wetsbepalingen heeft geschonden, zoo
dat het middel niet tot cassatie kan leiden : 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

'i .JJiei 1918. BESLUIT, tot wijziging van ·het 
Reglement voor den Hoofdcursus. S. 285. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Kolonien van 14 Maart 1918, 
Ude Afd., n°. 92, en van 19 Maart 1918, 'ide 
Afdeeling, n°. 17; 

Den Raad van State gehoord (Advies vah 
den l6den April 1!)18, n°. 45) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 29 April 1018, IIde Afd., n°. 104, 
en van 3 Mei 1918, 7de Afdeeling, n°. _54; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Het Reglement voor den Hoofdcursus, vast

. gesteld bij Koninklijk Besluit van 7 Februari 
1910 (Staatsbla.d n°. 45), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 2 Juni 1917.(Staats
blad n°. 451), wordt nader gewijzigd als volgt: 

1 °. In Artikel 5 wordt in de eerste zinsnede 
voor ,,omstreeks 15 Juni" gelezen: ,,einde 
Juni" en in de tweede zinsnede voor ,,Juni" ge
lezen : ,,Juli" en wordt in de vierde zinsnede in 
plaats van ,,Van 1 Juli" gelezen: ,,Na afloop 
van het overgangsexamen". 

2°. Na Artikel 15 wordt een nieuw Artikel 
ingelascht, luidende : 

,,Artikel 15a. 
De leiding van het onderricht in he.t exer

ceeren en in lichaamsoefeningen, alsmede van 
bet onderwijs in de algemeene reglementen en 
voorschriften en in de dienstcorrespondentie, 
is opgedragen aan den Kapitein-Commandant 
der Hoofdcursuscompagnie. Deze Commandant 
is tevens belast met bet toezicht op de diensten 
van inwendigen en huishoudelijken aard. 

Hij wordt bij de vervulling van zijn taak ter 
zijde gestaan door de bij de Hoofdcursus-

compagnie ingedeelde luitenaiits, en bij uit
zondering - ter beoordeeling van den Di
recteur - door officieren-leeraren. 

De commandan~ van de Hoofdcursus
compagnie is voorts ter beschikking van den 
Directeur tot bet verrichten van · werkzaam
heden te diens bureele.'' 

3°. In Artikel 23 wordt tusschen de eerste 
en tweede zinsnede eene zinsriede ingelascht, 
luidende: 

,,In bet bijzonder rust op den commandant 
van de Hoofdcursus-compagnie en op de bij 
die compagnie ing\)deelde luitenants de ver
plichting, om den leerlingen goede militaire 
beginselen in te prenten en er voor te waken, 
dat de eischen, die, ook uit een oogpunt van 
opvoeding en beschaving, aan toekomstige 
officieren moeten worderi gesteld, door hen 
worden nageleefd." 

40, Artikel 27 vervalt. 
5°. In Artikel 31 wordt de inhoud onder a 

gelezen: 
,,a. wegens ondeugden of · handelingen, 

die een slecht voorbeeld voor andere leerlingen 
opleveren; 

al. wegens gedragingen, die hem den offi
ciersrang onwaardig doen zijn ;". 

6°. In Artikel 36 wordt de aanhef van bet 
gestelde onder a gelezen : 

,,a. aan de leerlingen en, voor zooveel de 
belangen van den dienst bet toelaten, aan den 
directeur, de burgerleeraren, de officieren en 
bet vaste personeel beneden den rang van 
officier :'.:. 

Wijders wordt in genoemd Artikel aan bet 
slot van de op twee na laatste zinsnede, tusschen 
,,van" en ,,soldij" ingelascht: ,,jaarwedde of." 

7°. In Artikel 40 wordt de eerste zinsnede 
onder b gelezen : 

,,Een door den Minister van Oorlog te be
palen aantal officieren en leeraren, verbonden 
aan den Hoofdcursus". 

so. In Artikel 41 wordt na het gestelde 
onder ,,f. Fransche taal" ingelascht : 

,,fl. Hoogduitsche taal (1 )_-

Lezen met beschaafde uitspraak en monde
ling vertalen. van het gelezene ; het schriftelijk 
vertalen van eenvoudig proza uit het Hoog
duitsch in het Nederlandsch en omgekeerd; 
kennis van de voornaamste regels der spraak
kunst. (Bij de vertaling uit bet Nederlandsch 
is het gebruik van woordenboeken toegestaan). 

£2. Engelsche taal (1). 

Lezen met beschaafde ilitspraak en monde
ling vertalen van het -gelezene ; het schrifte
lijk vertalen van zeer eenvoudig proza uit bet 
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Engelsoh in het Nederlandsoh en omgekeerd; 
kennis van de voornaamste regels der spraak
kunst. (Bij de vertalingen is het gebruik 
van woordenboeken toegestaan)". 

Aan den voet van de bladzijde -waar het 
vorenstaande is ingelascht, wordt eene noot 
opgenomen, luidende : 

,;(l) De Inspecteur van het Militair Onder
wijs is gemachtigd, om de exameneischen voor 
dit vak te beperken, zoolang op de cursussen 
het onderwijs daarin nog niet volledig gegeven 
wordt". 

9°. Zoodra bij het toelatingsexainen de 
eischen voor Hoogduitsche en Engelsche taal 
volledig warden toegepast, vervallen in Art. 43 
de woorden : ,,in de Duitsche en in de Engelsche 
talen en". · 

10°. In Artikel 44 antler a wordt na ,,de 
Fransche taal" ingelascht : 

,,de Hoogduitsche taal ; 
de Engelsche taal ;" 

1
11 °. In Artikel 59 wordt in d~ slotzinsnede 

yoor : ,,leeraren van" gelezen : ,,officieren en 
leeraren verbonden aan". 

12°. In Artikel 60 antler A wordt : 
I 0 • na het gestelde antler a ingelascht : 

,,al. Scheikunde (1). 

Enkele metalloiden met daarbij behoorende 
verbindingen en omzettingen ; de hoofdpunten 
der organische scheikunde ; vetten met daar
van afgeleide producten. De samenstelling 
der belangrijkste springmiddelen". 

II0 • het gestelde antler e gelezen: 
,,e. Hoogduitsche taal (1 ). 

Lezen met beschaafde uitspraak en op het 
eerste gezicht vertalen van Hoogduitsch proza; 
schriftelijk vertalen van· het Hoogduitsch in 
het Nederlandsch, zonder behulp van een 
woordenboek, en van het Nederlandsch in 
het Hoogduitsch, met behulp van een woor
denboek. Eenige vaardigheid om zich monde
ling in het Hoogduitsch uit te drukken". 

III0 • na het gestelde onder e ingelascht: 
,,e1• Engelsche taal (1 ). 

Lezen met beschaafde uitspraak en op het 
eerste gezicht vertalen van Engelsch proza ; 
schriftelijk vertalen van het Engelsch in het 
Nederlandsch, zonder behulp van ~en woorden
boek, en van het Nederlandsch in het Engelsch, 
met behulp van een woordenboek. Eenige 
vaardigheid om zich mondeling in het Engelsch 
uit te drukken". 

13°. In Artikel 60 onder B wordt: 
I 0 • het gestelde onder d gelezen : 

,,d. Hoogduitsche taal (1 ) .. 

Lezen met beschaafde nitspraak en op hot 

eerste gezicht vertalen van Hoogduitsch proza ; 
schriftelijk vertalen van het Hoogdnitsoh in 
het Nederlandsch, zonder behulp van een 
woordenboek, en van het Nederlandsch in het 
Hoogdnitsch, ii:iet behulp van een woordenboek. 
Eenige vaardigheid om zioh mondeling in het 
Hoogduitsch uit te drukken". 

no. het gestelde onder e gelezen: 
,,e. Engelsche taal (1 ). • 

Lezen met beschaafde nitspraak en op het 
eerste gezioht vertalen van Engelsch proza ; 
schriftelijk vertalen van het Engelsch in het 
Nederlandsch, zonder behnlp _van ·een woor
denboek, en van het Nederlandsch in het En
gelsch, met behulp van een w6ordenboek. 
Eenige vaardigheid om zich moi+deling in het 
Engelsch uit te drukken.". 

14°. In Artikel 60. ondei C wordt inge
lascht-: 

1°. na het gestelde onder a. : 
;,a1• Scheikunde (1). 

Enkele metalloiden met daarbij behoorende 
verbindingen en omzettingen ; de hoofdpnnten 
der organisohe scheikunde ; vetten met daarvan 
afg~leide producten. De samenstelling der · 
belangrijkste springmiddelen". 

n°. na het gestelde onder d : 
,,d1. Hoogduitsche taal (1). 

Lezen met beschaafde uitspraak en op het 
eerste gezicht vertalen van Hoogduitsch proza ; 
schriftelijk vertalen van het Hoogduitsch in 
het Nederlandsch, zonder behulp van een woor
denboek, en van het Nederlandsch in het 
Hoogdnitsch met behulp van een woordenboek. 
Eenige vaardigheid om zich mondeling in het 
Hoogdnitsch nit te drnkken". 

,,d2• Engelsche taal (1). 

Lezen me.t beschaafde nitspraak en op het 
eerste gezicht vertalen van Engelsch proza ; 
schriftelijk vertalen van het Engelsch iri het 
Nederlandsoh, zonder behulp van een woor
denboek, en van het Nederlandsch in het 
Engelsch, met behulp van een woordenboek. 
Eenige vaardigheid om zich mondeling. in het 
Engelsch uit te drukken" .· 

15°. In Artikel 60 onder D wordt: 
I 0 • na het gestelde onder c ingelascht : 

,,c1 . Hoogduitsche taal (1 ). 

Lezen met beschaafde nitspraak en op het 
1/erste gezicht vertalen van Hoogdnitsch proza ; 
schriftelijk vertalen van het Hoogduitsch in 
het Nederlandsch, zonder behnlp van een woor
denboek, en van het Nederlandsch in het Hoog
duitsch, met behulp van een woordenboek. 
Eenige vaardigheid om zich mondeling in het 
Hoogduitsch nit te drnkken". 
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II0
• het gestelde antler d gelezen : 

,,d. Engelsche taal (1 ). 
Lezen met beschaafde uitspraak en qp het 

,eerste gezicht .vert_alen van Engelsch · proza ; 
schriftelijk vertalen van het Engelsch in het 
Neder!andsch, zonder behulp van een woorden-. 
boek, en van het Nederlandsch in het Engelsch, 
met behulp van een woordenboek. Eenige 
vaardigheid om zich mondeling in het Engelsch 
uit te drukken". 

· 16°. Aa het slot van Artikel 60 wordt eene 
nieuwe alinea toegevoegd, luidende : 

,,De Inspecteur van het Militair Onder
wijs is gemachtigd, om de exameneischen voor 
de vakken waarbij in dit Arttkel eene noot (1) 
is geplaatst, te beperken, zoolang het onderwijs 
daarin nog niet volledig gegeven wordt". 

17°. Waar in Artikel 60 v66r den naam 
van eenig studievak het teeken * voorl,rnmt, 
yervalt dit teeken. 

18°. In .'\rtikel 61 wordt de voorlaatste 
alinea gelezen : 
, ,,Ten aanzien van de leerlingen, die examen 

afleggen, zoowel in Scheikunde als in Waren-

,,Offecieren ingedeeld bij de Hoofd-
cursus-compagnie. 

kennis, warden deze vakken voor de beoor
deeling samengevoegd en dus als een vak be- . 
schouwd". 

19°. De eerste alinea van Artikel 66 vervalt. 
20°. In Artikel 68 wordt tuschen ,,Natuur

kunde" en ,,Scheikunde en W arenkennis" 
en het daarachter gestelde ingelascht : 

,,Scheikunde I ¾ I ¼ I - I - I " 
terwijl de inhoud der vier kolommen zoowel 
achter ,,Hoogduitsche taal" als achter ,,Engel
sche taal" gelezen wordt : 

,, I 1 I 1 11 11 I ". 
21 °. De in Artikel 15 bedoelde Tabel wordt 

gewijzigd als volgt : 
a. Het opschrift wordt gelezen: ,,Tabel, 

aanduidende de samenstelling van het aan den 
Hoofdcursus te verbinden personeel, zoomede' 
de regeling voor de vaststelling der trakte
menten, jaarwedden, toelagen en andere ver
goecfu;igen van dat personeel, enz." 

b. · De inhoud van de eerste, tweede en derde 
kolom, na ,,Directeur," tot ,,Leeraren in de 
militaire administratieve vakken" wordt ge 
lezen: 

Commandant 

Overige officieren 

Kapitein van het wapen der Infan
terie (1). 

1 

Leeraren in militaire en in niet militaire 
vakken: 

Luitenants van het wapen der Infan
terie (1). 

3 (2a) 
(2b) 

Leger hier te lande 
Leger in Nederlandsch-lndie 

c. De inhoud van · de eerste, 
wordt gelezen: 

} , Luitenants (1) (2). 

tweede en derde kolom na 

8 ,, 

,,Leeraar in het paardrijden" 

,, Vast militair personeel beneden den 
offeciers-rang ( 4). 

Adjudant-onderofficier 
Schrijver op het bureel van den Directeur 
Administrateur der Hoofdcursus-com-

pagnie 

Adjudant-onderofficier ( 5). 
Schrijver lste, 2de of 3de klasse. 
Sergeant-majoor (6). 

1 
1 
1 

Fourier bij de Hoofdcursus-compagnie 

Voor het verrichten van huishoudelijke, { 
inwendige en andere diensten 

Fourier. 
Sergeant-majoor-instructeur. 
Sergeanten 

1 
1 
7 (7) 
2 Korporaals. 

Soldaten of burger-werklieden 
Korporaal-kok. Kok I 

d. In de kolom ,,Bijzondere bepalingen" 
wordt het gestelde onder a gelezen : ,,De trakte
menten v:an de officieren, behoorende tot het 
Nederlandsch-Indische. leger, de toelagen van 
gepensionneerde kapiteins enluitenants tijdelijke 
leeraren, -als bedoeld onder e de traktementen 
van de vaste burger-leeraren, de jaarwedden, 
de daggelden, de soldijen en de toelagen van 
het vaste personeel beneclen den rang van 

(8). 32 
1 ,, 

officier, warden bij Koninklijk Besluit gere
geld". 

e. In de kolom ,,Bijzondere bepalingen" 
wordt na het gestelde onder d ingelascht : 

,,d1. Wijzigingen in de in de tweede kolom 
aangegeven rangen, waarin de betrekkingen 
door de officieren en de verdere militairen 
warden vervuld, kunnen - indien wijziging· 
in de organisatie van de wapens en dienst 
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vakken daartoe aanleiding geeft - ·bij Konink
lijk Besluit worden aangebracht". 

f. In de kolom ,,Bijzondere bepalingen" 
. wordt noot (1) gelezen: 

,,( 1) De directeur eu de overige officieren 
worden in hunnen rang overcompleet gevoerd 
bij he~ wapen of het dienstvak waartoe zij 
behooren". 

g. In de kolom ,,Bijzondere bepalingen" 
worden na het gestelde onder noot (2) twee 
nieuwe noten opgenomen, luidende : 
· ,,(2a). Onder hen zoo mogelijk een be
hoorende tot of gedetacheerd geweest zijnde 
bij het Nederlandsch-Indische leger. 

(2b). Onder hen zoo mogEilijk een in het 
bezit van de akte M.O. gymnastiek". 

h. In d~ kolom ,,Bijzondere bepalingen" 
vetvallen de noten (5) en (7) en worden de 
navolgende nieuwe noten ingelascht : 

,,(5). kan ook sergeant-majoor zijn. 
,,(6) kan ook adjudant-onderofficier zijn. 
,,(7) Onder hen zoo mogelijk 2 gediplomeerde 

onderwijzers in gymnastiek, schermen en 
zwemmen''. 

i. In de kolom ,,Bijzondere bepalingen" 
wordt de tegenwoordige noot (6) genummerd: 
,,(8)". . 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de N eilerlandsche Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7 l\:lei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
De Minister van J(olonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 15 1l1ei 1918). 

8 Mei 1918. BESLUIT, tot het verleenen van 
ontheffing van het gebruik van koper, 
voorgeschreven in art. 11 en tot bepaling 
van den termijn bec!oeld in ar1.. l:!a van 
·hct Koninklijk Besluit van 12 December 
1917 (Staatsblad n°. 692), gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 1 Mei 1918 (Staats
blad n°. 279). S. 286. 

W:IJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
6 Mei 1918, n°. 4022 afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

H~let. op Ons besluit van 1 Mei 1918 (Staats
bla,d no, 279) ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan ; 
1°. Voor e6Il termijn eindigende 3r Decem-

ber 1921 ontheffing te verleenen van het ·ver
plicht gebruik volgens het eerste lid van artikel 
11 van Ons besluit van 12 Dr.camber 1917 
(Staatsblad n°. 692), gewijzigd bij Ons besluit 
van 1 :Mei 1918 (Staatsblad n°. 279), van blik 
of koper, en volgens het tweede lid van dat 
artikel, van koper, en te vergunnen dat ter 
uitvoering van voormeld artikel 11 eerste en 
tweede lid, ijzer of· zink gebezigd wordt ; 

2°. te bepalen, dat de termijn gedurende 
welken artikel 12a van Ons besluii van 12 
December 1917 (Staatsblad n°. 692), gewijzigd 
bij Ons besluit van 1 Mei 1918 (Staatsblad 
n°. 279), toepassing kan erlangen, eindigt den 
31 December 1921. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken · 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Sfaatsblad en in de Nederlandsche 
Staatscourant zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeq. 15 Mei 1918.) 

8 Mei 1918. BESLUIT, o. m. tot vaststelling 
van een ,,Regeling voor het reserve-perso
neel van het leger in Nederlandsch-Indie." 
s. :287. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op .de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 16 Maart 1918, 7de Afdeeling 
n°. 25; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1918, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Mei 1918, 7de Afdee
ling Ii.O. 1; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
TEN EERSTE 

vast te stellen de volgende bepalingen, welke 
zulleri uitmaken de · 

REGELIN.G voor loet reserve-personeel van 
het Zeger in Nederlandsch-IndiiJ. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Het reserve-personeel bestaat uit : 
1°. reserve-officieren; 
2°. reserve-personeel beneden den rang van 

officier. 
2. (1) Naar bij ordonnantie te stellen rege

len worden tot reserve-officier benoemd : 
1 °. niet-militieplichtige eervol ontslagen 

offi.cieren van het leger in N ~derlandsch-Indie 
die Nederlandsche 0nderdanen zijn, en 
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a. op wie de verplichting rust, omschreven 
in de artikelen 18, 30 of 37 der· wet van 21 Juli 
1890 (Nederlandsch Staatsblad n°. 126, lndisch 
St_aatsblad 1891 n°. 71) tot regeling vanhet mili
tair -onderwij s bij de landmacht ; 

b. die zich bij hunne -benoeming tot officier 
verbonden hebben om na ontslag uit den mili
to-iren dienst, bij vestiging in Nederlandsch
Indie, nog een bepaald aantal jaren als reserve
officier ter beschikking te blijven ; 

c. aan wie pensioen of het recht op pensioen 
is toegekend en die den leeftijd van_ 45 jaren 
nog niet" hebben bereili:t; 

d. die, niet w llende onder a, b of c. zich vrij
willig voor den dienst bij bet reserve-personeel 
verbinden; 

2°. militieplichtigen, bedoeld in de artikelen 
26, derde lid, en 31, derde lid, van het Dienst
plichtbesluit voor Nederlandsch-Indie (Neder
landsch Staatsblad 1917 n°. 610); 

3°. niet-militieplichtige eervol ontslagen on
derluitenants of met dezen in rang gelijkgestelde 
militairen van het leger in Nederlandsch-Indie, 
voor zoover zij Nederlandsche onderdanen zijn, 
aan wie pensioen of het recht op pensioen is 
toegekend en die den leeftijd van 45 jaren nog 
niet hebben bereikt; 

4°. andere, niet onder 1°., 2°. of 3°. bedoelde 
Nederlandsche onderdanen, die vrijwillig eene 
verbintenis als reserve-officier aangaan. 

(2) Nederlandsche onderdanen, .behoorende 
tot de Inlandsche of de daarmede gelijkgestelde 
bevolking doch niet tot de Chineezen, op wie 
de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1917 
n°. 129 van toepassing is, zijn alleen tot reserve
officier benoembaar, indien zij, meerderjarig 
zijnde, zich te voren onderwerpen aan het ge
heele voor de Europeanen vastgesteld burgerlijk 
en handelsrecht. 

(3) Minderjarige Nederlandsche onderdanen 
als in het vm-ige lid bedoeld, worden alleen tot 
reserve-officier benoemd op voorwaarde, dat 
zij binnen drie maanden na hunne meerder
jarigheid aan het in dat lid omschreven recht 
onderwerpen; deze voorwaarde wordt in de 
besluiten der benoeming vermeld. 

(4) De meerderjarigheid en de minderjarig
heid worden voor de toepassing van het tweede 
en het derde lid van dit art:ikel beoordeeld naar 
de voorschriften van het voor de Europeanen 
geldend recht. 

(5) Bij het niet nakomen van de in het derde 
lid van dit artikel bedoelde voorwaarde, wordt 
de betrokken reserve-officier, al dan niet eervol, 
uit den dienst on tslagen. , 

3. Naar bij ordonnantie te stellen regelen 

worden tot eene vrijwillige verbintenis bij het 
res~rve-personee l beneden den rang van officier 
toegelaten: 

1°. niet inilitieplichtige Nederlandsche on
derdanen, die 

a. als vrijwilliger of als dienstplichtige zon
der rang of met een rang beneden dien van 
cinderluitenant hebben gediend bij het leger in 
Nederlandsch-Indie, de landmacht in Neder
land, in Suriname of in Cura,;iao, dan wel bij de 
Koninklijke Marine of bij de Koninklijke 
Marine-reserve ; 

b. behooren tot het reserve-personeel'bene
den den rang van officiervan de landmacht in 
Nederland, aan wier vergunning tot verblijf in 
Indie door Onzen Minister van Oorlog de voor
waarde is verbonden, dat zij gehouden zijn eene 
vrijwillige verbintenis bij het reserve-personeel 
van het leger aldaar aan te gaan voor den duur 
van het nog loopend dienstverband in Neder
l~nd; 

2°. andere dan de onder 1°. bedoelde Neder-
1andsche onderdanen, die voor opleiding tot 
reserve-officier in. aanmerking komen en die -
voor_ zoover zij militieplichtig zij n - nog niet 
bij de militie zijn ingelijfd. 

4. (1) In Nederlandsch-Indie verblijfhou
dende reserve-officieren van de landmacht in 
Nederland, die niet militieplichtig zijn ingevolge 
het Dienstplichtbesluit voor Nederlandsch
Indie en aan wier vergunning tot verblijf aldaar 
door Onzen Minister van Oorlog de voorwaarde 
is verbonden, dat ~ij gehouden zijn eene vrij
willige verbintenis bij het reserve-personeel van 
het leger aldaar aan te gaan v:oor den duur van 
het ,nog loopend-dienstverband in Nederland, 
worden daarbij ingedeeld in den rang, dien zij 
in Nederland bekleedden. 

(2) Op deze reserve-officieren zijn de bepa
lingen van de derde en van de vierde afdeeling 
van deze regaling van toepassing. 

5." (1) De rangen en betrekkingen van het 
reserve-personeel zijn dezelfde als die van het 
overige personeel van het leger, met vermelding 
evenwel van het woord ,,reserve" v66r den rang 

. en v66r de betrekking en, voor wat betreft het 
personeel beneden den rang van officier, met 
weglating van de aanduiding. ,,Europeesch", 
,,Amboineesch" of ,,Inlandsch" ; de rangen van 
opperofficier en van onderluitenant bestaan 
evenwel bij het reserve-personeel niet. 

(2) Het reserve-personeel beneden den rang 
van officier; dat niet voldoet aan dezelfde 
eischen.als voor dat van Europee~chen landaard 
van denzelfden rang of stand gesteld en dat -
niet behoorende tot. de Chineezen, op wie de 



1918 8 ME I. 202 

ordorinantie in Indisch Staatsblad ·1917 n°. 129 
van toepassing is - zich niet onderwerpt aan 
het geheele voor de Europeanen vastg~stelde 
burgerlijk en handelsrecht, wordt aangeduid 
met den rang of stand, dien het bekleedt, onder 
toevoeging ,,der tweede klasse". · 

6. (1) De bepaling van de derde en de vierde 
afdeeling dezer regeling zijn niet van toepas
sing op de reserve-oflicieren van ·het leger in 
Nederlandsch-Indiii, die ingevolge het bepaalde 
in artikel 15, zesde lid, dezer regeling tijdelijk 
bij de landmacht in Nederland dienen. 

· (2) Voor dezen gelden de bepalingen, vervat 
in de derde en vierde afdeeling der ,,Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht!' (Neder
landsch Staatsblad 1905 n°. 177). 

7. De akten of andere bescheiden ten be: 
hoeve van het reserve-personeel ter zake van 
benoeming, beeediging, bevordering, op non
activiteitstelling, ontslag of pensionneering 
opgemaakt, zijn vrij van het recht van zegel. 

JsTE AFDEELING. 

Van den rechtsioestand. 

8. (1) De reserve-oflicieren worden, inet 
inachtneming van de :bepalingen dezer regeling, 
door den Gouverneur-Generaal benoemd, be
vorderd en, voor zoover zij in Nederlandsch
Indiii aanwezig zijn, op non-activiteit gesteld en 
oiltslagen. De buiten Nederlandsch-Indiii ver
toevende reserve-oflicieren worden door den 
·Minister.van Koloniiin op non-actiYiteit gesteld 
en op voordracht van dien Minister door Ons 
ontslagen. 

(2) Het reserve-personeel beneden den rang 
van oflicier wordt naar door den Commandant 
van het leger te stellen regelen toegelaten, 
bevorderd en ontslagen, met inachtneming van 
de bepalingen dezer regaling en, buiten Neder-
18-ndsch-Indiii vertoevend, door den Minister 
van Kolonii.in ontslagen. 

9. (1) Het resen·e-personeel, dat reeds· in 
militairen dienst is geweest, wordt in den regel 
als zoodanig benoemd of toegelaten in een rang 
of stand,.gelijkgesteld aan of het meest overeen
komende met den rang of stand dien het vroeger 
bij het leger in Nederlandsch-Indie, de land
macht in Nederland, in Suriname, in Cura9ao, 
dan wel bij de Koninklijke Marine of bij d·e . 
Koninklijke 11-Iarinereserve beltleedde, met· be
houd van een toegekenden titulairen hoogeren 
rang, met dien verstande evenwel, dat gewezen 
onderluitenants of met dezen in• rang gelijk
gestelde · militairen van het leger in· N ed"er
landsch-Indiii tot den rang van reserve-tweede
luitenant worden benoemd. 

(2) De ouderdom in iederen rang - zoowel 
ten opzichte van het reserve-personeel onder

" ling, als ten opzichte van andere bij het leger 
dienenden - wordt voor het vroeger in mili
tairen dienst geweest zijnde personeel vast
gesteld - voor reserve-oflicieren door den 
Gouverneur-Generaal, voor het reserve-perso
neel beneden den rang van oflicier door den . 
Comlliandant · van het leger -, met inacht
neming voor zooveel mogelijk ,·an den ouderdcim . 
in rang in vorigen dienst verkregen; ten ~an
zien .van gewezen oflicieren \\Orden hierbij zoo
veel mogelijk de bepalingen van de Regeling van 
de bevordering enz._ in Indisch Staatsblad 1910 
n°. 592 gevolgd; overigens wordt de ouderdom 
in rang bepaald door den datum van ingang 
der benoeming of aanstelling tot ·dien rang, dan 
wel, wanneer die datum niet werd bepaald, 
door de dagteekening van het besluit of van de 
beschikking der benoeming of aanstelling. 
- 10. (1) Op het reserve-personeel zijn van 

toepassing het Crimineel Wetboek voor het 
Krijgsvolk te lande en het Reglement · van 
Krijgstucht voor het Krijgsvolk te lande : 

1 °. zoo vaak en zoolang het zich in werke-
lijken dienst bevindt; . 

2°. wanneer het, buiten werkelijken dienst, 
een der feiten pleegt, omschreven in de artikelen 
99, 100 en 101 van het Crimineel Wetboek voor 
het Krijgsvolk te lande ; 

3°. voor zooveel desertie betreft, zoodra het 
als deserteur is afgevoerd. 

(2) Het reserve-personeel wordt geacht in 
werkelijken dienst te zijn: 

· 1 °. zoodra het, tot den dienst opgeroepen 
-: in het geval, bedoeld in artikel 12, eerste 
lid, dezer regeling, ook zonder te zijn opgeroe
pen - ter plaatse zijner bestemming is aan
gekon;i.en; 

2°. zoolang het deelneemt aan :ini!itaire 
oefening of militair onderricht, dan wel eenige 
andere militaire werkzaamheden ,erricht ; 

-3°. wanneer het uniformkleeding draagt. 
11. (1) Het reserve-personeel in werkelijken 

dienst wordt in het algemeen op denzelfden 
voet behandeld en staat met gelijke rechten 
onder dezelfde verplichtingen als het overige 
personeel van denzelfden rang of stand van 
de onderdeelen van het leger, waarbij het is 
ingedeeld of waarmede het dient. 

(2) De reserve-oflicier en de reserve-adjudant-
onderoflicier genieten, bij eerste benoeming als 
zoodanig een bedrag van £ 250 (tweehonderd 
vijftig gulden) als tegemoetkoming in de kosten 
van aanschafling van eerste uitrusting. 

(3) Zij, die krachtens vrijwillige verbintenis 
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bij het reserve-personeel dienen, en daar bij 
niet voor een rang of hoogeren rang worden 
opgeleid, genieten voor den tijd, dat zij in 
Nederlandsch-Indie verblijven, .doclic· niet in. 
werkelijken dienst zijn, eene 
reden van: 
een reserve-kolonel. . . 

,, 

,, luitenant-lrolonel . 
majoor ... 
kapitein 

" lste-luitenant 
2de 
adjudant-onderofficier 
sergeant-majoor . . 
sergeant (fourier) 

,, der 2de klasse 
korporaal ..... 

,, der 2de klasse 

toelage, naar 

. f 800 p. jaar 

. ,, 700 ,, 
,, 600 ,, 
,, 400 
,, 300 ,, 
,, 250 ,, · 
,, 80 
,, 70 ,, .. 

60.,, 
50 

"· 50 ,, 
,, 40 "· ,, 

militair zonder rang ,, · 40 ,, 
2de klasse . . ,, 30 ,, 

12. ( 1) Naar bij ordonnan tie te stellen rege
lf n is het reserve-personeel verplicht om - ook 
zonder daartoe te zijn opgeroepen - onmiddel
lijk in werkelijken dienst te komen, zoodra· de 
Gouverneur-Generaal, krachtens artikel 2 van 
het Dienstplichtbesluit voor Nederlandsch-Indie 
(Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 610) de mili
tie, hetzij geheel, hetzij ten deele, buiten
gl)woon bijeenroept. 

(2) Het reserve-personeel kan niet dan met 
zijn. toestemming voor diensten bniten Neder
landsch-Indie worden gebruikt. 

(3) Het neemt geen deel aan militaire expe
ditien. 

13. {l) Naar door den Gouverneur-Generaal 
te geven voorschriften is het reserve-personeel 
gehonden jaarlijks voor ten hoogste 28 achter
e!)nvolgende dagen in werkelijken dienst te 
komen. 

(2) Dit verplicht verblijf in. werkelijken dienst 
k_an met evenveel dagen warden verlengd als 
de betrokkene door het ondergaan van straf 
aan den dagelijkschen dienst werd onttrokken. 

(3) Van de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde verplfoll.ting kan, naar door den Gou
verneur~Generaal te stellen regelen, door den 
Commandant van het leger vrijstelling - voor
goed of tijdelijk - warden verleend. ·. 

(4). Aan het reserve-personeel kan door den 
Commandant van het leger· warden vergund 
vrijwillig in werkelijken dienst te komen. 

14. Het reserve-personeel wordt in werke
lijkeU: dienst gehouden of opgeroepen wanneer 
dit noodig is tot het ondergaan van eene straf 
of voor het onderzoek omtrent eene krijgs
tuchtelijke overtreding of omtrent een straf-

baar feit, waarvan het verdacht of beklaagd is. 
15. (1) De Gouverneur-Generaal regelt de , 

wijze waarop aanteekening· wordt gehouden 
van de verblijfplaatsen van het niet in werke
lijken dienst zijnde reserve-personeel en waarop 
dit wordt opgeroepeD" voor den werkelijl'en 
dienst. 

(2) Het reserve-personeel, dat niet in werke
lijken dienst is, is verplicht overeeiikomstig bij 
ordonnantie te stellen regelen; kennis te geven 
van het verlaten van het gewest, waarin het 
woonachtig is. 

(3) In een geval als bedoeld in artikel 2 van_ 
het Dienstplichtbesluit voor Nederlandsch-Indie 
(Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 610) kan de 
Gouverneur-Generaal bepalen, dat het niet in 
werkelijken dienst zijnde reserve-personeel het 
gewest zijner inwoning niet mag verlaten da:''il 
met toestemming van bet Hoofd van Geweste
lijk bestnur, aan welke toestemming zoodanige 
voorwaarden kunnen worden verbonden als in 
's Lands belang noodig worden geoordeeld. 

(4) In gewone tijden mag het reserve
personeel, dat niet in werkelijken dienst is, 
zonder vergnnning van den Gouverneur
Generaal, Nederlandsch-Indie niet ,oar langer 
dan drie achtereenvolgende maanden ,er
laten. 

(5) Aan eene vergunning tot langer ,erblijf 
buiten Nederlaqdsch-Indie dan in het vierdeHd 
van dit artikel bedoeld, kunnen zoodanige voor
waarden worden verbonden als in het belang 
van den dienst noodig wordt geoordeeld. 

(6) Aan reserve-officieren, bedoeld onder 
1 °., 3° en 4°. ,an het eerste lid van artikel 2 
dezer regeling en aan het reserve-personeel _be
neden den rang van officier wordt - behoudens 
in een geval als.bedoeld in artikel 38 - eene in 
het vijfde lid van dit artikel bedoelde vergun
ning in den regel niet verleend, dan op voor
waarde dat de betrokkene bij verblijf in Europa 
eene vrijwillige verbintenis bij het reserve
personeel van de landmacht in Nederland aan
gaat voor den duur van den nog onverschenen 
tijd van den reserveplicht in NederlaU:dsch-Indie 
of, bij korter verblijf, voor den duur van dat 
verblijf. 

(7) . Het reserve-personeel, dat in strijd met 
de in dit artikel gegeven voorschriften handelt, 
wordt in werkelijken dienst opgeroepen of ge
houden voor den .tijd van ten hoogste twee 
maanden. 

16. Het reserve-personeel, dat niet voldoet 
aan de verplichting ,om in werkelijken dienst te 
komen, wordt als deserteur behandeld, zoodra· 
het overeenkomstig door den Gouverneur-
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Generaal te geven voorschriften, als deserteur 
is afgevoerd. 

17. (1) Het reserve-personeel dat in het 
huwelijk treedt is verplicht, naar door den Go11-
verneur-Generaal te stellen regelen, van het 
voltre.k.ken van het huwelijk kennis te geven. 

(2) De reserve-officieren en het reserve
personeel beneden den rang van officier zijn 
geen. deelgenoot onderscheidenlijk in het We
duwen- en Weezenfonds der Europeesche offi. 
cieren van het Nederlandsch-Indische leger en 
in het Weduwen- en Weezenfonds van militairen 
beneden den rang van officier bij de koloniale 
troepen, tenzij zij zulks ingevolge de reglemen
ten dier fondsen reeds waren bij hunne b_enoe
ming tot reserve-officier of hunne toelating tot 
het reserve-personeel. 

·'1.8. Het toekennen van pensioen· ten laste 
van de begrooting van Nederlandsch-Indie aan 
het reserve-personeel, ·alsmede aan weduwen 
en weezen van dat personeel, geschiedt met 
inachtneming van de bepalingen van deze rege
ling, buiten Nederlandsch-lndie door Ons, op 
voordracht van den Minister van Kolonien, in 
Nederlandsch-lndie door den Gouverneur
Generaal. 

I!DE AFDEELING. 

Van de bevordering. 

A. Van de reserve-officieren. 
19. (I) Voor elken rang, elk wapen en elk 

dienstvak afzonderlijk bestaat een ranglijst. 
(2) · In den zin van deze regeling behooren 

tot een afzonderlijk 
a. wapen: 

1 °. de reserve-officieren der infanterie; 
2°. de reserve-officieren der _cavalerie; 
3°. de reserve-officieren der artillerie ; 
4°. de reserve-officieren der genie ; 

b. dienstvak : 
1 °. de reserve-officieren der intendance; 
2°. de reserve-officieren der militaire admi-

nistratie ;° 
3°. de reserve-officieren van gezondheid ; 
4°. de reserve-militaire apothekers; 
5°. de reserve-militaire paardenartsen. 
(3) De reserve-officieren, die bij den generalert 

staf of bij den topographischen dienst worden 
overgeplaatst, blijven opgenomen in de rang
lijst van het wapen,.waarvan zij afkomstig zijn. 

(4) De reserve-officieren worden in de rang
lijst vermeld naar orde van hunnen ouderdom 
in rang. 

(5) Ten opzichte van de reserve-officieren 
die tengevolge van eene overplaatsing bij de . 
intendance in eene andere ranglijst moeten 

warden vermeld, wordt de plaats in die rang-· 
lijst in• het besluit der overplaatsing aangegeven 
naar de beginselen, neergelegd in artikel 9 
dezer rege1ing. 

20. · Behah-e in het geval bedoeld in artikel 
24_ van deze regeling komen reserve-officieren 
eerst dan voor bevordering in aanmerking, 
wanneer bij het wapen of dienstvak, waartoe 
zij behooren, geen op bevordering aanspraak 
hebbend officier van het vaste personeel van 
het leger aanwezig is met gelijken of hoogeren 
ouderdom in rang. 

21. (I) Onder bevordering wordt in deze 
regeling verstaan de benoeming van den 
reserve-officier tot den hoogeren rang, onmid
dellijk volgende op den rang door hem werke
lijk bekleed. 

(2)_ De bevorderingen gesehieden over elk 
wapen of over elk dienstvak afzonderlijk. 

(3) Om voor bevordering in aanmerking te 
komen, moet de reserve-officier, o~verminderd 
de overige bij deze regeling te stellen eischen, 
bij goed gedrag en genoegzamen dienstijver, de 
vereischte bekwaamheid en geschiktheid voor 
den hoogeren rang bezitten. 

(4) De regelen, waarnaar deze bekwaamheid 
en geschiktheid worden beoordeeld, alsmede die 
welke betrekking hebben op het den reserve
officier toe te kennen recht om zich op ongun
stige aanteekeningen in zijne beoordeeling te 
rechtvaardigen, worden bij ordonnantie vast
gesteld. 

22. (I-) Om voar bevordering in aanmerking 
te kunnen komen, moet de reserve-eerste-luite
nant, zoo hij tot den geneeskundigen dienst 
behoort, een ouderdom in rang van ten minste 
vier jaren, en zoo hij niet tot den geneeskundigen 
dienst behoort een ouderdom in den rang van 
luitenant (eerste en tweede) van ten minste 
acht jaren hebbe·n. 

(2) Om voor bevordering tot reserve-hoofd
officier - al dan niet bij den geneeskundigen 
dienst - in aanmerking te komen, moet de 
reserve-kapitein een ouderdom in dien rang 
van ten minste vier jaren tellen. 

(3) Om voor bevordering tot reserve-kolonel 
in aanmerking te komen, moet de reserve-hoofd
officier, niet behoorende tot den geneeskundigen 
dienst, een ouderdom van rang als hoofd
officier van ten minste drie jaren hebben. 

(4,-) De tijd door dell' reserve-officier anders 
dan om een der redenen bedoeld onder 2°. tot 
en met 6°. van artikel 25 dezer regeling buiten 
Nederlandsch-Indie doorgebracht, rekent niet 
mede bij de bepaling van den ouderdom in rang. 

(5) De in het eerste, tweede en derde lid van 
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dit artikel genoemde term\jnen kunnen, in een 
geval als bedoeld in artikel 2 van het Dienst. 
plichtbesluit voor Nederlandsch-Indie, .door 
den Gouverneur-Generaal naar behoefte ·wor
den verminderd. 

23. (1) De bevorderingen van de reserve
officieren geschieden bij het open vallen van 
plaatsen in den naast hoogere,n rang en naar 
ouderdom in rang. 

(2) Ter bepaling of in eenigen rang plaatsen 
open zijn, tellen de reserve-officieren, aan wie 
ingeyolge artikel 15, vijfde lid, van deze regeling 
vergund is buiten Nederlandsch-Indie te ver
blijven, niet in de sterkte. 

(3) Ook al is er in den naast hoogeren rang 
geen plaats, dan geschiedt, onverminderd de bij 
artikel 21, derde lid, dezer regeling gestelde 
eischen, de bevordering van den reserve-tweede 
luitenant, van den reserve-officier van gezond-

. heid der tweede klasse, van den reserve-militair
apotbeker der tweede klasse, van den reserve
militair-paardenarts der tweede klasse, van den 
reserve-dirigeerend officier van gezondheid der 
tweede klasse en van den reserve-dirigeerend
militair-apotbeker nadat zij die rangen onder
scheidenlijk gedurende drie, acht, tien, tien, 
drie en drie jaren hebben bekleed. 

24. (1) Met afwijking van het bepaalde in 
bet eerste lid van artikel 23 dezer regeling kan, 
nadat daartoe door Ons machtiging is verleend, 
de reserve-officier buitengewoon worden be
vorderd, ter belooning van een schitterend 
wapenfeit of van eene uitstekende militaire 
daad. 

(2) In de besluiten krachtens het eerste lid 
van dit artikel genomen, wordt de reden van 
de bevordering uitdrukkeljjk vermeld. 

25. Voor zoover zij aan de daarvo"or bij deze 
regeling gestelde eiscben voldoen, hebben aan
spraak op bevordering de reserve-officieren die : 

10. In Nederlandscb-Indie aanwezig zijn; 
20. ingevolge het bepaalde in bet zesde lid 

,"an artikel 15 dezer regeling tijdelijk bij het 
reserve-personeel van de landmacht in Neder• 
land dienen ; 

30, ten behoeve· van Nederlandscb-Indie 
zijn belast met eenige politieke, militaire of 
andere zending ; 

4°. ingevolge het bepaalde in arti)rnl 38 dezer 
regeling op non-activiteit zijn gesteld; 

5°. hoofd van een der Departementen van 
algemeen bestuur in Nederland zijn; 

6°. adjudant van een der leden van het 
Koninklijk Huis zijn. 

26.- (1) In de voordrachten tot bevordering 
worden niet opgenomen reserve-officieren : 

1°. die, niet in Nederlandsch-Indie aanwe· 
zig zijnde, niet vallen onder de bepalingen in 
artikel 25, onder 2°. tot en met 6°.; 

2°. die zich met Onze machtiging tijdelijk 
in vreemden krijgsdienst bevinden ; 

30, die in krijgsgevangenschap vertoeven. 
(2) Indien de onder 2°. van het vorige lid 

bedoelde reserve-officieren binnen drie jaren 
tot den dienst bij het reserve-personeel en de 
onder 30, van het vorige lid bedoelde binnen 
vier jaren uit de krijgsgevangenschap t~rug
keeren, en hunne bevordering naar oudei:dom 
in rang tijdens hunne afwezigbeid zou hebben 
kunnen plaats vinden, zullen zij, als er geene 
redenen aanwezig zijn om hunne bevordering 
niet te doen gescbieden, na bunne terugkomst 
worden bevorderd naarmate in den naast hooge
ren rang plaatsen openvallen; daarbij hernemen 
zij bunne vroegere plaatsen in de ranglijst . 

(3) Indien een uit de krijgsgevangenschap 
teruggelrnerd reserve-officier, gedurende zijne 
afwezigheid, achtereenvolgens tweemalen voor 
eene bevordering naar ouderdom van rang in 
aanmerking had kunnen komen, kan met inacht
neming van het bepaalde in het voorgaande lid 
door hem slechts eene bevordering worden ge
maakt en zal de tweede eerst kunnen plaats 
bebben nadat is voldaan aan de eischen voor 
bevordering in deze regeling gesteld. Bij de 
tweede bevordering is de bepaling in artikel·27 
van toepassing. 

(4) De Gouverneur-Generaal kan, na Onze 
verkregen machtiging, van het bepaalde in het 
eerste lid onder 2°. en 3°. van dit artikel afwij
ken ten behoe,e van reserve-officieren, die in 
aanmerking komen voor eene buitengewone 
be,ordering als bedoeld bij artikel 24. 

27. Iedere be,ordering die, uit hoofde van 
onvoorziei,ie omstandigheden, heeft plaats gehad 
na het oogenblik, waarop zij met toepassing van 
het bepaalde bij artikel 23 had kunnen plaats 
hebben, geschiedt, zoo noodig,. met weder
toekenning van de vorige standplaats in de 
ranglijst. 

28. (1) Reser,e-kapiteins en -hoofdofficie
ren ,an een der wapens, die getoond hebben 
,oor 'den dienst bij den generalen staf eene bij
zondere gesohiktheid te bezitten, kunnen door 
den Gouverneur-Generaal daarbij worden over-
geplaatst. · 

(2) Bij bevordering keeren zij terug bij het 
wapen, waarvan zij afkomstig zijn, tenzij bet 
wenschelijk en, in verband met het aaptal be
schil{bare plaatsen, mogelijk is hen ook in den 
niemv verkregen rang bij den generalen staf 
geplaatst te doen blijven. 
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29. (1) Reserve-kapiteins en -hoofdofficie
ren van een· der wapens of van het dienstvak 
der militaire administratie, die getoond hebben 
voor den dienst bij de intendance eene bijzon
dere geschiktheid te bezitten, kunnen door den 
Commandant van het leger daarbij worden o,er
geplaatst. 

· (2) Bij bevordering blijven zij bij de inten
dance geplaatst, tenzij het wenschelijk wordt 
geacht hen terug te plaatsen bij het wapen of 
dienstvak. waarvan zij afkomstig zijn. 

B. Van het reserve-personeel beneden den 
rang ~an· officier. -

30. De bevordering ,an het reserve-perso. 
neel beneden den rang van officier geschiedt 
voor zoove"r mogelijk naar dezelfde beginselen 
als die ,:an het vaste personeel ,:J,n het leger 
.l:ieneden den rang van officier. 

IIIDE .AFDEELING. 

schiktheid om in den verkregen rang in eenige 
betrekking als reservecofficier te dienen ; 

7°. wegens het bekend worden van feiten; 
welke - waren -ze bekend geweest \·66r de 
benoeming tot resen·e-officier - die benoeming 
zouden hebben doen nalaten ; 

8°. wanneer hij bij ontslag uit de be trekking 
van hoofd van een Departement van algemeen 
bestuur in N ederland niet dadelijk aan Ons doet 
blijken van zijn verlangen om weder als reserve
officier in dienst te treden ; 

9°. in de gevallen, in artikel 35, eerste lid, 
omschreven. 

(2) In het geval, bedoeld in het vorige lid 
onder 5°., wordt geen ontslag uit den dienst 
gegeven, zonder dat over het ontstaan, den 
aard en de gevolgen van de ziels- of lichaams
gebreken een militair geneeskundig onderzoek 
heeft plaats gehad. 

(3) Het in het voorgaande lid bedoeldonder-
Van het ontslag. zoek moet eenmaal worden herhaald, indien de 

A. Van de reser"\·e-officieren. belanghebbende zulks verlangt of de Minister 
31. Behalve in de gevallen, bij andere alge- van Kolonien, dan wel de Commandant ,an 

meene verordeningen voorzien, wordt de rang het leger, het noodig oordeelt, naar gelang 
van reserve-officier verloren: belanghebbende in Nederland dan wel in Neder-

10. door ontslag uit den dienst, wanneer I landsch-Indie ,erblijf houdt. •· 
dat ontslag niet gepaa'rd -gaat met toekenning (4) De .onbekwaamheid of ongeschiktheid, 
van pensioen of er kenning van het recht op bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder 6°., 
pensioen.en wanneer niet het geval aa,nwezig is, moet zijn erkend bij een onderzoek als aange: 
Yoorzien bij het laatste lid van artikel 33 ; geven in artikel 39, vierde lid, van de Regeling 

2°. door h_et verlies van het Nederlandsch -van de bevordering, het·ontslag en het op non-
onderdaanschap ; activiteit stellen van de Europeesche officieren, 

3°. door het aannemen van vreemden adel- behoorende tot de Nederlandsch-Indische land-
dom; macht (Indisch Staatsblad 1910, n°. 592), met 

4°. door buiten Onze toestemming een orde- .dien verstande evenwel, dat de in dat lid be
teeken, titel, rang, waardigheid of· open bare doelde hoofdofficieren gedeeltelijk kunnen wor
bediening aan te nemen, verleend of opgedragen den vervangen door reserve-hoofdofficieren. 
door eene vreemde mogendheid of regeering ; 33. ( 1) In de gevallen, bedoeld in artikel 32, 

5°. door het ophouden of op eenige andere 

1

.eerste lid, onder 1 °. tot en m_ et 8°. van de~e re~e
wijze verloren gaan van verleend pensioen of ling, kan het ontslag den reserve-offic1er met 
van het -verkregen recht QP pensioen. anders dan eervol worden yerleend. . 

32. (1) Een reserve-officier kan niet uit den (2) Hem wordt tijdelijk een eervol ontslag 
dienst worden ontslagen dan : uit den dienst -verleend, indien hij Onze machti-

10. op eigen verzoek; .ging"verkrijgt om zich in vreemden krijgsdienst 
2°. onder toekenning van pensioen of van te bege,en ; in dit geval gaat echter de rang 

het recht op pensioen; van reserve-officier voor hem niet ,erlor'3n. 
3°. bij en na het eindigen van-den tijd, waar- 34. Het verzoek om ontslag als reserve-

voor hij tot den dienst bij het reserve-personeel officier kan niet warden afgewezen dan: 
gehouden is, dan we! bij het eindigen van de 1 °. - in een geval, als bedoeld in artikel 2 van 
v-rijwillige verbintenis; het Dienstplichtbesluit van Nederlandsch-Indie, 

4°. zoo hij van de militie afkomstig is, nadat zoo de reserve-officier in Nederlandsch-Indie, of 
zijn militieplicht is geeindigd; in artikel 185 der Grondwet zoo hij buiten 

5°. ter zake van ongeschiktheid voor de Nederlandsch-Indie verblijft; 
verdere wa,arneming van den militairen dienst 2°. wanneer de reserve-officier nog militie-
ten gevolge van ziels- of lichaamsgebreken ; plichtig is, op hem nog reserveplicht ru_st op 

6°. ter zake ,an onbekwaamheid of onge- grond van een der omstandigheden, bedoeld -in 

I 
I 
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artikel 2, eerste lid, onder 1 °. a tot en mut · c, 
of 3°. van deze regeling, of zijn loopende·vrij

. willige verbintenis .niet is geeindigd; 
3°. indien de reserve-officier, op grond van 

. een of meer der feiten, bedoeld in artikel 35, 
onder 1°. tot en met 6°., van deze regeling, als 
beklaagde voor een onderzoek is .opgeroepen of 
zal Worden opgeroepen ; · 

4°. indien de reserve-officier volgens het 
advies van eenen raad van onderzoek of van 
eenen raad van appel, in de termen valt om 
u;it den dienst te worden ontslagen ; 

5°. indien de reserve-officier strafrechterlijk 
wordt of zal worden vervolgd, dan wel het naar 
aanleiding van eene zoodanige vervolging tegen 
.hem gewezen vonnis nog niet in kracht van 
, gewijsde is gegaan ; 

6°. indien de reserve-officier beboort te wor-· 
den ontslagen als verkeerende In een der geval
len, bedoeld in art. 35, eerste lid, onder 7.0 • 

. en so. 
35. (1) Een reserve-officier kan uit den 

dienst worden ontslagen : 
1 °. wegens verregaande nalatigheid in de 

vervulling van opgelegde plichten; 
2°. wegens opzettelijke en berhaalde onge

boorzaamheid, misbandeling van ondergeschik-
-ten of misbruik maken van gezag, inzonderbeid 
wanneer door eene of andere dezer handelingen 
stellig nadeel aan den dienst of aan eenig persoon 
is toegebracbt; 

3°. wegens aanboudend wangedrag, onver
schillig of daarvan in of buiten den dienst blijkt ;, 

4°. wegens gedragingen of daden in het 
openbaar, of wegens open bare gescbriften, waar
door de waardigbeid van den officiersrang, de 
eerbied voor Ons Ruis of voor Onzen vertegen
woordiger in Nederlandscb-Indie, de grond-· 
wettige instellingen van bet Rijk, de regeerings
beginselen van de Kolonien en bezittingen van 
het Rijk ii). andere werelddeelen of ·de krijgs
tucht bepaaldelijk worden aangerand ; 

5°. na een rechterlijk gewijsde, dat, het ver
lies van den rang van reserve-officier niet ten 
gevolge hebbende, nochtans is gewezen wegens 
eene handeling, welke den veroordeelde on
waardig maakt <lien rang te blijven bekleeden ; 

6°. na het verleenen van gratie van de straf, 
opgelegd bij een rechterlijk gewijsde, dat het 
verlies van den rang van officier ten gevolge 
zou hebben gehad; 

7°. in de gevallen, voorzien in de artikelen 
45, 46 en 4 7 van het reglement op het beleid der 
Regeering in Nederlandsch-Indie; 

S0 • wegens overtreding der verordeningen 
tot handhaving van het eigendomsrecht van 

den Staat op de gouvernementsarcbieven in de 
kolonien en bezittingen van het _Rijk in andere 
werelddeelen ; 

9°. . in bet geval bedoeld in artikel 2, vijfde 
lid, van deze regeling . 

(2) Het · ontslag,. bedoeld onder 1 °. tot en 
met 6°. van het voorgaande lid van dit artikel, 
kan niet plaats bebben dan op bet advies van 
een raad ·van onderzoek. 

(3) Met inachtneming van het recbt. van 
den betrok].:ene om tegen het advies van een 

.raad van onderzoek in beroep te komen bij 
een raad van appel, kan van het in het tweede 
lid van dit artikel bedoelde ad.ies niet worden 

.afgeweken, dan ten gunste van den reserve

. officier wien het geldt. 
36._ (1) Ten aanzien .van· het brengen van 

reserve-officieren voor een raad van onderzoek, 
bet beroep op· een raad van appel, de. samen
stelling en de werkzaamheden van die raden 
als anderszins zijn voor zooveel mogelijk van 
toepassing de bepalingen, vervat in artikel 44, 
zesde en zevende lid; en de artikelen 45 tot en 
met 70 van de Regeling van de bevordering enz. 
in Indisch Staatsblad 1910 n°. 592, met <lien 
verstande evenwel, dat van de zeven leden van 
elk dezer raden zoo mogelijk drie tot het re~erve
personeel zullen behooren. 

(2) De reserve-officieren, die voor een raad 
van beroep of van appel moeten verschijnen, 
en zij, die in zulk een raad zitting moeten ne
men, worden daartoe zoo noodig in werkelijken 
dienst geroepen. 

B. Van bet reserve-personeel beneden den 
rang van officier. 

37. Het ontslag van bet reserve-personeel 
beneden den rang van officier geschiedt voor 
zoo,er mogelijk naar dezelfde beginselen als 
dat- van het vaste ·personeel ,an bet leger be
neden den rang van officier, met dien verstande, 
dat het reserve-personeel wordt ontslagen in 
die gevallen, waarin het vaste personeel tot den 
stand van soldaat teruggesteld, in de 2de klasse 
van militaire discipline geplaatst of bij het straf
detachement ingelijfd zou moeten worden. 

lVDE AFDEELING. 

· Van het . op non-activz'.teit stellen van 
reserve-o ffecieren. 

. 38. (1) Een reserve-officier als zoodanig be
noemd ingevolge artikel 2, eerste lid, onder 1 °., 
3°. en 4°., van deze regeling kan door den Gou
verneur-Generaal alleen op non-actiYiteit wor
den gesteld bij bet aanvaarden van het lidmaat-

. schap van een der Kamers van de Staten
, Generaal. 
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(2) Gedurende deze op-non-activiteitstelliµg 
wordt de reserveplicht of de vrijwillige verbin
tenis tot dienst bij het reserve-personeel geacht 
voortgang te hebben, geniet de reserve-officier 
geene toelage en is hij niet onderworpen aan 
de militaire rechtsmacht. 

VDE AFDEELING. 

Van het pen,;ioen. 

I. Voor het reserve-personeel. 
a. Van het recht op pensioen. 
39. Recht op pensioen verkrijgt het reserve

personeel, dat : 
A. zijn reserveplicht heeft volbracht, de 

aangegane vrijwillige verbintenis heeft beein
digd, dan wel den militairen dienst moet ver
faten wegens nietin en door den dienst ontstane 
ziels- of lichaamsgebreken en 

10. reeds in het genot van militair pensioen 
of gagement ten laste van de Staatsbegrooting 
of van de begrooting van Nederlandsch-Indie 
zijnde, ten minste vijf jaren in Indie tot het 
reserve-personeel, dan wel op grond van het 
bepaalde in artikel 15, zesde lid, tot het reserve
personeel van de landmacht in Nederland heeft 
behoord; 

2°. niet in het genot van militair pensioen 
of gagement ten laste van de Staatsbegrooting 
of van de begrooting van Nederlandsch-Indie 
zij nde, z66lan g inlndietot hetreserve-personeel, 
dan wel op grond van het bepaalde in artikel 15, 
zesde lid, tot het reserve-personeel van de land
macht in Nederland heeft behoord, dat het in 
totaal vijftien jaren in militairen dienst is ge
weest bij het vaste of bij het reserve-personeel 
van het · leger of van de Koninklijke Marine, 
hetzij in Nederland, hetzij in de kolonien en 
bezittingen buiten Europa ; 

B. den militairen dienst moet verlaten we
gens in en -door den dienst ontstane ziels- of 
lichaamsgebreken, die het ongeschikt maken 
voor de verdere waarneming van den militairen 
dienst in Nederlandsch-Intlie, dan wel, - voor 
·wat l-iet personeel betreft, dat op grontl van het 
bepaalde in artikel 15, zesde lid, deel uitmaakt 
van .het reserve-personeel der landmacht in 
Nederland -, voor dien dienst in Nederland. 

40. Betreffende de erkenning van het recht 
op pensioen in gevallen, bedoeld onder B van 
het yorige artikel, golden de regelen, ter zake 
Yastgesteltl of nog Yast te stelle,.; in de pen sioens
bepalingen aangaande het vaste personeel van 
het leger. 

41. '(l) Ret recht op het verkrijgen van 
pensioen gao t verloren : 

1 °. voor een resen·e-officier door ontslag als 

zoodanig wegens een der red1,neri, vermeld :.n 
arti1<:el 3,5, eerste lid, dezer regelirig ; 

2°. Yoor het reserve-personeel beneden den 
rang v:i,n officier, in die gevallen, reeds bepaald 
c,f nader te bepalen, waarin vom het vaste per
sonee I van het leger beneden den rang van 
onderluitenanb het iecht op het verkrijgen van 
pensioen verloren gaat, zoomede in het geval 
van ontslag, bedoeld in het laatste gedeelte 
van arti.1<:cl 37 dezer regeling. 

(2) Vervolging "egens misdrijf schort de 
beslissing omtrent de toekenning van pensioen 
op tot na de uitspraak vaa het eindvonnis. 

42. (1) Ten aanzien van de aa.nnage, het 
toekennen, den ingang, het betaalbaar sbellen 
en de uitbetaling, het vervreemden, het intrek
ken en bet vervallen van de pensioenen van de 

-reserve-oflicieren en het c eserve-personeel be
neden den rang van officier, zcomedc ten aanzien 
van het verleenen van 1!:ort,ingen en inl>oudingen · 
op die pensioe.aen en de verplichtingen- '\\aar
onder zij worden genoten, gelden voor zooveel 
mogelijk dezelfde regelen als zijn of naaer zullen 
worden vastgestelct, onderscheiu.enlij1i: betref
fende de pensioenen van officieren en die van 
militairen beneden den rang van onder-luitenan t 
van het vaste persop.eel vaP bet leger, met dien 
verstande evenwel, dat de pensioenen niet yer
Ya,llen door het weder in het genot treden van 
militair traktement of soldij ten laste van de 
Staatsbegrooting of van de beg1ooting van 

-N ederlandsch-Indie. 
(2) Ook ten aanzien van de schoreing der 

pensioenen van gepensionneerden, die zich in 
-verzekerde bewaring bevinden, het toekennen 
van bjj zonder geldelijke belooningen aan reserve

· personeel en bet inbrengen van bezwaren door 
-dat personeel nopePs de juiste toepassing van 
deze regeling, gelden voor zooveel mogelijk de 
in het Yorige lid van dit artikel bedoelde regelen. 

43. Pensioenen, ingevolge tleze regeling toe
gekend, warden genoten bO\·en en behalve de 
pensioenen, gagementen of onderstanden, dan 
wel andere inkomsten ten laste van de Staats
begrooting of van de begrooting van N eder
landscb-Indie. · 

· 44. Personen, reeds in bet genot Yan pen
sioen ingeyolge deze regeling, warden tot den 
dienst bij het reserve-personeel niet weder toe
gelaten, dan alleen wanneer zij in gevallen als 
bedoeld in artikel 2 yan bet Dienstplichtbesluit 
voor Nederlandsch-Indie door den Gouverneur
Generaal daarbij weder in dienst worden gesteld. 

b. Van het bedrag van bet pensioen. 
45. (1) Het bedrag.vanbetpensioen, waarop 

het reserYe-personeel, bedoeld onder· B van 
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artikel 39 dezer regeling, recht heeft, wordt' naar 
de in artikel 46 aangegeven beginselen berekend, 
met dien verstande evenwel, dat ,;oor het 
reserve-personeel, hetwelk reeds nit hoofde van 
vorigen dienst militair ·pensioen of gagement 
geniet, het bedrag van laatstbedoeld pensioen 
of gagement in mindering wordt gebracht. 

(2) Het bedrag van het pensioen, waarop 
het reserve-personeel, bedoeld onder A van 
.artikel 39 van deze regeling recht heeft, be
draagt voor elk jaar of gedeelte van een jaar, 
tenminste 6 maanden tellend, dat, 

a. het personeel vermeld in 1 ° van voren
bedoeld punt A tot het reserve-personeel in 
Indie, dan we! op grond van artikel 15, zesde 
ilicl van cleze regeling, tot dat van de landmacht 
in Nederland heeft behoord, 

b. het personeel vermeld in 2° van voren
bedoeld punt A in militairen dienst is geweest, 

voor een: 
reserve-kolonel . . . , . f 21 
reserve-luitenant-kolonel ,, 19 
reserve-majoor . . . . . . ,, 17 
reserve-kapitein (ritmeester) 15 
reserve-lste luitenant . . . 13 
reserve-2de luitenant . . . 11 
reserve-onderofficier of met dezen in rang 

gelijkgestelden . . . . . . . ·. . 9 
reserve-onderofficier der 2de klasse . ,, 8 
reserve-korporaal . . . . . . . . ,, 7 
reserve-korporaal der 2de klasse . 6 
reserve-militair zonder rang . . 5 

· reserve-militair der 2de klasse . ,, 4 
met dien verstande evenwel, dat de pen

.sioenen voor het personeel, dat reeds een mili

.tair pensioen of gagement geniet, niet meer 
zullen bedragen dan een vierde gedeelte van 
het pensioen of gag_ement, met inbegrip van 
mogelijke verhoogingen, dat door de betrok
kenen zou zijri verkregen, indien zij tot op het 
-oogenblik van ontslag nit den laatstelijk door 
hen bij het reserve-personeel bekleeden rang 
of stand tot het vaste personeel van het leger 
hadden behoord. 

46. Met inachtneming van het bepaalde in· 
het eerste lid van artikel 45 dezer regeling, 
worden bij de berekening van de, in dat lid be
doelde pensioenen, in acht genomen de ter zake 
vastgestelde of nader -vast te . stellen regelen 
nopens de pensioensbedragen van het vaste 
personeel van het leger van denzelfden rang of 
stand, dat in de termen valt voor pension
neering wegens ziels- of lichaamsgebreken, 
-ontstaan in en door den dienst. 

47. (i) H_et bedrag van de pensioenen, be
doeld in het tweede lid van artikel 45 dezer 

1918.· 

regeling, wordt berekend naar den rang, laatste::J 
lijk door den betrokkene bekleed, indien hij 
althans ten minste twee jaren in <lien rang. in 
Indie tot het 'reserve-personeel of, op grond 
van het bepaalde in artikel 15, zesde lid, van 
deze regeling, tot dat van de landmacht in 
Nederland heeft behoord; anders wordt het 
pensioen berekend. naar den onmiddellijk voors 
afgaanden lageren rang of stand . 

(2) Titulaire rangen komen voor de bereke
ning van het pensioensbedrag niet in aan
merking. 

48. (1) Voor de berekening--van het getal 
jaren, ter bepaling van het bedrag der in artikel 
45, tweede lid, dezer regeling bepaalde pen
sioenen, telt niet mede de tijd tijdens den dienst 
bij het reserve-personeel buiten Nederlandsch
Indie doorgebracht, uitgezonderd : 

a. de t\jd, gedurende welken de belangheb
bende heeft verkeerd in een der gevallen bedoeld 
in artikel 25, onder 2°. tot en met 6°. ; 

b. de tijd in krijgsgevangenschap of met 
Onze toestemming in vreemden krijgsdienst 
doorgebracht. 

(2) Behalve niet met pensioen of gagement 
beloonde militaire diensten - zie artikel 39, 
onder A 2° van deze regeling -hebben diensten 
voorafgaande aan den dienst bij het reserve
personeel geen invloed op het bedrag van de 
ingevolge deze regeling toe te kennen pen
sioenen. 

II0 • Voor weduwen en kinderen van het 
reserve-personeel. 

49. Op weduwen en kinderen van de reserve
officieren en van het reserve-personeel beneden 
den rang van officier, behalve dat der tweede 
klasse, is van toepassing het Koninklijk besluit 
van 1 Augustus 1889, n°. 14 (Indisch Staatsblad 
n°. 214) en het daarbij vastgestelde ,,Reglement 
betreffende de toekenning van pensioenen en 
onderstanden ten laste van de begrooting van 
Nederlandsch-Indie aan de weduwen en kinde
ren van Europeesche en daarmede gelijkgestelde 
officieren en mindere militairenvan de land
macht in Nederlandsch-Indie en van de aan 
laatstgemelden gelijkgestelde militaire per
sonen", zooals dat besluit en dat reglement 
sedert zijn of nader zullen wo~den gewijzigd. 

(2) Op weduwen en kinderen van het re
serve-personeel der tweede klasse beneden den 
rang van officier is van 'toepassing het bij Gou
vernementsbesluit van 1 Maart 1910 n°. 21 
(Indisch Staat8blad n°. 171) vastgestelde ,,Re
glement op het verleenen van pensioenen en · 
onderstanden aan de weduwen en kinderen van 
niet-Europeesche militairen, beneden den rang 

14 
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van officier, van het Nederlandsch-Indische 
leger en van de aan hen gelijkgestelde militaire 
personen", zooals dat reglement sedert iS' of: 
nader zal< word en. gewijzigd." 

0 v er g a n g s b e p a 1 i n g e n. 

50. (1-) Personen, behoorende tot de leger
reserve, waarvoor eene voorloopige regeling 
werd vastgesteld bij de ordonnantie in Indisch 
Staatsblad 1902 n°. 390, worden van de daartoe 
aangegane verbintenis ontheven, doch kunnen~
zoo zij daB-rtoe in aanmerking komen, eene ver0 

bintenis aangaan op den voet van de tegen
woordige regeling. 

· (2) Voor de in het vorige lid bedoelde per
sonen telt de tijd, gedurende welken zij tot de 
in den aanhef van dat lid Yermelde legerreserve 

'hebben behoord, mede voor de bepaling yan 
de aanspraak op pensioen en van. het bedrag 
daarvan ingevolge de tegenwoordige regeling. 

TEN TWEEDE. 

Het voorkomende onder a van· 2° van het 
eerste lid yan artikel 39 der bij Ons· besluit van 
8. September 1910 n°. 39 (Nederlandsch Stdats
blad n°. 278, Indisch Staatsblad· n°. 592), yast
gesteld- en sedert· herhaaldelijk, laatstelijk bij 
Ons besluit Yan 9 November 1917 n°. 49 (Ne
derland.sch Staatsblad 11°. 637) gewijzigde ,,Re
geling yan de bevordering; het ontslag en het 
op non-activiteitstellen van de Europeesche 
officieren; behoorende tot· de Nederlandsch
Indische landmacbt", wordt gelezen als volgt : 

· a. terzake van langdurigen dienst, - dat 
is een. diensttijd, die ingeyolge de bepalingen · 
op het toekennen van pensioen en, onderstand: 
aan de Europeesche en aari de daarmede gelijk
gestelde officieren yaii de ·Jand:µiacht in Neder
landsch-Indie, recht geeft op het normale jaar
lijksche pensioensbedrag - met de verplichting 
om - indien de belanghebbende nog reserve
plichtig is - op den voet van het bepaalde bij 
de Regeling voor het reserve-personeel van het· 
Jeger in Nederlandsch-Indie, bij dat reserve
personeel te dienen. 

TEN DERDE. 

In artikel 1 van het bij.Ons besluit·van 1 De
cember 1879 11°. 34 (Indisch Staatsblad 1880 
n°. 22) vastgestelde en sedert herhaaldelijk; 
laatstelijk bij Ons besluit van 14·Februari 1916 
n°. 40 (Jndisch Staatsblad n°. 374) gewijzigde 
,,Reglement op het, toekennen van pensioen 
en onderstand aan de Europeesche en aan de 
daarmede gelijkgestelde officieren van de Jand
macht in Nederlandsch-Indie" wordt tusschen 

het eerste en het tweede lid• een· nieuw lid inge
lascht, luidende : 

,,Aan de in het eerste lid bedoelde officieren, 
die recht op pensioen hebben omdat zij het in 
dat lid omschreven getal dienstjaren kunnen 
doen· gelden; wordt het pensioen alleen toe
gekend onder verplichting om op den voet van· 
het bepaalde in de Regeling voor het reserve
personeel van·het leger in Nederlandsch-Indie,. 
tot het bereiken van den leeftijd yan vijf en 
ve,ertig jaren, als reserve-officier te dienen." 

TEN VIERDE. 

Aan artikel· l §· 9 van de bij Ons besluit yan 
20November 1903 n°. 25 (IndischStaatsblad 1904 
no. 131), vastgestelde en· sedert herhaalclelijk,, 
laatstelijk bij Ons besluit van 18 Maart 1916 
11°. 28 (Jndi.sch Staatsblad n°. 456) gewijzigde 
,,Regeling Yan het instituut der militaire archi
tecten bij het wapen der genie van het leger in 
Nederlandsch-Indie", wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende : 

,,Aan militaire architecten, die, den dienst 
Yerlaten na ten minste zes jaren• in dezen rang 
te hebben gediend, wordt het in het eerste lid 
bedoelde pensioen. alleen toegekend: onder ver
plichting om op den voet van het bepaalde in 
de Regeling. voor het reserve-personeel van het 
leger in Nederlandsch-Indie tot het bereiken, 
van den leeftijd van vijf en veertig jaren als 
reserve-officier te dienen." 

TE.N VIJFDE. 

Aan artikel 1 §· 9 van : 
a. de bij Ons besluit van 13 Mei 1908 n°. 59, 

(Indi~ch St,wt~blad n°. 468) vastgestelde en 
sedert herhaaldelijk, laatstelijk bij Ons be
sluit van 18 Maart 1916 no. 23 (Indisch Staats
blad- n°. 456)· gewijzigde ,,Regeling van· het 
instituut der onderluitenarits bij de wapens 
der- infanterie,. cavalerie, artillerie en bij de 
genietroepen van het leger · in Nederlandsch
Indie"; 

b. de bij Ons besluit van 14 Maart 1913 
n°. 64 (Jndi.sch Staatsblad n°. 376) vastgestelde 
en sedert herhaaldelijk, laatstelijk bij. Ons be
sluit van 17·November 1917 n°. 44 gewijzigde
,,Regeling van·het instituut der onderluitenants· 
bij · de militaire administratie" ; 

c. de. bij Ons besluit van 14 Maart 1913 
n°. 64 (Indi.sch Staatsblad· n°. 376) vastgestelde 
en sedert herhaaldelijk, laatstelijk bij Ons, be
sluit van 17 November 1917 n°. 44·gewijzigde 
,,Regeling van het instituut der onderluitenants · 
bij den magazijnsdienst der· intendance en van 
het wapen der artillerie en genie" 
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wordt een niemv tweede lid toegevoegci, lui

dende: 
,,Aan onderli.iitenants, die den dienst ver

laten na teri minste zes jaren in dezen rang te 
hebb~i:i gedieiid, wor'dt het in het eerste lid 
bedoelde p'erisicien aileen toegekend onder ver
plic}iting cim op den vdet van het bepaa-lde in 
de Regaling fooi: het reserve-personeel ,an het 
leger in Nederlandsch-Indie tot het 'bereiken 
,an den leeftijd van vijf en ,~eertig jareii als 
reserve-ofncier te dierie·n." 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aaii Onze J\,Iiriisters van Oorlog en van 
llfarine en dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Graverihage, den 8sten Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De 111inister van kolonien, Til:. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 24 Mei 1918.) 

8 Mei 1918. BESLUIT, houdende beslissing dat 
de omstandigheid, dat in 'eene inrichting 
slechts eim' tijdelijk bedrijf wordt uitgeoe
fend, de vei-plichting om voor het iuwerking 
brengen daarvan eene vergunning krach
tens de -Hindei-wet aan te vragen, niet 
uitsluit. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
R Ph. J. Klapwijk te Delft· tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 20 November 1917, waarbij :het voortzetten 
der werkzaamheden i'ri zijne brandhoutzagerij, 
gevestigd op' een tefrein aan de Oor:ile]is Ti-omp
straat, J ulianalaan en Kanaaistraat, kad. bek. 
gem·eente Delft, sectie A nos. 6417, 6298, 6466 
en 6293 is verboden ; 

Den Raad van State, Afdceling voor <le Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 April 19i8, n°. 123; 

Op de voordracht van Onzen Minist'er vnn 
l,andbouw, Nijverheid en Handel van 6 Mei 
1918; n°. 262 H, afd. Arb.;' 

Overwegende: dat Burgemeester en Wethou
ders van Deift bij besluit van 20 November 
1917 aan H. Ph. J, Rlapwijk het voortzetten 
der werkzaamheden in zijne bovengenoemde 
brandhoutzagerij hebben verboden, aangezien 
deze houtzagerij is opgericht en in werking 
gebracht zonder de bij de Hinderwet vereischte 
vergunning; 

dat van dit besluit H. Ph. J. Klapwijk bij 
Ons in beroep is gekoinen, daa'rbij aanvoerende 
dat zijn bedrijf geen voorafgaande vergunning 

behoei't, immers niet is eene inrichting in den 
zin der Hinderwet, daar het uithoofde van zijn 
doel en duur niet het karakter draagt eener 
industrieele ondernerning'; dat, afgezien hier
van, i_n art. 2 onder la der Hinderwet eenige 
inrichtingen warden vrijgesteld van de door 
de gemeentebestureri te geven vergunning; dat 
de reden van' deze dispensatie toch alleen kan 
geweest zijn de betrekkelijk korte duur dat 
dergelijirn inrichtingen hinder' plegen te ver
oarzaken; dat nit de!! aard vim zijne inrich
ting reeds voldoende biijkt, dat hier slech ts 
sprake is van een tijdelijk bedrijf; dat oak de 
omstandigheid dat de adressant het voor de 
lioutzagerij benoadigdemateriaalgehuurd heeft, 
ten duidelijkste aangeeft dat hij deze inrich
ting tijdelijk wenscht te gebruiken; dat. het 
tijdeliji, bed;ijf van den adressant alzoo ten 
stelligste onder de genoemde uitzonderings
bepaling is te rangschikken; 

Overwegende: dat krachtens art. 2 onder 
XVII der Hinderwet z-agerijen behooren tot de 
inrichtingen, voor welker oprichting eene ver
gunnin'g wordt vereischt; 

dat d'e ornstaridigheid, dat de appellant in zijne 
zagerij slechts een tijdelijk bedrijf uitoefent, 
de verplichting om voor het in werking bren
gen daarvan eerie vergunning aan te vragen, 
1iiet uitsluit; 

dat voorts de inrichtirig niet valt onder de 
uitzondering in art, 2 onder la der Hinderwet 
genoemd, aangezien deze bepaliiig slechts be
trekking heeft op inrichtinge-n, die riiet aan 
eene vaste plaats zijn gebonden ; 

dat ten slotte de wet niet onderscheidt tu:s
schen inrichtingen, die al of ni'et van industris 
ee ien aard zijn ; 

dat derhalve de inrichting op de bovenge
genoemde perceelen zonder vergunning · in -
werking is en naar het voorschrift van art. 21 
der Hindorwet het voortzetten der werkzaam
heden ald·aar door het gemeentebestuur te 
recht is verboden; 

Gezien de _Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het ingestelde beroep ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Laridbouw, Nijverheid 
en Handel is-belast enz. (W, v. d. B. A.) 

10 Mei 1918. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
14 Maart 1911 (Staatsblad 11°. 90), aan
gevuld bij de Koninklijke besluiten van 
18 October 1912 (Staatsblail n°. 320) en 
30 September 1915 (Staatsbad n°. 412), 

14* 
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tot vaststelling van voorschriften voor het 
verleenen van eene Rijksbijdrage aan 
gemeentelijke en bijzondere kweekscholen, 
bedoeld in artikel 12, derde lid, sub 1°., 
der wet tot regeling van het lager onderwijs. 
S. '.<!88. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 6 April 1918, n°. 58973 , afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk voorkomt 
Ons besluit van 14' ]\faart 1911 (Staatsblad 
n°. 90), aangevuld bij Onze besluiten van 18 
October 1912 (Staatsblad n°. 320), en 30 Sep
tember 1915 (Staatsblad n°. 412), tot vast
stelling van voorschriften voor het verleenen 
van eene Rijksbijdrage aan gemeentelijke en 
bijzondere kweekscholen, bedoe]d in artikel 12, 
derde lid, sub 1 °., cl er wet tot regeling van het 
lager onderwijs, nader te wijzigen en aan te 
vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1918 n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Mei 1918, n°. 7445, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In artikel 1, eerste lid, van Ons besluit van 

14 Maart 1911 (Staatsblad n°. 90) wordt het 
onder a en b vermelde gelezen als volgt : 

,,a. ten hoogste vijftig gulden 's jaars voor 
ieder wekelijks gegeven uur onderwijs in de 
·vakken, genoemd onder a tot en met u in arti
kel 2 van voormelde wet, in de beginselen van 
onderwijs en opvoeding, in gezondheidsleer 
en in slojd tot een maximum van zooveel maal 
de,rtig lesuren 's weeks als het aantal voor sub
sidie in aanmerking komende klassen bedraagt. 

Indien het getalleerlingen in eene klasse mcier 
dan 25 bedraagt, en deze klasse gesplitst is in 
twee of meer parallelklassen, komen hierbij 
voor de berekening van het subsidie zooveel 
parallel-klassen in aanmerking als bij splitsing, 
naar een maximum van 25 leerlingen per_ para1-
lel-klasse, ten minste noodig :o..tllen zijn." 

,,b. , ten hoogste zeshonderd twee en zeventig 
gulden voor iederen kweekeling, die de akte 
van bekwaamheid, bedoeld in artikel 77, 

· onder a, van voormelde wet verkrijgt." 
In artikel 1, tweede lid, van Ons besluit ·van 

14 Maart 1911 (Staatsblad n°. 90) ·worden de 
woorden ,,elf gulden" vervangen door de 
woorden ,,veertien gulden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar-

van afschrift zal wordcn gezonden aan den 
Raad van State. · 

's-Gravenhage, den !Oden Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister. van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zak.en, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 16 Mei 1918.) 

10 Mei 1918. BESLUIT, houdend" beslissing dat 
een mededeeling van Gedep_. Staten, dat 
er geen termen zijn gevonden om aan een 
verordening van den gemeenteraad, rege: 
lende de jaarwedden van het onderwijzend 

· personeel, de goedkeuring te onthouden, 
niet kan worden geacht te zijn een besluit, 
waartegen krachtens art. 14, tweede lid 
der wet tot regeling van het lager onder
,wijs, beroep op de Kroon openstaat .. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. L. A. Leclou c. s., onderwijzers te Voeren
daal, in zake de goedkeuring door Gedepu- . 
teerde Staten van Limburg, van het besluit 
van den Raad der gemeente Voerendaal van 
4 8eptember 1917, tot vaststelling van eene 
verordening, regelende de jaarwedden van het 
onderwijzend personeel der openbare lagere 
scholen in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 April 1918, no. 125; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
1 Mei 1918, n°. 7221, afd. 0. ; 

Overwegende: dat de Raad der gemeente 
Voerendaal in zijne vergadering van 4 Septem
ber 1917 heeft vastgesteld eene verordening tot 
regeling der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het open baar l3ger onderwijs 
aldaar en dat Gedeputeerde Staten van Limburg 
bij besluit van 23 November 1917, La. 8347/3 N, 
4de afd,, hunne goedkeuring aan die verorde
ning hebben verleend; 

dat daarop J. L. A. Leclou en 8 anderen bij 
Ons beroep hebben ingesteld, op grond dat 
naar hunne overtuiging hunne salarissen niet 
zijn herzien overeenkomstig den buitengewoon 
hoogen levensstandaard in de mijnstreek; 

Overwegende: dat ingevolge het 2de lid va!l 
art. 14 der wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs van besluiten, krachtens die wet 
door Gedeputeerde Staten genomen, beroep op 
Ons openstaat binnen 30 dagen na den dag 
waarop het __ besluit openbaar gemaakt of den 
belanghebbende toegezonden is; 
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dat de inhoud der door Gedeputeerde Staten 
goedgekeurde veJordening op 30 November 
1917 ter kennis van het onderwijzend personeel 

, is gebracht en dus deze datum die is, op welken 
de termijn 30 dagen, voor het instellen van 
beroep toegestaan, aanving; 

dat het adres van' beroep op 26 J auuari 1818 
bij Ons is ingekorrien, zoodat het beroep niet 
binnen den wettelijken termijn is ingesteld en 
de appellanten mitsdien niet-ontvankelijk be
hooren te worden verklaard : 

dat hierin geene verandering wordt gebracht 
door de omstandigheid dat op 11 J anuari 1918 
Gedeputeerde Sia ten aan -J. L. A. Leclou c. s. 
hebben medegedeeld dat er geen termen zijn 
gevonden om aan de gemeen telijke verordening 
de goedkeuring te onthciuden : 

dat immers die mededeeling niet kan worden 
geacht te zijn een besluit krachtens de wet 
tot regeling van het Lager Onderwijs geno
men, zoodat daartegen geen beroep openstaat; 

Gezien de wet tcit regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
J. L. A. Leclou c. s. niet-ontvankelijk te 

verklaren in het door hen ingestelde beroep. 
Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

10 Mei 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
In art. 41 der Successiewet is met ,,echt

genoot" bedoeld degeen, die bij het over
lijden met den erflater was gehuwd, doch 
is daaronder niet begrepen de gescheiden 
echtgenoot. 

[Successiewet art. 41, nieuwe nummering 
(1917) art. 65.] 

Voorzitter: ilfr. Jhr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
C. 0. Segers, H. Hesse en H. i\L A. Savelberg. 

J. H. van Ellekom, gehuwd geweest met 
wijlen Mr. G. B~ggerman, wonende te 's-Gra
venhage, eischeres tot cassatie van een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam op 
4 Juni 1917 t,usschen partijen gewezen (N. J. 
1917, blz. 814 Red.), advocaat Mr. W. J. B. 
Baron van Lynden, gepleit door i\Ir .. J. Vijn, 
advocaat te Amsterdam 

tegen: 
Het Bestuur der Registratie te 's-Gravenhage, 
verweerder, advocaat i\Ir. J. H. Telders. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De eischeres in cassatie is krachtens testa-

ment mede-erfgename van haren vroegeren 
echtgenoot, van wien zij gescheiden was ; 
uit haar huwelijk-was een kind geboren. Ter 
zake van haar erfdeel is successierecht gevor
derd krachtens n°. 6 der tabel, opgenomen in 
art. 41 der wet op het recht van Successie, 
zooals die luidde tijdens het openvallen van de 
nalatenschap en v66rdat daarin wijziging was 
gebracht door de Wet van 20 Januari 1917,' 
(S. 189). 

De eischeres is van meening dat zij slechts 
een recht op den voet van n°. 1 der tabel is 
verschuldigd als echtgenoot terwijl er een kind 
uit het huwelijk aanwezig is, dat toch onder 
echtgenoot de gewezene echtgenoot begrepen 
is. Hierover werd anders geoordeeld door de 
Rechtbank te Amsterdam, tegen welker ten 
deze betrokken vonnis wordt opgekomen met 
een cassatiemiddel : Schending, imme_rs ver
keerde toepassing van de artt. 1, 41, 54 en 62 
der Successiewet (Wet van 13 Mei 1859, S. 36, 
zooals zij bij latere wetten is gewijzigd en 
luidde bij het openvallen der onderwerpelijke 
nalatenschap op 7 Januari 1914), 286 B. W. 11, 
A. B. en 48 Rv., doordat de Rechtbank, 
hoezeer de aangevoerde oorzaak van_ bet eerste 
nummer der dadelijk te noemen tabel als juist 
erkennend, heeft beslist dat de gescheiden 
echtgenoote van den erflater, bij wiens overlij
den kinderen of afstammelingen uit hun huwe-
1ijk aanwezig zijn, niet begrepen is oncler num
mer 1 der tabel van voorschreven art. 41 der 
Successiewet, en de eischeresse in hare ingestelde 
vordering niet-ontvankelijk verklaarcl. 

Bij het vonnis wordt aangenomen clat blij
kens de geschiedenis der Successiewet de 
oorzaak van gelijkstelling van echtgenooten, 
ingeval er kindoren of afstammelingen uit 
het huwelijk aanwezig zijn, met de bloedver
wanten in de rechte nederdalende lijn is ge
weest de ov~rweging clat het wenschelijk is 
de kinderen of afstammelingen, -die hoogst
waarschijnlijk weder de erfgenamen van den 
bevoordeelden echtgenoot zullen zijn, niet 
indirect zwaarder te belasten dan met den 
nauwen familieband tusschen hen en den 
erflater in overeenstemming zoude zijn, dat de 
gunstige bepaling dus ook zou moeten gelden 
voor den gescheidenen echtgenoot, maar dat 
met echtgenoot niet anders bedoeld kan zijn 
dan de persoon die bij het overlijden met den 
erf!ater gehuwd was - zulks wegens de duide
lijke woorden van het betrokkene wetsartikel. 

Door de eischeres wordt de ratio der fisca!e 
bevoordeeling van echtgenooten gezocht in 
het ouclerschap, met het echtgenootschap 
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samengaande en niottegenstaande ontbinding 
van het huwelijk in stand blijvende .. W_f!,t 
hie,rmede bedoeld wordt indien het iets :;i:nder~ 
is dan reeds in het vonnis is vermeld, is piij l).iet 
duidelijk geworden. Wellioht staat het in 
verband met de aanhaling van art. 286 B. W., 
aan welk artikel eohter reeds bij het vonnis 
invloed is ontzegd omdat het nadeel dat de 
zoon der eisoheres zal kunnen leiden wegens 
het tengevolge van de eohtscheiding hooger 
gewordene sucoessiereoht, thans door zijne 
moeder te bet~len, niet is een gevolg van de 
eohtsoheiding maar van· het erfgenaamsohap 
der moeder, gehandhaafd na de eohtsoheiding; 
daarenboven is het lagere suooessiereoht voor 
den echtgenoot-erfgenaam ee'u voordeei voor 
dezen, maar niet voor de kinderen als zoodanig, 
al zullen deze er later wellicht indirect nadeel 
van hebben. 

Alle beschouwingen ter bestrijding van de 
aangevallene uitspraak stuiten m. i. af op de 
duidelijke ~oorden der wet, die niemand anders 
dstn hem die echtgenoot was op het ,oogenblik 
van het openvallen der nalatenschap kunnen 
omvatten, en dan ook de bedoeling van den 
wetgever en de reden die hem tot zijne bepaling 
heeft gebraoht in de wet niet tot uitdrukking 
hebben doen komen. 

Vruohteloos is dan ook het beroep op de 
artt. 277-283 B. W. waarin de ges'cheidene 
echtgenoot eenvoudig echtgenoot wordt ge
noemd ; het gaat ten eerste m. i. niet aan de 
Suooessiewet uit te leggen naar de terminilogie 
van eene ander.e wet die een geheel versohillend 
onderwerp regelt; daarenboven wordt · het 
woord echtgenoot in die artikeleri n_iet gebezigd 
voor den gesoheidenen en den niet gesoheidenen 
e_chtgenoot beide, maar enkel voor den eerste, 
en zulks blijkbaar eensdeels eenvoudshalve, 
anderdeels omdat telkens gesproken wordt 
<V_an den eohtgenoot, die de eohtsoheiding ver
kregen heeft of op wiens verzoek ·de echtsohei
ding is uitgesproken, en den anderen echtge
noot, terwijl de gevolgen der eohtsoheiding 
tussohen de eohtgenooten geregeld worden. 

Er is alzoo geene reden om in art. 41 der 
Suooessiewet hier in aanmerking komende 
(65 cler wet zoo als zij thans luidt) onder eoht
genoot iemancl anders te begrijpen clan dengene 
<lie met den erflater op het oogenblik.van cliens 
overlijclen gehuwd was. 

Ik conolucleer tot verwerping van hot beroep 
met veroordeeling van de eisoheres in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0., dat· blijkens iiet bestreden vonnis op 

7 Januari 1914 te TTilversum overle\l,en is 
Mr. :Gerrit Bagge_rman, clte bij testament van 
19 Mei 1886 zijne toen aanstaarn).e vrouw? de 
eisoheresse, had ingestelcl tot erfgename van 
p.et b_esoliikba\J,r ,4,eel zijner na!ll,tens,chap, 
clooh wiens opvolgend huwelijj;: met haar door 
eol:ttsoheiding ~s ontbondep. ingevolge vonnis 
der Rechtbank te Amster,c).\J,m van 18 December 
1908; . 

dat volgens de w,et in verbancl !I).et voormeld 
testament tot de nalatensohap w,:i,ren geroepen 
zijn eenig J/:incl µit het voormelde huw,e)ijk 
alsmed.e zijn gescheiden eoJi.tgenoote ieder 
voor de helft ; · 

clat het versohuldigde suooessiere.oht voor 
eisohere.sse, die nooh als bloedverwante noch 
als echtgenoote wercl beschou wcl, berekencl is 
tµgevolge art. 41 r-0 • 6 _c).er Sucoe?siewet op 
~5-17 % yan Ji.are erfpo,rtie en wel op~ 19~3.56, 
welk bedrag zij onder protest heeft betaalcl, 
en waarvan zij een som van f 1731.48 met de 
r,ente vanaf de~ dag der betq,)ing, _zijnde 
12 Deoember 1914 heeft teruggevordercl, op 
grond, dat in art. 41 ;voornoemcl oncJer ,,eoht
genoot" oo;k: b,egrepen moet wo,den de ,,geschei
clen eobtgenoot", zoqdat ten deze njet n°. ,li 
piaar n°. 1 van ,dit artikel t~epassing had mo.eten 
erlangen; 

clat de Reohtbank echtcr van oorcleel, clat 
wat ook de bedoeling van den wetgever moge 
zijn geweest, de duidelijke bewoorclingen van· 
art. 41 der Suocessiewet zioh verzetten tegen 
de door eisoheresse verdedigde stelling, haar 
niet-ontvankelijk heeft verklaarcl in hare 
vordering ; 

0., dat tegen clez.e beslissing is aangevo'erd 
het navolgende µiidclel yap. oassatie: Lzie 
oonol. proo.-gen. Red.]; 

0., hieromtrent : 
dat onder echtgenooten in het Ned~rlancj.~ch 

worden verstaan personen, die met elkand<or 
in den eoht zijn verbonden, en men nac:lat 
de eoht is ontbonden die uitclrukking niet 
meer pleegt te gebruiken, dan met eene bij
voeging als hoedanig in geval v~!l eohtscheicling 
het bjjvoegelijk naamwoord ,,gescheiden" word~ 
gebezigd; 

dat nu voorzeker in het B. W. een enkele 
maal, bijvoorbeeld in de artt. 279, 280 en 281 
minder nauwkeurig wordt gesproken van 
eohtgenooten zonder meer, waar klaarblijkelijk 
bedoeld zijn gesoheiden · eohtgenooten, maar 
clat hieruit geenszins volgt, dat zulks ook het 
geval zou zijn in art. 41 der Suooi;ssiewet, 
zooals dat artikcl luiddc op 7 Januari 1914; 

clat er toch geenerlei aanleicling bestaat om 
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jemand, die.nit den boedel van een overledene, 
verkrijgt en niet behoort tot diens nauwe 
bloedverwanten aan .een lagere belasting te 
-onderwerpen dan .de nor,male, ,enkel omdat hij 
vroeger .met den overledene in eene inde:tdaad 
nauwe relatie 1heeft .gestaan, die echter v66r 
<liens overlijden door echtscheiding reeds was 
te niet gegaan ; 

0., dat bij de monclelinge toelichting van het 
middel dit ·is toegegeven en aangevoerd, clat 
men in de tabel vermeld in art. 41 voornoemd 
onderscheid moet maken tusschen het woord 
·echtgenoot, wanneer het in nummer 1 en wanneer 
het in nummer 3 gebezigcl wordt, daar het in 
het eerste geval wel in het tweede niet de 
gescheiden echtgenoot zou omvatten; doch 
clat het niet aannemelijk is, dat in eenzelfde 
wetsartikel eenzelfde woord in het eene geval 
·een veel ruimer beteekenis zou hebben clan in 
het anclere zonder dat van die bedoeling bij het 
tot stand komen van het wetsartikel iets zou 
zijn gebleken ; 

dat nu we! is betoogd, dat toen bij de Wet 
van 9 Juni 1878 (S. 95) de ondercleelen 1 en 3 
van art .. 41 werden vastgesteld, het maken van 
zulk een onders~heicl toch becloelcl moet 
zijn, daar de omstandigheid die aanleiding gaf 
-om het successierecht beduidend lager te stel
len, wann,eer er uit het hmvelijk van ,de(n) 
erflater (erflaatster) en de(n) verkrijger (ver
krijgster) kinderen aanwezig zijn dan wanneer 
dit niet het geval is, evengoed aanwezig is 
wanneer de verkrjjgende echtgenoot op het 
·oogenblik van het overlijden van den erflater 
·enkel was cliens gescheiden echtgenoote, clan 
wanneer het huwelijk eerst door den dood 
,Yordt ontbonden, in· beide gevallen toch zal 
hetgeen de langstlevende verkrijgt vermoedelijk 
door de kinderen weder van hem worden geerfd 
•en zal dus over dat bedrag opnieuw successie
recht moeten worden betaald - <loch dat nit 
niets blijkt, dat deze bedoeling inderdaad heeft 
bestaan; 

dat het veeleer aannemelijk is, dat men aan 
·een geval als het onderhavige niet heeft ge
dacht, dat het zeldzaam voorkomt, dat iemand, 
wiens huwelijk door echtscheiding is ontbonden 
van zijn (haar) vroegeren echtgenoot(e) krach
tens diens testament iets ve:rkrijgt, ook al 
zijn er uit dat huwelijk kinderen geboren en 
op het oogenblik van het overlijden aanwezig ; 

dat mitsdien eene met den tekst der wet 
strijdende wetsuitlegging als in het middel wordt 
verdedigd, terecht door de Rechtbank is 
verworpen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

:11 Mei 1918. BESLUIT, houdende.beslissing dat 
een besluit van ,Burg. en Weth., ~vaarin 
.wel vermeld wordt welke bezwaren tegen 
het verleenen der vergunning tot oprich
.ting eener inrichting zijn ingebracht, doch 
niet in hoeverre deze bezwaren gegrond 
zijn, niet voldoet .aan het v.oorschri,fi van 
art. 11, , eerste lid der Hinderwet. 

WrJ WILHELMINA, ENz. 
Beschikkende op het beroep·, ingesteld door 

de ,;N ationale Kalkmergel-Maatschappij" te 
Amsterdam tegen het besluit van Burgemeester 
en •Wethonders van St. Pieter van 25 J npi 1917, 
voorzoover haar daarbij vergunning is gewei• 
gerd tot he.t oprichten van een kalkciven op 
het perceel kad. bek. gemeente St. Pieter, 
Sectie B n°. 1680; 

Den l{aad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestnnr, gehoord, advies van 
24 April 1918, n°. 106; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Lan.dbonw, Nijverheid en Handel van 7 Mei 
1918, n°, 263 H. afd. Arb. ; 

,Overwegende: dat krachtens art. 11, 1• lid, 
der Hinderwet, ingeval van · weigering der 
vergnnning,_ de redenen, die daartoe geleid 
hebben, in het beslnit moeten worden vermeld; 

dat het bcstreden beslnit van Burgemeester 
en Wethonders van St. Pieter, waarin wet ver• 
meld wordt welke bezwaren tegen het verlee, 
nen der vergnnning tot oprichting van een 
kalkoven zijn ingebracht, doch niet in hoever 
deze bezwaren gegrond zijn, niet aan het ·voor 
schrift der wet beantwoordt: 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, dat beslnit te vernietigen 
voorzoover daarbij vergunning is geweigerd 
.tot het oprichten van een kalkoven. 

Onze Minister van Landbonw, Nijverheid en 
Handel is belast enz. (W .· v. d. B. A.) 

13 Mei 1918. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor 
de haven te Breskens. S. 289. 

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

Waterstaat van 9 April 1918, n°. 231, Afdee
ling Waterstaat ; 

Gelet op de wet van 28 Febrnari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op artikel 1 van het 
algemeen reglement van politie voor rivieren, 
kanalen enz. onder beheer van· het Rijk, vast
gesteld bij Koninklijk Beslnit van 13 Augustus 
1891 (Staatsblad n°: 158) en laatstelijk gewij. 
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zigd bij Koninklijk Besluit van 16 December 
1913 (Staatsblad n•. 445); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 April 1918, n°. 80; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van lo Mei 1918, n•. 282, 
afdeeling Waterstaat A; , 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen het navolgende 

Bijzonder reglemenl van polifie voot· de 
haven te Bi·eskens. 

Art. 1. In dit reglement wordt verstaan 
onder: 

de ,,haven van Breskens" deRijkshaven onder 
de gemeente Breskens, met alle daartoe be
hoorende werken en terreinen. 

de ,,havenmeester" de eerste Rijkshavenmees
ter te Breskens, of de tweede Rijkshavenmeester 
aldaar, ten tij/l.e dat deze den eersten vervangt. 

2. De schippers van alle vaartuigen, die 
in de haven komen om te laden of te · 1ossen, 
zijn verplicht daarvan onmiddellijk na aan
komst kennis te geyen aan den havenmeester 
en hem betrefi'ende schip en lading alle ver
langde inlichtingen te verschaf!'en .. 

De schipper moet zijn vaartui~ de ligplaats 
doen innemen, welke door of van wege den 
havenmeester wordt aangewezen en welke, zoo 
dikwijls deze dit noodig oordeelt, moet warden 
veranderd. 

3. De grootste geoorloofde breed te der 
vaartuigen is 12 M. en de grootste geoorloofde 
diepgang 4 M. 

4. De grootste snelheid, waarmede stoom
vaartuigen, niet bestemd om de zee te bevaren, · 
zich mogen bewegen, bedraagt 250 l\L per 
minuut. 

Zeeschepen mogen in de haven niet meer vaart 
hebben dan noodig is 'om ze te kunnen sturen. 

5. De grootste geoorloofde lengte, breedte 
en diepgang van vlotten is onderscheidenlijk 
60 M., 7,50 M. en 1 M. Zij mogen met geen 
grootere snelheid warden vervoerd dan van 
75 M. per minuut. 

6. Het grootste aantal vaartuigen, dat door 
een stoomvaartuig mag worden gesleept, be
draagt zes. 

7. Het is verboden langs of op de werken, 
behoorende tot de haven, schelpdieren te 
vangen of te rapen. 

8. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt, voor zoover daartegen met 

. bij de wet of het Algemeen Reglement is 
voorzien, gestraft met eene geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 13den Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Ministei· 1•an Water~taat, C. LELY. 
(Uifgeg. 29 Mei 1918.) 

15 Mei 1918. BESLUIT, tot wijziging van de 
visscherijreglementen. (Maat op bot.) S. 290. 

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

Landbouw, Nijverheid en Hand~! van 30 llfaart. 
1918, n°. 2314, afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juli] 916 (Staatsblad n°. 345) • 
op het Waddenzee-visscherijreglement (Ons 
besluit van 23 April 1915, Staatsblad no. 206), 
op het Zuid.erzee-visscherijreglement (Ons be
sluit van 23 April 1915, Staatsblad n°. 205), op 
het Zeeuwsche stroomen-visscherijreglement 
(Ons besluit van 26 Juni 1911, Staatsblad n°. 
164), alle laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 9 Juni 1916 (Staatsblad n°. 272), op het 
Zuidhollandsche stroomen-visscherijreglement 
(Ons besluit van 26 Juni 1911, Staatsblad n°. 
163), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
22 Juni 1916 (Staatsblad n°. 291), 'en op het 
Binnenvisscherijreglement (Ons besluit van 
15 April 1911, Staatsblad n°. 119), waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt in Ons 
besluit van 29 Novembe1 1915 (Staatsblad n°. 
484), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van· 
17 April 1917 (Staatsblad n°. 293); 

Den R9,ad van State• gehoord (adYies van 
7 Mei 1918, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Mei 1918, n°. 3521, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

· In artikel 10, lid 1, letter c, van het Wadden
zee visscherijreglement, artikel 10, lid 1, letter c, 
van het Zuiderzee-visscherijreglement, · artikcl 
14, lid 1, letter d, van het Zuidhollandsche· 
stroomen-visscherijreglement, artikel 23, lid 1, 
regel 5, van het Zeeuwsche stroomen-visscherij
reglement, en artikel 16, lid 1, letter e, vs,n het 
Biunenvisscherijreglement wordt, in plaats 
van ,,20 c.lVI.", gelezen: ,,18 c.l\L" 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. ' 

's-Gravenhage, den 15den l\foi 1918. 
WILHEUITNA. 

De 11iin. vanLandbomo, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 21 1vlei 1918.) 

16 11lei 1918. BESLUIT, tot verhooging van 
de verpleeggelden in de Rijkskrankzin
nigengestichten te Woensel, te jJfedemblik 
en te Grave.· ::3. :291. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 5 Februari 1918, n°. 1082, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen, en van Onzen 
Minister van ,Tustitie van 21 llfaart 1918, 3de 

· afdeeling A/B, n°. 597; 
Gelet op art. 10 der wet van 27 April 1884 

(Staatsblad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
23 April 1918, n°. 17; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde llfinisters van 1 Mei 1918, n°. 5880, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, en 
van 14 Mei 1918, 3de afdeeling A/B, n°. 674; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Met. ingang van 1 Juli 1918 wordt 

artikel 4 der voorwaarden voor de opneming 
en verpleging van krankzinnigen in 's Rijks

.gestichten te jJJedemblik en te Grave, vastge
steld bij Ons besluit van 23 November .1904 
(Staatsblad n°. 243) en gewijzigd bij dat van 
11 Juli 1911 (Staatsblad n°. 203), als volgt 
gelezen : ,,Geschiedt de verpleging in het 
gesticht zelf, zoo bedraagt het verpleeggeld 
f 1.50 per <lag. Geschiedt de verpleging in 
eene woning, bedoeld in art. 35a der wet, zoo 
bedra.agt het verpleeggeld f 1.25 per <lag". 

,,Het verpleeggeld voor de verpleging in 
het gesticht zelf wordt met f 8.50 per <lag 
verhoogd voor die patienten, op wier over
plaatsing door· Onzen :Minister van Binnen
landsche Zaken bij het bestuur, dat voor de 
voldoening van het verpleeggeld aansprakelijk 
is, tevergeefs is aangedrongen. De verhooging 
gaat in met den dag door Onzen voornoemden 
Minister in elk geval afzonderlijk te bepalen". 
, II. Met ingang van 1 Juli 1918 is art. 4 

der voorwaarden, gelijk dat in art. 1 van dit, 
Ons besluit is gewijzigd, ook van toepassing 
op de opneming en verpleging van krank
zinnigen in 's Rijksgesticht te Woensel. 

III. Met ingang van 1 Juli 1918 wordt Ons 
besluit van 11 Juli 1911 (Staatsblad n°. 203) 
ingetrokken. 

Onze :Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
en waarvah afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene Re-

. kenkamer. 
's-Gravenhage, den 16den l\Iei 1918. 

WILHEUIINA. 
De llfinister van Staat, 

1vl inister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De llfinister van Justitie, B. ORT 

(Uitgeg. 7 Jiini 1918.) 

16 Mei 1918. BF.~LUIT, tot w1Jz1gmg van 
artikel 18 van het Koninklijk besluit van 
24 October 1884 (Staatsblad n°. :219); van 
artikel 16 van het Koninklijk besluit van 
17 December 181.J0 (Staatsblacl n°. 180); 
van artikel 12 van het Koninklijk be
sluit van 17 December 1890 (Staatsblacl n°. 
182), zooals dat art!kel is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 27 Juni 1892 (Staats
blacl n°. 165); van artikel 13 van het 
Koninklijk besluit van 17 December 1890 
(Staatsblad n°. 183), zooals dat artikel is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 
October 1901 (Staatsblad n°. 219); en van 
art. 14 van bet Koninklijk besluit van 27 
Juni 1892 (Staqtsblacl n°. 164). S. 292. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
3 April 1918, n°. 4561/3, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat wijziging wenschelijk is 
van artikel 18 van het Koninklijk besluit van 
24 October 1884 (Staatsblad n°. 219) ;' van artikel 
16 van bet Koninklijk besluit van 17 December 
1890 (Staatsblad n°. 180); van artikel 12 van 
het Koninklijk besluit van 17 December 1890 
(Staalsblad n°. 182), · zooals dat artikel is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit, van 2i Juni 189'2 
(Staatsblad n°. 165); van artikel 13 van het 
Koninklijk besluit van 17 December J890 (Staats· 
blad n°. 183), zooals dat artikel is gewijzigd 
bij Ons besluit van 29 October 1901 (Staalsblacl 
n°. 219); en van artikel 14 van bet Koninklijk 
besluit van 27 .J uni 1892 (Staatsblacl n°. 164); 

Den Raad van State gehoord (advies van 30 
April 1918, n°. 76); 

G!Jlet op bet nader rapport van Onzen voor-



16 ME-I..: 218 

noemden Minister van .8 M~i 1918, n°_. 8p0, 
afdeeling .6nde~,wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 18 van he.t Koninklij}~ be

sluit van 24 October 1884 (Staatsblad n°. 2J9) 
wordt gel~zen als volg\': . . 

De voor~ittEirs, de leden en de plaatsvervan
gende leden .<;ler com)llissien, in artikel 1 en 
in de twe.ede zinsnede van artikel 6 bedoeld, 
genieten uft · 's Rijks kas vacatiegeldim, ten 
bedrage van acht gulden voor elken dag, 
waarop zij het examen .of eene daartoe betrek
kelijke vergadering der commissie. bijwonen. 

2. Artikel 16 van het Koninklijk besluit 
van 17 December 1890 (Staatsblad n°. 180) 
wordt glilezen als volgt: 

De voorzitters en leden der commissien ge
nieten, voor zooveel betreft de hun bij artikel 
83 der wet toegekende vacatiegelden, acht 
gulden voor elken dag, waarop zij het examen 
of eene · daartoe betrekkelijke vergadering der 
comrnissie bijwonen. De leden genieten :wegens 
het beoordeelen van het schr.iftelijk werk be
treffende de vakken van examen Nede.rland
sche taal, rekenen en me~hode van onderwijs 
en opvoeding twee vacatien voor elk twintigtal 
candidaten. Een gedeelte van twintig wordt 
voor twintig gerel,:end. L_aatstgemelde vacatien 
worden onder de leden verdeeld in evenredig
heid van het aal).tal ploegen van twintig can
didaten, van wie ieder h_et schriftelijk werk 
heeft beoor.deeld. 

3. Artikel 12 van het Koninklijk besluit 
van 17 D.ecember 1890 (Staatsblad n°. 182), 
zooals dat artjkel is ge:wijzigd bij Koninklijk 
besluit van 27 J uni 1892 (Sta.atsblad n°. 165), 
wordt gelezen als volgt : 

De voorzitters, de leden en de plaatsver
vangende leden der cpmmissien genieten uit 
's Rijks kas vacatiegelden, ten bedrage van acht 
·gulden voor elken dag, waarop zij het examen 
of eene daartoe betrekkelijke vergadering der 
commissie bijwonen. 

4. Artikel 13 van het Koninklijk besluit 
van 17 December 1890 (Staatsblad n°. 183), 
zooals dat artikel is gewijzigd bij Ons besluit 
van ~9 October 1901 (Staatsblad n°. 219), wordt 
gelezen als v·olgt : 

De voorzitters, de leden, de plaatsvervan
gende leden der commissien en de deskundigei;i, 
aan de commissien toegevoegd, genieten uit 
's Rijks kas vacatiegelden, ten bedrage van 
acht gulden voor elken dag, waarop zij het 
examen of eene daartoe betrekkelijke verga
dering der commissie bijwonen. 

De deskundigen genieten wegens het b~oor-

,deelen van het schriftelijk we_rk betreffende 
het vak N ederlandsche taal twee vacatien, .en 
betreffende de val:ken rekenen, aardrijkskunde 
en th.eorie van onderwij~ en opvoeding een 
vacatie voor elk twintigtal candidaten. Een 
gedeelte van twintig wordt voor twintig ge
rekend. Laatstgemelde vacatien worden onder 
de deskundigen verdeeld in evenredigheid van 
het aantal ploegen -v:an twintig candidaten, 
van wie ieder het schriftelijk werk heeft be
.oordeeld. 

5. Artikel 14 van het Koninklijk besluit 
van 27 Juni 1892 (Staatsblad n°. 164) wordt 
gelezen als volgt : 

De voorzitters, de leden en de plaatsver
vangende leden der commissien genieten nit 
's Rijks lrns vacatiegelden ten bedrage van 
acbt gulden voor elken dag, waarop zij het 
examen of eene daartoe betrekkelijl,:e verga- · 
dering der .commissie bijwonen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uit voering van dit besluit, 
hetwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenbage, den ]6den Mei 1918. 
WILHELM IN A. 

De. JJiinister van Staa t, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 11 Jw1i 1918.) 

-16 Mei 1918. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provincien, be
treffende Rijkscommissie voor de monu
mentenzorg. 

Ik heh de eer UH.KG. mede te deelen, dat 
bij Koninklijk besluit van 10 Mei 1918, n°, 66, 
zijn opgebeven de Rijkscommissie tot bet op
maken en uitgeven vim een inventaris en eene be
schrijving van de Nederlandsche monumenten 
van geschiedenis en kunst, ipgesteld bij Ko
ni::iklijk beslnit van 7 J nli 1903, n°. 44 en het 
aan de afdeeling Kunsten en Wetenschappen 
van rnijn Departement verbonden bureau voor 
de rnonnmentenbewaring. Aan de daaraan 
v_erbonden ambteparen, t. w.: de htJeren A. ,r. 
jl. Mulder, rijksarchitect voor de monumenten 
van geschiedenis en kunst, W. C. L. A. Schee
pens, architect-teekenaar voor de monumenten 
van geschiedenis en kunst en W. A. Hemsing, 
opzicbter-teekenaar voor de monumenten van 
gescbiedenis .en kuns~, is met ingang van 16 Mei 
I 918 eervol ontslag als zoodanig verleend. 

Bij hetzelfde Koninklijk besluit is ingesteld 
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~ene J?jj~s.con~missir 11oor de monu711ente.11zorg , 
p~~taJ1-nde uit twee ,afdeelingen t. w,: Afdee.
fing 4-, v,o,or h.et inveM.aris.ee;ren en ):,~~f-P.:rijven 
van de Nederlandsche monumenten .va!l ge~ 
schiedenis en kunst, en !,.f,d,eel.fr,g lj, vopr bet 
behoud en de herstelling dier nionu.menten. 

Tevens is ten behoeve van de Rijkscommissie 
yo.or .de :m.onumen~llnzQr!l' !pgesteld e,en flij~s
bi.ireqit vqor de monu'f}ien(enzorg, lietwelk te 
'f•Cfravenhage gevest/gd i,s. 

Ik heb de· ·!)er lJ ?,E.G, t.e verzp_e~e~ het 
bovenstaande ter kennis te brengen van de 
gemeepi~b~~wr·e~ ii/ U ~v ge;e~t en defe µit 
te noqdigll,n, qn;i, .vp_or zp.over zij over loppen<Je 
,!!st!(µratie-a~n~E!lfig()p.heden co;rresp~np.eµtie 
voeren met eep. _der bovep.genoemde ·ambtepa
ren, deze voort te zetten met den Directe;_r 
~;n d~t iidk.;bureait voo~ de ;fonun.ienf~~z~rg}e 
I!· Grq,venhaq.e. 

,Over nieuwe zaken, betreffende monumenten 
wordt dep gmn~entebest~~en ·v~~zo~p.t: zic~ 
ref-htstrefks tot ipijn Dep!l~tem,ent te wenden. 

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

17 Mei 1918. BESLUIT, houdende intrekking 
van d~ tU~~lijke ophefflng van het ~;e~~~d 
van uitvoer van ruwe tabak. S. 293. 

WIJ WILHELMINA, EN~. . . 

PP de v~~~d~acht v·~n Onze Ministers van 
l;!lI!dbo~w, Nijye~heid -~n Jla;del, ~a~· 0~1:l~g 
en van Financien, dd. 16 Mei 1918, n•. 3884 
Afdeeling · Handel ; · · · · · 

1 

(}ezien Ons Besluit vaI1 3 Juli !~17 (fltq,ats
blad n°. 482) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De tijdelijke opheffing van het verbod van 

uitvoer van -~uwe· tab~k, ~eerg~legd i~ Ons 
bovengemeld Besluit, ·wordt bij · deze· ing;. 
trok)ren. · · · · .. 

Onze Minister van Landbouw, :Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit beslµit, hetwelk in het Staatsblad zal 
wor4en geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Mei 1918. 
WILHELMINA. 

pe Min, vq,n Lllndbouw, Nijverheid en Hmfdel, 
POSTHUMA, 

De JJlinister van Oorlog, DE toNGE. 

De Minister van Fin,ancien, TREUJl, 
(TJitgeg. 18 Mei 1918.) 

17 Mei 1918. ARREST van den Hooge11 Raad. 
Volp;en~ art. 16 der Kieswet (te~st en 

nummering 1917) wordt de termijn vap 
hooger beroep gerekend va~ den dag der 
in· art. 14 bedoelde open bare keilnisgeving. 

W,el is l;>ij ~at art. gelijktijq.ige ,,p.lede 
,deeling" voorgeschre:ven, .doch h.et v~rzuim 
van ~e naleving dier yerpF~hting \qm op 
het begin van den termijn geen invloeq. 
hebben. 

(Kieswet art. 16.) 

Voo·rzitter : 
Jhi:. lV!r. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, H. M. 
A. Savelberg en Jhr. Rh. Feith. 

Oimctusie . van den Procureur-Generaal Mr. 
ijoyo1,. 

Op het verzoek; van den requirant tot cassatie 
tot plaatsing van zijnen naam op de lijst van 
kiezers voor den Gemeenteraad van ·Rotterdam 
is do~r h.et gemeeU:t~bestuu~ af,~ijzencl b~schikt 
!Jij een beshiit van l!) Maart 1918; cle openbare 
kennisgeving van dit bes\µit, voorgesc)ueyen 
bij art. 14 der Kieswet (zie l(. ~- van 15 iiecem
ber 1917 (S. 694) is gedaan op 23 Maart 1918, 
en onder dezelfde dagteel;:ening is aa1l den 
requirant de eveneens bij art, H voorgeschre
vene !11-ededeeling gedaan. 

De reqµirant heeft op 29 Maart l\HS al],n q.en 
· K:antqnr'echter te Rotterclam een ·v~rzoek in
gedjeµd tot vernietiging van het besluit van 
liet gemeentebesti:rµr, doch hij is daarin niet 
ontvankelijk;-verklaard omdat !],ft, 16 der 
Kieswet daarvoor eenen termijn stelt van vijf 
dagen, te rekenien ~an den q,ag d~r in art. 14 
becloelde Ji;e~nisg!"ving. 

Hij mee:q.t nu dat door de J:>eslissing van den 
Kantonrechter de artt. 14, tweede pet el]. 16 der 
Kieswet geschonden zijn omdat naar h!"tge.en 
hij st!"lt de mededeeliftg aan hem, die volge~s 
art. 14, tegelijk met de openbare keµnisgeving 
gedaan mpet worden eerst op 25 Maart ver
~011den is, ten blijke waarvaµ hij overlegt cleµ 
bi:iefomslag c1er hem gedane mededeeling en eene 
verklaring van den b!c)trok:ken ambtenaar 
der posterijen ;. de termijn van art. l!:i zou dus 
te zijne.n aa11zien eerst van 25 l\faart geloopen 
hebben. 

Aangel].Pp.len dat de feitelijke grondslag van 
het bek],ag bewezen is, moet ~ooh de meening 
van !!en r·equira,nt onjµist geacht worq,en. 

Pa,argelateµ dat het de vr~ag kan zijn of ook 
cle II1ededeeling van een!" afwijzende beschikking 
te gelijk met de openbare kennisgeving gedaan 
n1oet wordeIJ, n~ dit naar de letter van art. 14 
alleen is voorgeschreven vqor m,ededeeling van 
eene jn de :Ji:iezerslijst aangebrachte wijziging, 
beriekeµt art. 16 <len termijn uitsluitend naar 
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den dag der openbare kennisgeving en verbindt 
het aan een verzuim van gelijktijdige mede
deeling aan den belanghebbende geen enkel 
rechtsgevolg. 

Ik concludeer daarom tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gezien een verzoekschrift van J. Scheele, 
van beroep administratief ambtenaar bij de 
Arbeidsinspectie der 3• klasse, wonende te 
Rotterdam, tot cassatie van een vonnis van 
den Kantonrechter te Rotterdam van 5 April 
1918, waarbij hij niet-ontvankelijk werd ver
klaard in zijn verzoek waarin hij aan de uit
spraak van dien Rechter onderwierp de op 
19 Maart te voren door B. en W. van Rotterdam 
genomen afwijzende beschikking op zijn verzoek 
tot plaatsing van zijn naam enz. op de op 
29 Januari 1.1. vastgestelde kiezerslijst dier 
Gemeente aan te vullen met vermelding van 
zijne kiesbevoegdheid voor den Gemeenteraad ; 

Gehoord den Proc. 0Gen. in zijne conclusie, 
strekkende tot, enz. ; 

0., dat de niet-ontvankelijk-verklaring door 
den Kantonrechter, blijkens het overgelegde 
vonnis hierop berust, dat, ·terwijl de bij art. 14 
der Kieswet bedoelde openbare kennisgeving 
van de beslissing van het Gemeentebestuur op 
de verzoeken om verbetering van de.kiezerslijst 
had plaats gehad op 23 l\faart 1918 en verzoeker 
mitsdien volgens art. 16 dier wet zijn verzoek' 
schrift uiterlijk op 28 l\faart 1918 had moeten 
indienen, hij dit eerst op 29 Maart heeft geda~n ; 

0., dat hiertegen als middel van cassatie 
wordt aangevoerd : 

!Schending van art. 14, 2de lid en art. 16 
der Kieswet, omdat de in art. 14, 2de lid be
doelde mededeeling der beslissing van het 
Gemeentebestuur aan den verzoeker, welke 
mededeeling volgens die bepaling gelijktijdig 
met de· open bare kennisgeving behoort te ge
schieden, eerst op 25 Maart aan hem zou ver-

, zonden zijn, zoodat de termijn van art. 16 eerst 
van af dezen dag zou hebben geloop~n; 

0., dat het middel is ongegrond; 
dat toch art. 16 der Kieswet bepaalt, dat 

de daar bedoelde termijn wordt gerekend van 
den dag der in art. 14 bedoelde ,,lcenni,sgeving" 
en daarbij van de in dit artikel genoemde 
,,mededeeling" geen gewag wordt gemaakt; 

dat dan ook, welke gevolgen het verzuim 
van de naleving der verplichting tot gelijk
tijdige mededeeling overigens moge hebben, 
het geen invloed kan hebben op het begin van 
den termijn nu deze uitsluitend van den dag· 

der openbare kennisgeving is afhankelijk ge
maakt en het gelijktijdig gesohied zijn der 
mededeeling daarbij niet als voorwaarde is 
gesteld; 

Verwerpt het beroep. (N. ,f.) 

17 Mei 1918. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsohe Zaken aan den Gedepu
teerde Staten der provinoien betreffende 
inriohting van het stembiljet. 

Ik heb de eer Uw college te verzoeken er de 
aandaoht van de gemeentebesturen in Uwe 
provinoie op te vestigen dat het model van het 
stembiljet, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 12 December 1917 (Staatsbl,ad n°. 692), 
niet insluit dat de lijsten van oandidaten op 
het stembiljet in Mn enkele rij worden afge
drukt. De woorden: ,,en zoo vervolgens in de 
verdere volgorde der nummers", op dat model 
voorkomende, laten naar mijn meening toe, 
dat desgewensoht, de oandidatenlijsten in de 
volgorde der nu=ering, op het biljet in 2 of 
zoo noodig meer rijen onder elkaar afgedrukt 
worden. 

lk merk nog op dat het ter voorkoming van 
vergissing bij het zwart maken van het witte 
stipje v66r den candidaat, op wien de kiezer 
zijn stem uitbrengt, aanbeveling verdient om 
tussohen de candidatenlijsten die op het stem
biljet afgedrukt worden; een ruimte wit open 
te laten. 

Tevens ware zorg te dragen dat de nummers 
_van de lijsten met een groot, duidelijk in het 
oog vallen_d cijfer aangegeven worden. 

Uw college gelieve te bevorderen, dat ook 
met deze laatste 2 punten door de gemeente
besturen in Uwe provincie rekening worde 
gehouden. (W. v. d. B. A.) 

18 luei 1918. BEsLUIT, betreffende de sterkte 
van de lichting der zeemilitie van 1919. 
S. 294. 

WrJ WILHELJ\UNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine van 16 Mei 1918, afdeeling B n°. 58; 

Gelet op artikel 4, tweede en vierde lid, der 
Militiewet (Staatsblad 1912 n°. 21) en op de 
artikelen 7 en 9 der wet van 20 April 1918, 
Staatsblad n°. 256; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat van de lichting der militie 

van 1919 1650 man zullen worden ingelijfd bij 
de zeemili tie. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, J. J. RA.MBONNET. 
(Uitgeg. 30 Mei 1918.) 

18 J}Jei 1918. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Baarn, 
van 26 April 1918, waarbij aan het onder
wijzend personeel van 3 bijzondere lagere 
scholen in die gemeente toelagen voor 
een keer en wel over het jaar 1918 zullen 
worden verleend. S. 295. 

Geschorst tot 1 Decernber 1918. 

18 Mei 1918. BEsLUfi', tot aanvulling van 
artikel II van het be~luit van 12 Febru
ari 1913, Staatsblad n°. 54, houdende rege
len voor het afneinen hier te lande van 
het zoogenaamd klein-notarisexamen, be
doeld in de artikelen 16g tot 16n van het 
Reglement op het Notarisambt in Neder
landsch-Indie. S. 296. 

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

Kolonien ·van 17 Mei 1918, lste Afdeeling, 
no. 49;. 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Aan artikel II van Ons besluit van 12 
Februari 1913, n°. 130 (Staatsblad n°. 54), wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende: , 

In buitengewone omstandigheden kunnen zij, 
die dit bij die schriftelijke kennisgeving ver
zoeken, door ile commissie ook v66r de in de 
afkondiging bedoelde zitting tot het examen 
worden toegelaten. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitge_q. 30 Mei 1918.) 

22 Mei 1918. BESLUIT, tot intrekking van de 
Koninklijke besluiten, vastgesteld ingevolge 
het thans vervallen artikel 10 der Huur. 
commissiewet. S. 297. 

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

J ustitie van den 22sten April 1918, lste Af
deeling C, n°. 571 en van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
22 April 1918, n°. 5729, afdeeling Volksge• 
zond en Armwezen; 

Overwegende dat het, nu artikel 10 der 
Huurcommissiewet bij de Huuropzeggingswet 
vervallen i~ verklaard, wenschelijk is de Ko
ninklijke besluiten in te trekken, welke inge
volge genoemd wetsartikel zijn uitgevaardigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 :Mei 1918, no. 37); . 

Gelet op het nader rappot-t van Onze voor
noemde Ministers van den 15den Mei 1918, . 
lste Afdeeling C, n°. 501 en van 17 Mei 
1918, n°. 7047, afdeellng Volksgezondheid en 
Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. Worden ingetrokken : 
1°. Het Koninklijk besluit van 26 Mei 1917 

(Staatsblad n•. 443), tot vaststelling van den 
algemeenen maatregel van bestuur bedoeld bij 
artikel 10 der Huurcommissiewet ; 

2°. het Koninklijk besluit van 10 October 
1917 (Staatsblad n°. 601), tot vaststelling van 
een naderen algemeenen maatregel van bestuur · 
bedoeld bij artikel 10 der Huurcommissiewet; 

3°. he.t Koninklijk besluit van 7 November 
1917 (Staatsblad n°. 618), houdende wijziging 
van den algemeenen maatregel van' bestuur 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 443). 

2. Dit besluit treedt in werking met in. 
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van bet Sta.atsbl ad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van di t bes! ui t, 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 .Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
De Min. van Staat, .Min. van Binnenl. Zaken, 

CORT V. D. LIND.EN, 
(Uit,qeg. · 24 Mei 1918.) 

23 Mei 1918. BEsLurr, houdende bepalingen 
betreffende presentiegelden van leden van 
schattingscommissien voor de inkomsten
belasting. S. 298. 

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

Financien van_ 17 Mei 1918, n°. 67, Directe Be
lastingen ; • 
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Gezien artikel 65, tweede lid, der Wet cip de 

Inkomstenbelasting 1914; 
Herzien Ons besluit van 20 Maart 19i5 

(Staatsblad n°. 1.59); 
Hebberi goedgevoriden en verstaan te be

palen: 
Art. i. De artikelen 3, 4 en 5 van Ons voor

meld besluit van 20 Maart 1915 warden gelezen 
. als volgt: 

Art. 3. Aan de niet-ambte!ijke leden van 
eene schattingscommissie wordt als presentie
geld toegekend : 1 

a. voor elk kalenderjaar aan die van elk 
der schattingscommissien : · 

te Amsterdam te zamen f 1500 
te· Rotterdam ,, ,, 1200 
te 's-Gravenhage te zamen 1200 
te Utrecht te zamen . . . 600 
b. aan die van de overige schattingscom

missien voor eTh:en dag, waarop zij hare ver
gaderingen bijwonen, aan ieder vier gulden. 

Art. 4. De directeur bepaalt voor elk der 
schattingscommissiiin, genoemd in artikel 3, 
_letter a, het aandeel van elk iid in het preserities 
geld naar het getal bijgewoonde vergaderingen 
blijkens de presentielijsten, die hem na afioop 
des jaars door den voorzitter der commis'sie 
warden gezonaen. 

Hij maakt. tot de uitbetaling der presentie
gelden betalingslijsten op. Die lijsten warden, 
door elk lid voor zooveel hem aangaat, voor 
voldaan geteekend. 

Art. 5. De declaratien wegens presentiegeld 
van de leden der schattingscommissien, bedoeld 
in artikel 3, letter b, warden per drie maanden 
ingezonden aan het Departement van Finan
cien. Zij vermelden de dagen waarop de ver
gaderingen zijn bijgewoond en warden door den 
V oorzitter voorzien van eene verklaring dat de 
opgegeveri vergaderingen werkelijk door den 
dec!arant zijn bijgewoond. 

Art. II. Dit besluit wordt g:eacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 Januari 1918. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, h:etwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De .M iriisier van Financien, 'I'RliJU:ii; 
(Uitgeg. 6 Juni I9-18.) 

24 Mei 1918. ARRF.ST van· den Hoogen Raad. 
W aar het hier betreft een niet door den 

vader erkend riatuurlijk kind, in- 1890 
geboren uit een Nederlandsche·vrouw, kan 
vaor het bezit van het :N ederlanderschair 

met betrekking tot de uitoefening vari het 
kiesrecht alleen beslisseild zijn de beteeke, 
nis van art. 2, 2° lid der wet van 1850. 

Volgeils die bepaling wordt niet meer 
vereisch t dan "dat het riiet door den vader 
erkend mituurlijk kind zij geboren uit een 
N ederlandsche vrouw. 

Op art. 335 B. W. kan voor een andere 
opvatting geeiJ. beroep warden gedaan • 

(B. W. art. 335; IGeswet art. 1.) 

Vo'orzitter : 
Jhr. it-. w. H. de Savarnin Lohman. 

Raden.: Mrs. B. C. J. Loder, A. Fentener van 
Vlissingen, C. 0. Segers en H. M. A. Savelberg. 

Conclusie van den Prooureur;Generaai :rvir. 
Noyon. 

De requirant van cassatie is van meaning 
dat de natuurlijke zoon eener Nederlandsche 
vrouw volgens · de bepalingen der wet van 
28 Juli 1850 (S. 44) niet is Nederlander indien 
hij niet door zijne moeder is .erkend, mitsdien 
niet kiezer kan zijri, en dat daarom door den 
Kantonreohter te Rotterdam ten onreohte is 
bevolen de plaatsing van D. F. Lupgims, iii 
1890 geboren als natuurlijke zoon van C. E. 
Lupgens en door haar niet erkend, op de kiezers
lijst der gemeente Rotterdam. Hij meent dat 
door de uitspraak des Kantonrechters verkeerd 
iijn toegepast de overgangsbepaling van de 
Wet van 12 December 1892 (S. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezeteruichap in 
verband met art. 2, t,veede lid der genoemcie 
wet van 1850. 

Het zou de vraag kunnen zijn of hij om in· 
zijn beroep in cassatie te slagen niet ook als· 
geschonden had moeten aanhaleiJ. de attt. 1 
en 7 (oud 8) der Kieswet maar ook afgezieii 
daarvan komt mij het beroep ongegrond voor. 

Volgens de overgangshepaling der wet van 
1892 zijn Nederlanders zij die op het tijdstip 
waarop deze wet in werking trad den staat van 
Nederlander bezaten, zoodat voor hen die v66r 
de invoering van de wet geboren zijn met de 
bepalingen der Wet van 1850 moet warden te 
rade gegaan, in casu krachtens art. 2 der in 
1892 geldende kieswet. 

Art. 2 der wet van 1850 dat thans in aan
nierking komt verkiaart tot Nederlanders o. a. 
natuurlijke door eenen Nederlandschen vader 
erkende kinderen en natuurlijke, door den 
vader niet erkende kinderen eener Nederland
sche vrouw. 

Dat de laatste door de mo·eder erkencJ.' 
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zouden moeten zijii staat niet irr het artikel' en 
mag ook niet ,vorderi- afgeleid uit d·e wotitdeh 
,,door den vader niet erkend". omdat- uit· deze 
woorden: niet n:oodzakelijk volgt d'at de kih
deren door d'e m:oeder wel erkend moeten zijn, 
maar zij blijkbaar alleen'- eene· tegenstelling 
inhouderr met het e·erste lid• en dus uitsluitend
de· d6or den niet Nederland·schen vader erkeride 
kinderen eener Nederlaridsche vrouw. 

De in het eerste lid genoem:de kategorie van' 
kinderen verkrijgt het Nederlanderschap door 

'" de erkenning ook al zou de geboorte h·et huri
niet kunnen verschaffen, de tweede kategorie 
ontleent het aan de geboorte. 

Bij het tot stand, komen, van de- wet van 
1892 heeft wel de RegMI'ing. als hare meening. 
te kennen gegeven dat de wet van 1850 erken-. 
ning door de moeder als vereischte stelt, maar 
deze meening is in de Tweede Kamer der Staten
Generaal niet onweersproken gebleven ,en- is 
niet in overeenstemming met den tekst der wet. 

De aangevallen uitspraak is· dus naar mijn 
inzien met juistheid gewezen weshalve ik con
cludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hoage Raad, enz. 
Gezien het verz·oekschrift van P. Gardenier 

te Rotterdam, waarbij deze vraagt vernietiging 
van de uitspraak van den Kantonrechter te· 
Rotterdam van 5 April 1918, inhoudende : 
1°. vernietiging van de beslissing van het Ge
meentebestuur te Rotterdam van 19 Maart 
1918 waarbij D. F. Lupgens werd afgevoerd· 
van de op 29· Januari'l918 vastgestelde kiezers
lijst van voornoemde Gemeente; 2°. bevel dat 
bedoelde Lupgens, geboren• te Rotterdam op• 
17 October 1890 op die lijst z_al worden geplaatst 
met vermelding van zijn kiesbevoegdheid voor 
de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en· 
den Gemeenteraad ; 

0., dat bij het verzoekschrift als geschortderi 
wordt voorgesteld : 

de overgangsbepaling der Wet· van 12 De
cember 1892 (S. 268) op het Nederlanderschap1 

en ingezetenschap, in verband met art. 2, 2• lid• 
der wet van 28 Juli 1850 (S. 44), in hoofdzaak 
op grond dat Lupgens, die is een door geen 
zijner ouders erkend natuurlijk kind, deu
Staat van Nederlander zou missen; 

0., dat _het middel is ongegrorid ; 
dat, waar het hier betreft een· niet door den 

vader erkend natuurlijk- kind in 1890 geboreri: 
uit· eene - naar vaststaat - Nederlandsche' 
vrouw, voor het bezit van het Nederlanderschap · 
met- betrekking tot de uitoefening van het · 
kiesrecht alleen beslissend kan zijn de beteeke
nis van art. 2, 2• lid der wet van 1850 ;' 

dat nu volgeris die bepalfri.g niet meer wordt 
geeischt dan dat het niet door den vader erkerid 
natuurlijk kind zij· geboreri· ·uit eene Neder
landsche vrouw ; 

dat verzoelier tevergeefs' eeri beroep doet op 
art. 335 B. W., daar £ooh dit artikel wel voor 
het- doen geboren worden vari b·urgerlijlce be• 
trekkingen erkenning vorde'rt; d'och dit geen 
rederi is' am bij liet zwijgen der·Wet die bepaling 
tOepasselijk te achten wanneer: liet niet aan
komt op de betrekking tot bepaalde persoiien 
ni:aar op het bezit der natiOnaliteit en de wet 
van 1850 klaarblijkelijk ten aanzien van d"e 
moeder met de· enkele· afsfa:mmfog genoegen 
heeft genomen, die te haren opzichte ook 
zonder erkenning vaststaat door de geboorte
akte; 

Venverpt het beroep. 

De besohikking van den· Kantonrechter 
Mr. E. S. Hollander van 5' A'ptif 1918, waarbij' 
de beslissirtg van liet Gemeentebestuur van 
Rotterdam· werd vernietigd, luidt als volgt: 

Wij· Kantonrecliter· te Rotterd'am ; 
Gezien, enz. ; 
0., dat de eenige in deze te beantwoorden 

vraag d'eze is, of voornoemde Daniel Fran9ois 
Lupgens· op het· bij de wet bepaaldif tijdstip 
Nederlarider was ; 

0., dat liij is gel:ioren te Rcitfordam op 
17 October 1890 als riatuurlijk kind vau
Olasina Elizabeth Lupgens, ,vonende destijds· 
eveneens te Rotterdam ; · 

0., dat· zijn Nederlanderschap riiOet worden 
beoordeeld· niet riaar de w'et van 12' December· 
1892. (S: 268) · op het· Nederlanderschap eri l:iet 
ingezetenschap; ri.J.aar blijkens de overgangs' 
bepalfog dier wet naa'r de dOcir die wet afge
schafte· artt~5 vlg. B. W. en de wet van 28 Juli 
1850 ·(s. 44); . 

o:-, dat verzoekef zich in de eerste plaats 
beroept op art~ 5 n°. l'B'. w: en_art. :f n.0 • 1 van 
de w~1i van· 1850; volgens· welke Nederlanders
zijn' alHin;- die binrien het Koningrijk zijn ge, 
boreii uit 6ude'rs'aldaar" gevestigd; 

dat echter·Jiet Gem:eentebestuur·terecht heeft· 
overwogeri, dat uit· de uitdrukking· ,,ouders" 
blijkt; dat hfot alleen gedoeld wordt op wettige 
kihderen (Diephuis· I; b1:· 2·24·) ; 

dat' d:i.t· b6vimdien, vootzoover de wet van 
1850 betreft, l:Hijkt uit• e·ene vergelijking met· 
art. 3' diet· wet; terwijl, al zou· onder ,,ouders" 
kuimen·- warden oegrepen de- natiiurlijke vader 
en mbeder, hat beroep van verzoeker op voor: · 
melde artikelen toch niet zou opgaan, oriidat 
in' het voorliggende geval" niet is geblcken, dat 
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de vader van Lupgens in N ederland was ge
vestigd; 

0., dat verzoeker voorts heeft verwezen 
naar ~rt. 2 van de wet van 1850, volgens het
welk eveneens Nederlanders zijn natuurlijke· 
door den vader niet erkende kinderen eener 
Nederlandsche vrouw; 

dat het Gemeentebestuur deze bepaling 
alleen toepasselijk acht, indien het kind is 
erkend door de moeder; - <loch ten.onrechte; 

0. iminers, dat de woorden van het artikel 
tot deze interpretatie niet de minste aanleiding 
geven (vgl. H. W. B. Thomas, De wet op het 
Nederlanderschap en het Ingezetenschap, Pft. 
1893, bl. 40) ; 

dat voorts niet is in te,.,':i!J)l, waarom,. indien 
inderdaad de bedoeling was, erkenning door de 
moeder als eisch te stellen, in het bewuste 
artikel we] uitdrukkelijk wordt gesproken van 
erkenning door den vader, maar niet yan erken
ning door de moeder ; 

dat evenmin het systeem der wet medebrengt, 
dat alleen de ( door den·vader of) door de moeder 
erkende kin<leren eener Nederlandsche vrouw 
Nederlanders zijn; 

dat weliswaar art. 335 B. W. bepaalt, dat 
door het erkennen van een natuurlijk kind 
bnrgerlijke betre~gen warden geboren tus
schen dat kind en zijnen vader of zijne moeder, 
doch dat deze bepaling niet beslissend is, waar 
het gaat om de vraag, of het kind volgens de 
wet van 1850 ten aanzien van het genot van 
burgerschapsrechten Nederlander is; 

dat het Gemeentebestuur er op wijst, dat in 
de. Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer betreffende het ontwerp der wet van 
1892 de Regeering te kennen gaf, dat voor de 
toepassing van de 1 e en 2• alinea van art. 2 der 
wet van 1850 erkenning door de moeder een 
vereischte was ; 

dat deze opvatting der Regeering, die niet is 
gemotiveerd, geen gewicht in de schaal kan 
leggen, nu d~ duidelijke tekst der wet daannede 
niet in overeenstemming is, gelijk de Regeering 
zelf toegeeft in hare Mem. v. Toe!., waarin zij 
schrijft : ,,,lfet afwijking van de redactie dier 
wet (van 1850) wordt evenwel zonder erkenning 
overeenkomstig de regelen van het burgerlijk 
recht geen band met de ouders, ook niet met 
de moeder aangenomen." (Bijl. Handel. Tweede 
Kamer 1891-1892, 130-3, bl. 5); 

dat trouwens de opvatting der Regeering 
in strijd was met die der Tweede Kamer, die 
in het Voorl. Verslag had geschreven (t. a. p. 
130-4, bl. 10) : 

,,Het wetsontwerp neemt geen band tusschen 

natuurlijke kinderen en hunne .ouders aan dan 
na erkenning. In <lit opzicht wijkt het a£ van 
de wet van 1850, waarbij althans te1~ aanzien 
der .,;weder eene ruimere bepaling geldt" ;, 

0., dat uit een en antler volgt, dat, waar niet 
is beweerd, dat Clazina Elizabeth Lupgens op 
17 October 1890 geen Nederlandsche vrouw 
was, moet worden aangenomen, dat krachtens 
art. 2 der wet van 1850 in verband met de over
gangsbepaling der wet van 1892 ook haar_ op 
<lien datum geboren zoon Neder!ander is, zoodat 
zijn naam ten onrechte van de ·kiezerslijst is 
afgevoerd ; · 

· Gezien artt. 16 vlg. der Kieswet ; 
Vernietigen de door het Gemeentebestuur 

genomen beslissing, waarvan beroep ; 
Bevelen, enz. (N. J.) 

25 Mei 1818, BESLUIT, houdende beslissing 
dat van het voorschrift ter uitvoering van 
art. 13 der Hinderwet door Burg. ·en Weth. 
gegeven, geen beroep op de Kroon open
staat. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de firma B. Root en 0°. te Zaandam tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 24 September 1917, waarbij aan 
haar en hare rechtverkrijgenden voorwaardelijk 
vergunning is verleend tot· -het plaatsen van 
een electromotor van 7½ P.K. tot het in wer
king brengen van twee krachtvoedermachines 
in het perceel Oostzijde n°. 243, kad. bek. ge
meente Zaandam, Sectie L, n°. 104; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
23 Januari 1918, n°. 412, en van 10 April 1918, 
no. 412/16; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 21 Maart · 
1918, n°. 73 H. afd. Arb. en van 21 Mei 1918, 
no. 242 H, afd. Arb.; 

Overwegende: dat Burgemeester en Wethou
ders de vergunning hebben verleend onder een 
aantal voorwaarden en onder bepaling dat de 
inrichting moet zijn voltooid en in werking 
gebracht v66r 1 Januari 1918; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
zij door de tijdomstand.igheden niet direct aan 
alle voorwaarden, haar opgelegd in de voor
waardelijke vergunning van 24 September 1917, 
heeft kunnen voldoen en daarom· verzoekt deze 
voorwaardelijke vergunning, die luidt: ,,tot 
1 Jan uari 1918", te· verlengen tot .l J anuari 
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1919, wanneer zij hoopt aan alle haar opge
legde voorwaarden te kunnen voldoen; 

Overwegende: dat de strekking van het be
roepschrift geene andere is dan· dat de door 
Burgemeester en Wethonders tor uitvoering 
van art. 13 der Hinderwet gestelde termijn 
binnen welke·n de inrichting moet zijn voltooid 
en in werkJng ··gebracht, met een jaar w'orde 
verlengd; 

dat evenwel van het voorschrift ter uitvoe
ring van art. 13 der Hinderwet door Burge
meester en vVethouders gegeven, beroep op 
Ons niet openstaat; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellante in haar beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast, enz. (W. v. d. B. A.) 

27 Mei 1918. BESLUIT, tot w1Jz1gmg van het 
,,Octrooireglement (Staatsblad n°. 559.van 
1914)." S. 291!. 

WrJ WILHEUHNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel van 3 Mei 
1918, n°. 3504, Afdeeling Handel en van Kolo
nien van 3 Mei 1918, 4de Afdeeling n°. 6; 

Gezien Ons besluit van 15 December 1914, 
houdende vaststelling van een ,,Octrooiregle
ment (Staatsblad n°. 559 van 1914)" ; 

Den Raad van State gehoord ( ad vies van 
21 Mei 191~, n°. 36); 

Gelet·op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 Mei· 1918, n°. 4053, 
·Afdeeling Handel, en van 24 Mei 1918, 4de 
afdeeling n°. 14; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. ·In artikel 2, eerste lid, sub c, vau het 

,,Octrooireglement (Staatsblad 559 van 1914)" 
wordt het woord ,,twaa!f" vervangen .door 
,,twintig". 

2. Het eerste lid van artikel 5 van dat 
reglement wordt gelezen als volgt : 

,,De algemeene vergaderingen van den 
Octrooiraad, bedoeld in de artikelen 24, 27, 
32 en 50 van de Octrooiwet, zijn samengesteld 
uit den Voorzitter en de andere ge:wone 
leden". 

3. In artikel 6, sub b, van dat reglement 
vervalt het woord ,,drie". · 

4. De eerste vier leden van artikel 8 van 
genoemd reglement worden vervangen door de 
navolgende drie. leden, terwijl de leden 5 en 6 
respectievelijk genummerd worden 4 en 5; 

1918. 

,,1. Elke aanvraagafdeeling wordt gevormd 
door drie leden, zijnde drie gewone leden van 
den Octrooiraad, dan wel twee van deze en 
een buitengewoon lid. 'l wee dezer leden moeten 
tecbnisch deskundigen, · een lid moet rechts- • 
geleerde zijn. Wanneer in bijzondere omstan
digheden· het aantal zittingen der aanvraag
afdeelingen tijdelijk moet worden uitgebreid, 
kan de Minister plaatsvervangende leden voor 
e·en bepaalden tijd tot ,,tijdelijke leden der 
aanvraagafdeelingen" aanwijzen. Deze tijde
lijke leden staan, wat betreft het zitting nemen 
in de aanvraagafdeelingen, gelijk met de ge
wone leden van den Octrooiraad. 

2. Door de centrale afdeeling worden, met 
inachtneming van het in dit artikel bepaalde, 
telkens de leden van elke aanvraagafdeeling 
aangi:,wezen. Een lid kan in meer dan eene 
aanvraagafdeeling zitting hebben. De centrale 
afdeeling is bevoegd, het lid der aanvraag
afdeeling, aan wien overeenkomstig artikel 24 
der Octrooiwet door die afdeeling het v66r
onderzoek eener aanvrage werd opgedragen, 
v66r de zitting, waarin die aanrvage 'zal worden 
behandeld, door een antler lid of door een · 
buitengewoon lid te vervangen. 

3. De aanvraagafdeeling is bevoegd, de 
technische ambtenaren, die bij het v66ronder
zoek eener aanvrag e betrokken zijn geweest, 
in de vergadering te roepen tot het geven van 
inlichtingen". 

5. Artikel 9 van meergenoemd reglement 
wordt gelezen als volgt : 

,,1. In geval gewone leden lrebben deelge
nomen aan de behandeling in eerste instantie 
van de zaak, over welke de algemeene verga
dering heeft te beslissen, alsmede in geval van 
verhindering of van ontstentenis, worden zij 
vervarigen door. een buitengewoon of een plaats
vervangend lid, daartoe telkens door de centrale 
afdeeling aan te wijzen, dat aan de behandeling 
in eerste instantie geen deel heeft genomen. 

2. In de aanvra_agafdeelingen worden de 
gewone leden bij verhindering of ontstentenis 
vervangen door een plaatsvervangend lid, daar
toe telkens door de centrale afdeeling aan te 
wijzen. 

3. Bij verhindering of ontstentenis van een 
lid van de centrale afdeeling gedurende !anger 
dan een maand, .kan door den Minister uit de 
gewone of buitengewone leden tijdelijk een lid 
als lid der centrale afdeeling worden aange
wezen. ''. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Kolonien z~jn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

15' 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State mede'gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van Lantlbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 6 Juni 1918.) 

27 Mei 1918. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende de promotien 
en de examens aan de veeartsenijkundige 
hoogeschool. S. 300. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht. van Onzen Mini~ter van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 3 Mei 
1918, Directie van den Landbouw, n°. 5060, 
. lste Afdeeling ; 

Overwegende, dat ingevolge de artikelen 6 
en 63 der wet van J5 December 1917 (Staats
blad n°. 700), tot regeling van het hooger land
bouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs, 
ten aanzien van de veeartsenijkundige hooge
school, bij algemeenen maatregel van bestuur 
n, oeten word en vastgesteld : 

1 °. voor zooverre 1,iet door die. wet bepaald, 
de voorwaarden voor het verleenen van den 
doctorstitel, de promotien, de wijze van af. 
nemen, de omvang en de duur der examens, 
de tijdstippen, waarop zij worden gehouden, en 
al, wat verder daarop betrekking heeft; 

2°. van welke der examens, af te nemen 
aan de veeartsenijkundige l:ioogeschool, geheel 
of gedeeltelijk zijn vrijgesteld zij, die v66r het 
in werking treden van aangehaalde wet Mn 
of meer examens aan de Rijksveeartsenijschool 
te Utrecht met gunstig gevolg hebben afgelegd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Mei 1918, n°. 37); · 

Gezien het ·nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Mei 1918, Directie 
van den Landbouw, n°. 6079, lste Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

§ 1. Van de examens aan de veeartsenijkundige 
hoogeschool. 

Art. 1. Ter verkrijging van het in artikel 46, 
derde lid, der wet van 15 December 1917 
(Staatsblad n°. 700), tot regeling va~ het hooger 
landbouw- en hooger veeartsenijkundig onder
wijs, genoemd diploma wordt vereischt het 
achtereenvolgens afleggen van drie examens, 
te weten: 

1. het propaedeutisch examen ; 
2. het candidaatsexamen ; 
3. het veeartsenijkundig examen. 

2. Het propaedeutisch Bxamen betreft de 
volgende vakken : 

a. de natuurkunde ; 
b. de scheikunde ; 
c. de dierkunde ; 
d. · de plantkunde ; 
.e. de ontleedkunde der huisdieren. 
Het candidaatsexamen betr~ft de vakken : 
a. de ontleedkunde der huisdieren ; 
b. de physiologie en de weefselleer der huis-

dieren; 
c. de embryologie ; 
d. de parasitologie; 
e. de kennis der voeder-, vergift- en artsenij

planten; 
f. (j_e natuurlijke historie; het exterieur en 

de raskennis der huisdieren ; 
g. de hoefkunde . 
Het veeartsenijkimdig examen betreft de vol-

gende vakken : 
a. de veeteeltwetenschap ; 
b. de gezondheidsleer der huisdieren ; 
c. de artsenijwarenkennis; 
d. de artsenijbereidkunde ; 
e. de clinische diagnostiek der huisdieren ; 
/. de heelk@dige ontleedkunde der huis-

dieren; 
g. de operatieleer en de verbandleer der 

huisdieren ; 
h. de oogheelkunde der huisdieren ; 
i. de bacteriologie ; 
j. de ziektekundige ontleedkunde en de 

ziektekundige weefselleer der huisdieren ; 
k. de geneesrniddel- en vergiftleer; 
l. de heelkunde der huisdieren ; 
m. de ziektekunde der huisdieren ; 
n. de geneesleer der huisdieren ; 
o. de verloskunde der huisdieren ; 
p. de kennis der menschelijke voedings-

middelen van dierlijken oorsprong ; . 
q. de gerechtelijke veeartsenijkunde; 
r. de veeartsen~jkundige politie; 
s. de geschiedenis der veeartsenijkunde; 
t. de vaccine- en serotherapie; 
u. de cliniek der huisdieren ; 
v. de operatieleer der huisdieren (practisch); 
w. de ziektekundige ontleedkunde der huis

dieren (practisch) ; 
z. de parasitaire- en de infectieziekten der 

huisdieren (practisch); 
y. de. kennis der menschelijke voedings

rniddelcn van dierlijken oorsprong (practisch) ; 
z. de artsenijbereidkunde (practisch). 
3. Het veeartsenijkunclig examen wordt af. 

genomen in twee gedeelten ; het eerste deol 
hetreft de vakken a. tot en met p., het tweede 
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deel de vakken q. tot en met z. Tot het tweede 24 uren aan den rector-magnificus schriftelijk 
gedeelte kunnen slechts worden toegelaten zij, kenµis van den uitslag van het exa~en. 
die het eerste deel met goed gevolg hebben Door den rector-magnificus wordt ten be-
afgelegd. wijze, dat een der eerste twee in art. 1 genoemde 

4. De Minister van Landbouw, NiJverheid examens met gunstig gevolg is afgelegd, een 
en Handel beslist, of en, zoo ja, op welke wijze door hem en door den seoretaris van den senaat 
het propaedeutisoh examen, het oandidaats- onderteekend getuigschrift uitgereikt. 
examen en de beide deelen van het veeartsenij- Na het met gunstig gevolg afgelegd vee
kundig examen in gedeelten zullen worden artsenijkundig examen wordt door den reotor
afgenomeri. • magnifious 'het diploma van veearts uitgereikt, 

5. I?e examens kunnen schriftelijk, monde- dat op dezelfde wijze als de getuigschriften is 
ling en praotisch worden afgenomen. onderteekend. 

Geen examinandus mag op een dag langer 
dan zes uren worden geexamineerd. Gedurende 
het examen is het geen examinandus geoor
loofd, zich, zonder vergunning van de exami
natoren, uit het lokaal te verwijderen. Zij, die 
zich aan eenig bedrog bij het examen sohuldig 
maken, worden terstond afgewezen. 

De mondelinge examens zijn openbaar, doch 
de examinandi mogen bij het examen, waar
voor zij _zioh hebben opgegeven, geen toe
hoorder zijn. 

Mondeling kan niet mei:ir dan een persoon 
tegelijk worden geexamineerd. · 

6. De examenco=issies, bedoeld in art. 47 
van de wet tot regeling van het hooger land
bouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs, 
worden voor den duur van een studiejaar aan
gewezen door den senaat. 

Elke examencommissie, daartoe samen
geroepen door het oudste lid in jaren, benoemt -
uit haar midden een voorzitter en een seore
taris. 

Zij stelt in over leg met den senaat de zittings
perioden voor een studiejaar vast. Hiervan 
wordt mededeeling gedaan door aanplakking 
op de daarvoor door den senaat aan te wijzen 
plaats. 

Zij stelt den duur van het examen in elk der 
vakken, waarover het door haar a£ te nemen 
examen loopt, vast. 

Zij bepaalt op welke dagen en uren het door 
haar af te nemen examen zal worden afgelegd. 

Zij beslist omtrent den uitslag van het exa
men bij meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen wordt de candidaat afgewezen. 

Heeft naar het oordeel van de meerderheid 
eener commissie de geexamineerde zich bij het 
examen door meer dan gewone bekwaamheid 
ondersoheiden dan wordt dit examen geacht te 
zijn afgelegd met lo/. 

De commissien kunnen zich voor het af
nemen van het examen verdeelen in sub-

Indien een examen met lof wordt afgelegd, 
wordt dit op het getuigsohrift of op het diploma. 
met die woorden vermeld. 

7. Hij; die zioh aan een der examens, bedoeld 
in artikel i, wensoht te onderwerpen, meldt 
zich schriftelijk aan bij den rector-:magnifious, 
onder overlegging der bewijzen, voor zijne toe
lating gevorderd. 

Om tot het examen te worden toegelaten 
moet hij tevens het bewijs overleggen·, dat de 
daarvoor gevorderde som ·betaald is. 

8. Afwijzing bij de examens geschiedt voor 
ten hoogste een jaar. 

9. De senaat kan in bijzondere gevallen 
vergunning verleenen tot het afleggen van een 
examen op een anderen tijd dan de in artikel 6 
bedoelde zittingsperioden. 

2. Van het doctoraat in de veeartsenijkunde. 

10. Het doctoraat in de veeartsenijkunde, 
bedoeld in artikel 46, 4de lid, der wet tot rege
ling va:ri het hooger landbouw- en hooger vee
artsenijkundig onderwijs, wordt ve~leend na 
goedkeuring en verdediging van een proef
schrift en van ten wnste 12 stellingen, de vee
artsenijkundige wetenschappen betreffende. 

11. Hem, die tot de promotie verlangt te 
worden toegelaten, wordt door den senaat een 
zijner leden als promotor aangewezen, aan 
wiens goedkeuring het proefschrift en de stel: 
lingen worden onderworpen en die toeziet, dat 
daarin niets voorkomt, strijdig met de openbare 
orde of de goede zeden. 

12. Zijn het proefschrift en de stellingen 
door den promotor goedgekeurd, dan worden _ 
zij gedrukt en aan de leden van den senaat 
rondgedeeld. 

Door den promovendus worden 15ll afdruk
ken daarvan gesteld ter beschikking van de 
bibliotheek der veeartsenijkundige hoogeschool 
en 25 afdrukken ter beschikking van den pro

commissien. motor. 
,-

De voorzitters der commissien geven binnen \ Op den dag uur, en het door den rector-

15"' 
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magnificus te b~palen, worden zij verdedigd 
op de wijze, bij artikel 13 vermeld. 

De promovendus draagt zorg, dat ieder lid. 
van den senaat ten miuste eene week v66r den' 
dag der promotie in het bezit is van het gedrukte 
proefschrift met de stellingen. · 

Dag en uur der promotie worden bekend ge~ 
maakt door aanplakking op de daarvoor door 
den senaat aan te wijzen plaats. 

13. De promotie wordt in het openbaar• 
gehouden. Zij is ter keuze van den promoven-: 
dus publiek of privaat. 

De publicke promotie geschiedt ten over
staan van den senaat na verdedigin·g van het 
proefschrift en de stellingen tegen de beden
kingen van allen, die tot het inbrengen daarvan 
vergunning van den rector-magnificus hebben 
verkregen. 

De private promotie geschiedt door den 
senaat, na verdediging van het procfschrift 
en de stellingen voor zijne leden. De promotie, 
zoowel de publieke als de private, duurt Mn 
uur. 

Staken de stemrnen over de toekenning van 
den doctoralen graad, dan wordt dezc niet 
toegekend. 

Afwijzing geschicdt hoogstens voor een 
jaar. 

14. De taal, waarin het proefschrift en de 
stellingen worden g~schreven, en waarin hunne 
verdediging en de tqekenning van den docto
ralen graad geschieden, is de Nederla.ndsche, 
of, wanneer de wenschelijkheid daarvan ter 
beoordeeling van den senaat mocht blijken, 
eene andere taal. 

15. Hij, aan wien de doctorale graad is toe
gekend,ontvangt, ten bewijze daarvan, een door 
den rector-ma.gnificus, den secretaris van den 
senaat en den promotor geteekend, in de 
Nederlandsche taal gesteld, diploma, waarvan 
het model door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel wordt vastgesteld. 

Indien bij de promotie bewijzen van meer 
dan gewone bekwaamheid zijn gegeven, wordt 
in het diploma vermeld, dat de doctorale graad 
met lo/ is toegekend. Staken de stemmcn over 
deze bijvoeging, dan blijft zij a;chterwege. 

16. De promotie kan te allen tijde plaats 
hebben, behalve in de vacantien. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverhoid en 
Handel is bevoegd, in bijzondere omstandig, 
heden, op advies van den senaat, te vergunnen, 

. dat de promotie ook gedurende de vacantie 
geschiedt. 

§ 3. Van de vrijstellingen, bedoeld in nrt. 63 
der wet tot regeling van het hooger landbouw- en 

hooger veeartsenij kundig onderwijs. 

17. Zij, die v66r 9 Maart 1918 het overgangs
examen van het lste naar het 2de studiejaar, 
bedoeld in art. 35 van het Reglement voor de 
Rijksveeartsenijschool, laatstelijk ge~jzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 April 1915 (Striatsblad 
n°. 183), met goed gevolg hebben afgelegd, zijn 
vrijgesteld van het propaedeutisch examen. 

18. Zij, die v66r 9 Maart 1918 het. natuur
kundig examen, bedoeld bij de wet van 8 Juli· 
1874 (Staatsblad n°. 99), met goed gevolg heb
ben afgelegd, zijn vrijgesteld van het propae
deutisch- en het candidaatsexamen. 

19. Zij, die v66r 9 Maart 1918 het overgangs
examen van het 3de naar het 4de stndiejaar, 
bedoeld in art. 35 van het Reglement voor de 
Rijksveeartsenijschool, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 April 1915 (Staatsblad 
n~. 183), met goed gevolg hebben afgelegd, zijn 
vrijgesteld van het propaedeutisch- en bet can
didaatsexamen en van die vakken van het vee
artsenijkundig examen, waarin zij bij g,moemd 
overgangsexamen bewijzen van voldoende be
kwaamheid hebben gegeven. 

20. Zij, die v66r 9 Maart 1918 hot vee
artsenijkundig .examen, bedoeld bij de wet van 
8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 99), voor zooveel het 
theoretisch gedeelte betreft, met goed gevolg. 
hebben afgelegd, zijn vrijgesteld van Jiet pro
paedeutisch- en het candidaatsexamen en van 
die vakken van het veeartsenijkundig examen, 
waarin zij bij het overgangsexamen van het 
3de naar het 4de studiejaar of bij boven
genoemd theoretisch examen bewijzen van vol
doende bekwaamheid hebben gegeven. 

§ 4. Slc-tbepaling. 

21. De examens aan de veeartsenijkundige 
hoogeschool worden voor de eerste maal afge
nomen in het jaar 1918. 

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 be
sluit, 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 27sten Mei 1918. 
WILHELMINA . 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg .. 31 Mei 1918.) 
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30 11Iei 1918. BESLUIT, houdende wijziging 
van artikel 7, tweede lid, van het Regle
ment voor den Tofaendienst bij de Gezant
schappen en consulaten in China en Japan, 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
4 Juni 1910 (Staatsblad n°. 156). ::-'.. 301. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 8sten Mei 
1918, Kabinet van den Minister, n°. 6; 

Overwegende dat wijziging van art. 7, 
tweede lid, van het Reglenient voor den Tol
kendienst bij de Gezantschappen en Consulaten 

.. in China en Japan, vastgesteld bij Uns Besluit 
van den 4den Juni 1910 (Staatsblad n°. 156), 
wenschelijk is ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2lsten Mei 1918, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van den 28sten 
Mei 1918, Kabinet van den Minister, n°, 3; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De tweede alinea van artikel 7 

van het Reglement voor den Tolkendienst bij 
de Gezantschappen en Consulaten in China 
en Japan, 'zooals vastgesteld bij Ons besluit 
van den 4den Juni 1910 (Staatsblad n°. 156) 
wordt gelezen als volgt : 

,,Gedurende hun studietijd genieten de 
candidaten eene jaarlijksche toelage van f 1200 
en zij, wien voor hunne studie door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken eene plaats 
in het buitenland wordt aangewezen, genieten 
gedurende hun verblijf buitenslands bovendien 
eene toelage van f 75 per maand." 

II. Te bepalen dat de in artikel I van dit 
Besluit vermelde wijziging geacht zal worden te 
zijn in werking getreden den lsten Maart 1918. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit Besluit, het
welk zal geplaatst worden in het Staatsblad 
en de N ederlandsche Staatscourant, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenland. Zaken, J. LOUDON. 
(Uitgeg. 10 Juni 1918.) 

30 1rlei 1918. BESLUIT, tot vernietiging van 
hct besluit van den Raad der gemeente 
IJ sselmonde, van 30 J anuari 1918, tot het 
verleenen van gratificaties aan 11 in dat 
besluit genoemde personen, allen onder
wijzers en onderwijzeressen aan bijzondere 
lagere scholen in die gemeente. 8. 30:2. 

WIJ WILHELMINA, EN;;. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 15 Maart 1918, n°. 4176/2, afdeeling 
Onderwijs, tot vernietiging van het besluit 
_.an den Raad der gemeente IJsselmonde, 
van 30 Januari 1918, waarbij aan 11 in dat 
besluit genoemde personen, op grond van de 
vele gewichtige diensten, door hen op onder
wijsgebied aan de gemeenschap bewezen, 
gratificaties worden verleend ; 

Overwegende, dat deze personen allen zijn 
onderwijzers en onderwijzeressen ·aan bijzondere 
lagere scholen in die gemeente en de strekking 
van het besluit is hun als zoodanig de genoemde 
gratificaties te verleenen; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan onder
wijzers en onderwijzeressen aan bijzondere 
lagere scholen, de gemeenteraad, zij het tijde
lijk, een gedeelte van de bezoldiging dezer 
onderwijze.s ten laste van de gemeente brengt; 

dat derh•lve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegeno,er de bedoelde 
personen de billijl,_heid te betrachten, in strijd 
met aroikel 3, derde lirl, der we . tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere 
lagere scholen te 1,1 sselmonde door dit Raads
besluit vanwege die gemeente middellijk 
geldelijke bijclragen of eenige andere onder
steuning worden toegekend ; 

Gezien Ons besluit van 13 Februari 1918 
(Staatsblad n°. 113), waarbij het · besluit van. 
den Raad der gemeente IJsselmonde, van 
30 Januari 1918, tot 1 September 1918 is 
geschorst; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der gemeente
wet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 April 1918, n°. 88; 

Gezien het nacler rapport van Onzen voor
noemden ]\'[inisfor van 18 Mei 1918, n°. 8232, 
afdeeling Onderwijs ; 

' Hebben goedgevonden en vcrstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente IJ8selmonde te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State mcdegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 30sten Mei 1918. 
WILHELJ\ITNA. 

De Min van Staat, 1vlin van Binnenl. Zalcen, 
CORT. V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 2 Juli 1918.) 
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30 Mei 1918. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Huizen, Yan 6 Februari 1918, waarbij aan 
Burgemeester en Wethouders wordt opge
dragen aan het onderwijzend personeel 
der drie bijzondere scholen ·aldaar een 
zoodanigeii bijslag op hun salaris te ver
leenen, dat dit op dezelfde wijze wordt 
geregeld als het salaris van het personeel 
der openbare lagere school. :-i. HO:l 

WIJ WILHELMINA, EN,1. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van ·Binnenlandsche Zaken, 
van 2 April 1918, n°. 5080/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Huizen, van 6 Februari 
1918, waarbij aan Burgemeester en Wethouders 
wordt opgedragen aan het onderwijzend per
soneel der drie bijzondere scholen aldaar een 
zoodanigen bijslag op hun salaris te verleenen, 
dat dit op dezelfde wijze wordt geregeld als 
het salaris van het personeel der openbare 
lagere school ; 

O-.erwegende, dat de strekking van het 
besluit is aan het personeel der drie bijzondere 
lagere scholen in die gemeente in die hoedanig
heid den genoemden bijslag te verleenen; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van een bijslag op hun salaris 
aan onderwijzers en onderwijzeressen aan 
bijzondere lagere scholen, de gemeenteraad, 
zij het tijdelijk, een gedeelte van de ·bezoldi
ging dezer onderwijzers ten laste van de 
gemeente brengt; 

dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de drie bijzondere 
lagere scholen te Huizen door dit Raadsbesluit 
vanwege die gemeente middellijk geldelijke 
bijdragen of eenige andere ondersteuning 
'warden toegekend ; 

Gezien Ons besluit van 1 ilfaart 1918 (Staats
blad n°. 155), waarbij het besluit van den Raad 
der gemeente Huizen, van 6 Februari 1918, 
tot 1 October 1918 is geschorst; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der gemeen
tewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 April I 918, n°. 89; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Mei 1918, n°. 8231, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Hiiizen te vernietigen wegens strijcl 
met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 30sten. Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Staat, 
11:f inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 2 Jiili 1918.) 

31 111ci 1918. BKSLUIT, houdende wijziging 
van het reglement voor den dienst der 
Rijkstelegraaf, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 No·vember 1916 (Staatsblad 
no. 518). S. 304. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatshlad n°. 7); ' 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Mei 1918, n°. 24, afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Mei 1918, n°. 48); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 28 Mei 1918, n°. 24, afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Hebberi goedgevonden en verstaan : 
met ingan·g van 21 Mei 1918 te bepalen: 
Art, I. Het bepaalde sub _q van artikel 10 

van het reglement voor den dienst der Rijks
telegraaf, vastgest.:ild bij Ons besluit van 29 
November 1916 (Staatsblad n°. 518\ wordt 
gelezen als volgt : 

,.g. telegrammen betreffende de verkiezing, 
gewisseld tusschen de hoofdstembureaux, het 
ceatraal stembureau en de Commissarissen der 
Koningin". 

Art. +I. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staafsco,want, waarin 
het geplaatst is. 

Onze voornoemde Minister is belast met.de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staa tsblad en in de Staatscoµrant zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage,. den 3lsten Mei 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterslaat, C. LELY. 

\Uitgeg. 17 Jwii 1918.) 
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31 ilfei 1918, BESLUIT, boudende beslissing, 
dat een beroep door Burg. en W etb. inge
steld tegen een besluit van Ged. Staten 
tot onthouding van goedkeuring aan een 
raadsbesluit tot bet aangaan eener geld
leening, niet-ontvankelijk is, ook wanneer 
de Raad later 1e:ijne instemming met bet 
ingestelde beroep heeft batuigd, indien dit 
laatste is gescbied na bet verstrijken van 
den termijn, genoemd in art. 200 der Ge
meentewet. 

WIJ WILHELMINA, E¥Z, 
Bescbikkende op bet beroep, ingesteld door 

het bestuur der gemeente Peize tegen bet be
sluit van Gedeputeerde Staten van Drentbe 
van 23 November 1917, n°. 86, waarbij goed
keuring is ontbouden aan bet Raadsbeslnit 
van 8 November 1917, n•. 2, strekkende om 
in 1918, voorzoover noodig, te sluiten een of 
meer tijdelijke geldleeningen, tot een gezamen
lijk bedrag van boogstens f 10,000. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
scbillen van· bestuur, geboord, advies van 
10 April 1918, no. 100; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandscbe Zaken, 
van 22 Mei 1918, n°. 3478, afd. B • .B.; 

Overwegende: dat de Raad der gemeente 
Peize, uit overweging dat in 1918 gebrek aan 
kasgeld kan ontstaan, in zijne vergadering van 
8 November 1917 beeft besloten, in 1918, voor 
zoo'l;'er noodig, te sluiten een of meer tijdelijke 
geldleeningen tot een gezamenlijk bedrag van 
ten boogste f 10,000 tegen eene rente van ten 
hoogste 7 µCt.; 

dat Gedeputeerde Stat~n van Drentbe, aan 
wier goedkeuring dat besluit was onderworpen, 
hebben overwogen dat de noodzakelijkheidvan 
het aarigaan eerier tijcielijke geldleening nog 
niet is gebleken en dat eene·rente van 7 pCt. 
-voor tijdelijke leeningen als maximum tbans 
veel te hoog is; dat, doet de beboefte aan eene 
leening zicb werkelijk voor, een nieuw raads
besluit. tot bet aangaan daarvan beboort te 
worden genomen, in afwachting waarvan bet 
nemen van een besluit in zake de goedkeuring 
van bet tbans genomen Raadsbesluit wordt 
verdaagd; 

dat · .Burgemeester · en Wethouders van Peize 
dat bericht hebben. opgevat als eene onthou
ding van goedkeuring aan bet Raadsbesluit en 
binnen den daarvoor gestelden termijn beroep 
hebben ingesteld op grond, dat eene rente van 
7 pCt. uitteraard slechts zal worden toegestaan 
als op bet -oogenblik van het aangaan der lee
ning de stand van de geldrnarkt daartoe dringt 

en dat de gemeente thans reeds zeker moet zijn 
dat zij, doet zicb op een oogenblik in 1918 de 
bebnefte aan kasmiddelen golden, onverwijld 
het noodige geld :zal kunnen opnemen ; 

Overwegende: dat bet beroep niet is inge
steld door den Raad der gemeente Peize, docb 
door Burgemeester en Wethouders dier ge
meente, zonder door den Raad daartoe ge
machtigd te zijn ; 

dat de Raad later wel zijne instemming met , 
bet ingestelde beroep beeft betuigd, maar dat 
di t eerst is geschied na het verstrijken van den 
termijn van 30 dagen, in artikel 200 lier Ge
meentewet voor bet vragen van voorziening 
gesteld; 

dat dus bet beroep niet kan worden geacbt 
tijdig door bet daartoe bevoegd gezag te zijn 
ing·esteld ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

31 Mei 1918. BESCEIIKK,ING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
tot vaststelling van een letterteeken, dat 
door zea- en kustvisschersvaartuigen moet 
word.en gevoerd. · 

De. Minister van Landbouw, Nijverbeid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Yisscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1916 (Staats
blarl, n°. 345) en op art. 8 van bet Koninklijk 
besluit van 12 ,Juni 1911 (Staatsblarl, n°. 144), 
b atreffende de registers voor de zee- en kust
visscbersvaartuigen· en het voeren van letter
teekens en nummers door de kustvisschers
vaartuigen, gewijzigd bij Koninklijk·besluit van 
5 Februari 1912 (Staatsblarl, n°. 53); 

Reeft goedgevonden te bepalen : 
dat door de zee- en kustvisschersvaartuigen, 

tebuis beboorende te Goes, moet worden ge
voard het letterteeken G.0.E. 

's-Gravenhage, 31 Mei 1918. 
V oor den Minister, 

De Secretaris-Generaal,, VERSIEEG. 

l Ju'ni 1918. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor_de Cadettenscbool. S. 305. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracbt van Onze Ministers va.n 

o·orlog en van Kolonien van 6 April 1918, 
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IIde Afd., n°. 12, en van 10 April 1918, 7de 
Afdeeling, n°. 17 ;. 

Den Raad van State gehoord (advies Yan 
den 14den Mei 1918, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 23 :Mei 1918, IIde Afd., n°. 93, 
en van 28 i\'Iei 1918, 7de Afdeeling, n°. 43; 

Hebben goedgeYonden en verstaan te 
bepalen: 

Artikel een. 
-Het Reglement voor de Cadettenschool, 

vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 5 April 
1893 (Staatsblad n°. 58), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 10 April 1916 
(Staatsblad n°. 160), wordt nader gewijzigd 
als yolgt: 

1 °. Aan Artikel 16 wordt als laatste alinea 
toegevoegd : 
· ,,De Commandant der Cadetten-compagnie 

is yoorts ter beschikking van den Directeur 
tot het verrichten van werkzaamheden te 
diens bureele." 

2°. Artikel 36 vervalt. 
3°. Punt a van Artikel 41 wordt gelezen: 
,,a. wegens ondeugden of handelingen, die 

een slecht voorbeeld yoor andere cadetten 
opleyeren ;" 

tusschen c en d van datzelfde artikel wordt 
een nieuw punt ingelascht, luidende: 

,,c1 • wegens gedragingen, die hem den 
officiersrang onwaardig doen zijn ;" 

4°. De aanhef van Artikel 62 wordt gelezen: 
,,Aan de leerlingen en, voor zooveel de 

belangen van den dienst het toelaten, aan den 
directeur, de burgerleeraren, de officieren, de 
burgerbeambten en het vaste personeel bene
den den rang van officier kan binnenlandsch 
verlof warden verleend ;" 

5°. In Artikel 69 wordt het gestelde onder 
a en b vervangen door : 

,,a. R e k e n- e n S ·t e l k u n d e. 

Rekenkmtde: De hoofdbewerkingen met ge
heele getallen, gewone en tiendeelige breuken; 
de kenmerken van deelbaarheid; toepassingen 
van de leer der evenredigheden ; de vierkants-

I 

,worteltrekking uit rekenkundige getallen; een
voudige begrippen van onnauwkeurige_ getallen; 
oplossing van vraagstukken. 

Stelkunde: De hoofdbewerkingen met ge
heele en· gebroken stelkundige vormen; de 
behandeling van worteh·ormen en van vormen 
met gebroken en negatieve exponenten; de 
theorie en de oplossing van vergelijkingen van 
den eersten graad met een onbekende en met 
meer onbekenden, van vergelijkingen van 
hoogeren graad met een onbekende en met 
meer onbekenden en van exponentieele verge
lijkingen ; de reken- en de meetkundige reeksen; 
de leer der logarithmen en het gebruik van 
logarithmentafels; oplossing van vraagstukken." 

50_ In Artikel 69 warden de v66r de studie
vakken voorkomende letters ,,c, d, e, f, g en h" 
onderscheidenlijk vervangen door : ,,b, c, d, 

e, f en g." 
7°. In Artikel 69 warden in het gestelde 

onder ,,g" (nieuw) de woorden: ,,een gemakke
lijk stuk" vervangen door : ,,gemakkelijke 
zinnen.'' 

8°. In Artikel 69 vervalt de ,oorlaatste 
alinea. 

9°. In Artikel 71 wordt de eerste alinea 
gelezen: 

,,De adspiranten leggen in alle bij art. 69, 
onder a tot en met g genoemde vakken, zoowel 
schriftelijk als mondeling, proeven van be
kwaambeid af." 

Artikel twee. 
De Tabel, behoorende bij het Reglement 

in Artikef een bedoeld, wordt vervangen door 
de bij dit Besluit gevoegde Tabel. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worderi gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den lsten Juni 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

De Minister van Kolonien, '!.'H. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 11 Juni 1918.) 
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Behoort bij bet Koninklijk Besluit van 1 Jurii 1918 (Staatsblad n°. 305). 

TABEL, aanduidende de samenstelling van het aan de Oodettenschool te 
verbinden pei·soneel, zoomede de regeling voor de vctststelling der trakte
menten, Jaarwedden, toelagen, daggelden, soldijen en andere vergoedingen 
van dat personeel, enz. 

PERS ONEEL. 

Staf. 

Directeur 

· Kwartiermeester (tevens ad
ministrateur van kleeding 
en van wapening) . 

Officier van gezondheid 

Geemployeerde in het phy
sisch kabinet en in het 
scheikundig laboratorium 

Officieren ingededd mj de Oa-
detten-Ocmpagnie. · 

Commandant 

Overige officieren 

On_derw{izend personed. 

Hoo£d •van onderwijs in de 
wiskundige vakken . . 

Hoofd van onderwijs in de 
lctterkundige vakken . 

• Leeraren in de wiskunde, de 
natuurkunde, descheikun
de; de talen, de geschie

. denis, de aardrijkskunde, 
de staathuishoudkunde, 
de statistiek en het hand
t.eekenen. 

Vast militair personeel bene
den den rang van officier. ( 4) 

Adjudant-onderofficier 

Administrateur der cadet-
tencompagriie ..... 

Fourier bij de cadetten
compagnie 

Schrijver op het bttreel van 
den directeur . . . . . 

Schrijver op het bureel van 
den kwartiermeester . . 

Voor bet practisch onder
richt der cadetten, en 
voor het verrichten van 
huishoudelijke, inwendige 
en andere diensten. 

Kleermaker 

Timmerman 

Rangen, 
betrekkingen of 
bestemmingen. 

Hoofdofficier of 
kapitein. (1) 

Kapitein of luite
nant-kwartier-

meester. (1) 
O:fficier van ge
zondheid der eer
ste of der tweede 

klasse. (1) 

Burgerbeambte. 

.Kapitein der in
fanterie. (1) 

Luitenants der 
infan terie. ( l) 

Kapitein (1) (2) 
of burgerleeraar. 
Kapitein (1) (2) 

of bargerleeraar 
Luitenants (1) (3) 
of b:irgerleeraren. 

Adj udant-onder
officier. (5) 

Sergeant-majoor. 
(6) 

Fourier. 

Schrijver lste, 2de 
of 3de klasse. 

Schrijver lste, 2de 
of 3de klasse. 
Serganten of 

wachtmeesters. (7) 
Korporaals. 

Tamboers of 
hoornblazers. 

Soldaten of bur-
gerwerklieden. 

I 
Werkman lste of 

2d~ klasse. 

1

1 vYerkman lste of 
2de ltlasse. 

:J 

1 

1 

12 

l· 

1 

1 

1 

1 

10 
3' 

3 

32 

1 

1 

~- bepo]ingM. 

a,. De toelagen van den directeur en 
van de overige officieren, zoomede 
die van gepensionneerde kapiteins 
en luitenants tijdelijke leeraren, 
als bedoeld onder /, de trakte
menten van de vaste burger
leeraren, de jaarwedden, de dag
gelden, de soldijen en de toelagen 
van bet vaste personeel beneden 
den rang van officier wordcn bij 
Koninklijk besluit geregeld. 

b. De geldelijke vergoeding toe ·te 
kenuen aan lmrgerleeraren en 
burgerbeambten, als bedoeld onder 
f, wordt ,oor ieder hunner door 
den Minister van Oorlog bepaald. 

c. De directeur van de Cadetten
school is gerechtigd tot het houden 
van een dienstpaard. 

d. Wijzigingen in de in de tweede 
kolom aangegeven rangen, waarin 
de betrekkingen door de officieren 
en de verdere militairen worder> 
vervuid, kunnen - indien wijzi
ging in de organisatie van de 
wapens en dienstvakken daartoe 
aanleiding geeft, - bij Koninklijk 
besluit worden aangebracht. 

e. Naar geiang van~ de behoefte 
kuunen worden verminderd of 
vermeerderd : 
bij Koninklijk besluit: de aan

aantallen officieren en burger
leeraren; 

bij l\finisterieele beschikking : de 
aantallen onderofficieren en man
schappen, behoorende tot het 
vaste personeel. 

f. Het geven van onderricht kan 
66k worden opgedragen aan ge
pensionneerde kapiteins of luite- ' 
nants, aan burgerleeraren van 
een inrichting van Middelbaar 
Onderwijs te Alkmaar of elders, 
terwijl ·in het belang van bedoeld 
onderwijs ook van de diensten 
van burgerbcambten lrnn warden 
partij getrokken. 

( 1) De directeur en de overige offi-
. cieren van de Cadettenschool 
worden in hunnen rang overcom
pleet gevoerd bij het wapen of het 
dienstvak waartoe zij behooren. 

(2) Kan bij uitzondering en tijdelijk 
majoor of eerste-luitenant zijn. · 
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Rangen, 
PER[SON EEL. betrekkingen of 

bestemmingen. 

I 
Koks. ! Korporaal-kok. 
Hoofdverpleger Sergeant-hoofd-

verpleger. (8) 
Hospitaalbediende Hospitaalbedien-

de. (9) 

1 Jmii 1918. BESLUIT, tot nadere WIJZiging 
van het Reisbesluit 1916, laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk: besluit van den 16den 
N overnber 1917 (Staatsblad no. 644). S. 306. 

WrJ WlLHELMIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 8sten Mei 1918, n°. 99, 
Generale Thesaurie ; 

Overwegende, dat, in verband met de stijging 
der prijzen als gevolg van de buitengewone 
omstandigheden, eene nadere voorziening ten 
aanzien van de vergoeding wegens verblijf

. kosten ter zake van reizen in 's Rijks dienst 
noodzakelijk is ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2lsten Mei 1918, n°. 34; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 27sten Mei 1918, 
n°. 211, Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
als volgt : 

Art. 1. Te rekenen van 1 Januari 1918; 
totdat ten deze door Ons nader ·zal warden 
beschikt, worden met het oog op de tegen
woordige buitengewone ornstandigheden de 
bedragen der vergoedingen voor verblijfkosten, 
zooals deze zijn vastgesteld bij Ons besluit 
van 23 Januari 1917 (Staatsblad n°. 194), be
paald als volgt : 

2i 
-"' .... 
a, ..., 
w 

2 
1 

1 

' 

Bijzondere bepalingen. 

(3) Kunnen bij uitzondering en tijde
lijk kapitein zijn. 

(4) De tot dit personeel behoorende 
rnilitairen warden gedetacheerd 
bij de Cadettenschool en bij het 
korps, waartoe zij behooren, boven 
de forrnatie gevoerd. 

(5) Kan ook sergeant-majoor zijn. 
(6) Kan ook adjudant-onderofficier 

zijn. 
(7) Onder ]).en zoo mogelijk 2 ge

di plorneerde ontlerwijzers in gym 
nastiek, scherrnen en dansen. 

(8) Kan bij uitzondering sergeant 
rnajoor-hoofdverpleger zijn. 

(9) Kan ook verpleger 2de klasse 
(gediplomeerd) zijn. 

Ons bekend, 

De JJ1inister van Oorlog, DE JONGE. 
DeJJiinistervan Kolunien, 'l'n. B. PLEYTE. 

a. per etmaal : 
voor de lste klasse per etmaal . 

2de 
3de 
4de 
5de 

b: per uur: 

voor de lste klasse 

in het 
daggedeelte 

f 0.46 

f 12.-
11.-
10.-
8.-
6.75 

in het 
nacbt.gedeelte 

f 0.62 
2de ., 0.42 ,, 0.57 

,, ,, 3de ,, 0.38 ,, 0.52 
,, ,, 4de ,, 0.32 ,, 0.37 

5de ,, 0.27 ,, 0.31 
Voorts worden de in art. 16bis van voor

meld besluit bedoelde vergoedingen vastgesteld 
op de volgende bedragen : 
voor de lste klasse per etrnaal. f 8.30 

~e .. ~oo 
3de ,, 6.85 
4de ,, 5.80 

·,, ,, 5de ,, 4.90 
2. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten 

wegens reizen aangevangen v66r 1 Januari 
1918, wordt berekend volgens de v66r dien 
datum geldende bepalingen. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in · 
de Staatscouranf zal warden geplaatst, en waar-
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van afschri~t zal . worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten ,Tuni HH8. 
W[LHELMIN A. 

De Jfinister van Finrmie.n, TREUB. 

(Uitgeg. 5 J«ni 1918.) 

1 Juni 1918. WET, houdende bepalingen, af-
wijkende van die der Boterwet. 8. 307. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1917/18, n°. 384, 1-7. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2658-2661. 
Hand. 1• Kamer 1917/18, bladz. 547, 551-556. 
WrJ WILHELMINA, ENZ •.. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband .met de tijdsomstandighe
den ter voorziening in de behoefte aan niet 
te dure vetten noodzakelijk is in afwijking 
van de Boterwet mengsels in den handel i~ 
brengen van boter en vetten, die niet van 
melk afkomstig zijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van 8tate, enz. 
Art. 1. (1) In de door Onzen Minister van 

Lanclbouw, Nijverheid en Randel aan te wij
zen inrichtingen en volgens de door dien 
Minister te geven voorschriften kunnen uit 
boter en vetten, welke niet van melk afkom
stig zijn, mengsels worden bereid, welke bij 
onderzoek op het verzadigingscijfer der vluch
tige vetzuren in 5 gram van het uitgesmolten 
en gefiltreerde vet een Reichert-Wollny-geial 
aanwijzen hooger dan 10. 

(2) Bij de aanwijzing stelt Onze voornoemde 
Minist''lr de voorwaarden en verplichtingen 
vast, waaraan de ondernemers van inrichtingen 
als bedoeld in het eerste lid, moeten voldoen. 

2. Onder de voorwaarden en verplichtingen, 
bedoeld in het. 2de lid van artikel 1, zullen 
steeds zijn begrepen de verplichtingen dat zij, 
die ingeyolge eene aanwijzing als in het lste 
lid van dat artikel bedoeld, een mengsel als 
te dier plaatse omschreven• bereidcn, dat 
mengsel niet zullen afleveren dan op zoodanige 
~ijze verpakt, dat de verpakking niet kan 
worden geopend zonder blijvend zichtbaar 
geschonden te worden, en dat op de verpak
king de aanduid.ing zal voorkomen welke door 
Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Randel zal worden bepaald en in de Neder
landsche Staatscourant, zal worden bekend ge
maakt ; die · aanduiding zal moeten worden 
aangebracht in duidelijke letters. van eene 
afmeting en zoodanig aangebracht als in die 
bekendmaking zal worden vastgesteld. 

3. (1) Ret is verboden uit inrichtingen, 
aangewezen ingevolge het bepaalde in artikel 1 
mengsels-, als in dat artikel om~chreven, ,if te 

leveren of te vervoeren, te welker aanzien of 
ten aanzien van welker verpakking niet is 
voldaan aan alle voorwaarden en verplichtingen, 
opgelegd ingevolgc het 2de lid van dat artikel. 

(2) Ret is verboden een mengsel als bedoeld 
in art. 1 : 

a. in een winkel of op eenige andere voor 
het publiek toegankelijke verkoopplaats te 
verkoopen, af te leveren, voorhanden te hebben 
of uit te stallen, 

b. in het openbaar rond te brengen, rond 
te :venten of in of voor een bedrijf te vervoeren, 

het een of het antler, tenzij dat mengsel is 
· verpakt in de verpakking waarin het door 
den bereider werd -afgeleverd, de verpakking 
voldoet aan de voorschriften van artikel 2 en 
de verpakking niet geschonden is. 

4. (1) Onverminderd de aansprakelijkheid 
van ao<leren, zijn hoofden en bestuurders van 
inrichtingen, waar mengsels overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1 worden bereid, of 
van handelszaken, door welke zoodanige meng• 
sels worden verhandeld, aansprakelijk voor de 
naleving van de voorschriften dezer wet of 
van een, krachtens deze wet door den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Randel gesteld 
voorschrift. 

(2) De aansprakelijkheid van die hoofden 
en · qestuurders vervalt wanneer door hen 
wordt aangetoond dat eene bij hunne inrichting 
of handelszaak gepleegd bij deze wet strafbaar 
gesteld feit niet door hen of op hun last is 
begaan en dat door hen last is gegeven en 
toezicht gehouden om de naleving van het 
bij of krachtens deze wet bepaatde te verzekeren. 

5. (1) Is een feit, bij deze wet strafbaar ge
steld, gepleegd door of vanwege eene ven
nootschap onder firrria, dan wordt de straf. 
vervolging- ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen ieder der vennooten; is een zoodanig 
feit gepleegd door of vanwege eene comman
ditaire vennootschap op aandeelen, eene naam
looze vennootsc.hap of een rAchtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging, dan wordt de straf
_vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wo~dt uitgesproken ten aa~
zien van den vennoot of bestuurder van wien 
blijkt dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd. 

6, De bepalingen der Boterwet zijn ten 
aanzien van de in artikel 1 bedoelde mengsels 
niet van toepassing met uitzondering van de 
artikelen 13, lste lid, 14 tot en met 18. 

7. (1) Overtreding vim het bepaalde in 
artikel 3 wordt gestraft met gevangenisstraf 
van te:O hoogste een jaar. 
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(2) Goederen met betrekking tot welke het 
feit is gepleegd, lrnnnen met hunne verpak-
king worden verbeurd verklaard. , . 

8. De in het vorige artikel bedoelde fei ten 
w0rden beschouwd als misdrijven. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

1.0. Dez'l wet vervalt zes maanden na den 
dag, waarop Wij, den Raad van State gehoord, 
zullen hebben v(lrklaard dat de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden hebben opge
houden te bestaan. 

Lasten en bevelen; enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten ,Juni 

HJIS. 
WILHELM IN A. 

DP Min. van L·~ndbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 1 Jw,i 1918.) 

l Juni 1918. WET, houdende aanvulling der 
Schepenvorderingswet 1917. (Staatsblad 
n°. 211). S. 308. 

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

dat het wenschelijk is de ,,Schepenvorderings
wet 1917", Staatsbladn°. 211, naderte wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 1, eerste lid, der Schepen

vorderingswet 1917, zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 23 Mei 1917, Staatsblad n°. 
430, ,yordt toegevoegd : 

,,De vordering kan mede worden. gedaan 
ten behoeve van het vervoer uit Nederland 
van goederen, welk~ door of vanwege de 
Regeer.ing zullen, worden uitgevoerd en ten 
behoeve van het vervoer van personen uit 
of naar Nederland, die door of van wege de 
Regeering voor ,,vervoer zullen worden aange
wezen". 

II. Aan artikel 11 der Schepenvorderings
wet 1917 wordt na ,,jaargang" toegevoegd: 
,,en het nummer". 

III. Deze wet treedt in werking op den 
dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz .. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De .JJfin. van Landb., Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

. ( Uitgeg. l Juni 1918.) 

l Juni 1918. WET, houdende bepalingen tot 
wering en bestrijding van ziekten van 
aardappelen. S,--30\J. 

Bijl. Hand. 2• Karrier 1914/15, n°. 336, 1-4; 
1917/18, n°. 56, 1-5. 

Hand. id. 1917/18, bladz. 2400. 
Jlar11l. l• Kamei· 1917/18, bladz. 547, 55'i. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 3. van de wet van 17 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 212), houdende bepalingen 
tot wering en bestrijding van ziekten -van 
cultuurgewassen en van voor cultuurgewassen 
schadelijke dieren, de algeme~ne maatregel 
van bestuur van ·3 Maart 1916 (Staatsblad n°. 
100), houdende bepalingen tot bestrijding 
van de· aardappelwratziekte (zwarte schurft, 
,,black scab"), veroorzaakt door chrysophlyctis 
endobiotica, behoort te worden vervangen door 
eene regeling bij de wet, en dat het wenschelijk 
is de bepalingen tot wering en die tot bestrijding 
van ziekten van aardappelen in eene regeling 
samen te vatten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot wering van de aardappelwrat

ziekte (zwarte schurft, ,,black scab"), veroor
zaakt door Chrysophlyctis endobiotica, en van 
de poederschurft, .veroorzaakt door Spongos
pora subterranea, kan door Ons de in- en 
doorvoer van aardappelen uit bepaald aange
wezen landen worden verboden of niet dan 
voorwaardelijk worden ·toegestaan. 

2. Het is verboden aardappelen, waarvan 
de in- en doorvoer voorwaardelijk is toegestaan, 
in- of door te voeren langs andere dan de door 
Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel aan te wijzen eerste kantoren. 

3. Jndien iri- of doorvoer van aardappelen 
is toegestaan onder voorwaarde van vooraf
gaand onderzoek, wordt voor dat onderzoek 
vergoeding van kosten geheven naar een door 
Ons vast te stellen tarief. 
. 4. Indien aardappelen verschijnselen van 
de aardappelwratziekte vertoonen, geeft de 
gebrµiker van het perceel, waar de aardappelen 
zich bevinden, daarvan terstond kennis aan 
den burgemeester der gemeente, waarin het 
perceel gelegen is. 

5. Indien een burgemeester verneemt, dat 
zich op een perceel in zijne gemeente aard
appelen bevinden, welke v'erschijnselen van 
de aardappelwratziekte vertoonen, geeft hij 
daarvan terstond kennis aan het hoofd van 
den phytopathologischen dienst. 

6. Indien zich op een perceel, aardappelen 
bevinden, welke zijn aangetast· door de aard
appelwratziekte, worden de aardappelen op 
dat perceel of een deel daarvan in beslag ge
nomen door den burgemeester van degemeente, 
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waarin het perceel is gelegen, indien het hoofd 
van · den phytopathologischen dienst zulks 
noodig acht. 

De in beslag genomen aardappelen worden, 
voor zoover het hoofd van den phytopatholo
gischen dienst zulks noodig acht, op de door hem 
aan te geven wijze onschadelijk gemaakt. 

De kosten van dit onschadelijk maken komen 
ten laste van het Rij).i:. 

7. Indien de burgemeester bezwaar heeft 
maatregelen te nemen, als bedoeld in het 
vorig artikel, staat hem gedurende drie dagen 
beroep open bij Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, die binnen zeven dagen, 
nadat het beroep is ingesteld,- beslist. 

8. Het is verboden aardappelen te vervoe
ren of te doen vervoeren van perceelen of 
gedeelten van perceelen, "'elke door Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Eandel 
besmet zijn verklaard met de aardappelwrat
ziekte. 

9. In bijzondere gevallen kan het hoofd 
van den phytopathologischen dienst, • onder 
de door hem te stellen voorwaarden, ontheffing 
verleenen van het in het vorige artikel bedoelde 
verbod. 

10. Het is verboden aardappelen te ver
bouwen of te doen verbouwen op perceelen 
of gedeelten van perceelen, welke door Onzen 
-Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
besmet zijn verklaard met de aardappelwrat
ziekte. 

Van eene besmetverklaring geschiedt open
bare kennisgeving door den burgemeester van 
de gemeente, waarin het perceel gelegen is, 
op de wijze van afkondiging der plaatselijke 
verordeningen, tegen welker overtreding straf 
is bedreigd. 

11. Van het in het vorige artikel bedoelde 
verbod wordt door den burgemeester van de 
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 en onder de door dezen te 
stellen voorwaarden. 

12. Aan ·eigen\),ren van onschadelijk ge~ 
maakte aardappelen en aan eigenaren of 
gebruikers van besmet verklaarde perceelen 
·kan door Ons eene schadevergoed_ing worden, 
verleend volgens bij algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen regelen. · 

13. Deze wet lrnn worden aangehaald onder 
den titel van ,,Aardappelwet." _ , 

14. Met het in werking treden dezer wet 
vervalt de wet van 13 Juli 1914 (Staat-~blad 

n°. 324), houdende bepalingen tot wering van 
ziekten van aardappelen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De 1"J1in. van Landb., Nijverheid en Handel, 
. POSTHUMA. 

(Uitgeg. 12 Juni 1918.) 

l Jitni 1918. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1918-. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederland.) (verlcort) S. 310. 

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

dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili
teitswet de begrooting van Nederlrindsch-Indie 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,.enz. 
Art. 1. Het lste hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor h~t 
dienstjaar 1918, betreffende de uitgaven in 
Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 

1 e Afd. Regeering en Hooge 
Colleges . ." . · . . . . • • • . f 

2• Afd. Departement van J us-
titie . . . . . . . . . . . . . 

3• Afd. Departement van Fi, 
naneien .......•... 

4• Afd. Departement van Bin
nenlandsch Bestuur. . . . . . 

5• Ajd. Departement van On
derwijs en Eeredienst 

6• Afd. Departement van Land
bouw, .Nijverheid en Handel .. 

7• Afd. Departement der Bur
gerlijke Open bare Werken. -.. 

8• Afd. Departementvan Gou
vernementsbedrijven . . . . . 

ge Ajd. Departement van Oor-
log ............ . 

10• Afd. D>-partement der Ma
rine ... 

£ 

35,000 

579,700 

47,450,835 

2,303,850 

1,248,758 

323,510 

3,240,900 

16,779,250 

11,572,459 

11,415,686 

94,949,948 

1 Juni 1918. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van N ederlandseh
I ndie Yoor het dienstjaar 1918. (Hoofd
stuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indie.) 
(verlcorl.) S. 311. 

WIJ WILHELMINA, ENz ... doen te weten: _, 
Alzoo Wij in oYerweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili-
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teitswet de begrooting \"an Nederlandsch-Indie 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Ilde hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1918, betreffende de uitgaven in 
Nederlandsch-Indie, wordt vastgesteld als volgt: 

1 e Afd. Regeering en Hooge 
Colleges. . . . . . . . . . . . f 1,708,379 

2° Afd. Departement van Jus-
tie ... 

3° Afd. Departement van Fi-
Jl,554,739 

nancien . . . . . . . . . . . . 33,190,046 
4° Afd. Departement van Bin-

nenlansch Bestuur . . . 41,774,199 
5• Afd. Departement van On-

derwijs en Eeredienst . . . . . · 32.064,840 
6• Afd. Departemen t van Land-

bou w, Nijverheid en Handel. • . 16,451,873 
7° Afd. Departement der Bur-

gerlijke Openbare Werken. . . . 51,585,539 
8• Afd. Dapartement van Gou-

vernementsbedrijven . • . . . . 85,020,308 
9• Afd. Departement van Oor-

log . . . . . . . . • • • . 39,421,722 
10• Afd. Departement der Ma-

rine ... 18,680,215 
11 e Afd. Plaatselijk er, geweste-

lijk zelfbestuur. • . . . . • . 12,764,319 

f 344,216,179 

l Juni 1918. WET, houdende aanwijzing 
van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1918. (Hoofdstuk I. 1'Iiddelen in Neder
land). S. 312. 

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 N ederlandsch
Indie, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
worden aangewezen·; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de beide hoofdstukken der begroo
ting van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1918, worden over dat jaar gebezigd de 
na te noemen in Nederland te ontvangen 
middelen, te weten : 

1. Nominale waarde van de door 's Rijks 
Munt voor rekening van den Lande ver
vaardigde munten enz. 

2. In het bedrag, dat aan de in Nederland 
en in Nederlandsch-Indie te ontvangen middelen 
tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet 
bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt zoo nciodig 
voorzien door eene geldleening op den voet 
van het eerste lid van artikel 14 der Indische 
Comptabiliteitswet. 

3. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met den lsten Januari .1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Kolonien, TH. B. PLEYT"E. 
(U#geg. 19 Juni 1918.) 

RAMmGDERMIDDELENINNEDERLAND 
VOOR HET DIENSTJAAR 1918. 

1. Nominale waarde van de door 
's Rijks Mnnt voor rekening van 
den Lande vervaardigde munten f 12,000,000 

2. Rente van de kapitalen, in de 
Grootboeken der N ationale Schuld 
ingeschreven ten name van het 
,,Fonds uit de zuivere winsten, 
verkregen nit aanrirnntingen 
voor rekening van N ederlandsch
I ndie", alsmede van de aan dat 
fonds toe behoorende bewijzen van 
Nederlandsch-IndisP.he schuld. 

3. Verkoop van koffie ..... . 
4. Verkoop van kinabast ... . 
5. Verkoop van getah pertja (af

komstig van 's Lands getah per-. 
tja-onderneming te 'l.jipetir) .. 

6. Verkoop van caoutchouc .... 
7. Verkoop van coca (afkomstig 

van 's Lands getah pertja-onder
neming te Tjipetir) . . . . .. 

8. Afstand in erfpachtaan de naam
looze vennootschap ,,Zeehaven 
eni,kolenstation Sabang" van de 
bezittingen op het eiland We 
(Atjeh en Onderhoorigheden), 
alsmede aandeel in de winst van 
die vennootschap. . . . . . . 

9. Huur, verschuldigd- door de 
Droogdok-Maatschappij ,,Tand-
j ong Priok", ingevolge de wet van 
31 Juli 1915 (Staatsblad no. 354). 

10. Verkoop van Banka-tin .... 
11. Aandeelin de winst van de Bil

litonmaatschappij. . ... ·. . 
12. Aandeel in[de ontvangsten we

gens kabeltaksen uit de bij de 
Duitsch-N ederlandscheTelegra·af-

1,000,000 
1,180,000 

833,600 

J1femorie. 
Mernorie. 

14,850 

114,000 

51,500 
Memorie. 

3,000,000 
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maatschappij in bedrijf zijnde 
lijnen . . . . . . . . . . . . Memorie. 

13. Aandeel in de winst van den . 
bij de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg-maatschappij in be-
drijf zijnden spoorweg Semarang
Vorstenlanden ...•.... f 260,000 

14. Uitkeering aan. de geldmidde-
len van Nederlandsch-Indie uit 
de c:>pbrengst der Nederlandsche 
Oorlogswinstbelasting . . . . . lYJemorie. 

15. Ontvangsten in betrekking tot 
het departement van oorlog in 
Nederlandsch-Indie: . . • . . . 94,070 

16. Ontvangsten in betrekking tot 
het departement der marine in 
Nederlandsch-Indie . . • • . • 605,500 

17. Ontvangsten van burgerlijken 
of algemeenen aard. . 248,800 

f 19,402,320 

1 Juni 1918. WET, houdende aanwiJzmg 
van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1918. (Hoofdstuk II. Middelen 
in Nederlandsch-Indie). S. 313. 

Wu WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : . 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat voigens artikel 2 der Indische Comptabi
liteitswet de middelen tot dekking der uitga
ven, begrepen in de begrooting van Neder
landsch-Indie, jaarlijks bij afzonderlijke wet 
of wetten worden aangewezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad.van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de beide hoofdstukken der begroo
ting van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1918, worden over dat jaar gebezigd de 
na te noemen in Nederlandsch-Indie te ont
vangen middelen, te weten : 

1. Gerechtelijke boeten en verbeurdver
klaringen enz. 

Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getreden met den lsten Januari 1918. 
· Lasten en bevelen, enz. 

RAMING DER MIDDELEN IN 
NEDERLANDSCH-INDIE VOOR HE'f 

DIENSTJAAR 1918. 

Departement van Justitie. 

1. Gerech telijke ( 1) boeten en 
·•rnrbeurdverklaringen . . . . . . f 460,000 

(1) De administratief opgelegde boeten 
wegens te late betaling van belasting, enz. 
zijn onder het bedrag der inkomsten begrepen. 

I) 

2. Terugbetaling van gerechts-
kosten in strafzaken ...... f 36,800 

3. Leges en salarissen ontvan
gen door de grifliers der Europee
sche rechtscolleges, door die der 
landraden en door de algemeene 
ontvangers van 's Lands kassen . 277,000 

4. Hetgeen den Lande aankomt 
uit de. opbre:qgst der wees- en b·oe-
delkamers . . . . . . . . . . . 195,990 

5. Betaling voor het afleggen 
van de examens ter verkrijging van 
de bevoegdheid tot uitoefening 'van 
het notarisambt . . . . . . . . ~ 1,650 

6. Opbrengst van den arbeid der 
gevangenen . . . . . . . . . . 3,934,000 

7. Voor ·bet verstrekken van 
voeding aan gegijzelden . . . . . 

8. Registratie van- werkover
eenkomsten, gesloten door eigena
ren of beheerders van landbouw-, 
mijnbouw- of nijverheidsonderne
mingen met van elders afkomstige 
arbeiders ........... . 

9. Hefting ter zake. van de op 
J!)-va en Madoera met inlanders te 
sluiten werkovereenkomsten voor 
het v~rrichten van arbcid in de 
buitenbezittingen of buiten Neder
landsch-Indie (uitgezonderd de 
kolonie Suriname) . . . . . . . 
· 10. Bijdrage van den Soesoe
hoenan van Soerakarta in de voe
dirigskosten van gevangen gezette 
onderdanen in zijn gebied. . . . . 

2S,700· 

107,700 

93,600 

27,381 

Departement van Financien. 

ll. Verpachte middelen .... 
12. Opiumverkoop. . · . . . . . . 
13. Opbrengst van de pand-

huizen in eigen beheer . . . . . . 
14. 'lerugbetaling uit de kassen 

der zelfbesturen in de residentie 
Soerakarta. van de opbrengst der 
door de inlandsche vorsten ver-
leende vergunningen tot het hou
den van pandhuizen . . . . . . 

15. In- en uitv<ie:rrechten en 
a.Ccijnzen en andere ontvangsten 

1,302,640 ' 
34,023,000 

13,056,00(' 

9,200 

daarmede in verband . . . 53,670,000 
16. Personeele belasting . . 2,000,000 
17. Inkomstenbelasting . . 18,500,000 
18. Oorlogswinstbelasting . 15,000,000 
19. Verponding, belasting op · 

de door niet-inlanders zonder inge
aohreven wettigen titel hezeten, 
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-op het land Bloeboer gelegen erven, 
en belasting van _onroerende goede
ren, bezeten krachtens een titel van 
het voormalig Britsche gouverne-
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Departement van Binnenlandsclt, Bestuur ~ 
38. Bijdragen aan d_e landsmid-

ment _. . . . . . . . . . . . f 
20. Openbare verkoopingen .. 
21. Zegelrecht. . . . . . . . 
22. Recht van overschrijving 

van vaste goederen. . . . . . . 
23. Rechten van _successie ~n 

van overgang bij overlijden . . . 
24. Vergunningen tot het hou

den van Chine()sche speel- of dob-
beltafels ....... . 

25. Belasting op het slachten 
van runderen, buff_els, paa-rden 
en veulens. 

26. Belasting op het slachten 
van varkens . . . . . . 

27. Belasting op' de bedrijfs- en 
andere inkomsten. . . . . . . . 

28. Bijzondere belastingen in de 
buitenbezittingen . . . . . . . . 

29. Voorloopig gehandhaafde 
pachten en belastingen in het land
scha p Lingga (Riouw en Onder-
hoorigheden) ......... . 

30. Kortingen ten behoeve van 
de burgedijke pensioenen. . . . . 

31.. Bijdragen van Europeesch 
personeel bij het bijzonder lager 
onderwijs ten behoeve van de pen-
sioenen ........... . 

3,200,000 
· 1,327,600 
2,550,000 

1,150,000 

175,000 

273,000 

2,300,000 

500,000 

13,700,000 

337,100 

140,000 

800,000 

16,000 

delen uit niet onder rechtstreeksch 
bestuur gebrachte landschappen .. f 

39. Bijdragen in de kosten, ver
bonden aan de i'ndienststelling 
van politiepersoneel in het belang 
van bijzondere ·ondernemingen . . 

40. Hoofdgeld. . . . . . . . 
41. Afkoop van heerendiensten 

op de buitenbezittingen .. . 
42. Kadaster ..... . 
43. Landel~ike _inkomsten en 

andere grondlasten · . . . . . 
44. Afstand van grond in eigen

dom, dan wel met recht van opstal, 
in huur en in erfpacht .. 

45. Landbouwconcessies op de 
buitenbezittingen ....... . 

46. Vergunninge".l tot landon
derzoek in de buitenbezittingen . . 

47. Verhuur van vischvijvers . 
48. Aflossing en rente ter zake 

van voor de .oprichting van tuin-
bouwhoeven verleend landbouw-
krediet . . . . . . . . . ... 

49. Aflossing en rente voor 
kapitaalverstrekking en· terngbe-
taling van uitgaven voor de aan-
stelling van personeel ten behoeve 
van bijzondere kredietbanken en 
desa-kredietinstellingen . . . . . 

50. Centrale kas voor het volks
kredietwezen . . . . . . . . . . 

2,482,100 

55,494 
9,282,000 

-, 191,500 
96,300 

21,961,000 

2,537,000 

139,700 

4,500 
39,200 

1,500 

29,600 

115,000 
- 32. Bijdragen van Europeesch 

personeel bij het bijzonder middel
baar onderwijs ten behoeve van de 
pensioenen. . . . . . . . . . . 

33. Aandeel in de winst van de 

51. Terugbetaling van aan de 
.ilfemorie. inlandsche bevolking van Java en 

Madoera verstrekte voorschotten 
Javasche Bank over het boekjaar 
1917-1918 866,000 

34. Ontvangsten in verband 
met muntzuivering-. . . Memorie. 

35. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
Europeesche burgerliJke personen 
verstrekt. . . . . . . . . . . . 1,820,000 

36. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
inlandsche burgerlijke personen 
verstrekt. . . . . . . . . . . . 625,000 

37. Verrekening ten laste van 
het weduwen- en weezenfonds van 
Europeesche burgerlijke ambtena
ren van ten behoeve van dat fonds 
gedane uitgaven en van door het 
fonds verschuldigde vergoedingen. 51,500 

voor den aankoop van ambtsvelden 
voor de desabesturen . . . . . 7,500 

52. Inkomsten uit bestuurs-
telephoonnetten . . . . . . . 77,000 

53. Kantoor voor Chineesche 
Zaken . . . . . . . . . . . . . 1,000 

54. Terugbetaling van aan in
landsche zelfbesturen, vorsten, 
grooten en dergelijken verstrekte 
voorschotten .. . . . . . . . . . 107,440 

55. Terugbetaling van verple
gingskosten in de ziekeninrichting 
te Soekaboemi door het personeel 
van de gewapende politie bij het 
centraal depot der politie aldaar. . . J.ll emorie. 

56. Bijdrage van den post-, tele-
graaf- en- telephoondienst in de 
uitgaven voor het doen onderhou-



241 1 JUNI. 1918 

den eener geregelde stoompaket-
vaart in den Indischen Archipel. .J 100,000 

Departement van Onderwijs en Eeredienst. 

57; Onderwijs ....... . 
58. Toegangsgelden voor de be

zichtiging van Hindoemonumen-
ten .. • ........... . 

59. Vergoeding voor de verple
ging en begrafenis van lijders in 
de krankzinnigengestichten en 
burgerlijke ziekeninrichtingen. · .. · 

60. Vergo·e•ding- voor het~ ·ge-
neeskundig onderz6ek van reizi
gers op pelgrimsschepen. . . . . 

61. Landskoepokinrichting te 
Batavia en gelegenheid tot inen
ting te Semarang en Soerabaja · .. 

62. Geneeskundig laboratorium 
63. Belasting ·op het houden 

van loterijen . . . . . . . . . . 
64. Ontvangsten uit den ver

koop van kinine-tabletten. . . . . 
65. Terugbetaling van verleen

de voorschotten voor woningver
betering in het belang van de pest
bestrijding en verkoop van materi
alen voor de woningverbetering. . 

66. 1erugbetaling van voorge
schoten kosten voor den overvoer 
van Nederlandsch-Indische onder
danen van Djeddah naar Neder
landsch-Indie in 1915. 

1,850,150 

3,400 

127,000 

Memorie. 

14,000 
7,000 

72,300 

18,000 

1,727,723 

]}Jemorie. 

Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel,. 

67. Inkomsten van de repro
ductie-ateliers en opbrengst van 
den verkoop van uitgaven van het 
departement . . . . .· . . . . . 

68. Schoolgelden van de mid-· 
delbare landbouwschool . 

69. Inkomsten van de cultuur-
school. . . . . . . . . . . . . 

70. Verkoop van de voortbreng
selen van den cultuurtuin te Bui-
tenzorg ........... . 

71. Verkoop van de voortbreng
selen van .de proe£velden en van 
den zaadtuin voor rijst en tweede 

· _gewassen. . . . . . . . . . . . 
72. Verkoop van de voortbreng

Belen van den zaadtuin voor ko:ffie 
-te Bangelan . 

73. Koflie. 
74. Kina ... 

1918. 

3,500 

180 

2,600 

1,000 

10;300 

54,300 
410,650 

. 26,000 

75. Getah pertja. 
76. Caoutchouc. . 
77. Boschwezen .. 

• f 3,245,800 
319,718 

11,630,000 
78. Inkomsten nit den verkoop 

van vischbroed. . . . , • . . . 
79. Verkoop van zout ten behoe

ve van vischzouterijen . . . . . . 
80. Inkomsten uit de parelvis

scherij .....•......• 
81. Inkomsten met betrekking 

tot de ze~vischvangst . . • . . . 
82. Inkomsten voortvloeien<ie 

nit de hefling van dekgelden. • . 1, 

83. Inkomsten van den lee1-

1rlemorie. 

36,000 

23,720 

5,500 

10,500 

gang voor hoefbeslag te Bandoeng 1,050 
84. Inkomsten van de. Neder

landsch-Indische veeartsenschool 
en van den leergang tot opleiding 
van mantri's voor den burgerlijken 
veeartseniJkundigen dienst en van -
keurmeesters van slachtvee en 
vleesch te Buitenzorg. . . . . . . 3,500 

85. Inkomsten voortvloeiende 
uit het keuren vari slachtvee en 
vleesch ........... . 

86. Terugbetaling van de waar
de van aan de inlandsche bevol~ 
king verstrekte paarden en fokvee 

87. Belasting op honden . . . 
88. Verhuur van vogelnest- en 

rneststofgrotten. . . . . . . . . 
89. Vergunningen tot het jagen 

met vuurwapens op paradijs- en 
aanverwante vogels en kroondui-
ven in de afdeeling Zuid-Nieuw
Guinea der residentie Am r,oina . . 

90. Vergunning tot inzameling 
van schildpadeieren. . ....... . 

91. Opbrengst der uitgaven van 
de afdeeling Nijverheid en Handel 

92. Inkomsten van het a'1.alyse
laboratorium . . . . . . . . . . 

93. IJk van maten en gewichten 
94. Ontvangsten van het hulp

kantoor voor den industrieelen 
eigendom .......... . 

95. Schoolgelden van de am
bachtsscholen voor inlanders . . 

13,300 

57,000 
11,600 

19,643 

12,000 

6,697 

-9,000 

8,500 
10,000 

7,60(, 

2,750 

Departement der Burgerlijke Openbare 
Werken. 

96. Verkoop en verhuur van 
huizen en andere gebouwen, zoo
,nede inhoudingen op bezoldiging 
bij aanwijzing van een ambtswo-
ning ............. . 569,500 

16 
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Departement van Goiwernementsbedrijven. ~- I 97. Ontvangsten yoortvloeiende 
.uit waterleidingen en overvaarten . f 

98. Schut- of doorvaartgelden 
bij enkele landssluizen in de resi-

7,300 .. d I 
ll0. Dienst der m1Jnveror e- I 

dentien Batavia, Semarang en Soe-
rabaja .... -........ . 

99. Vergoedingen door onderne
mingen van landbouw en nijver-
heid van de uitgaven voor het toe-
zicht op de waterverdeeling tus
schen de daarbij belanghebbenden 

100. Vergoeding der kosten van 
onderzoek en beproevingvanstoom-
toestellen en van vernieuwde akten 
van vergunning tot gebruik dier 
toestellen . . . . . . . . . . . 

101. Terugbetaling door de ge
meente Soerabaja van de kosten 
van den aanleg der drinkwaterlei-
ding aldaar en van verschuldigde 
rente ............ . 

102. Terugbetaling door de lo
cale raden van de uitgaven voor 
ter beschikking van die raden ge
steld personeel . . . . . . . ·. . 

103. Ontvangsten, voortvloei-
ende uit het bedrijf der havenin
richtingen in Nederlandsch-Indie . 

104. Opbrengstvan ten behoeve 
van andere diensttakken en van 
particulieren verrichte werkzaam-
heden in de laboratoria voor ma-

57,000 

106,000 

27,300 

94,500 

1Ylemorie. 

3,452,000 

teriaal-onderzoek . . . . . . . . 6,800 
105. Bijdrage in de kosten van 

aanleg, vernieuwing, verbetering, 
· uitbreiding en onderhoud van be
v loeiings- en andere waterstaats-
werken . . . . . . . . 192,000 

106. Verrekeningen ten bate 
van den baggerdienst . 4,661,000 

107. Verrekeningen wegens uit
gaven voor onderhoud en herstel
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
ten behoeve van den post-, tele-
graaf- en telephoondienst . . . . 1,003;000 

108. Verrekeningen wegens uit
gaven voor onderhoud en herstel
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
ten behoeve van het zoutmiddel. . 300,600 

109. Verrekeningen wegens uit- . 
gaven voor onderhoud en herstell
ing van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
ten behoeve van de Landsdrukkerij 89,200 

ningen ...... ·· .. 
111. Opsporingsdienst. . . . . 
112. Postspaarbank. . . . .. 
11:3. Dienst van het toezicht op 

de spoor- en tramwegen 
114. Opiumbereiding 
ll5. Landsdrukkerij 
116. Goudontginning in Ben-

koelen. . ... . 
117. Tin .. . 
118. Steenkolen 
119. Zout . . . 
120. Vervoeren te water 
121. Post-, telegraaf- en tele

phoondienst . . . . . . . . . . 
122. Staatsspoor- en tramwegen, 

alsmede automobieldiensten . . . 

Dep_artement van Oorlog. 

123. Boeten en andere ontvang
sten, voortspruitende uit de over
eenkomsten van aanneming en uit 
lev-eringen . . . . . . . . . . . 

124. Terugbetaling van verple
gings- en begrafeniskosten in de 
hospitalen . . . . . . . . . . . 

125. Artillerie-constructiewinkel 
126. Topographisch bureau en 

lithographisch etablissement . . . 
127. Verkoop van bruikbare goe-

deren ......... · .. • • 
128. Verkoop van bier aan de 

militaire cantines. . . . . . . . 
129. Verkoop van onbruikbaar 

geworden en ov-ertollige goederen . 
130. Verstrekking van water te

gen betaling uit waterleidingen van 
den Lande. . ........ • 

131. Terngbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan . 
militairen en tot het departement 
van oorlog behoorende burgerlijke 
landsdienaren verstrekt . . . . . 

132. Terugbetaling van het voor 
den bonw van eene militaire socie
teit voor onderofficieren te Tjimahi 
en eene militaire societeit voor on
derofficieren en minderen te Tjila_
tja p verleende rentelooze voor-
schotten .......... • • 

133. Andere ontvangsten . . . 

Departement der Marine. 

134. Bakengelden. . . . . . . 

2,020,000 
263,000 
116,590. 

25,000 
5,324,700 

678,370 

300,000 
28,393,000 

8,420,000 
16,355,000 

77,690 

11,961,000 

50,357,000 

7,500 

122,500 
6,000 

14,600 

652,000 

192,000 

54,600 

16,100 

385,000 

5,000 
55,000 

974,900 
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135. Kapo~asgeld. . f 
136. Loodsgelden. 
137. Vergoeding voor het keu-

ren van stoomschepen 
138. Scheepsmeting 
139. Scheepsverklaringen 
140. Verrekening met het de

partement van ond,erwijs en eere
dienst ter zake van ·de keu:ring van 
reizigers op pelgrimsschepen 

141. Vergoeding voor het gebruik 
van's Lands Clayton-toestellen en 
andere voor het ontsmetten van 
vaartuigen aangewezen ontsmet
tingstoestellen 

142. Verkoop van zeekaarten 
en boekwerken uit het depot en 
de onderdepots van kaarten en 
gidsen. 

143. Verkoop van voor 's Lands 
dienst bestemde brrrikbare goede
ren niet afkomstig uit den voorraad. 
dermarine-magazijnen teSoerabaja 

144. Verkoop van on:bruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, zoo
mede schepen en vaartuigen en hun 
·inventaris, een en antler voor zoover 
niet afkomstig van het marine-eta
blissement en de daartoe behooren
de inrichtingen en van de diensten 
behoorende onder scheepvaart 

145. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, zoo
mede schepen en vaartuigen en hun 
inventaris, een en antler afkomstig 
van de diensten behoorende onder 
scheepvaart 

146. Ontvangsten en verreke
ningen ten bate van het marine
etablissement en de daartoe be
hoorende inrichtingen. 

14 7. Verrekening ten laste van 
het marine-etablissement van het 
geldswaardig bedrag van door an
dere diensten, behoorende onder 
het departement der marine, aan 
de marine-magazijnen afgegeven 
goederen. 

148. Vergoeding door andere 
departementen van de kosten · 
voor het gebruik van vaartuigen, 
behoorende tot onder het departe
ment der marine in Nederlandsch-

. Indie gestelde diensten 

1 JUNI. 

75;000 
682,300 

20,000 
5,200 

18,700 

11£ e,norie. 

· 27,700 

7,000 

14,500 

12,100 

12,200 

4,669,500 

. 434,500 

722,400 

149. Do'or andere departemen
ten tert1g te betalen kosten voor 
het gebruik van de.ter beschikking 
van die departementen gestelde 
vaartuigen, behoorende tot onder 
het departement der marine in 
Nederlandsch-Indie gestelde di_en-
sten. · . f 

150. Vergoeding voor het be
schikbaar stellen van het stoom
vaartuig van den haven- en loods
dienst te · Emmahaven gedurende 
de lossing aldaar van petroleum uit 
particuliere schepen, en voor het 
sleepen door dat vaartuig van zeil
schepen in en uit Emmahaven, 
zoomede voor het gebruik door 
particulieren van 's Lands dok te 
Pontianak . , 

151. Ontvangsten in verband 
met. het, op ver: oek van belang
hebbenden, verrichten van sommi
ge werkzaamheden door haven
meesters of als zoodanig dienst
doende ambtenaren op Zon- en 
feestdagen . 

152. Ontvangsten met betrek
king tot het station voor draad
looze telegraphic te Weltevreden . 

153. Verrekening der geldswaar
de van de nit den voorraad der 
opslagplaatsen, uitgezonderd de 
marine-magazijnen te Soerabaja, 
aan de onder hetdepartement der 
marine behoorende diensten ver
strekte steenkolen . . . . . 

154. Verrekening der geldswaar
de van de uit den magazijnsvoor
raad buiten <lien der marine-maga
zijnen te Soerabaja aan de onder 
het departement der marine be
hoorende diensten verstrekte ver
duurzaamde levensmiddelen en 
andere goederen. 

155. Inhoudingen op de soldijen 
van de inlandsche schepelingen 
der zeemacht wegens verstrekte 
kleeding, zoomede wegens andere 
voorloopig door den Lande gedane 
betalingen, welke met de soldij 
warden verrekend. 

156. Inhoudingen op de soldij
en van de inlandsehe schepelingen 

·der gouvernementsmarine wegens 
verstrekte kleeding, zoomede we
gens andere voorloopig door den 

1918 

482,500 

1,000 

10,900 

1,400 

1,137,100 

168,800 

21,200 

16" 
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Lande gedane betalingen, welke 
met de soldij worden verrekend . . f 

157. 'l.erugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
landsdienaren verstrekt . . 

158. Andere ontvangsten . . • 

46,700 

17,000 

4,~o 

Plaatsel,ijlc en gewestel,ijk zelfbestuur. 

159. Rente en terugbetaling van 
geldleeningen door plaatselijke en 
gewestelijke 7elfbesturen. . . . . 1,680 

160. Terugbetaling door de be
trokken gerneenten van de helft van 
de kosten van indicnststelling van 
bmgernecsters . . . . . . 67,840 

Ontvangsten van gemengden aard en toe'vallige 
baten. 

161. Verkoop van voor 's Lands 
dienst bestemde bruikbare goede
ren uit den voorraad van : 

a. het departemont der burger
l~jko openbare werken. . .... 

b. de overige departementen van 
burgeilijk bestuur. . . . . . . . 

162. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen 
van den burgerlijken dienst. . . . 

163. Alle andere ontvangsten . 

281,oro 

280,00(' 

50,000 
700,000 

Te zarnen . . .f 366,673,946 

1 Juni 1918. WET, houdende w1Jz1gmg en 
verhooging van het Iste hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie voor het, dienstjaar 1918. S. 314. 

1 Juni 1918. WE'I', houdende wijziging en 
verhooging der begrooting van uitgaven 
van Nederiandsch-Indie voor het dienstjaar 
1918, ten behoeve van den aanleg van 
trarnwegen van Bandoen_q over Bandjaran 
naar Koppa en van Gempolkerep naar Kerto
sono, alsmede van de spoorverdubbeling 
Wonokromo-Krian. S. 315. 

l Juni 1918. WET, houdende goedkeuring van 
de overschrijding van eenige onderafdee
lingen van hoofdstuk I der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1916. S. 316. 

l Juni 1918. WET, houdende goedkeuring 
van de overschrijding van hoofdstuk II der 
begrooting jvan uitgaven van N ederlandsch
I ndie voor het dienstjaar 1916. S. 317. 

1 Juni 1918. WET, houdende goedkeuring van 
de oversohrijding van eenige artikelen van 
de koloniale huishoudelijke begrooting yan 
Siwiname voor het dienstjaar 1916. S. 318. 

1 Juni 1918. WET, houdende goedkeuring van 
de overschrijding van eenige artikelen van 
de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Gura,;ao voor het dienstjaar _1916. S. 3111. 

1 Jimi 1918. WET, houdende nadere verhoo
ging van ,bet elfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1916. S. 320. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het gezamenlijk 

bedrag van de Illde afdeeling en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk 'verhoogd met f 119,197.46. 

1 Juni 1918. 'WET, houdende nadere verhoo-
ging van het elfde hoofdstuk der Staatshe
grooting voor het dienstjaar 1916. S. 321. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het gezamenlijk 

bedrag van de Ude afdeeling en het eindcij
fer van dat hoofdstuk met een gelijk bedrag 
verhoogd. 

1 Jiini 1918. WET, houdende bekrachtiging 
van een krediet door den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie geopend 
boven de begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1917. 8. 322. 

1 juni 1918. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin, betreffende menin
gitis cerebrospinalis epidemica. 

Het Staatstoezicht ,op de volksgezondheid 
stelt een onderzoek in naar de epidemologie 
van meningitis cerebrospinalis epidernica. Dat 
onderzoek zal zich uitstrekken naar de als 
epidemische meningitis aangegeven ziektegeval
len en naar de sterJte_qevallen aan andere vor
men van meningitis. Daarvoor zullen aan de 
behandelende geneeskundigen inlichtingen wor
den gevraagd door hen uit te noocligen eene 
vragenlijst aan den betrokken inspecteur van 
de volksgezondheid in te zenden. Nu komen 
de sterftegevallen aan andere vormen van me
ningitis eerst ter kennis van de betrokken 
inspecteurs in den loop der op het overlijden 
volgende maand door de inzending der sterfte
telkaarten door de gemeentebestur~n. Opdat 
nu genoemd onderzoek doel treffe, zal het 
spoediger moeten worden ingesteld. 

Mitsdien heb ik de eer U H.E.G. te verzoeken 
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de· gemeentebesturen en door tusschenkomst 
van dezen de ambtenaren van den burgerlijken 
stand in Uwe provincie uit te noodige_n, van 
elke verklaring van overlijden, waarin als doods
oorzaak is vermeld meningitis (meningitis, me
ningitis tuberculosa, meningitis serosa, menin
gitis cerebrospinfllis, hersenziekte) aanstonds 
kennis te geven aan den medischen inspecteur 
van de volksgezondheid, · met vermelding van 
woonplaats en leeftijd van den overledene, 
datum van overlijden en naam en woonplaats 
van den geneeskundige, die de verklaring van 
overlijden Rfgaf. 

3 httJ,i 1918. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1918. (Posten 
wegens crisisuitgaven.) S. 323. 

Bij deze wet worden twee artikelen inge
lascht. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der IIIde afdeeling met f 36,000 en 
dat der IVde afdeeling met f 950,000; 

terwijl het eindcijfer van het tiende .hoofd
stuk der Staa~sbegrooting voor het dienstjaar 
1918 wordt verhoogd met f 986,000. 

3 Juni 1918. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staats
b'egrooting van het dienstjaar 1918. (Ver-
schillende onderwerpen.) ::-. 324. • 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt de omschrij -
ving van ecnige artikelen gewijzigd e_n word t 
een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal "der Iste afdeeling met f 333,000 ; 
dat der IIde afdeeling met f 850,300 ; · 
dat der IVde afdeeling met f 60,000 ; 
dat der Vde afdeeling met f 4100 ; 
en wordt verminderd: 
het totaal der IIIde afdeeling met f 5000 ; 
terwijl het eindcijfer van het Xde hoofdstuk 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918 
wordt verhoogd met f 1,242,400. 

3 Juni 1918. WET, tot wijziging der- wet van 
15 December 1917 (8/aatsblad n°. 700), 
tot regeling van het hooger landbouw- en 
hoogerveeartsenijkundig onderwijs. S. 325. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wif in overweging gen omen hebben, 

dat wijziging van de wet van 15 December 
1917 (Slaatsblad n°. 700), tot regeling van het 
hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig 
onderwijs, noodzakelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Jn de wet van 15 December 1917 

(Staatsblad no. 700), tot regeling van het hoo
ger veeartsenijkundig onderwijs, worden de 
volgende wijzigingen gebracbt :• 

I. In het vierde lid van artikel 27 vervalt 
de punt aan het slot, terwijl aan deze alinea 
wordt toegevoegd: ,, , terwijl hij, dieter zake 
van liet onderwijs der hoogleeraren en lectoren 
van Rijksuniversiteiten en -boogescholen en 
der leeraren van de Rijks hoogere land-, tuin
en boschbouwschool te ·Wageningen en van 
de Rijksveeartsenijschooi' te Utrecht eene som 
van meer dan f 600 heeft betaald, slechts zoo..: 
veel verschuldigd is, als aan het bedrag van 
f 800 ontbreekt."; 

11. In ·bet vierde lid van artikel· 49 wordt 
in plaats van ,,Voor de toelating tot het laat
ste examen·• gelezen ,,Voor de toelating tot 
het laatste gedeelte van het examen"; 

Ill. Aan artikel 63 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende : 

,,2. Door Ons wordt, eveneens bij alge
meenen maatregel van bestuur, vastgesteld, 
welke afwijkingen van de in het vierde lid 
van artikel 49 gestelde eischen van practisch~ 
voorbereiding zullen gelden voor hen, die zicb 
wenschen te onderwerpen aan het laatste ge
deelte van het examen ter verkrijging van het 
diploma van veearts en v66r 9 Maart ·1918 
een of meer examens aan de Rijksveeartsenij
school te Utrecht met gunstig gevolg hebben· 
afgelegd.", 

terwijl voor het eerste lid wordt ingevoegd 
,,l."; 

IV. Na artikel 69 wordt ingelascht een 
nieuw artikel, luidende : 

Art. 69bis. ·1. Zij, die op 8 Maart 1918 
waren ingeschreven als leerling der Rijks 
hoogere land-, tuin- en boschbouwschool te 
Wageningen of der Rijksveeartsenijschool te 
Utrecht, kunnen tot den derden Dinsdag der 
maand' September 1918 kosteloos de lessen van 
hoogleeraren en lectoren .van respectievelljk de 
Landbouwhoogeschool en de Veeartsenijkun
dige hoogescbool volgen, terwijl de inmiddels 
te dier zake betaalde gelden aan de betrokke
nen, op hun verzoek, kunnen worden terug
gegeven. 

2. Den in bet eerste lid van di t artikel be
doelden belanghebbenden wordt door den 
rector-magnificus een bewijs van inschrijving 
uitgereikt, dat, met afwijking van het bepaalde 
bij het tweede lid van· artikel 28, to.t den 
derden Dinsdag . der maand September 1918 
geldig is." 
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. 2. Deze wet treedt in werking met ingang 
'van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-GraveD.hage, den 3den Juni 1918. 

. WILHELMINA. 
De Min. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uit,qeq. 7 Jiini 1918.) 

3 Jimi 1918. WET, tot w(jziging der wet van 
3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 344) hou
dende verbod tot uit- eu vervoer van 
sommige artikelen. f':. 3~6. 

Wn WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat do wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad 
n°. 344) gewijzigd bij de wetten van 31 Decem
ber 1915 (Staatsblad n°. 532) en 1 September 
1917 (Staatsblad n°. 578) herziening behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, cnz. 
Art. 1. Het bepaa]de sub b van art. 1. der 

wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 344) 
gewijzigd bij _de wetten van 31 December 1915 
(Staatsbladn°. 532) en 1 September 1917 (Staats
blad no. 578) wordt gelezen als volgt: 

_ b. ·het vervoer van alle goederen of van I 
bepaalde goederen, geheel of gedeeltelijk, al 
of niet voorwaardelijk, worden verboden. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den Juli 1918. 

WILHELMINA. 
De 171in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUIILI. 

De Min. van Biiitenl. Zaken, J. LouDON. 
De },linister van Financien, TREUB. 

De 171inister van Oorlog, DE JONGE. 
De Jl1inister van Marine, J. J. RA~IBONNET. 

( Uitgeg. 11 Jttni 1918.) 

3 Juni 1918. ,VET, tot verhooging van de 
b9grooting van uitgaven van het Staats-· 
muntbedrijf voor het dienstjaar 1917. 
s. 327. 

3 Jiini 1918. WET, houdende aanvulling en 
verhooging van de begrooting van ont
vangsten en uitgaven van het vVeduwen
en ,veezenfonds voor burgerlijke ambte
naren voor het dienstjaar 1917. S. 328. 

3 J1mi 1918. WET, houdende afwijking van 
de artikelen 23 en 24 der Weduwenwet 
voor · de ambtenaren 1890 ten behoeve 
van de deelgerechtigden in de Weduwen
pensioenfondsen van het korps ingeni~urs -
en van de opzicq.ters van. den Rijkswater
staat. :s. 329. 

Bijl. Hand. :.!° Kamer 1917/18, n°. 352, 1-5. 
Hand. id. 1917 /18, bladz. 2586. 
Hand. 1e Kamer 1917/18, bladz. 547, 556. 

W IJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is van artikel 23 der 
Weduwenwet voor de am btenaren · 1890, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 1 December 
1917 (Staatsblad n°. 671), ten behoeve van de 
deelgerechtigden in het Weduwenpensioen
fonds van de _opzichters van den Rijkswater
staat zoomede van artikel 24 van eerstgenoemde 
wet 'ten behoeve van de deelgerechtigden · in 
dat fonds en van die in het Weduwenpensioen
fonds van het korps ingenieurs bij den· Rijks
waterstaat, af te wijken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. t. Artikel 23 der Weduwenwet voor 

de ambtenaren 1890 'is met ingang van het 
tijdstip van liet in werking treden van deze 
wet niet meer van toepassing ten opzichte 
van de deelgerechtigden in het Weduwenpen
sioeQ£onds der opzichters van den Rijkswater
staat - met uitzondering van de ongehuwde 
oud-opzichters - die hun verlangim om in 
het Weduwen- en weezenfonds voor burger
lijke ambtenaren deelgerechti_gd te wor~en 
binnen drie maanden na genoemd tijdstip in 
den vorm · eener schriftelijke ve.rklaring te 
kennen geven aan Onzen Minister van Fi
nancien. 

2. W ordt door deelgerechtigden in het in 
artikel 1 bedoelde Weduwenpensioenfonds van 
de gelegenheid om in bet Weduwen- en weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren deelgerech
tigd te worden, gebruik gemaakt, dar: wordt 
eerstgenoemd fonds met ingang van het tijd
stip van het in werking treden van deze wet 
opgeheven, worden de baten van dit fonds 
gestort in genoemd Weduwen- en weezenfonds 
en komen ten laste van dat fonds de op ge
noemd tijdstip reeds ten laste van het opzichters
weduwenfonds verleende pensioenen, zoomede 
de toekomstige pensioenen v9or de weduwen 
of weezen der opzichters en oud-opzichters 
voor wie de in artikel 1 genoemde wetsbepa
ling van toepassing blijft. 

3, De niet-gepensionneerde en niet in het 
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genot van wachtgeld zijnde. gehuwde iiud
opzichters van den Rijkswaterstaat die van 
de in artikel 2 bedoelde gelegenheid gebruik 
maken, dragen met ing:mg van het.tijdstip 
van het in werking treden van deze wet jaarlijks 
aan het Weduwen- en weezenfonds voor bur-. 
gerlijke ambtenaren bij het bedrag dat zij
laatstelijk v66r hun ontslag als opzicht9r, of, 
-:- betreft het oud-opzichters die v66r 1 J anuari 
1891 werden ontslagen -. op dien datum als 
zoodanig aan bijdrage voor weduwe-en weezen
pensioen verschuldigd zouden zijn geweest, 
wanneer zij op eerstbedoeld, respectievelijk 
laatstgenoemd tijpstip tot de deelgerechtigden 
in dat fonds hadden behoord. 

4. De pensioenen van de weduwen of weezen 
der opzichters en oud-opzichters van den 
Hijkswaterstaat voor wie de in" artikel 1 ge
noemde wetBbepaling van toepassing blijft, 
worden geregeld volgens de in het tweede lid 
van artikel 24 der Weduwenwet voor de ambte
naren I 890 bedoelde bepalingen. 

Deze · opzichters en oud-opzichters dragen 
met ingang van het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet aan het Weduwen- en 
weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren bij 
op den voet waarop zij, ware het in artikel l 
bedoelde Wedmvenpensioenfonds niet opge
heven, aan dat fonds zouden hebben gecon' 
tribueerd. 

5, De door de deelgerechtigden in. het 
Weduwenpensioenfonds van het korps inge
nieurs bij den Rijkswaterstaat en in dat van 
de opzichters van den Rijkswaterstaat aan die 
fondsen verschuldigde jaarlijksche bijdragen 
worden in afwijking van artikel 24, tweede 
lid, der Weduwenwet voor de ambtenaren 
1890, met ingang van het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet, berekend over 
de op het tijdstip van het, in werking treden 
van eerstgenoemde wet aan de verschillende 
rangen en klassen verbonden traktementen, 
Voor het overige blijven de in genoemde wets
bepaling bedoclde, op die bijdrageri betrekking 
hebberide bepalingen van kracht. 

6. Deze wet treedt in werking met den dag 
volgende op dien van hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den Juni 1918. 

WILHELMINA. 

-De Minister van Financii!n, TREUB. 

(_Uitgeq. 24 Jwii 1918.) 

3 Juni 1918. WET, tot goedkeuring van den 
onderhandschen verkoop ·aan_ het Water
schap ·,,Woudsend c. a." van- de rechten 
van den Staat op de .plassen genaamd 
,,Het Swin" en ,,De Nijegasterpoel'' 

0

kadastraal bekend gemeente Koitdum, 
sectie C, nos. 257_ en 919. 8. 3':10. 

3 Juni 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leeningfonds 1914 
voor het dienstjaar 1917. ::-. 3~1. 

-'I 
3 Juni 1918. WET, tot verklaring van het 

algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het staticinsemplace
ment Heerlen. S. 8B2. 

3: Juni 1908. W:E'J', tot verklaring. v,in het 
algemeen ni,t der onteige~ing van ei~en
dommen noodig voor _den Waterweg van 
Dordrecht naar Zee. 8. :333. 

3 Juni 1918. WET, tot verklaring van bet 
aJgemeen nut der onteigening van eigen
dommen noodig- voor de verbreeding en 
omlegging van een gedee!te van den Rijks
weg van Amsterdam naar Haarlem te. 
Halfweg .. 8. 3::\4, 

3 Juni 1918.' WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen noodig voor de verbetering van 
den Rijksweg van Amsterdam naar Utr_echt 
ter plaatse van de. Duivendrechtsche brug. 
P. 335. 

3 Juni 1918. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie en Tele
fonie voor het dienstjaar 1917. S. 336. 

3 Juni 1918. WET, tot wijziging van het 
negende boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 33i. 

Bij deze wet wor,lt een artikel verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt bet totaal van 

de VIIIste afdeeling, alsmede het eindcijfer 
vaDc genoemd hoofdstuk verhoogd met een be, 
drag van twee millioen vijfhonderd vijf en vijftig 
duizend negenhonderd en drfo en zeventig gulden: 

3 Juni: 1918. WET,_ houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie en T_ehifo
nie voor het dienstjaar 1918. S. 338. 
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3 Juni 1918; WET, tot verhoogfog van de nancien, daartoe gemachtigd bij de wet van , .• -
begrooting van fokomsten 'en uitgaven ter eenre, 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te en 
IJmuiden voor het dienstjaar 1917. S. 339. de Hollandsohe IJzeren Spoorweg-M aatsohap-

3 Juni' 1918. · WET, houdende machtiging 
tot ruiling van onroerende goederen te 
Haarlem met het Departement Haarlem 
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
s. 340. 

3 Juni 1918. WET, houdende machtiging tot 
het aangaan van eene overeenkomst met 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij betreffende den 'spoorweg van Eg
mond aan Zee over Alkmaar naar Bergen 
aan Zee. S. 341. 

W1J WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo _ Wij in overwegfog genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de verhouding te regelen 
van den Staat tot de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij met betrekking tot den 
spoorweg van Egmond aan Zee over Alkmaar 
naar Bergen adn Zee en dat de .Ministers van 
Waterstaat en van Financien bij de wet be
hooren te worden gemachtigd tot het aangaan 
van de te dien einde met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij te sluiten over
eenkomst; 

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

Onze Ministers van Waterstaat en van Fi
nancien worden gemachtigd om namens den 
Staat de in ontwerp bij deze wet gevoegde 
overeenkomst _betreffende den spoorweg· van 
Egmond aan Zee over Alkmaar naar Bergen aan 
Zee met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-
1\foatsch~ppij aan te gaan, nadat in het hoofd 
daarvan zal zijn ingevuld de dagteekening dezer 
wet en het nummer van het Staatsblad, waarin 
zij zal worden afgekondigd. 

-Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den Juni 

1918._ 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 
De :Minister van Finanoien, TREUB. 

( Uitgeg, 22 Juni 1918.) 

OVEREENKOMST betreffende den spoorweg 
Egmond aan Zee-Alkmaar-Bergen aan 

- Zee. 

Tusschen 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 

door de Ministers van '\Vaterstaat ·en van Fi-

pij, gevestigd te Amsterdam, in deze overeen
komst aangeduid als de Maatschappij, ver
tegenwoordigd door hare Directie, 
ter andere zijde, 

is het volgende overeengekomen : 

HOOJ!'DSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. Verbintenis tot exploitatie. Gon-
oessie. - (1) De Maatschappij verbindt zich 
tot het exploiteeren of doen exploiteeren van 
een spoorweg, als bedoeld bij art. 1 der wet 
van 9 Juli 1900 (Staatsbladn°. 118), doch waarop 
geen vervoer plaats heeft dan met eene snel
heid van ten hoogste 35 kilometer per uur, 
van Egmond aan Zee over Alkmaar'naar Bergen 
aan Zee, voor de exploitatie waarvan haar bij 
deze concessie verleend wordt. 

(2) Ingeval eene voor de exploitatie van 
den spoorweg verleende concessie of vergun
ning mocht komen te vervallen, is de Maat
schappij alleen dan bevoegd de exploitatie te 
staken of te doen staken, indien naar het oor
deel van den Minister van W aterstaat zonder 
die concessie of vergunning eene behoorlijke 
exploitatie niet wel mogelijk ,is. 

Art. 2. Gebruik van Rijkswerken of Rijks
eigendommen. - (1) De concessieverleening, 
bedoeld in art. 1, geeft aan de Maatschappij 
niet het recht, gebruik te maken van Rijks
werken of Rijkseigendommen. 

(2) Zoodanig gebruik is haar slechts geoor
loofd na verkregen vergunning van het bevoegd 
gezag, en met inachtneming van de aan die 
vergunning verbonden voorwaarden. 

HOOFDSTUK II. 

BEPALINGEN BETREFFENDE WIJZIGING, VER· 
BETERING, UITBREIDING EN ONDERHOUD VAN 

DEN SPOORWEG. 

Art. 3. W erken tot wijziging, verbetering of 
uitbreiding. - (1) Indien de Maatschappij of, 
indien zij de exploitatie heeft overgedragen, de 
exploitante het noodig acht werken tot wijzi
ging, verbeterfog of uitbreiding van bestaande 
w·erken of wel nieuwe werken te maken, zoo 
zullen de uitgewerkte plannen, in drievoud, 
alsmede, eveneens in drievoud, de voor de uit
voering van die werken opgemaakte bestekken, 
aan de goedkeuring, van · den Minister van 
'\Vaterstaat worden onderworpen. 

(2) Zoodra de Minister van Waterstaat in-
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voering van een door hem aan te geven stelsel 
van electrische beweegkracht in het belang van 
het verkeer noodig acht, zal de Maatschapp~j 
verplicht zijn bescheiden als in het eerste lid 
bedoeld, met begrootingen van kosten, voor 
de daartoe benoodigde werken, binnen een door 
den Minister te bepalen termijn · aan· hem ter 
goedkeuring in te zenden. Nadat genoemde 
Minister aan de Maatschappij·zal hebben mede
gedeeld, dat deze bescheiden, voor zooveel 
noodig gewijzigd, als goedgekeurd zijn te be
schouwen, moet de Maatschappij de bedoelde 

• werken, volgens de goedgekeurde plannen en 
bestekken, binnen·een door den Minister nader 
te bepalen termijn uitvoeren en den spoorweg 
volgens het aangegeven stelsel van electrische 
beweegkracht, onder de daarvoor alsdan door 
den Minister te'·stellen voorwaarden in exploi
tatie brengen. Meent de Maatschappij, dat de 
exploitatie volgens het door den Minister aan- · 
gegeven stelsel niet in het belang van het ver
keer noodig is of dat de opbrengst van den 
spoorweg na den om bouw in het blijvend nadeel 
der Maatschappij zal zijn, dan kan de Maat
schappij omtrent de vragen, of zoodanige 
exploitatie al dan niet in .het belang van -het 
verkeer noodig is te achten en of die exploitatie 
de rentabiliteit van den spoorweg al dan niet 
blijvend zal verminderen,_de beslissing inroepen 
van drie overeenkomstig art. 27 te benoemen 
scheidsmannen. Bij de beslissing omtrent de 
eerste vraag-zal als noodig aangemerkt worden, 
alles waaraan in bet belang van het verkeer 
behoort te worden voldaa~. 

(3) De in het vorig lid omschreven verplich
ting vervalt, zoodra de totstandkoming van 
een andere electrische spoorw'egverbinding 
tusschen alle of enkele der door den spoorweg 
verbonden plaatsen ·verzekerd is. 

(4) Ten aanzien van deze werken gelden -
voor zooveel toepasselijk - de bepalingen dezer 
overeenkomst. 

Art. 4. Aanbesteding, uitvoering en toezicht. -
(1) De Minister van Waterstaat kan openbare 
of onderhandsche aanbesteding der in art. 3 
bedoelde werken gelasten. 

(2) De werken moeten uitgevoerd worden 
naar de door den Minister van Waterstaat 
goedgekeurde ontwerpen en bestekken, behou
dens zoodanige wijzigingen, als tijdens de uit
voering door <lien Minister mochten worden 
gelast of toegestaan. 

(3) Door Rijksambtenaren wordt toezicht ge • 
houdenfoplde!nitvoering van alle werken,zonder 
dat echter de Staat daardoor eenige aanspra
kelijkheid voor die uitvoerfog op zich neemt. 

(4) De Minister van Waterstaatis'bevoegd de 
werken onmiddellijk te doen staken, wanneer 
gehandeld wordt in strijd met de voorwaarden 
dezer overeenkomst, met de goedgekeurde ont- , 
werpen en bestekken, of met de door of namens 
hem gegeven bevelen. 

Art. 5. Onvoldoende uitvoering. - Blijkt, naar 
het oordeel van den Minister van W aterstaat, 
van onvoldoende · uitvoering der werken, en 
blijft de l\'[aatschappij in gebreke bij de eerste 
aanzegging aan de bevelen tot verbetering te 
v_oldoen, zoo is de Minister bevoegd op kosten 
der Maatschappij · het noodige te doen ver
richten en kan hij' zich ·daartoe in het bezit 
doen stellen van hetgeen voor de uitvoeriug 
dier werken voorhanden is. 

Art. 6. Oudheden. Wordt in de ontgravingen 
voor de uitvoering van werken tot wijziging, 
verbetering of uitbreiding van den spoorweg 
eenig voorwerp gevonden, belangrijk, oor kunst, 
oudheidkunde, penningkunde of natuurlijke ge
schiedenis, dan wordt dit tegen schadeloos
stelling aan den Staat afgestaan. 

Art. 7. Waterlossing en middelen van gemeeJi
sclwp. - (1) De Minister van Waterstaat kan 
de uitvoering verbieden of doen staken van elk 
werk, dat voor den vrijen afloop van het water 
hinderlijkis, of het vrije vervoer op de bestaande 
middelen van gemeenschap, welke die ook zijn 
mogen, kan storen. 

(2) Hij kan te allen tijde de Maatschappij 
noodzaken tot het nemen van maatregelen en 
desnoods op hare kosten alle noodige werken 
doen uitvoeren, waardoor in elk geval de vrije 
afloop van het water en het vrije verkeer op 
de wegen, kanalen en~., waarover of waarlangs 
de spoorweg loopt, verzekerd worden. 

Art. 8. Beschrijvende staat en situatieteeke
ning. - (1) Voor zoover zulks nog niet is ge
schied, is de Maatschappij verplicht binnen een 
jaar na de dagteekening van deze overeen
komst, of, bij v1·oegere naasting, ten minste 
eene maand v66r den dag van naasting, op 
hare kosten de spoorbaan, voor zooveel op 
eigen baan gelegen, alsmede de hierna bedoelde, 
buiten de eigenlijke spoor·; ,aan gelegen onroe
rende goederen, voor zoover deze laatste naar 
het oordeel van den Minister van Wate1staat 
daarvan niet behooren te worden uitgesloten, 
behoorlijk te doen afpalen, zoomede van den 
spoorweg, - waaronder zijn begrepen de 
buiten de eigenlijke spoorbaan gelegen on
roerende goederen, waarvan de kosten van 
verkrijging geheel of gedeeltelijk ten laste 
van de bouwrekening gebracht zijn, ....,. een 
beschrijvenden staat, toegelicht door eene 
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duidelijke situatieteekening, ·en voor zooveel 
de spoorweg op eigen baan is aangelegd, door 
een kadastraal plan, in overleg met den Minister 
van Waterstaat te doen opmaken, enter goed
k~uring aan <lien Minister in te zenden. 

(2) De Maatschappij zendt van den beschrij
venden staat met kadastraal plan en teekening, 
binnen eene maand na de goedkeuring, aan voor
noemden Minister twee gewa9,rmerkte copieen. 

(3) De Minister is, bij nalatigheid van ·ae 
llfaatschappij bevoegd, hetgeen in <lit artikel 
voorgeschreven is, voor hare rekening te doen 
verrichten. 

(4) Bij het einde van elk jaar, alsmede bij 
de naasting, word en in den 'beschriJvenden 
staat, in het kadastrale plan, en iri de situatie
teekening de noodige wijzigingen aangebracht. 
Eene opgave van de door de Maatschappij 
noodig geachte wijzigingen wordt jaarlijks v66r· 
1 Mei, alsmede bij de naasting, door haar aan 
den Minister van Waterstaat in tweevoud toe
gezonden. 

(5) Na verificatie en accoordbevinding van 
die. opgave worden de in den beschrijvenden 
staat, in het kadastrale plan, en in de sit-uatie
teekening aan te brengen wijzigingen door ge
noemden Minister bij proces-verbaal vast
gesteld. De kosten dezer processen-verbaal, 
welke in tweevoud moeten worden opgemaakt, 
zijn ten laste van de l\faatschappij. 

Art. 9. Onderhoid. - De Maatschappij is 
verplicht den spoorweg in goeden staat te 
onderhouden. 

HOOFDSTUK III. 

BEPALINGEN. BETREFFENDE DE EXPLOITATIE. 

Art. 10. TVijze van vervoer. Het vervoer op 
den spoorweg zal, behoudens het bepaalde in 
art. 3, door middel van stoomkracht en met 
geene grootera snelheid · dan van 35 kilometer 
per uur geschieden. 

Art. 11. Rollend materieel. - (l) Het rollend 
materieel moet zich steeds in goeden staat van 
onderhoud bevinden. 

(2) Rollend materieel, dat naar het oordeel 
van den Minister van vVaterstaat niet aan in 
het belang der veiligheid te stellen eischen vol
doet, moet op de eerste aauschrijving van <lien 
Minister buiten· gebruik gesteld worden. 

Art. 12. 1l1aximum-vrachtprijzen en minimum
aantal treinen. - (1) De Minister van Water
staat stelt voor het berekenen van vrachtprijzen 
voor het vervoer, zoomede van eventueel 
daarbij in rekening te brengen bijkomende kos
ten, maxima vast. Geene vrachtprijzen of 
bijkomende kosten mogen worden geheven, 

waarbij deze maxima overschreden worden. 
Van elk ,ingevoerd tarief voor het vervoer en 
eventueel voor bijkomende kosten, wordt on
middellijk kennis gegeven aan den Minister van 
W'aterstaat. 

(2) De ilfaatschappij is verplicht dagelijks, 
met uitzondering van Zondagen en bij de wet 
van 20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 294) daarmede 
gelijkgestelde dagen, ten minste vier treinen 
voor reizigers in elke richting te doen loopen, 
tenzij haar door den Minister van Waterstaat 
vergund wordt, dit aantal te verniinderen. 

(3) Op het baanvak Bergen-Bergen aan Zee 
zal de in het tweede lid omschreven verplichting 
slechts gelden gedurende het tijdvak van 1 Juni 
tot 1 October van elk jaar. In de overige 
maanden des jaars znllen op bedoeld baanvak 
slechts treinen rijden, voor zooveel dit door den 
Minister van 1Vaterstaat, de Maatschappij en, 
ingeval van exploitatie door derden, ook de 
exploitante gehoord, zal worden voorgesclireven. 

Art. 13. 111 aterieel voor militair vervoer. -
Een door den Minister van Waterstaat te be
palen aantal wagens, voor het vervoer van goe
dereu of van paarden en vee bestemd, moeten 
zoo ingericht worden, dat daarmede krijgsvolk, 
paarden· en oorlogstuig kunnen vervoerd 
worden. 

Art. 14. Treinen voor 's Rijks dienst. - (1) De 
llfaatschappij zal zoowel des daags als des. 
nachts de treinen doen loopen, die door of 
namens den Minister van Waterstaat ten be
hoeve van .'s Rijks _dienst verlangd worden, 
tegen vergoeding van f 0.60 per treinkilometer 
voor een dagtrein en van f 0.95 per treinkilo
meter voor een nachttrein. 

(2) De Maatschappij mag die treinen ten 
bate harer exploitatie gebruiken, indien - en 
onder · de voorwaarden waarop - dat door 
genoemden Minister zal worden vergund. 

Art. 15. jyJilitair vervoer. - (1) De locomo
tieven en wagens welke het Departemcnt van 
Oorlog nu of later voor zijne rekening mocht 
aanschaffen, om te dienen voor militair·gebruik, 
zullen op den spoorweg, voor zooveel de in
richting van die locomotieven en wagens mede 
voldoet aan de op den spocirweg toepasselijke 
wettelijke bepalingen, worden toegelaten tegen 
betaling naar een vast te stellen tarief. 

•·(2) Van die locomotieven en wagens zal door 
het Departement van Oorlog gebruik worden 
gemaakt zonder den dienst op den spoorweg te 
verhinderen of te belemmeren, en met inacht
neming van de algemeene belangen ten opi.ichte 
van het gewoon verkeer. 

(3) De hierbedoelde nitsluitend militaire 
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treinen zullen onde1' de leiding van niilit~ir I bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134), · 
personeel warden gesteld. · naast, of welingeval de Maatschappij ingevolge 
· (4) Binnen drie maanden na de dagteekening art. 27 dier overeenkomst van haar .rechteµ 

dezer overeenkomstis de Maatschappij verplicht wordt vervallen verklaard, zal de in art. 1 
om met het Departement van Oorlog over het genoemde spoorweg door den Staat, ingevolge 
toepassen der ,,Regeling voor het militair ver· art. 39, 3-0 , va11 genoemde overeenkomst, mede 
voer over de·- tramwegen" en over ee:ri uit- warden overgenoiilen. 
sluitend militair tarief voor vervoer in locaal- en· (3) De naasting, bedoeld" in· het eerste lid 
rechtstreeksch verkeer, eene overeenkomst aan van dit artikel, geschiedt tegen den in art. 21 
te gaan van gelijken aard als op het tijdstip aangegeven prijs. Deze prijs maakt ook het 
van onderteekening van deze overeenkomst zal bedrag uit, dat ingevolge het bepaalde bjj 
zijn gesloten met de overige Nederlandsche art. 39, sub i, der overeenkomst van 21 Januari 
spoorwegen, waarop het Vereenvoudigd Locaal- 1890 voornoemd. door den Staat voor dezen 

'spoorwegreglement 1902 van toepassing is. spoorweg·aan de Maatschappij verschuldigd is, 
Art. 16. Maatregden in het bdang van het zullende mitsdien ter vaststelling van dien prijs 

verkeer over de publieke wegen en va.n het scheep- de spoorweg geacht warden ingevolge het eerste 
va.artverkeer. - (1) De Maatschappij is verplicht lid van dit artikel te zijn genaast, indien de 
den dienst op den spoorweg zoodanig uit te spoorweg overeenkomstig het bepaalde in het 
voeren, dat het verkeer over de publieke wegen tweede lid door den Staat wordt overgenomen. 
en het scheepvaartverkeer zoo ruin mogelijk (4) Het voornemen tot naasting ingevolge het 
warden belemmeril. eerste lid van dit artikel zal · ten minste drie 

(2) De beweegbare bruggen in de11. spoorweg 
moeten geopend zijn voor zooveel en _ op de 
tijden, waarop dit door den M;inister van 
Waterstaat, de Maatschappij gehoord, zal war
den bepaald. 

(3) De Maatschappij onderwerpt zich aan de 
voorschriften, welke genoemde Minister verder 
in het belang van het verkeer over de pubiieke 
wegen en van het scheepvaartverkeer zal geven. 

Art. 17. Bekendm.a.kingen. - (1) De Maat
schappij is verplicht maandelijks eene opgave 
van de totale opbrengst der exploitatie van de.n 
spoorweg en van- die opbrengst per dag en per 
kilm:neter wegens het vervoer van reizigers, 
goederen, enz. over den spoorweg over de afge
loopen maand en over het verstreken gedeelte 
des jaars, met bijvoeging van eene opgave van 
de· op brengst · terzelfder zake over de gelijke 
tijdvakken van het vorige jaar, aan den Mi
nister van Waterstaat, die tot publiceering van 
een en antler van Regeeringswege bevoegd is, 
in te zenden. 

(2) Het model voor die maandelijksche op
gaven wordt door den Minister van Waterstaat 
vastgesteld. 

HOOFDSTUK IV. 

BEPALINGEN BETREFFENDE NAASTING. 

Art. 18. Bevoegdheid en verplichting van den 
Staat tot naasting. - (1) De Staat is te allen 
tijde bevoegd den spoorweg te naasteu. 

(2) Ing"eval de Staat de eigendommen der 
Maatschappij overeenkomstig· art. 39, der 
tusschen den Staat en de Maatschappij gesloten 
overeenkomst van 21 J anuari_ 1890, bekrachtigd 

maanden te voren ter ·kennis der Maatschappij 
gebracht warden. Indien de wet, waarbij de 
naasting wordt bevolen, niet is uitgevaardigd 
binnen een jaar na die kennisgeving, wordt 
deze geacht niet te zijn geschied. 

Art. 19. TV a.t de Sta.at bij Ma.sting verlcr{jgt. -
(1) Bij naasting ingevolge het eerste lid van 
art. 18, of bij overnemi11g ingevolge het tweede· 
lid van dat artikel verkrijgt de Staat alle on
roerende goederen, welke volgens den in art. 8 

bedoelden beschrijvenden staat, in verband met 
de in art. 20 beduelde bouwrekening, deel uit
maken van den spoorweg. 

(2) 'levens v'erkrijgt de Staat alle voor de 
e..xploitatie va11 den spoorweg g~bruikt wordende 
of tot di t ge bruik bestemd zijnde roerende 
goederen, welke aan de Maatschappij in eigen
dom toebehooren. 

HOOFDSTUK V._ 

BEPALINGEN VAN GELDELIJKEN AARD. 

Art. 20. § 1. Bouwrelcening. - (1) Door de 
Maatschappij wordt een bouwrekening van den 
spoorweg aangelegd. 

Deze rekening wordt : 
a. voorloopig afgesloten per 1 Januari 1918; 
b. j aarlijks bijgeschreven ; · 
c. definitief afgesloten op den dag van 

naasting. 
(2) Het voorloopige · eindcijfer, het jaarlijk

sche eindcijfer en het definitieve eindcijfer 
warden vastgesteld door den Minister van 
·waterstaat. . 

Art. 20. § 2. TV at op de bouwrekening wordt 
geboekt bij de voorloopige a.fsliiiting. - Bij de 



1918 3 JUN I. -
I 

voorloopige afsluiting wordt op. de bouwreke- verkregen eindcijfer bij proces-verbaal vast' 
ning in het credit geboekt de som der bedragen gesteld. 
- voor zoover deze door den Minister van Art. 21. § 1. Vergoeding bij naasting. --:
Waterstaat zijn goedgekeurd -, welke door de (1) De naasting geschiedt tegen betaling van 
Maat"schappij besteed zijn, ten einde den eigen- eene som, welke wordt verkregen door het, 
dom van den spoorweg te verkrijgen. _ door den Minister van Waterstaat vastgestelde 

Art. 20. § 3. Jaarlijlcsche bijschrijving op definitieve eindcijfer der in art. 20 bedoelde 
de bouwrelcening. - (l) In het tijdvak van de bouwrekening 
voorloopige afsluiting der bouwrekening tot den te verminderen met : 
dag van naasting, wordt het eindcijfer der a. in verband met het bepaalde bij het 
bouwrekening jaarlijks laatste lid van art. 23 het in de ·bouwrekening 

vermeerderd met : voor waarborgsommen geboekte bedrag ; 
a. de uitgaven, door de llfaatschappij ge- b. het bedrag, waarvoor in de bouwrekening 

daan voor werken, als bedoeld in art. 3, voor de roerende goederen geboekt zijn ; 
zoover die uitgaven met goedkeuring van den c. het bedrag, hetwelk volgens de in art. 21 
Minister van Waterstaat gedaan zijn; § 3 sub a bedoelde schatting door deskundigen 

en verminderd met : gevorderd wordt, om de volgens het bepaalde 
b. de terugontvangen waarborgsommen, voor bij art. 19 aan den Staat overgaande onroerende 

zoover ten laste van de bouwrekening ge- goederen · in goeden staat, van onderhoud te 
bracht ; · brengen ; 

c. de in de bouwrekening geboekte waarde d. de geboekte waarde, volgens de in art. 21 
van onroerende goederen, welke vervreemd of § 3 sub b bedoelde vaststelling door deskundigen, 
vervallen zijn, ,en van de onroerende goederen, welke volgens het 

d. het bedrag der waardevermindering, bepaalde bij art. 19 aan den Staat zouden heb
welke in de bouwrekening vermelde onroerende hen moeten overgaan, doch niet meer kunnen 
goederen eventueel door wijziging mochten worden overgedragen ; 
ondergaan. e. de waardevermindering, volgens de in 

(2) Bij de vaststelling van de in het vorig art. 21 § 3 sub d bedoelde schatting door des
lid onder b, c en d, in art. 21 § 1, onder a en b, kundigen, van de voor vernieuwing vatbare 
en in art. 21 § 3, onder d,- bedoelde bedragen onroerende goederen, welke aan den Staat 
wordt onder ,,bouwrekening" mede verstaan overgaan, 
de. door de Stoomtramweg Maatschappij en te vermeerderen met: 
,,Egmond-Alkmaar-Bergen" krachtens art. /. het bedrag, waarop volgens het bepaalde 
28 § 1, van de tusschen den Staat en de ge- bij art. 21 § 3 sub c, de aan den Staat overgaande 
noemde Maatschappij gesloten overeenkomst roerende goederen d?or deskundigen · zijn 
van 28 April 1905 - zooals die is gewijzigd bij geschat. 
de overeenkomsten van 24 September 1907, (2) Indien bij de naasting de ·aan den Staat 
2 December 1908 en 21 Juli 1916 - aangelegde overgaande goederen zijn bezwaard, dan wordt 
en tot 31 December 1917 bijgeschreven bouw- de ingevolge het vorenstaande, eventueel in 
rekening. verband met art. 22, laatste lid, en- art. 23 

Art. 20. § 4. Jaarlijksche opgaven voor de tweede lid, te betalen vergoeding verminderd 
bouwrekening. Vaststelling jaarlijksch eind- met het bedrag van de bezwaring, van de op 
cijfer en definitief eindcijfer. - _(l) De Maat- de opheffing dier bezwaring vallende kosten, 
schappij zendt v66r 1 Mei van elk jaar aan voor zoover deze ten laste van den Staat 
den Minister van Waterstaat eene gespecifi- komen en van de overige voor den Staat uit 
ceerde opga:ve van de in de vorige paragraaf de bezwaring eventueel voortvloeiende kosten, 
bedoelde bedragen over het afgeloopen jaar. schaden en interessen. 

(2) De laatste opgave loopt over het jaar van Art. 21. § 2-. Opgaven voor de naasting. -
naasting en wordt op of zoo spoedig mogelijk (1) De Maatschappij zendt, ten minste eene · 
na den dag van naasting ingezonden. maand v66r den dag van naasting, aan den 

(3) Bij die opgaven worden de bewijsstukken Minister van Waterstaat eene volledige lijst van 
overgelegd, welke door den Minister van Water- de volgens het bepaalde bij art. 19 aan den 
staat worden noodig geacht. Staat overgaande onroerende en roerende goe

( 4) Na verificatie en accoordbevinding wor- deren van den spoorweg. 
den de verschillende bedragen in de bouw- (2) Van die lijst moeten door de llfaatschappij 
rekening opgenomen, en telkenmale het alsdan drie exemplaren tot den dag van naasting 
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worden bijgehouden, ten behoeve van de in 
art. 21 § 3 bedoelde deskundigen. 

Art. 21. § 3. W aardebepaling bij de naasting 
dooi· deskundigen. - Zoo kort mogelijk v66r 
den dag van naasting wordt door drie des-

- kundigen: 
a. het bedrag geschat, hetwelk gevorderd 

wordt om de volgens het bepaalde bij art.19 
aan den Staat overgaande onroerende goederen 
in goeden staat van onderhoud te brengen ; 

b. het bedrag vastgesteld van de geboekte 
waarde van onroerende goederen, welke volgens 
het bepaalde bij art. 19 aan den Staat zouden 
hebben_ moeten overgaan, doch niet meer kun
nen worden overgedragen ; 

c. de waarde geschat van de volgens het 
bepaalde bij art. 19 aan den Staat overgaande 
roerende goederen ; bij deze schatting kunnen 
de verbruiksgoederen berekend worden tegen 
den prijs, waarvoor die goederen op de magazijn
registers der Maatschappij geboekt zijn ; 

d. de waardevermindering geschat, welke de 
voor vernieuwing vatbare onroerende goederen, 
die aan den Staat overgaan, ten' opzichte van 
de in de bouwrekening voor die goederen ge
boekte waarde, hebben ondergaan. 

Art. 22. Vereischte voorraad roerende goederen 
voor voortzetting exploitatie na naasting. ·_ (1) 
Bij het in art. 21 § 3 bedoelde onderzoek door 
deskimdigin moet van de aan den. Staat over
gaande roerende goederen eene voldoende hoe
veelheid in goeden toestand aanwezig zijn, om 
de exploitatie tot en met den 15den dag na 
dien der naasting te kunnen voortzetten. 

(2) Blijkt de vereischte hoeveelheid niet 
geheel aanwezig te zijn, dan wordt de naastings
prijs verminderd met het bedrag, hetwelk naar 
het oordeel der deskundigen voor aanvulling 
zal moeten worden besteed. 

Art. 23. Beding ten behoeve van den Staat 
ten aanzien van concessien en vergunningen. -
(1) De Maatschappij _is gehouden te bedingen, 

· dat lichamen en personen de verbintenissen tot 
het verleenen of verlengen van concessien en 
vergunningen, welke aan .haar ten behoeve van 
den aanleg of de exploitatie van den spoorweg 

- zijn of worden toeg~zegd, in het geval van 
naasting ook tegenover den Staat zullen ge
stand doen. 

(2) Blijkt de Maatschappij niet aan deze 
verplichtingen te hebben voldaan, zoo wordt 
bij naasting op de door den Staat te betalen 
naastingsprijs eene door den Minister van Water
staat te bepalen korting ingehouden, welke tot 
35 ten honderd van dien overeenkomstig art_ 21 
berekenden naastingsprijs kan bedragen. 

(3) Is. aail. .de concessien en vergunningen, 
welke bij de naasting door den Staat wor<len 
overgenomen, de verplichting tot het storten 
van waarborgsommen verbonden, dan is de 
Staat gehouden zich bij de naasting ten opzichte 
van die verplichting in de plaats te stellen van 
de Maatschappij. 

Art. 24. Bevoegdheid van den Staat tot inbezit
neming bij naasting v66r de betaling. - (1) In 
afwachting van het onderzoek en de vaststelling 
van het wegens de naasting door den Staat aan 
·de Maatschappij te betalen bedrag, kan de 
Minister van W aterstaat zich in h~t bezit 
stellen van al hetgeeii bij naastfng door_ den 
Staat verkregen wordt. 

(2) Zoo spoedig mogelijk worden evenwel 
door genoemden Minister aan. de Maatschappij 
het bedrag of de bedragen uitgekeerd, waar
over geen geschil loopt. 

(3) Alle .betalingen door den Staat aan de 
Maatschappij wegens de vergoeding bij naasting, 
geschieden onder bijbetaling van eene rente van 
drie en een half ten honderd per jaar, over het 
tijdvak van den dag van naasting tot· den dag, 
waarop de betaalbaarstelling plaats heefi. 

HOOFDSTUK VI. 

BEPALINGEN VAN VERSOHILLENDEN AARD. 

Art. 25. Inlichtingen. - De Maatschappij 
is verplicht aan den Minister van Waterstaat, 
a:1n door dezen aan te wijzen ambtenaren en 
aan de in deze overeenkomst bedoelde scheids
mannen en · deskundigen, alle inlichtingen te 
verstrekken, zoomede inzage te verleenen van 
al hare boeken en van haar archief, voor zoo
veel een en antler op den ·spoorweg betrekking 
heefi. · · 

Art. 26. Onderzoek naar den toestand ·van 
hetgeen de Staat bij naasting verkrijgt. - De 
Minister van-Waterstaat is te allen tijde be
voegd, een onderzoek te doen instellen naar 
den toestand, waarin al hetgeen bij naasting 
door den Staat zoude verkregen worden, zich 
bevindt. 

Art. 27. Geschillen. Scheidsmannen: Des
kundigen. - (1) Alle geschillen tusschen den 
Staat en de Maatschappij, uit deze overeen

· komst voortspruitende, zullen worden ond~r
worpen aan de uitspraak van drie · scheids
mannen, met dien verstande, dat de al dan 
niet rechtmatigheid van oplegging van boeten 
krachtens het bepaalde bij art. 36, · en het 
bedrag van boeten, niet aan de uitspraak van 
scheidsmannen kunnen · worden onderworpen-

(2) Deze scheidsmannen · \'l'Or_den, __ indien 
tusschen den Minister van Waterstaat en de 
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Ma'ttschappij geen overeenstemming verkregen 
wordt, door ,den bevoegden rechter -benoemd, 
ten verzoeke van de meest gereede partij ; 
z~j doen uitspraak ·als goede mannen naar 
billijkheid. . 

(3) Indien partijen bij de benoem.ing van 
de in de artt. 21 en 22 genoemde deskundigen 
niet tot overeenstemming kunnen komen, 
wordt door de meest gereede partij de tusschen
komst van den bevoegden kantonrechter 
ingeroepen. 

(4) De kosten van eene scheidsrechterlijke 
uitspraak worden gedragen door de partij, 
daarvoor door de scheidsmannen aangewezen. 

(5) De kosten van de desknndigen, bedoeld 
in de artt.-21 ·en 22, worden door den Staat en 
de Maatschappij, ieder voor de helft, gedragen. 

Art. 28. Aansliiiting, medegebruik en kruising 
door andere spoorwegen. - (1) De Minister 
van W aterstaat kan op door hem, de Maat
scha ppij en, ingeval van exploitatie door 
derden, ook de exploitante gehoord, vast te 
stellen .;,.oorwaarden, aan exploitanten van 

· andere spoorwegen de aansluiting aan en het 
medegebruik van den spoorweg, alsmede 
krui.sing van den spoorweg toestaan. 

(2) Omtrent eene eventueel onder die voor
waarden op te nemen, door bedoelde · exploi
tanten verschuldigde vergoeding, is de Maat
sch_appij bevoegd de beslissingin te roepen van 
de in art. 27 bedoelde scheidsmannen. 

_ (3) De Maatschappij is overigens gehouden 
de aansluiting, het medegebruik-en de kruising, 
in het eerste lid van. dit artikel bedoeld, te 
ged9ogen. 

Art. 29. Aa,nleg of wijziging van werken, 
welke met den spoorweg in aanraking komen. 
- (1) Tijdens den geheelen duur dezer over

. eenkomst kan elke aanleg van weg~n, kanalen, 
waterleidiugen, bruggen, duikers of andera 

. werken, die den spoorweg doorsnijden, of 
daarmede in aanraking komen, zoomede 
wijziging van dergelijke reeds bestaande wer
ken, van Rijkswege of krachtens vergunning 
van den Minister van Waterstaat door anderen 
gemaakt worden, zonder dat <lit mag worden 
belet·, of nit dien hoofde, behoudens ·het hierna 

-"bepaalde, eenige andere - schadeloosstelliug 
wordt gevorderd, dan wegens · meerdere kosten 

. van -onderhoud en bewaking. 
(2) Alleen ingeval dergelijke werken in den 

spoorweg eene sterkere helling, teweegbrengen 
dan van 1 op 100, zal schadeloo~stelling kmrnen 
worden gevorderd wegens de kosten van_ de 
daardoor noodzakelijk vereischte meerdere 
trekkracht. 

(3) De Ma,,,tschappij heeft bovendien steeds 
het recht om te vorderen, dat alle kosten van 
aanleg. der in het eerste lid bedoelde werken 
worden gedragen d_oor hem, voor wiens re
kening de aanleg geschiedt. -Tot de kosten 
van aanleg behooren ook die van tijdelijke en 
definitieve werken, welke tengevolge van en 
tijdens den aanleg op of aan den spoor\veg 
moeten gemaakt worden. 

(4) Van dit artikel kan bij · eene krachtens 
art. 2 dezer overeenkonist verleende vergunning 
worden afgeweken. 

Art. 30. · Spoorverbindingen voor magazijnen 
en aanlegplaatsen. - . (1) De Minister van 
Waterstaat is bevoegd, na de Maatschappij 
en, ingeval van exploitatie door derden, ·ook 
de exploitante- te hebben gehoord, vergunning 
te verleenen aan een ieder, die langs den spoor-

of in de nabijheid der stations magazijnen 
of aanlegplaatsen ,in gebruik heeft, deze _op 
zijne kosten door sporen met den spoorweg 
te verb_inden, onder de verplichtiJ1gen, om 
zoo noodig een of meer zijsporen te leggen, 
opdat de te laden of te lossen wagens het 
vrije verkeer op den spoorweg niet belemmeren, 
om de door genoemden Minister in het belang 
der veiligheid voor te schrijven maatregelen 
in acht te nemen, en om die verbindingsspo
;en, ten genoegen van de Maatschappij, in 
goeden . toestand te onderhouden. 

(2) Voor -die spoorverbindingeri. is geene 
andere vergoeding verschuldigd dan van de 
kosten, welke gemaakt zijn om de aansluiting 
tot stand te brengen. 

(3) ,De Maatschappij is verplicht de wagens, 
afkomstig van de bovenvermelde magazijnen 
en aanlegplaatsen en bij de aansluiting staande, 
met de treinen, -welke goederen vervoeren, 
mede te nemen en insgelijks de voor die ip.
richtingen bestemde wagens aldaar van de 
treinen af te haken. Zij zal toelaten, dat 
onder haar toezicht de wagens van hare -ter
reinen naar de bedoelde magazijnen en aanleg
plaatsen vervoerd _ worden. 

Art. 31. Beding ten behoeve van den Staat 
in -overeenkomsten. · - De Maatschappij "is 
verplicht in alle overeenkomsten, -welke den 
spoorweg betreffen en voor een langeren duur 
dan van twaalf maanden aa'ngegaan w:orden, 
de bepaling op te nemen, dat de Staat_ bevoegd 
is zich in _hare plaats. te stellen, indien hij tot 
naasting overgaat. 

Art. 32. Exploitatie door derden. - (1) 
Indien de Maatschappij niet zelve den spoorweg 
exploiteert;, is zij >'.erplicht -de voorwa~rden, 
waarop eene andere onderneming zich met deze 
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exploitatie belast, aan de goedkeuring van 
den Minister van Waterstaat te onderwerpen. 

(2) De Maatschappij blijft evenwel verant
woordelijk voor de nakoming van de ·bepalingen 
dezer overeenkomst. 

(3) De Minister van Waterstaat is bevoegd, 
ingeval van exploitatie van den spoorweg 
door derden, van bepalingen dezer overeen
konist geheel, ten deele of voorwaardelijk 
ontheffing te verleenen. 

(4) Op eene door de Maatschappij met derden 
te sluiten exploitaitie-overeenkomst is de 
bepaling van art. 31 niet toepasselijk. 

Art. 33. § 1. Verpliohting tot postvervoer. 
(1) De Maatschappij is verplicht brieven en 
pakketpost met· de door het Bestuur der Pos
terijen aan te wijzen treinen over den spoorweg 
te vervoeren : 

a. onder het geleide van een of meer 
postbeambten in een afzonderlijk gedeelte 
van een rijtuig of wagen. De grootte en 
inrichting van dat gedeelte zullen moeten 
overeenstemmen ·met de aanwijzingen van het 
Bestuur der ·Posterijen ; indien de grootte of 
inrichting van volgens die aanwijzingen aan
geschafte rijtuigen ·of wagens op verlangen 
van bedoeld Bestuur moeten worden gewijzigd, 
worden de kosten van die wijziging aan de 
Maatschappij vergoed. Ingeval door zoodanige 
wijziging meer dan de helft van het betrokken 

·voertuig voor den postdienst zal worden be
stemd, of ingeval, bij het innemen van minder 
dan de helft, ·de Maatschappij ten genoegen 
van het Bestuur der Posterijen aantoont, 
dat de dan overblijvende· eigen ruimte onge
schikt zou worden voor het doe!, waartoe de 
Maatschappij haar gebruikt, is de Maatschappij 
bevoegd, binnen veertien dagen na ontvangst 
van die beslissing aan_ het Bestiuur der Poste

· rijen mede te deelen, dat zij, eveneens tegen 
vergoeding der kosten van wijziging, het geheele 
voertuig voor den postdienst wenschtin te rich
ten en beschikbaar te stellen. Laatstbedoelde 
wijziging geschiedt volgens aanwijzingen van 
het Bestuur der Posterijen, welke zoo spoedig 
mogelijk aan de Maatschappij worden verstrekt; 

b.· onder het geleide van een postbeambte, 
voor. wien daartoe in een der rijtuigen twee 
vanwege de Maatschappij aan te wijzen zit
plaatsen, onmiddellijk naast elkander, worden 
beschikbaar gehouden. Telkens wanneer dit 
door of vanwege het Bestuur der Posterijen 
wordt verlangd, wordt een derde zitplaats 
afgestaan, welke zich in de onmiddellijke 
nabijheid van de hiervorenbedoelde twee zit-

. plaatsen moet bevinden ; 

o. onder de zorg der treinbeambten. 
(2) Deze verplichting vangt aan op den bij de 

aanw1Jzmg der treinen opgegeven datum, 
indien de aanwijzing is geschied ten minste 
een week v66r dien datum. Indien echter 
de voor het vervoer sub a noodige rijtuigen 
of wagens bij die aanwijzing-nog niet voorhan
den zijn, vangt de verplichting, voor zooveel 
betreft laatstbedoeld vervoer, slechts dan op 
deu aangegeven datum aan, wanneer de aanwij
zing ten minste zes maanden v66r dien datum 
is geschied. 

Art. 33. § 2. Betal,ing voor postvervoer. -
(1) Wegens het hiervoren genoemde vervoer 
zal de Maatschappij onderscheidenlijk geniet_en : 

1°. voor het vervoer in art. 33 § 1 onder a 
omschreven : 

6 cent, indien de voorgeschreven lengte van 
de postafdeeling 3 M. of minder bedraagt ; 

1 cent meer voor elke l½ M. (naar boven 
to£ lengten van l½ M. afgerond), waarmede 
de lengte van 3 M. wordt overschreden ; · 

een en antler per treinkilometer, berekend 
naar den afstand, waarover dit vervoer volgens 
de aanwijzing plaats heeft en metdien verstande, 
dat voor dit vervoer ten minste een totale 
vergoeding wordt toegekend, berekend over 
een loop van 10,000 K.M. 's jaars per rijtuig 
of wagen met postafdeeling, (,vaaronder ook 
begrepen reserverijtuig(en) of wagen(s) ), welke 
door het Bestuur der Posterijen, na overleg 
met de Maatschappij, voor het in art. 33 
§ 1 onder a omschreven postvervoer wordt 
noodig geoordeeld ; dit minimum-aarital K.M. 
wordt echter slechts vergoed, voor zoover 
niet reeds met bedoelde rijtuigen of wagens 
over andere spoarwegen vervaer plaats heeft. 
Wanneer vaar de Maatschappij pastafdeelingen 
van verschillende graotte zijn vaargeschreven, 
wardt het gebruik, dat van elke saart in be
paalde treinen zal warden gemaakt, in overleg 
met het Bestuur der Pasterijen geregeld ; 

20. vaar het vervoer in art. 33 § 1 antler b 
amschreven : 

3 cent, indien twee zitplaatsen maeten warden 
beschikbaar gesteld ; · 

4½ cent, indien een derde zitplaats wardt 
ingenomen; 

een en antler per treinkilameter, berekend 
naar den afstand, waaraver dit ve;rvoer valgens 
de aanwijzing plaats heeft; en 

30_ voar het vervaer in art. 33 § 1 antler o 
omschreven : 

voar zoaver het betreft brievenvervaer, 
2 cent per treinkilometer, berekend naar den 
afstand, waaraver dit vervaer volgens. de 
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aanwijzing plaats heeft, onafhaukelijk van het 
aantal te vervoeren brievenmalen, met een 
minimum van 10 kilometer ; 

10 cent voor elken zak of elke mand post
pakket, onafhankelijk van den afstand. 

(2) De vergoedingen wegens het vervoer 
zullen worden gekweten op declaratie van de 
Maatschappij, in drie-maandelijksche termijnen, 
na aftrek van de verschuldigde zegel- en leges
gelden. 

Art. 33. § 3. V erdere bepalingen betrekkel,ij k 
het postvervoer. - (1) De Maatschappij zal 
overigens met opzicht tot het vervoer gebonden 
zijn aan de volgende bepalingen : 

1°. de·uren van vertrek en aankomst van de 
verplichte treinen worden geregeld in overleg 
met het Bestuur der Posterijen ; 

2°. de kosten van verwarming en verlich
ting van de (afzonderlijke gedeelten .van) 
rijtuigen of wagens, sub a van art. 33 § 1 
bedoeld, zijn ten laste van de Maatschappij ; 

3°. de Maatschappij verbeurt, behoudens 
gevallen van overmacht : 

'a. eene korting van ten hoogste f 25 voor 
elken dag na den overeenkomstig art. 33 § 1 
opgegeven datum, waarop met het vervoer 
niet zal zijn aangevangen ; 

b. eene korting van f 3 tot f 25, ter beoordee
ling van het Bestuur der Posterijen, telkens 
wanneer door hare nalatigheid of door die der 
treinbeambten de post vertraging ondervindt, 
beschadigd wordt of geheel of ten deele ver
loren gaat; 

c. eene korting van ten hoogste f 25, telkens 
wanneer voor het vervoer van de post en van 
den 'begeleidenden beambte niet de vereischte 
ruimte in den trein aanwezig is ; en 

d. eene korting van ten hoogste f 50, indien 
eene dienstregeling wordt ingevoerd zonder 
voorafgaand overleg met het Bestuur der 
Posterij en. 

Met deze kortingen wordt het bedrag, wegens 
het vervoer verschuldigd, verminderd. 

4°. het Bestuur der Posterijen is bevoegd, 
zonder voorafgaande kennisgeving, te allen 
tijde met het · vervoer te doen ophouden : 

a. in het geval sub 30_ d. bedoeld; 
b. indien over het algemeen de Maatschappij 

de voor het vervoer gestelde bepalingen niet 
naar behooren nakomt en in dat opzicht, ook 
na waarschuwing, in gebreke blijft.; 

c. bij ongeregelden loop van de treinen, 
in dier voege, dat over het algemeen niet op 
eene geregelde aaukomst van de post kan 
gerekend worden .. 

(2) In genoemde gevallen zal wegens het 

vervoer slechts betaling verschuldigd zijn tot 
den dag, waarop het gestaakt werd. 

(3) Het staat overigens aan het Bestuur der 
Posterijen vrij, om het vervoer te doen eindi
gen, mits daarvan drie maanden te voren aan 
de Maatschappij kennis gevende. In dit geval 
worden de kosten van ombouw tot bagageruimte 
van de postafdeeling der volgens art. 33 § 2 
door het Bestuur der Posterijen noodig geoor
deelde rijtuigen of wagens met 'zoodanige 
afdeeling aan de l\faatschappij vergoed, tenzij 
die ombouw niet geschiedt binnen een jaar na 
de eindiging van het postvervoer of de eindi
ging het gevolg is van eene wijziging in de 
dienstregeling, die het vorengenoemd Bestuur 
verplicht, van een antler vervoermiddel gebruik 
te maken. 

(4) Indien, na kennisgeving, het vervoer 
binnen den in het vorig lid genoemden termijn 
van drie maanden, wordt gestaakt, heeft de 
Maatschappij aanspraak op betaling der ver
goeding over de volle drie maanden, te rekenen 
van den dag der kennisgeving. 

Art. 34. Lasten. - (1) Alle schadevergoedin
gen en alle kosten, ten behoeve van wien het 
ook zij, waartoe de aanleg, het onderhoud en 
de herstelling van den spoorweg, met alles 
wat daartoe behoort, aanleiding geven, komen 
ten laste van de Maatschappij, die daarmede 
alleen en uitsluitend belast blijft. 

(2) De Maatschappij wordt gehouden op hare 
kosten te ondernemen alle onteigeningen, alle 
werken, voorzien of niet voorzien, zonder eenige 
uitzondering, zoomede alle leveringen, onder
houd en vernieuwing van materieel, waarvan 
de noodzakelijkheid zal blijken voor de volledige 
voltooiing, het onderhoud en de exploitatie 
tijdens den geheelen dunr dezer overeeukomst. 

(3) Uitdrukkelijk wordt bedongen, dat het 
in dit artikel bepaaide in alle gevallen, die 
zich kunnen voordoen, in den ruimsten zin zal 
worden toegepast. 

Art. 35. Verbod van vervreemding of bezwa
ring v_an den spoorweg of van overdracht van 
rechten. - (1) De Maatschappij is niet dan met 
toestemming van den Minister van Waterstaat 
en met inachtneming· van de daarbij te stellen: 
voorwaarden bevoegd om den spoorweg of 
eenig onroerend goed, dat ingevolge den in 
art. 8 bedoelden beschrijvenden staat, in verband 
met de in art. 20 bedoelde bouwrekening, dee! 
uitmaakt van den spoorweg, te vervreemden, 
of daarop eenigerlei verband of last te leggen, 
of wel hare _rechten, uit deze overeenkomst 
voortvloeiende, aan anderen over te dragen. 

(2) Nadat de kennisgeving, bedoeld in het 
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vierde. lid van art. 18, heeft plaats gehad, 
wordt ook voor wijziging of tusschentijdsche 
ontbinding van overeenkomsten als bedoeld 
in art. 31, de toestemming van genoemden 
Minister gevorderd. · 

HOOFDSTUK VII. 

STRAFBEPALINGEN. 

Art. 36. Boeten. - Behoudens gevallen 
van overmacht, verbeurt de Maatschappij, ter 
beoordeeling van den Minister van Waterstaat, 

voor elke overtreding : 
van eenige bepaling dezer overeenkomst, 

tenzij daarop eene afzonderlijke boetebepaling 
esteld is, 
zoomede van elk op grond van deze overeen-

- komst door den Minister van W aterstaat; of 
door den Minister van Oorlog gegeven bevel 
of voorschrift, 

eene boete van f 100 tot f 1000, benevens 
eene boete van f 10 tot f 100 voor elken dag, dat 
zij in gebreke blijft, nadat de eerstbedoelde 
boete is opgelegd, de overtreding bepaling of 
het overtreden bevel of vciorschrift op te volgen. 

Art. 37. Wanneer de Maatschappi,j in ge-
_breke is. - De Maatschappij wordt beschouwd 
in de volbrenging van hare verplichtingen in 
gebreke te zijn, door het eenvoudig verstrijken 
van de verschillende daartoe gestelde termij
nen, zonder dat het noodig is daarvan door. 
eenige akte te doen blijken. 

Art. 38. Termijnsverlenging. - De Minister 
van Waterstaat is bevoegd, bij gebleken nood
zakelijkheid, de in deze overeenkomst gestelde 
termijnen te verlengen. 

Art. 39. Beroep op overmacht. - De Maat
schappij is niet-ontvankelijk, om welke reden 
ook, zich op overmacht te beroepen, tenzij zij 
binuen 3 maal 24 uren na de gebeurtenissen of 
omstandigheden, waaruit de overmacht ont
staat en waaronder ook daden of verzuimen van 
Rijksambtenareil begrepen zijn - in welk 
geval echter een beroep op mondelinge last
geving is uitgesloten - daarvan aan den Minis
ter van Waterstaat heeft kennis gegeven en 
binuen 30 dagen heeft aangetoond, welken 
invloed die gebeurtenissen of omstandigheden 
·hebben uitgeoefend. 

HOOFDSTUK VIII. 

SLOTBEPALINGEN. 

Art. 40. Wettelijke bepalingen en van Staats
wege genomen maatregelen. - (1) Alle wettelijke 
bepalingen, hetzij bestaande, hetzij toekomstige, 
omtrent den dienst en het gebruik der spoor
wegen, waarop eene_ snelheid van ten hoogste 

1918: 

35 K.M. per uur wordt toegefaten, _zijn op den 
spoopveg van toepassing. 

(2) De l\faatschappij kan zich niet ber9epen 
op eenige wettelijke bepaling ter beperking 
van de rechten door den Staat bij deze over
eenli:omst bedongen, of van de verplichtingen, 
bij deze overeenkomst aan . de Maatschappij 
opgelegd. Evenmin kan de Maatschappij 
2Jich beroepen op eenige bepaling dezer over
eenkomst ter beperking van rechten voor den 
Staat of van verplichtingen voor haar uit 
eenige bestaande of toekomstige wettelijke 
bepaling voortvloeiende. 

(3) Waar in deze overeenkomst wettelijke be
palingen worden aangehaald, worden daaronder 
mede verstaan de wettelijke bepalingen, waar
door de aangehaalde zullen vervangen warden. 

(4) De Maatschappij kan geen aanspraak 
maken op vergoeding van schade of winst
derving, die een gevolg is van maatregelen, 
welke ter uitvoering van eene wettelijke bepa
ling of overeenkomstig eene in art. 2 bedoelde 
vergunning van Staatsweg_e worden genomen. 

Art. 41. Einde der overeenkomst. - (1) Deze 
overeenkomst eindigt ingeval van de bevoegd
heid, in art. 18, eerste lid, genoemd, gebruik 
wordt gemaakt, de eigendommen der Maat
schappij ingevolge_ de in art. 18 genoemde 
overeenkomst van 21 Januari 1890 door den 
Staat genaast worden, de Maatschappij inge
volge die overeenkomst van haar rechten 
vervallen verklaard wordt, of de spoorweg 
met toestemming van den Minister van Water
staat vervreemd wordt. 

(2) De Minister van Waterstaat is voorts 
bevoegd, deze overeenkomst door eene een
voudige opzegging op een door hem te bepalen 
tijdstip te doen· eindigen, ingeval de exploitatie 
gestaakt, de spoorweg zonder zijne toestemming 
geheel of gedeeltelijk vervreemd, of de Maat
schappij in staat van faillissement verklaard is.· 

(3) Door het eindigen van deze overeenkomst 
krachtens dit artikel wordt echter niet te kort 
gedaan aan hetgeen in deze overeenkonst is 
bepaald omtrent de gevolgen van de omstandig
heden, welke tot dat einde aanleiding gaven 

Art. 42. Kosten der overeenkomst. - Alle 
kosten · en rechten, op deze overeenkomst 
vallende, komen ten Iaste van de Maatschappij. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 

's Graven~g~ den 
Amsterdam, 

De Minister van Waterst--iat, 
De Minister van Financien, 

De Hollandsche IJzeren Spoorweg-1vlaatschappij, 

17 
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3 Juni 1918. WET, tot overbranging in beheer 
en onderhoud bij de gemeente 's-Gravenhage 
van den eersten dwarsweg in het Haagsche 
Bosch. ~- 342. 

· 3 Juni 1918. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van de spoorwegempla
cementen te Nuth, van den spoorweg 
Sittard--H erzogenrath en van de Staats
mijnen. S. 343. 

3 Juni 1918. WET, tot wijziging en aanvulling 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor _ het dienstjaar 1917. 
s. 34,4. 

3 Juni 1918. 1VET, tot verhooging en aanvul
ling van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf der Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 
1918. s. 345. 

. 6 Juni 1918. BESLUIT, tot nadere vaststelling 
van het tijdstip van afsluiting der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1915. S. 346. 

Bepaalcl op 30 Juni 1981. 

'6· Juni 1918. BESLUIT, nopens het beroep, 
ingesteld door G. H. Vrijdag, teHilve,·su1n, 
tegen de beslissing van den- directeur der 
direete belastingen, invoerreehten en ac
cijnzen te Utrecht, op zijne aangifte tot 
het bekomen van ontheffing van personeele 
belasting over 1917. S. 347. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. H. V rijdag te Hilversurn, tegen de beslis
sing van den directeur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen te Utrecht, van 12 
October 1917, n°. 977, <:>p zijne aangifte tot het 
bekomen van ontheffing van personeele be
lasting over 1917 wegens het verlaten van 
perceel Ministerpark Sa te Hilversum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, ge!toord, advies van 
10 April 1918, n°. 103; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 3 J uni 1918, n°. 249, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende: dat, nadat G. H. Vrijdag op 
3 Mei 1917 ontheffing had aangevraagd van 
personeele belasting over 1917, op grand dat 
hij op 30 April te voren het perceel Minister
park 8a had verlaten, de directeur der,directe 

belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Utrecht op 12 October 1917 besloten heeft 
geene ontheffing te verleenen, nit overweging 
dat de adressant. als hoofd der huwelijksge
meenschap na de verhuizing aansprakelijk 
blijft ook voor de· belasting wegens het ge
bruiken van hot perceel door zijne echtgenoote 
bewoond; dat dus niet is voldaan aan de voor
waarden tot ontheffing genoemd in artikel 63 
§ 1 der wet; 

dat de appellant voor de uitspraak des 
Directeurs in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat het huis te Hilversu,n, Ministerpark Sa 
door hem en zijn gezin op 30 April 1917 is 
ontruimd geworden ; dat de reden hiervan was 
dat zijne echtgenoote en hij tevoren zijn over
eeii gekomen ecn proces tot scheiding van tafel 
en bed te voeren, waarvoor de aanvraag door 
zijne echtgenoote is gedaan bij den President 
der Arrondissementsrechtbank te· Amsterdam. 
op 25 April 1917 ; 

dat hij voor zijn persoon geen niell w perceel 
in Hilversu,n heeft betrokken, doch op ge• 
meubileerde kamers woon t: dat zijne echtge
noote en zijne minderjarige dochter met aan 
haar afgestane meubilaire goederen thans woon
achtig zijn in het huis Ministerpark 14; dat 
bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank 
te A1nstercla,n op 15 Juni 1917 de scheiding 
is uitgesproken en dit vonnis sedert ten uitvoer 
is gebracht; dat hij meent dat er eene bepaling 
bestaat, dat: wanneer echtgenooten in eene ge
meente ieder afzonderlijk wonen, elk van hen 
ook afzonderlijk in de personeele belasting 
wordt aangeslagen, waartoe in dit geval te meer 
reden bestaat omdat bovendien door hem en 
zijne vrouw is overeengekomen dat aan haar 
van 1 Mei 1917 af voor haar onderhoud en 
dat der minderjarige dochter eene bepaalde 
som per maand wordt uitbetaald, in welk be
drag ook de uitgaven voor '!:>elastingen zijn 
begrepen ; dat hij in verband hiermede en met 
het aangehaald vonnis opmerkt, dat hij niet 
meer moet warden aangemerkt als hoofd der 
hu welijksgemeenschap; 

Overwegende: dat appellant, die van 30 April 
1917 af feitelijk gescheiden van zijne echtge
noote en zijn kind heeft geleefd, naar den ziri 
der wet niet meer als gezinshoofd en alzoo 
evenmin als g-ebruiker van het door zijne echt
genoote in gebruik genomen perceel_kan worden 
aangemerkt: 

dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen 
van ontheffing in art. 63 § 1 der wet op de 
personeele' belasting gesteld, is voldaan ; 

Gezien v0ormelde wet ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
me_t vernietiging van de beslissing des di

recteurs aan G. H. Vrijdag te Hilversum ont
heffing te verleenen van zijnen aanslag in de 
personeele belasting over 1917 naar de eerste 
drie grondslagen, over de maanden Mei tot en 
met December, tot een bedrag van f 93,59 in 
hoofdsom en opcenten. · 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Siaats
blad en tegelijk met zijn rapport in de Staats
cou,·ant zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor.de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, 6 Juni 1918. 
WILHELMINA. 

De lYiinister van Financien, TREUB. 

(Uitgeq. 2 Juli 1918.) 

7 Juni 1918. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken aan de Oommis
sarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende inscbrijving van echtscheidin
gen in het bevolkingsregister. 

Bij de verzameling der gegevens voor de 
statistiek der echtscbeidingen over de jaren 
11)16 en 1917 is gebleken, dat somtijds de Bur
gemeester der gemeente, waar de inschrijving 
van de ecb.tscheiding ingevolge nevenvermelde 
circulaire (1) p!aats heeft, niet of niet met 
zekerheid opgaaf kan verstrekken van het aan
tal minderjarige kinderen der gesJheiden echt
genooten. 

In zoodanig geval ware door den Burge
meester van bedoelde gemeente, om eene zoo 
betrouwbaar mogelijke opgave als vorenbedoeld 
te verkrijgen, aan de(n) Burgemeester(s) der 
woonplaats(en) van gescheiden echtgenooten 
te verzoeken om nominatieve mededeeling van 
de minderjarige kindoren, welke aan elk der 
ouders zijn toegewezen, 

Ik ·heb de eer U R.E.G. te verzoeken de 
Bargemeesters der.gemeenten in Uwe provincie 
namens mij uit te noodigen op de aangegeven 
wijze tot het verstrekken van betrouwbare 
opgaven als voormeld te willen meewerken. 

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

8 Juni 1918. BESLUIT, houdende beschikking 
op bet beroep, ingesteld door J. Jambroers 
te Roermond tegen het besluit van Burge
meester en Wethouders dier.gemeente van 
1 September 1917, waarbij de aan hem 

(1) Zie de circ. van den Minister dd. 12 Febr. 
1916. 

en zijne rechtverkrijgenden bij besluit van 
het gemeentebestuur van 6 Juli· 1917, 
n°. 9624, voor een p_roeftijd, eindigende 
1 Juli 1918, verleende vergunning tot het 
oprichten van een bewaarplaats voor lorn
pen en beenderen in een gedeelte van.het 
perceol, gelegen aan de Spoorlaan te Roer
mond, kadastraal bekend Seotie B, no. 2513, 
is ingetrokken_ s_ 348. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Besohikkende op het beroep, ingesteld door 
J_ Jambroers te Roermond tegen het besluit 
van Burgemrnster en Wethouders dier ge
meente van 1 September 1917, waarbij de aan 
hem en zijne rechtverkrijgenden bij ·besluit 
van het gemeentebestuur van 6 Juli 1917, 
n°. 9624, voor een proeftijd, eindigende 1 Juli 
1918, verleende vergunning tot het oprichten 
van een bewaarplaats voor lompen en beende
ren in een gedeelte van het perceel, gelegen 
aan de Spoorlaan te Roerrnond, kadastraal be
kenc sectie B, n°. 2513, is ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
5 Maart 1918, n°. 62 en van 24 April 1918, 
n°. 62/17; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 21 Maart 
Hll8, n°. 166 H, Afdeeling Arbeid en van 5 
Juni 1918, n°. 324-H, Afdeeliµg Arbeid; 

Overwegende: dat Burgemeester en Wet
houders van Roerrnond bij hun besluit van 6, 
Juli 1917, n°. 9624 aan J. Jambroers en zijne 
rechtverkrijgenden voor een proeftijd, eindigen
de 1 Juli 1918, voorwaardelijk vergunning 
hebben verleend tot het opriohten van eene . 
bewaarplaats voor lompen en beenderen in een 
gedeelte vau het perceel, gelegen aan de Spo_or
laan te Roermond, kadastraal bekend seotie B, 
n°. 2513, met bepaling dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht v66r 1 · 
December 1917; 

dat onder dagteekening van 1 September 
1917 Burgemeester en Wethouders hebben be
sloten : 1 ° _ de vergunning in te trekken en 2°. 
vanaf den dag dat tegen hun besluit geene 
voorziening meer mogelijk is, de. voortzetting 
der werkzaamheden in de inrichting te ver
bieden; 

dat Burgemeester en Wethouders dit besluit 
hebben gegrond op de overweging, dat bij een 
ingesteld onderzoek was gebleken dat aan de 
meeste der aan de vergunning verbonden voor
waarden niet was voldaan ; 

dat van laatstgemeld besluit van Burge: 
meester en Wetbouders J. Jambroers bij Ons 

17* 
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in beroep is gekomen, aanvoerende dat ten 
gevolge van dei:i oorlogstoestand zeer veel 
materiaal dat vereischt wordt om te voldoen 
aan de gestelde voorwaarden, als ijzeren balken 
enz. zoo goed als niet, althans ze9r moeilijk 
en slechts na lang wachten en tegen hoogen 
prijs, te verkrijgen is ; dat hij door deze maat
regelen ook in zijn bedrijf groot nadeel onder
vindt, daar zijne concurrenten geenszins ver
plicht zijn aan dergelijke eischen te voldoen 
en derhalve niet· op zulke zware lasten komen, 
zoodat de mindere bedrijfsonkosten hen in de 
gelegenheid brengen voordeelige condities voor 
hunne koopwaren te stellen; dat hij echter 
vernonien heeft dat de gemeente deze voor
waarden voor ·hem bepaald heeft ingevolge 
een schrijven van Onzen Commissaris in de 
provincie Limburg; dat hij door onwetendheid 
nagelaten - heeft in hooge1· beroep te gaan 
krachtens artikel 15 der Hinderwet; dat hij 
nog Hiet in .staat was de voorgeschreven maat
regelen te treffen en alles aan te brengen het
geen daarbij geeischt werd; dat dientengevolge 
Burgemeester en Wethouders bij besluit van 
den eersten September 1917 de vergunning 
hebben ingetrokken; dat verzoeker door dit 
besluit z66 zwaar wordt getroffen dat hij en 
zijn talrijk huisgezin totaal ten gronde wordt 
gericht en hij volkomen gerui:neerd zal zijn, 
terwijl een groot aantal arbeiders zonder werk 
zullen komen te zittei:J; dat hij, de schuldig
heid van zijn verzuim inziende, terstond he
gonnen is alsnog de vereischte maatregelen te 
treffen en daarmede zal voortgaan totdat geheel 
zal zijn voldaan aan de door Burgemeester en 
W ethouders gestelde eischen; dat hij hoopt 
binnen een maand daarmede gereed te zijn, 
zoodat er geen enkele reden meer kan bestaan 
om de bedoelde vergunning in te trekken ; 

Overwegende, dat volgens artikel :.lO der 
Hinderwet het gemeentebestuur eene verleende 
vergunning kan intrnkken, bijaldien aan de 
daarbij gestelde voorwaarden niet wordt voldaan; 

dat Burgemeester en Wethouders van Roer
niond van deze bevoegdheid gebruik hebben 
gemaakt, omdat appellant omstreeks 1 Septem
ber 1917 de inrichting in werking had, zonder 
de meeste der bij de vergunning gestelde voor
waarden na te !even ; 

dat het besluit tot intrekking der vergunning 
voldoende is gerechtvaardigd door het gevaar 
voor de gezondheid, dat van het niet-naleven 
van de voorwaarden het gevolg is ; 

dat er dus geen termen bestaan tot vernie
tiging van het bestreden besluit; 

Gezien de Hinderwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit 

van Burgemeester en W ethouders van Roer
mond van 1 September 1917, het daartegen 
ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
· Onze Minister va~ Landbouw, Nijverl\eid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in hot Staatsblad zal worden ge- · 
plaatst, met het rapport van On;;en voornoem
den Minister in de Slaalscourant zal worden 
openbaar gemaakt en aan den Raad van State 
(Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur) 
in afschrift zal worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1918. 
WILHELMINA .. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 21 ,foni 1918.) 

S Juni 1918. BESLUIT, houdende wederopen
stelling van de gelegenheid tot inwisse
ling van de zilverbons van f 1 en f 2,50 
(beiden ouden vorm) en van·/ 5. S. 349. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Ozen Minister van 
Financien van den 4 Juni 1918, n°. 111, Gene
rale Thesaurie ; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats-_ 
blad no. 377), tot uitgifte van zilverbons, en' 
Ons besluit van 6 Augustus 1914 (Staatsblad 
no. 378), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 1 September 1914 (Staatsblad n°. 439) ; 

.Gelet op Onze besluiten van 20 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 158), van 31 Maart 1915 (Staats
blad n°. 174), van 21 April 1915 (Staatsblad n°. 
204),. van 9 Februari 1916 (Staatsblad n°. 65) 
en van 12 Februari 1917 (Staatsblad n°. 214); 

Hebben goedgevo~den en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Tot en.met 31 _December 1919 zullen de, bij 

Onze besluiten van 20 Maart 1915 (Staatsblad 
n°. 158) en van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°. 
174) ingetrokken, zilverbons van£ 1, van£ 2,50 
(beiden ouden vorm) en van£ 5 ten kantore van 
het agentschap van het Ministerie van Financien 
te . .A?nSterdam tegen wettig betaalmiddel 
kunnen worden ingewisseld. 

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

's-Gravenhage, den 8 Juni 1918. 
WILHELMINA. 

De 11:l inister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 12 Juni 1918.) 
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10 Juni 1918. ARRE RT van den Hoogen Raad. 
Waar onder distributie is te verstaan de 

I , 

verdeeling van goederen, kan het vervoer 
daarvan wel zijn een, met de distributie 
verband houdende, handeling, <loch behoeft · 
het dit niet te zijn. B. en W. ·van Ros
malen konden dan ook niet aan art. 7, 
4• lid Distributiewet 1916 de bevoegdheid 
ontleenen om het vervoer van granen . te 
verbieden. 

(Distributiewet 1916 art. 8.) 

Voorzitter: Mr. A. J\L B. Hanlo. 

Raden: Mrs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
Dr. L. E. Visser en J. Kosters. 

De Proc.-Gen. bij het Gerechtsho£ te 's Her
togenbosch, requirant van cassatie ~egen een 
arrest van dat Gerechtshof van den 25 Maart 
1918, waarbij in hooger beroep is bevestigd 
een vonnis der Arr.-Rechtbank te 's Hertogen
bosch de dato 5 Februari 1918, bij hetwelk 
,v. v. L. van alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Krachtens art. 8 sub 4 der Distributiewet 
1916 acbtte het Gemeentebestuur van Rosmalen 
zich bevoegd in art. 5 der door dit Bestuur· op 
31 Augustus 1917 getroffen ,,Distributierege
ling voor granen en peulvruchten en het daar
uit vervaardigde. meel", welke regeling door 
den Minister van Landbouw, Nijverheid, en 
Handel op 20 September jl. werd goedgekeurd, te 
bepalen : ,,Het is verboden granen, peulvruchten 
of daarvan a£komstige meelproducten, vermengd 
of onvermengd met. andere producten, binnen 
de gemeente te vervoe1en." 

De wegens overtreding van dat voorschrift 
gedagvaarde gerequireerde echter, aan wien 
was ten laste gelegd: ,,dat hij den 7den Decem
ber 1917 te Rosmalen een hoeveelheid rogge 
heeft vervoerd", zag zich, hoewel dit feit, 
evenals zijne schuld daaraan, wettig en over
tuigend bewezen was verklaard, bij vonnis 
der Arr.-Rechtbank te 's Bosch van 5 Februari 
jl. de3wege ontslagen van alle rechtsvervolging 
om redenen, die merkwaardige gelijkenis 
vertoonen met die, in Uw arrest van 30 Mei 
1917, W. 10107, (N. J. 1917, blz. 622, Red.) 
ontvouwd. · 

Door de beslissing van het Gerechtshof 
aldaar van 25 Maart jl., waarbij evengenoemde 
uitspraak werd bevestigd, gevoelt de Procureur
Generaal bij gemeld Hof zich bezwaard, waarom 
hij bij tijdig ingediende Memorie als eenig 

middel daai't'egen ·aanvoert : ,,Schending, door 
onjuiste toepassing, van art. 24 7 Sv. 1 e zinsnede 
en art. 216, 2• lid Sv. en door niet-toepassing 
van art. 5 der Distributieregeling van granen 
en peulvruchten en het daaruit vervaardigd 
meel, der gemeente Rosmalen en art. ·8, 4° en 
13 der Distributiewej;." 

Ofschoon . de Heer requirant een aantal 
artikelen der Distributiewet 1916 opsomt, die 
zouden heenwijzen naar eene ruime opvatting 
van het begrip ,,distributie", kan ik mij met zijn 
betoog niet vereenigen. 

Vervoeren van granen toch - ik zeg het de 
Rechtbank na - kan we! ~er:te handeling zijn, 
die met de distributie dier goederen in verband 
staat, doch noodzakelijk is dit niet. weshalve 
ik met haar van oordeel ben, dat Burgemeester 
en Wethouders van Rosmalen onbevoegd 
waren een zoo uitgebreid verbod uit te vaar
digen. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord · het verslag van den Raadshee~ 
Visser. 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, ·1uidimde: 
(zie cone[ Adv.-Gen.) ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van gerequireerde bewezen is verklaard, dat 
hij den 7den December 1917 te Rosmalen een 
hoeveelheid rogge heeft vervoerd ; 

dat de Rechtbank dit feit echter niet straf
baar heeft verklaard en gerequireerde heeft 
ontslagen van alle rechtsvervolging ; 

dat deze beslissing steunt op de overweging, 
dat de distributieregeling van Burgemeester 
en Wethouders van Rosmalen d.d. 31 Augustus 
1917, goedgekeurd door den :iviinister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, we! in art. 5 
onder meer verbiedt het vervoer van granen 
binnen die Gemeente, doch dat dat voorschrift 
geen steun vindt in art. 8 alinea 4 der Distri
butiewet 1916, hetwelk den Gemeentebesturen 
toestaat onder voormelde· goedkeuring bepa
lingen omtrent de distributie van gi:Jederen 
vast te stellen, daar vervoer van granen we! 
kan zijn, doch niet behoeft te zijn een handeling, 
in verband met die distributie, terwijl het feit 
ook niet bij eenige andere wet of wettelijke 
verordening strafbaar is gesteld ; 

0., dat het cassatiemiddel zich vruchteloos 
tegen die beslissing richt, omdat; waar onder 
distributie is te verstaan de verdeeling van 
goederen, het vervoer daarvan, gelijk de Recht-
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bank met juistheid overwoog, wel kan, doch 
niet behoeft te zijn een met de distributie ver
band houdende handeling en dan ook B. en W. 
van Rosmalen '.'liet aan art. 8 . alinea 4 der 
Distributiewet 1916 de bevoegdheid konden 
ontleenen, om onder goedkeuring van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
die zelf niet krachtens die wet zoodanig verbod 
kan uitvaardigen, het vervoer van granen, 
binnen de gemeente te verbieden, welk vervoer 
ook niet krachtens eenig antler wettelijk voor
schrift strafbaar is ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

l,ll Juni 1918. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van het invoerrecht voor vulcaciet, · be
noodigd bij de werkzaamheden in rubber
fabrieken. tS. 350. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 27 Mei 1918, n°. 179, Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats-
b"lad n°. 175); · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Juni 1918, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juni 1918, n°. 163, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Er wordt vrijstelling van het invoerreclit 

genoten voor vulcaciet, zijnde een condensatie
product van acetaldehyd met ammoniak, 
benoodigd bij de werkzaamheden in rubber-
fabrieken. · 

Ten aanzien van deze vrijstelling zijn van 
toepassing de bepalingen vervat in de artt. 
3 tot en met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 
1908 (Staatsb"lad n°. 284). 

Onze Minister voornoemd is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en · waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 12 Juni 1918. 
WILHEUIINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 1 Juli 1918.) 

12 Juni 1918. BESLUIT, waarbij de wet van 
· 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), hou
dende voorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, met uitzondering van a-rt. 20, van 
toepassing verklaard wordt op nekkramp. 
S. 351. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat meerdere gevallen van 
nekkramp in het Rijk voorkwamen ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 24 April 1918, n°. 4486, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen ; 

Den Raad van State gehoord (advi.es van 
28 Mei 1918, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 6 Juni 19_18, n°. 7749, afdeeling 
Volksgezondheid en Arm,vezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De wet van 4 December 1872 (Staats

blad n°. 134), houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165), 
is met uitzondering van artikel 20, gedurende 
een jaar in het geheele Rijk van toepassing op 
nekkramp. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en de Staatscourant, waarin 
het geplaatst is. · 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 12den Juni 1918. 

WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDE'<. 

( Uitgeg. 4 Juli 1918.) 

12 Juni 1918. BESLUIT, tot vernietiging 
van a. de besluiten van den Raad der ge
meente Oosterhout, van 10 Juli 1917, waar
bij 1°. aan den openbaren dienst zijn ont
trokken ·het woonhuis, erf en tuin, zoomede 
de schoolgebouwen in de Torenstraat, en 2°. 
deze ondershands zijn verhuurd aan de ver
eeniging van den H. Vincentius a Paulo, 
aldaar, voor de som van f 400 's jaars , 
en b. het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant, van 26 September 
1917, G. n°. 95, ·tot goedkeuring van 
laatstgemeld Raadsbesluit. · ::l. 35~. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 23 Maart 1918, n°. 1979/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van : 

a. de besluiten van den :i.:taad der gemeente 
Oosterhout, van 10 Jnli 1917, waarbij 1°. aan 
den openbaren dienst zijn onttrokken het 
woonhuis, erf en tuin, zoomede de school
gebouwen in de Torenstraat, en 2°. deze on
dershands zijn verhuurd , aan de vereeniging 
van den H. Vincentius a Paulo aldaar, voor 
de som van f 400 's jaars, en b. het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 
van 26 September 1917, G. n°. 95, tot goed
keuring van laatstgemeld Raadsbesluit ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Oosterhout bij besluit van 10 Jnli 1917 aan den 
openbaren dienst heeft onttrokken het woon
huis, erf en tuin, zoomede de schoolgebouwen 
in de Torenstraat, kadastraal bekend gemeente 
Oosterhout, sectie S, nos. 1874 en 1910, en bij 
besluit van dezelfde dagteekening deze onders. 
hands heeft verhuurd aan de vereeniging van 
den H. Vincentius a Paulo aldaar, voor de som 
van f 400 's jaars; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
bij besluit van 26 September 1917, G. n°. 95, 
aan laatstgemeld Raadsbesluit hunne goed. 
keuring hebben verleend; 

Overwegende, dat de openbare schoo1 voor 
uitgebr<t,id lager onderwijs aan de Torenstraat 
(school A) op 23 Juli 1917, toen zij aan de ver
eeniging van den H. Vincentius a Paulo werd 
overgedragen, bezocht werd door 92 leerlingen, 
aan wie in 4 lokalen door 4 leerkrachten onder
wijs werd gegeven, verdeeld over 8 leerjaren ; 

dat op gemelden datum deze 92 leerlingen 
werden overgebracht naar twee leegstaande 
1okalen van de openbare lagere school aan den 
Keiweg (school B), alwaar hun het onderwijs, 
verdeeld over 8 leerjaren, door 4 leerkrachten 
zou worden gegeven ; 

dat ten gevolge van deze overbrenging en 
de opening in het gebouw in de Torenstraat 
van eene bijzondere lagere school voor meer 
uitgebreid lager onderwijs door de vereeniging 
van den H. Vincentius a Paulo, het aanta1 
leerlingen is gedaald tot 4 7 en dat der leer
krachten tot 3; 

Overwegende, dat blijkens het boven, 
staande door bovenvermelde Raadsbesluiten 
schade is toegebracht aan het openbaar lager 

. onderwijs in de gemeente Oosterhout, en niet 
meer voldaan wordt aan het voorschrift van 

. art. 16, eerste lid, der wet tot regeling van het 

lager onderwijs, krachtens _hetwelk voldoend 
openbaar lager onderwijs. behoort te worden 
gegeven in een genoegzaam aantal scholen ; 

dat bovendien de som van f 400 's jaars, 
waarvoor het woonhuis, erf en tuin, zoomede 
de schoolgebouwen in de Torenstraat onders
hands zijn verhuurd aan de vereeniging van 
d_en H.' Vincentius a Paulo, in verband met 
de gebruikswaarde, die zij als zoodanig ver
tegenwoordigen, in die mate gering is, dat diens
volgens, in strijd met art. 3, derde lid, der .wet 
tot regaling van het lager onderwijs, vanwege 
de gemeente aan de bijzondere lagere school, 
van die vereeniging uitgaande, middellijk 
eene ondersteuning wordt toegekend ; 

· Gelet op de artt. 153 en 158 der Gemeente
wet en op de artt. 3 en 16 der wet tot regeling 
van het lager· onderwijs ; 

Den Raad van State ·gehoord, advies van 
14 Mei 1918, n°. 51 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Juni 1918, n°. 9469, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermelde besluiten van den Raad der 

gemeente Oosterhout, van 10 Juli 1917, alsmede 
het besluit van Gedeputeerde Staten van N oord
brabant, van 26 September 1917, :G: n°. 95, 
tot goedkeuring van een dier Raadsbesluiten, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, 12 Juni 1918. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 4 Juli 1918.) 

12 Juni 1918. BESLUIT, tot vernietiging van 
de door den Raad der gemeente Zwijndrecht 
in zijne vergadering van 23 November 
1917 vastgestelde ,, Verordening houdende 
aanwijzing van een gedeelte der gemeente 
waarin geen vergunningen voor den ver
koop van sterken drank in het klein, 
noch verloven voor den verkoop van alco
holhoudende, andere dan sterke dranken 
mogen worden verleend" voor zooveel zij 
het verleenen van verloven voor den ver
koop van alcoholhoudenden drank, anderen 
dan Ht~rken drank, in het aangewezen ge
deelte der gemeente verbiedt. ;:;_ 353 . 
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WIJ WILHELMINA ENZ. · 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 30 April 1918, n°. 5038, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen, betreffende de door 
den Raad der gemeente Zwijndrecht in zijne 
vergadering van 23 November 1917 vastge
stelde ,,Verordening, houdende aanw1Jzmg 
van een gedeelte der gemeente, waarin geen 
vergunningen voor den verkoop van sterken 
drank in het klein, noch verloven voor den 
verkoop van alcoholhoudende, andere dan 
sterke dranken mogen worden verleend" ; 

Overwegende, dat die verordening onder 
meer verbiedt het verleenen van ·verloven voor 
den verkoop van alcoholhoudende, andere dan 
sterke dranken in het aangewezen gedeelte 
der gemeente ; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 34, 
4de lid, in verband met artikel 2, 7de lid, der 
Drankwet, een verlof alleen geweigerd wordt 
in de gevallen, bij de wet vermeld ; 

dat de gevallen, waarin een verlof geweigerd 
wordt, zijn omschreven in artikel 36 der Drank
wet ;-

dat die wet den gemeenteraad niet de be
voegdheid geeft, die gevallen te vermeerderen ; 

dat de bedoelde verordening derhalve is 
in strijd met de ·wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
· Den Raad van State gehoord, advies van 
28 Mei 1918, n°. 33; 

Gezien het nader advies van Onzen voor
noemden Minister van 5 Juni 1918, n°. 7756, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de door den Raad der gemeente Zwijndrecht 

in. zijne vergadering van 23 November 1917 
vastgestelde ,, V erordening, houdende aariwij
zing van een gedeelte der gemeente; waarin 
geen vergunningen voor den verkoop van 
sterken drank in het klefn, noch verloven voor 
den verkoop van alcoholhoudende, andere 
dan sterke dranken mogen worden verleend" 
te vernietigen wegens strijd met de wet, voor 
zooveel zij het verleenen van verloven in het 
aangewezen gedeelte der gemeente· verbiedt. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, hetwelk 
in het Staatsbl,ad geplaatst, en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 12den Juni 1918. 
WILHELl\UNA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 6 Juli 1918.) 

12 Juni 1918. BESLUIT, boudende beslissing 
dat tegen besluiten van Gedeputeerde 
Staten, genomen krachtens art. 194 der 
Gemeentewet, voor niemand anders beroep 
openstaat dan voor het gemeentebestuur. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

A. H. van der Most en J. Rijlaarsdam Jz. 
beiden te Bodegraven, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
14 Ja!'.uari 1918, n°. 44, tot goedkeuring van 
het besluit van den. Raad der ·gemeente_ Bode
graven van 13 November 1917, strekkende tot 
aankoop van eenige perceelen grond voor den 
aanleg v·an eene nieuwr. algemeene begraaf
plaats en tot het aangaan van eene geldleening 
om de koopsom te dekken ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge-. 
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
15 Mei 1918, n°. 138; 

Op de voordracbt van Onzen llinister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
29 Mei 1918, n°. 7307, Afd. B. en A.; 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Bodegraven in zijne vergadering van 13 No
vember 1917 heeft besloten, 1°. ·aan te koopen 
de perceelen kad. bek. gemeente Bodegraven, 
sectie B. nos. 1079, 3758, 3759. 2918 en 2919, 
groot 1 H.A., 30 A. en 60 c.A. met de daarop 
staande huizen voor de som van f 15,000; 
2°. tot dekking van de koopsom eene geld
leening aan te gaan van gelijk bedrag tegen 
eene rente van hoogstens 4½ pet.; 3°. jaarlijks 
van die som af te lossen een bedrag van f IOUO 
te beginnen 31 December 1918, te voldoen uit 
de gewone inkomsten der gemeente; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen dat de 
algemeene begraafplaats in de naaste toekomst 
niet voldoende ruimte zal bieden voor bet 
aantal te begraven lijken, mede met het oog 
op de uitbreiding van het zielental; dat het 
hierom noodzakelijk is binnen korten tijd tot 
aanleg eener nieuwe algemeene begraafplaats 
over te gaan ; 

dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit OJ) 

14 Januari 1918 hebben goedgekeurd; 
dat A. H. van der Most en J. Rijlaarsdam Jz. 

van het besluit van Gedeputeerde Stat6n bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende dat 
zij bezwaar maken tegen die goedkeuring, ter
wijl zij verzoeken die maatregelen te willen 
nemen, welke noodig worden geacht om het 
stichten van eene nieuwe begraafplaats voor 
Bodegraven op de voorgenomen plaats onmoge
lijk te maken; 

Overwegende, dat het besluit van den ge-
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meenteraad strekt tot aankoop van grond en 
liet sluiten. van eene geldleening, een r.n antler 
v·oor het aanleggen van eene algemeene be· 
graafplaa ts; 

dat de Raad dat besluit krachtens art. 194 
der Gemeentewet heefG onderworpen aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten die deze 
goedkeuring hebben verleend; 

datvan besluiten, genomenkrachtens art. 194 
der Gemeentewet, alleen voor het gemeente
bestuur beroep openstaat; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 
in hun beroep. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

12 j,mi 1918. B11:sLUIT, houdende beslissing 
dat er geen bezwaar bestaat tegen deelne
ming door een gemeente in het aandeelen~ 
kapitaal van de Gemeentelijke Credietbank, 
en tegen het putten der daarvoor benoo
digde gelden uit leening. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Heer/en tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 7 December 1917, 1• Afd. L". 8712/Y, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn be
sluit van 24° Sept. 1917 tot deelneming in het 
maatschappelijk kapitaal der Gemeentelijke 
Credietbank te 's-Gravenhage voor een nomi
naal b9drag van f 50,000 en tot dekking van 
de daartoe aan te wenden uitgaaf; 

Den 8aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Mei 1918, no. 72 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
4 Juni 1918, n°. 4592, Afd. Binnenlandsch 
Bestuur; 

Overwegende, dat de Raad van de gemeente 
Heerlen heeft besloten tot het deelnemen voor 
een nominaal bedrag van f 50,000 in het aan
deelenkapitaal der Gemeentelijke Credietbank 
te 's-Gravenhage en dat de kosten van den 
aankoop der aandeelen, waarop aanvankelijk 
10 pCt. zal moeten worden gestort, uit geld
leening zullen worden bestreden; 

dat Gedeputeerde Staten van Limburg aan 
dat besluit hunne goedkeuring hebben onthou
den, op grond dat, afgezien van: de door het 
College in het midden g,ilaten vraag of het 

nemen van aandeelen in een dergelijke finan
cieele onderneming wel is overeen te brengen 
met de geldelijke belangen der gemeente, het 
in het algemeen niet gewenscht is de uitgaven 
aan een dergelijke geldbelegging verbonden, 
te bestrijden uit geldleening; 

Overwegende : dat in beginsel tegen deel
neming door eene gemeente in het aandeelen
kapitaal van de Gemeentelijke. Credietbank -
van welke instelling uitsluitend .N ederlandsche 
gemeenten aandeelhoudsters kunnen · zijn -
geen bezwaar bestaat, daar die Bank uitslui
tend tot doel heeft, het opnemen en rentege
vend maken van gelden door publiekrechtelijke 
lichamen met name ook door gemeenten, te 
vergemakkelijken en· dus een algemeen belang 
der Nederlandsche gemeenten te dienen; 

dat niet is gebleken, dat de geldelijke toe· 
stand der gemeente Heerlen de deelneming in 
het aandeelenkapitaal, tot het bedrag waartoe 
de Raad heeft besloten, onraadzaam zoude 
maken; 

dat bijaldien wordt overgegaan tot het nemen 
van aandeelen, de gelden, daarvoor benoodigd, 
nit· leening mogen worden gevonden, daar die 
aandeelen een bestar:.ddeel zullen vormen van 1 

het v:ermogen der gemeente en bestemd zijn 
om ook in de toekomst baten voor de gemeente 
af te werpen ; 

dat het besluit van den Raad der gemeente 
Heerlen te eerder kan worden goedgekeurd, 
nu de aankoop der aandeelen kan geschieden 
uit de opbrengst der in 1917 door de gemeente 
Heerlen gesloten geldleening, waarin o.a. is 
opgenomen een post van f 326,500.- tot dek
king van buitengewone uitgaven, die in de 
volgende jaren zullen ·ontstaan, en het afios
singsplan van die leening daaraan niet in den 
weg staat: 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en .verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Limburg van 7 Decem
ber 1917, l• afd., L•. 8712/Y, alsnog goedkeu
ring te verleenen aan het besluit van den Raad 
der gemeente Heerlen van 24 September 1917 
tot deelneining in het aandeelenkapitaal der 
Gemeentelijke Credietbank te 's-Gravenhage 
en dekking van de daartoe aan te wenden 
uitgaaf. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz, (W. v. d. B. A.) , 
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12 Juni 1918. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een schrijven van Gedeputeerde Staten, 
waarbij zij bedenkingen opperen tegen de 
goedkeuring van een leeningsbesluit van 
den gemeenteraad en aandringen op wijzi
ging van dat besluit, niet kan worden 
beschouwd als eene weigering hunner goed
keuring en dus ook niet vatbaar is voor 
beroep op de Kroon. 

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

den Raad der gemeente Leek, tegen een besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
24 Januari 1918, n°. 168, 2• Afd., betreffende 
het raadsbesluit van 16 November 1917, no. 10, 
tot het aangaan eener geldieening groot 
f 41,000.-. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
22 Mei 1918, n°. 160; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
4 Juni 1918, n°. 4780, Afd. B. B.; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Groningen in hun bovenvermeld schrijven -van 
24 ,Januari 1918, n°, 168, 2• Afd., onder mede
deeling van de bedenkingen die bij hen tegen 
goedkeuring van het leeningsbesluit bestaan, 
bij het gemeentebestuur van Leek hebben aan
gedrongen op wijziging van dat besluit; 

dat dit schrijven van Gedeputeerde Staten 
niet kan worden aangemerkt als te bevatten 
eene weigering van de gevraagde goedkeuring, 
en derhalve beroep daartegen op Ons niet 
openstaat; 

Gezi~n de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den Raad der gemeente Leek niet-ontvanke
lijk te v'erklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche.Zaken is 
belast enz. (W. v. d. B. A.) 

12 Jtmi 1918. BESLUI'l', houdende beslissing 
dat eene leening, door eene gemeente 
aangegaan met het uitsluitend doe! de 
kosten van aanschaffing te bestrijden van 
een zoozeer aan slijtage en veroudering 
blootstaand werktuig als een motorbrand
spuit, in niet meer dan 15 jaren behoort 
te worden afgelost. 

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

den Raad der gemeente Kronimenie tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van '.l0 Februari 1918, n°. 121, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 

23 November 1917, tot het aangaan van eene 
geldleening van f 4200 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Mei 1918, n°, 161; 

Op de voordracht :van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
4 Juni 1918, n°. 4693, afd. B. B.; 

Overwegende: dat de Raad der gemeente 
Krommenie op 23 November 1917 heeft be
sloten voor de aanschaffing van een motor
brandspuit eene geldleening aan te gaan van 
f 4200, af te lossen in 20 jaar, te beginnen 
met het dienstjaar. 1918 en dat Gedeputeerde 
Staten van Noordholland bij besluit van 20 Fe
bruari 1918 aan 's Raads besluit hunne goed
keuring hebben onthouden op grond dat de 
aflossingsduur van de leening op niet meer 
dan 16 jaar behoort te worden gesteld; 

dat de Raad daartegen in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat Gedeputeerde Staten niet 
hebben aan!\'etoond dat de aflossingsduur ten 
hoogste 16 jaar moet bedragen; dat de bruik
baarheid van een motorbrandspuit, die Elechts 
nu en dan zal worden gebruikt, bij behoorlijk 
onderhoud wel op 20 jaar kan worden gesteld; 

Overwegende dat met Gedeputeerde Staten 
moet worden aangenomen dat eene leening, 
aangegaan met het uitsluitend doel de kosten 
van aanschaffing te bestrijd_en van een zoozeer 
aan slijtage en veroudering blootstaand werk 
tuig als een motorbrandspuit, in niet mee·r 
dan 16 jaar behoort t~ worden afgelost; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

14 .Tuni 1918. WET, tot afsluiting en droog
making van de Zuiderzee. S. 354. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1916/16, n°. 469, 1-3; 
1916/17, n°. 193, l; 1917/18, n°. 63, 1-12. 

Hand. id. 1917/18, bladz. 1793-1803, 1878-
1898, 1!158-1977, 2059-2077, 2122, :;]139-2147. 

Hand. l• Kamer 1917/18, bladz. 276, 507-
512, 589-606. 

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

dat de afsluiting van de Zuiderzee en de droog
making van gedeelten binnen die afsluiting 
in 's land belang door het Rijk behooren te 
worden ondernomen ; 

Zoo is het, dat Wij, ~en Raad van State, enz. 
Art. 1. Op nader door Ons of van Onzent-
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wege ·vast te stellen wijze, worden voor reke
ning van den Staat : 

A. de werken uitgevoerd, noodig : 
1°. tot afsluiting van de Zuiderzee door een 

afsluitdijk, loopende van de Noordhollandsche 
kust door het Amsteldiep naar het eiland 
Wieringen en van dit eiland naar,de Friesche 
kust bij Piaau1 ; 

2°. voor de droogmaking van gedeelten van 
de af te sluiten Zuiderzee ; 

3°. tot voorziening in de belangen van 
waterkeering, afwatering en scheepvaart, voor 
zooveel deze door de afsluiting en de droog
making geschaad worden ; 

B. de maatregelen getroffen en de werken 
uitgevoerd, noodig tot voorziening in de be
langen van de landsverdediging, in verband 
met de or,der A bedoelde werken. 

2. De maatregelen en de werken bedoeld 
onder B van art. 1 zullen bij afzonderlijke 
wet worden vastgesteld, waarbij tevens zal 
worden bepaald, welke van de daarvoor noodige 
uitgaven zullen gebracht worden ten laste van 
het in artikel 4 bedoeld fonds. 

Het ontwerp van de in d<J eerste zinsnede 
bedoelde wetten zal, voor zoover zij verband 
houden met de onder A 1°. bedoelde werken,' 
binnen twee jaar, en voor zoover zij verband 
houden met de onder A 2°. bedoelde werken, 
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van · 
deze wet bij de Staten-Generaal moeten zijn 
ingediend. 

3. Bij de wet worden geregeld en vastge
steld de maatregelen ter tegemoetkoming aan 
de Zuiderzee-visschersbevolking en andere per
sonen, wegens de schade, welke de afsluiting 

· hun mocht berokkenen. \ 
4. De uitgaven voor de werken bedoeld 

onder A van artikel 1 worden gebracht ten 
laste van een fonds, dat nader bij de wet zal 
worden ingesteld. 

Aan dat fonds zal geduremle de eerste 14 
jaren ten laste van de Staatsbegrooting eene 
bijdrage worden toegekend van twee millioen 
gulden, vermeerderd met de rente van de 
kosten der maatregelen getroffen en der werken 
uitgevoerd tot voorziening in de belangen der 
landsverdediging, welke bij de in artikel 2 
bedoelde · wet ten laste van het fonds worden 
gebracht. 

5. Er wordt ingesteld een Zuiderzeeraad 
om de Regeering van advies en bijstand te 
dienen in de voorbereiding en uitvoering van 
werken, alsmede in de voorbereiding van de 
regelingen betreffende het in gebruik brengen 
der drooggelegde gronden. 

Aan den Zuiderzeeraad kan de leiding der 
werken, onder de bevelen der Ministers, Hoof
den van de betrokken Departementen, geheel 
of ten deele worden opgedragen. 

Omtrent de samenstelling van dien raad en 
de indeeling daarvan in afdeelingen, alsmede 
omtrent taak, bevoegdheid en werkwijze van 
raad en afdeelingen worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur regelen gesteld. 

6. Met de voorbereiding der uitvoering 
van de in art. 1 onder· A genoemde werken 
zal onverwijld kunnen worden begonnen, even
als met de uitvoering zelve van die werken, 
voor zoover zij geen voorziening in de belangen 
van de landsverdediging noodig maken. 

Met de werken bedoeld in art. l onder A 
1°. voor zoover zij we! voorziening in de be
langen van de landsverdediging noodig maken, 
zal op 1 Mei 19~1 en met de overige werken 
zal op 1 Mei 1924 begonnen kunnen worden, 
of vroeger, indien de in art. 2 bedoelde wetten 
v66r die data zijn tot stand gekomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's'-Gravenhage, den_ 14den Juni 

1918. 
WILHELM.IN A. 

JJe Minister t·an T,Vaterstaat, C. LELY. 

JJe Minister van Financien, TREUB. 
De Minister Mn Oorlo,q, DE JoNGE. 

De .J-Iin. vim Landbomv, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 5 Jitli 1918.) 

14 Juni 1918. BESLUIT, tot nadere wijziging 
en aauvulling van het Algemeen Regle
ment Vervoer 1901. S. 355. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 December 1917, La. K., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 van de wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67), Jaatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 9 ,I uli 1915 (Staatsblad n°. 321); 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
22 Januari 1918 n°. 33) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juni 1918, n°. 304, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het ·Algemeen Heglement Vervoer 1901, 

vastgesteld bij Ons beslnit van 4 J anuari 1901 
(Staatsblad n°. 20), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 8 Juli 1915 (Staatsblad n°. 310), te 
wijzigen als volgt : 

1 o. Het xesde lid van artik'll 3 vervalt. 
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2°. Artikel 4 wordt opnieuw vastgesteld en 
gelezen als volgt : 

Toegang tot de treinen. 

Art. 4. § 1. 1. a. Het is verboden zich 
zonder behoorlijk plaatsbewijs in den trein te 
bevinden. Onder behoorlijk plaatsbewijs wordt 
verstaan een plaatsbewijs, dat op den dag, 
w'aarop wordt gereisd, geldig is voor de reis, 
welke wordt of zal worden afgelegd, en voor 
den trein en de kl~sse, waarin de reiziger zich 
bevindt, en dat niet is verminkt of onleesbaar 

. gemaakt. · 
b. De reiziger is verplicht het behoorlijk 

plaatsbewijs, waarvan hij krachtens het be
paalde onder a van dit lid moet zijn voorzien, 
te toonen en desverlangd te overhandigen aan 
den beambte of bediende van den spoorweg
dienst, zoowel op diens aanvraag. in den trein, 
als bij het opvragen van de plaatsbewijzen op 
het terrein van· den spoorweg na aankomst 
van den trein. Hij, die niet in staat is of 
weigert aan deze verplichting te voldoen, wordt 
gelijkgesteld met dengene, die zich zonder be
hoorlijk plaatsbewijs in den trein bevindt. 

2. a. Indien een reiziger v66r het instappen 
uit eigen beweging aan den conducteur mede
deelt, dat hij niet in het bezit is van een be
hoorlijk plaatsbewijs, wordt behalve in de ge
vallen, onder b en c van dit lid bedoeld, van 
hem geheven de vrachtprijs van het station 
af, waarop hij is ingestapt, met eene verhoo
ging van f 0.50 voor de eerste en tweede, en 
van f 0.25 voor de derde klasse. 

b. Indien een reiziger, voorzien van een 
plaatsbewijs, waarmede tegen bijbetaling in 
eene hoogere klasse kan worden plaats.genomen 
dan die, voor welke het geldig fa, v66r het 
plaatsnemen in de hoogere klasse aan den 
conducteur mededeelt, dat hij van deze be
voegdheid wenscht gebruik te maken, wordt 
van hem voor den afstand, waarover hij in de 
hoogere klasse reist, geheven : 

I. de vrachtprijs tweede klasse, indien met 
een plaatsbewijs der derde klasse in de eerste 
wordt gereisd; 

II. de vrachtprijs derde klasse, indien met 
een plaatsbewijs der tweede klasse in de eerste 
of met een plaatsbewijs der derde klasse in de 
tweede wordt gereisd. 

c. Indien een reiziger, die verder wenscht 
te· reizen dan het station, .waarvoor zijn plaats
bewijs genomen is, v66r of gedurende de reis, 
waarvoor dat plaatsbewijs geldig is, aan den 
conducteur van zijnen wensch mededceling 
doet, wordt van hem geheven de vrachtprijs 

voor het gedeelte van· de reis, voor hetwelk 
hij niet van een plaatsbewijs is voorzien. 

3. Rij, die zich zor.der behoorlijk plaats
bewijs in den trein beviridt en nagelaten heeft 
daarvan aan den conducteur z66 tijdig kennis 
te geven als in het tweede lid is bepaald, is 
niet strafbaar, indien hij op de eerste vorde
ring van den • beambte · of bediende van den 
spoorwegdienst betaalt: 

1°. den vrachtprijs, genoemd in het tweede 
lid onder a, b en c, ten minste evenwel een 
bedrag van f 1.- voor de eerste en tweede, 
en een bedrag van f 0.50 voor de derde klasse; 
en bovendie,n : 

2°. eene verhooging van f 3.- voor de 
eerste en tweede en van f 1.50 voor de derde 
klasse. 

4. Voor de naleving van de voorafgaande 
bepalingen wordt ten aanzir.n van kinderen 
beneden den leeftijd van 10 jaar, die onder 
geleide reizen en die niet kosteloos worden 
vervoerd, hun geleider aansprakelijk gestel<).. 

§ 2. Het is verboden: 
a. zich zonder toestemming van een beambte 

of bediende van den spoorwegdienst op eene 
locomotief of in een wagen of postrijtuig te 
begeven; 

b. de rijtuigen te verlaten aan eene andere 
zijde dan de daarvoor bestemde ; 

c. bij het plaatsnemen in de rijtuigen of het 
verlaten daarvan af te wijken ·van de aanwij-· 
zingen, door de beambten en bedienden van 
den spoorwegdienst gegeven; 

d. in of uit de voertuigen te gaan, daartoe 
pogingen aan te · wenden of anderen in hun 
pogingen daartoe behulpzaam te zijn, of de 
portieren in de zijwanden der . rijtuigen te • 
openen, terwijl de trein in beweging is ; 

e. gedurende den rit op de balcons te ver
blijven, indien dit op duidelijk zichtbare wijze 
is verboden ; 

/. aan mannen, om zich te begeven i_n rij
tuigen of rijtuigafdeelingen, welke uitsluitend 
voor vrouwen zijn aangewezen; 

g. de rijtuigen door spuwen of op andere 
wijze te verontreinigen; 

h. in de rijtuigen of rijtuigafdeelingen mu
ziek te maken. 

§ 3. Op hen, die ingevolge de wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) recht hebben 
op kosteloos vervoer op den spoorweg, zijn 
bovenstaande bepalingen alleen van toepassing 
in zooverre als met dat recht en met de be
voegdheden, in die wet gegeven, is overeen te 
brengen. Zij mc,eten voorzien zijn van het 
bewijs van hun voormeld recht en dit, of een 
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bewijs van vrij vervo11r, op verlangen der be
ambten of bedienden van den spoorwegdienst 
toonen en overhandige:i. 

30_ Artikel 11, tweede lid, wordt gelezen 
als volgt: 

2. De reizigers kunnen, tenzij het tarief 
anders bepaalt, onderweg in eene hoogere 

. rijtuigklasse overgaan tegen betaling van den 
in artikel 4, § 1, 2. b genoemden vrachtprijs. 

4°. Artikel 13 wordt opnieuw vastgesteld 
en gelezen als volgt .: 

Rooken in de rij tui,qen. 

A1·t. 13. 1. Het rooken is verboden in alle 
rijtuigen of rijtuigafdeelingen, in welke dat 
verbod duidelijk zichtbaar is aangegeven ; met 
bet rooken in die rijtuigen of rijtuigafdeelin
gen wordt gelijk gesteld bet zich aldaar met 
brandende tabak bevinden. 

2. Wordt· in een rijtuig of rijtuigafdeeling 
gerookt uit tabakspijpen, dan moeten deze van 
een dopje voorzien zijn. 

3. In elk en trein moet een voldoend aan tal 
rijtuigen of rijtuigafdeelingen van de fo dien 
trein vervoerde klassen aanwezig zijn, waarin 
niet gerookt mag worden. 

5°. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het tweede lid vervalt. 
b. De derde, vierde, vijfdA en zesde leden 

worden tweede, derde, vierde en vijfde leden. 
c. In het vierde lid vervallen de woorden : 

,,en daar, waar een oponthoud van langer dan 
vijf minuten plaats heeft, de duur van het 
oponthoud". 

d. Het zevende lid wordt zesde lid en wordt 
gelezen als volgt : 

6. Zoodra de trein op een station stilstaat, 
worden aan de zijde voor het uitstappen be
stemd de portieren van die rijtuigen of rijtuig
afdeelingen geopend, waarin .zich reizigers be
vinden, die het verlangen om uit te stappen 
kenbaar maken. 
· _e. De achtst~ en negende leden worden 

zevende en achtste leden. 
6°. ln het eerste en in het tweede lid van 

artikel 17 vervallen de woorden ,,met de stoom
fluit". 

7°. Artikel 18 wordt opnieuw vastgesteld 
en gelezen. als volgt : 

Beschadiging van rij tuigen. 

Art. 18. Hij, die een rijtuig of rijtuigafdee
ling, of voorwerpen, welke daartoe beliooren, 
beschadigt of verontreinigt, alsmede hij, die 
een kind beneden den leeftijd van 10 jaar of 
een dier geleidt, dat een rijtuig of eene rijtuig-

afdeeling of voorwerpeu, welke daartoe behoo
ren, bernbadigt of verontreinigt, is verplicht 
op eerste aanvraag van den beambte of be
diende van den spoorweg de schadevergoedirig 
te betalen, verschuldigd krachtens het daar
voor vastgestelde en door den Minister van 
Waterstaat. goedgekeurde tarief . 

8°. Artikel 19 wordt opnieuw vastgesteld 
en gelezen als volgt : 

Aanwijzing van de goederen, welke als baqa_qe 
worden beschouwd. 

Art, 19. I. Als bagage worden in den regel 
slechts beschouwd voorwerpen, welke de reizi
ger voor zijne reis noodig heeft en welke door 
de wijze, waarop zij zijn ingepakt ..:__ in koffers, 
reismanden, reiszakken, hoedendoozen, kleine 
kis.ten en dergelijke - als.reisbenoodigdheden 
te onderkennen zijn. Worden voorwerpen, 
welk'l niet voldoen aan de in de vorige zin
snede gestelde eischen, door de ondernemers 
van spoorwegdiensten als bagage toegelaten, 
dan kunnen daarvoor bij het tarief in afwijking 
van ae artilrnlen 24 en 26 van dit reglement, 
bijzondere bepalingen voor de verantwoorde-· 
lijkheid worden vastgesteld. 

2. Behoudens het bepaalde in het derde en 
in het vierde lid van dit artikel is het ver
boden ten .vervoer als bagage aan te bieden of 
·te la ten aan bieden of te vervoeren goud en 
zilver in baren en platina, benevens de goe
deren, genoemd in de bijlagen A en B_ van 
dit reglement. 

3. Voor zoover zij krachtens het eerste lid 
van dit artikel of kracbtens het tarief als 
bagage zijn te beschouwen, mogen als bagage 
worden vervoerd : 

a. geld en geldswaarden, als bedoeld in 
artikel 46 van ·dit reglement met uitzondering 
van goud en zilver in baren en platina. Ook 
in geval van boos opzet of grove nalatigheid 
van hunne beambten. of bedienden is echter 
de verantwoordelijkheid van de ondernemers 
van spoorwegdiensten bij verlies of besehadi
ging beperkt tot een bedrag van f 7.- per 
kilogram: 

b. de goederen, genoemd onder XLI (knal
bon bvns), LVI (wijn en likeuren in flesschen, 
sigaren,' eet- en vleeschwaren), LVII (ledig 
teruggaande zakken) en L Vill (schilderijen, 
beelden en alle voorwerpen van kunst) van de 
bijlage B van dit reglement. 

4. Motorrijwielen, welker reservoirs van 
sterk metaal zijn vervaardigd en behoorlijk 
zijn afgesloten, kunnen door de ondernemers 
van spoorwegdiensten als bag-age ~orden toe-
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-gelaten, indien de reservoirs niet meer dan 
twee liter '\"loeibare brandstof bevatten. 

90_ Het derde en het zesde lid van artikel 22 
worden gewijzigd als volgt : 

3. Het is verboden voorwerpen, welke eene 
onaangename lucht verspreiden of voor de 
medereizigers op eenige wijze hinderlijk of 
gevaarlijk zijn, alsmede goederen, welke niet 
per spoorweg mogen worden vervoerd of waar
van het vervoer voorwaardelijk is toegestaan, 
in de rijtuigen mede te nemen, met uitzonde, 
ring van: 

a. munitie, welke officieren en minderen 
van het leger of van de vloot medevoeren; 

b. patronen, welke in dienst zijnde beambten 
der politie ·voor-de vuurwapenen, welke zij op 
hunne reis dragen, medevoeren; 

c. jachtpatronen, die jagers in geringe ~oe
veelheid voor de jachtgeweren, welke zij op 
hunne reis dragen, medevoeren; 

d. de goederen, genoemd in de bijlage B van 
dit reglement OJ:!der III (lucifers en dergelijke), 
XLI. (lrnalbonbons) en LVI (wijn en likeuren 
in flesschen, sigaren, eet- en vleeschwaren), 

· welke reizigers in geringe hoeveelheden of ge
ringen omvang als reisbenoodigdheden mede
voeren; 

e. de goederen, genoemd in artikel 46, eerste 
lid, alsmede in de bijlage B van dit reglement 
onder L VIII (schilderijen, beelden en alle voor
werpen van kunst), voor zoover zij zijn kleine 
gemakkelijk draagbare voorwerpen, als bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel, of daarin zijn 
gepakt. 

6. W ordt gedurende den loop van den trein 
overtreding van de bepalingen van het derde 
lid ontdekt, dan worden de in strijd met die 
bepalingen in de rijtuigen medegenomen voor
werpen zoodra mogelijk daarnit verwijderd en 
in den goederen- of bagagewagen overgebracht, 
of op het eerste station, waar stilgehouden 
wordt, uit den trein verwijderd. 

l()o. Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt : 
a. Na het tweede lid wordt een nieuw derde 

lid. opgenomen, luidende als volgt: 
3. Het is ver!>oden dieren ten vervoor per 

spoorweg aan te bieden of te laten aanbieden 
of per spoorweg te vervoeren, voor zoover niet 
voldaan is aan de in bijlage E vermelde voor
,chriften. 

b. Het derde lid wordt vierde lid en h_et 
vierde lid wordt vijfde lid. 

c. In het vijfde lid wordt het woord ,,dit" 
vervangen door de woorden ,,het in het vierde 
lid vermeld". 

d. Pe vijfde, zesde, zevende, achtste en 

negende leden worden ~esde, zevende, achtste, 
negende en tiende leden. 

11°. Artikel 30 wordt opnieuw vastgesteld 
en gelezen als volgt: 

Vervoer ·van levende dieren in reizigerstreinen. 

Art. 30. L Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van dit artikel is het verboden le
vende dieren in de rijtuigen mede te nemen. 

2. De spoorwegondernemingeu zijn bevoegd 
toe te laten, dat met inachtneming van de-in 
de tarieven vast te stellen voorwaarden door 
de geleiders, indien geen der medereizigers 
zich daartegen verzct, worden medegeno·men : 

a. schoothonden en andere kleine dieren in 
rijtuigafdeelingen van alle klassen ; 

b. grootere honden in rijtuigafdeelingen der 
derde klasse. De tarieven bepalen of, en zoo 
ja, welke vrachtprijs voor het vervoer van deze 
dieren verschul<ligd is. Deze vrricihtprijs moet 
vooraf aan het station van vertrek warden 
betaald, waarvoor den reiziger een vervoer
bewijs wordt' verstrekt. Wordt een dier, waar
voor vracht verschuldigd is, zonder behoorlijk 
vervoerbewijs in den trein medegenomen, dan 
moet de geleider op eerste aanvraag van den 
beambte of bediende van den spoorwegdienst 
alsnog den vrachtprijs voor het dier betalen, ver
hoogd met een bedrag van f 3.- voor de eerste 
en tweede, en van ·f·-lc50 voor de derde klasse. 

3. Honden en andere kleine dieren, welke 
bij reizigers behooren, kunnen tegen de in de 
tarieven vast te stelllen prijzen in afzonderlijk 
goed gesloten hokken en manden warden ver
voerd op dezolfde wijze als bagage ; zij moeten 
binnen een uur na aankomst van den trein 
worden afgehaald, bij gebreke waarvan de 
spoorwegonderneming bevoegd is bewaargeld . 
te heffen. Aangifte van de waarde of van het_ 
belang bij tijdige aflevering is niet toegestaan. 

12°. Het eerste en het vierde lid van 
artikel 34 warden gewijzigd als volgt: 

1.. De leveringstijd voor levende dieren (uit
gezonderd die, welke overeenkomstig artikel 30, 
derde lid, op dezefde wijze als bagage en le
vende dieren van kleine gestalte, welke over
eenkomstig artikel 3:J, zesde lid, als bestelgoed 
warden vervoerd) is samengesteld uit den tijd 
voor de expeditie, uit dien voor het vervoer 
en uit dien voor de aflevering toegestaan, De 
tijd voor de expedi tie en die voor de aflevering 
warden bij de artikelen 31 en 32 geregeld, 
Omtrent den tijd voor het vervoer gelden de 
bepalingen van het tweede en derde lid van 
dit artikel. 

4, Van levende dieren, overeenkomstig ar-
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tikel 30, derde lid, op dezelfde wijze als bagage 
vervoerd, kan de aflevering binnen den in 
artikel 23 -voor bagage vastgestelden termijn 
verlangd worden. 

13°. Artikel 36, tweede lid, wordt gelezen 
als volgt: 

2. Het vervoer van rij- en voertuigen met 
-reizigerstreinen kan slechts gevorderd warden, 
voor zoover deze treinen daartoe door bestuur• 
ders van den spoorwegdienst of door den Mi
nister van Waterstaat, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, zi_in aangewezen. 

14°. Aau- artikel 41, eerste lid, worden toe
gevoegd de woorden: ,,een en ander behoudens 
het bepaalde bii het tweede lid van artikel 36". 

15°. Artikel 49, § 2, E, wordt gewijzigd en 
gelezen als volgt : 

Verlangt de afzender van goederen, die met 
adreskaart of vrachtbrief worden verzonden, 
een oritvangbewijs, dan moet hij daartoe twee 
gelijk!t)idende exemplaren van de adreskaart 
of den vrachtbrief bij zijne goederen overleg
gen, waarvan het eene met het woord ,;dupli
caat" hem gestempeld wordt teruggegeven. 
Dit duplicaat. strekt alleen tot bewijs, dat de 
goederen aangenomen zijn en heeft niet de 
kracht van de adreskaart of den vrachtbrief, 
die de goederen vergezelt. 

16°. Artikel 70 wordt gewijzigd als volgt : 
a. In het vijfde lid wordt het cijfer 10 ge

wijzigd in 9. 
b. De slotzin van het zesde lid wordt aldus 

gelezen: 
Voor spoedbestellingen wordt een bij de 

tarieven te bepalen extra-loon geheven. 
17°. Het derde lid van artikel 71 wordt ge

lezen als volgt: 
3. Het loon voor het afhalen en bestellen 

van ijl- en vrachtgoederen wordt bij de tarieven 
bepaald. 

18°. In bijlage D vervallen de rubrieken 
,,Formaatzegel" en ,,Zegel rekest om fiat" en 
wordt in de plaats daarvan opgenomen de 
rubriek ,,Statistiekzegel". 

19°. Achter 'bijlage D wordt opgenomen 
bijlage E. luidende aldus : 

Bijlage .E (zie artikel 29, derde lid). 
1. De voor het vervoer van dieren dienende 

voorwerpen, als kooien, hokken, kisten, man. 
den, zakken, enz., moeten ruim en luchtig 
zijn. De dieren mogen niet gekneveld zijn. 

2. De bodem van kooien en dergelijke moet 
dicht zijn en bedekt met hooi, stroo, zand, 
turfmolm of zaagsel. De zijwanden moeten 
t0t zoodanige hoogte dicht zijn, dat veront
reiniging van den wagen door vuil en stroo 

zooveel doenlijk buitengesloten is; deze bepa
ling geldt niet bij vervoer van gevogelte in 
wagen!adingen. De voorwerpen, waarin de 
dieren zich bevinden, moeten zoodanig van 
ranJen, Jatten en dorgelijke voorzien zijn, dat 
bij op elkaar laden tusschen den bovenwand 
van het eene voorwerp en den bodem van het 
daarop geplaatste eene vrije ruimte van ten 
minste 3 c.M. hoogte openblijft. Kooien en 
dergelijke moeten zoo hoog zijn, dat de dieren 
rechtop er in kunnen staan ; bovendien moeten 
zij, indien zij geheel of gedee!telijk uit latten 
bestaan, zoodanig zijn ingerirht, dat de dieren 
er geen lichaamsdeelen door kunnen wringen. 
De voor het vervoer van dieren gediend heb
bende voorwerpen mogen niet dan na grondige 
reiniging opnieuw daarvoor warden gebruikt. 

3. In een wagen mogen slechts zoovele 
dieren van groote gestalte worden geladen, als 
er in kunnen st!lan, zonder tegen elkander of 
tegen de zijwanden van den wagen te warden 
gedrongen ; voldoende is, dat een man zich 
tusschen de ingeladen dieren kan bewegen. 
Worden de dieren dwars in den wagen ge
plaatst, dan moet bovendien tusschen de dieren 
en de wagenwanden zooveel ruimte open blijven, 
dat de dieren zich niet den kop of de achter
deel openschaven of op andere wijze verwonden 
kunnen.. Slechts zoovele dieren van .klei~e 
gestalte mogen, ook -indien het vervoer in 
kooien en dergelijke plaats vindt, warden bijeen
geladen, dat alle in staat zijn zich op den bodem 
neer te leggen en niet genoodzaakt zijn op 
elkander te staan of te liggen. 

4. Dieren van gi-oote en van kleine gestalte 
en dieren van verschillende soorten en geslach • 
ten mogen in denzelfden wagen slechts warden 
geladen en in dezelfde kooi en dergelijke slech ts 
warden geplaatst, indien de verschillende soor
ten en - voor zooveel paarden en vee betreft
geslachten door schotten van planken of lat
werk van elkander warden gescheiden. Deze 
bepaling is niet toepasselijk op het vervoer van 
zoogende dieren en daarbij behoorende jongen. 

5. De bodems van open wagens en die van 
wagens met daken, waarvan de wanden uit 
latwerk bestaan, mogen niet met licht ont
vlambare stoffen bestrooid warden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwel}c in het 
Btaatsblad geplaats\ en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal warden. 

's-Gravenhage, den 14den Juni 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 8 Juli 1918.) 

a 
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14 Juni 1918. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van bet Baggerreglement. S. 356, 

w L,T WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 Mei 1918, La. H., Afdeeling 
Waterstaat A; 

· Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

De Raad van State gehoord, advies van 
4 Juni 1918, n°. 38; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 12 Juni 1918, n°. 285, Afdeeling 
Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende wijzigingen en 

aanvullingen van het bij Ons besluit-van 15 Juli 
1909 (Staatsblad n°. 272) vastgestelde en bij 
Onze besluiten van 29 Juni 1912 (Staatsblail 
n°. 210) en 5 Mei 1914 (StaatsblarZ n°. 192) ge

. wijzigde reglement op het baggeren, graven 
en visschen .van voorwerpen en het werpen van 
vaste stoffen in de rivieren, langs de zeekusten 
en in de zeegaten onder beheer van het Rijk 
(Baggerreglement): 

I. In het opschrift · worden tusschen de 
woorden : ,,langs de zeekusten" en ,,en in de 
zeegaten" ingevoegd de woorden : ,, , in de 
Zuiderzee". 

II. Het. derde lid van artikel 4 · wordt ver
vangen door een nieuw lid·, luidende : 

,,Het is verboden zonder te zijn voorzien 
van eene schriftelijke vergunning va,n Onzen 
Minister voornoemd te baggeren of te gra
ven I in de riviervakken, aangewezen inge
volge het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel." 

III. In paragraaf 1 vervallen de artikelen 
5, 11, 12 en 13. 

IV. In den titel van paragraaf 2 worden 
tusschen de woorden ,,kusten der zee" en ,,en 
in de zeegaten" ingevoegd de woorden ,, ,. in 
de Zuiderzee". 

V. In artikel 14 worden de woorden ,,op 
de kusten der N oord- en der Zuiderzee met hare 
zeeboezems" vervangen door de woorden : 
,,op de kusten der Noordzee, de Zuiderzee met 
hare zeeboezems,". 

VI. Na artikel 14 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 14 bis, luidende : 

,,Het.is verboden zonder te zijn voor:r.ien van 
eene schriftelijke vergunning van Onzen Mi
nister voornoemd te baggeren met andere werk
tuigen dan met den gewonen hand- of hijsch
beugel." 

VII. In artikel 15, onder 1°. a, wordt tus-

schen de woorden ,,het visschen van schelpen'?, 
en ,,en het rapen van" ingevoegd: ,.met hand
beugels of andere niet door mechanische kracht 
bewogen werktuigen, zonder dat daarbij ge
baggerd of begraven wordt". 

VIII. Na artikel 15 'wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 15bis, luidende : . 

,,Onze Minister voornoemd is bevoegd kust
vakken aan te wijzen, waar het baggeren, gra
Ten en slikkeren, in afwijking van artikel 15, 
· 1 °. a, wordt gebonden aan een ~nderen daarbij 
te bepalen afstand dan dien van 500 meter 
l1mdwaarts gemeten uit de punten,.in genoemde 
bepaling bedoeld. 

Deze aanwijzing wordt bekend gemaakt in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

Het is verboden zonder te zijn voorzien van 
eene schriftelijke vergunning van Onzen Mi
nister voornoemd te baggeren, te graven of te 
slikkeren in de kustvakken, aangewezen in
gevolge het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel." 

IX. In artikel 16 worden de woorden ,,in 
toegangen tot havens of in uitwateringsgeulen, 
onder beheer van het Rijk" vervangen door : 
,,in uitwateringsgeulen, in toegangen tot havens 
en in die gedeelten van de in artikel 14 genoemde 
wateren, welke tot gebruikelijke scheepvaart
wegen behooren." 

X. Na artikel 17 worden ingevoegd als 
&rtikelen l 7bis, 17 ter, 17 quater en 17 quinquies, 
de uit paragraaf 1 gelichte artikelen 5, 11, 12 
en 13. 

XI. Na artikel 17 quinquies worden inge
voegd de woorden : · · 

,,Par. 4. Bepalingen tot h(l,ndhaving van dit 
reglement en strafbepalingen." 

XII. In artikel 21 onder a wordt tusschen 
de woorden ,,artikel4, laatstelid" en ,,en artikel 
16" ingevoegd : ,, , artikel 15 bis, laatste lid," ; 
in artikel 21 onder b wordt tusschen de woorden 
,,artikel 11" en ,,en artikel 15" ingevoegd: 
,, , artikel 14 bis" ; het cijfer 11 onder b, de 
cijfers 12 en 13 onder c en het cijfer 5 ond~r d, 
alle in artikel 21, worden vervangen onder
scheidenlijk door: ,,I7ter'', ,,17 quater'', ,,17 
<[Uinquies" en ,,l 7bis". 

XIII. Na artikel 21 wordt ingevoegd het 
woord : ,,Slotbepaling". 

XIV. De tekst van het Koninklijk besluit 
van 15 Juli 1909 (Staatsbladn°. 272), zooals dit 
luidt na de daarin bij de Koninklijke besluiten 
van 29 Juni 1912 (Staatsblad n°. 210) en 5 Mei 
1914 (Staatsblad n°. 192) en bij dit Koninklijk 
besluit aangebrachte wijzigingen, wordt op 
Onzen last in het Staatsblad geplaatst in eene 
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doorloopende genuinmerde reeks van in ge
nummerde leden verdeelde artikelen, met wij
ziging dienovereenkomstig van de aanhaling 
daarin van artikelen of van gedeelten van ar
tikelen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast
met .de uitvoering van dit beslnit, hetwelk 
in he1. -Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

's-Gravenhage, den 14den Juni 1918. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 11 .Juli 1918.) 

14 Juni 1918. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling der artikelen 1 en 2 van het Konink
lijk besluit van den 3lsten Maart 1915 
(Staatsblad n°. 174), tot vaststelling van 
een nieuwen uiterlijken vorm voor de 
zilverbons van twee en een halven gulden, 
tot bepaling van de hoeveelheid der uit 
te geven zilverbons van dien vorm en tot 
bepaling van het tijdstip en de wijze, 
waarop de zilverbons van f 1 en van 
f 2,50 van den ouden vorm worden inge
trokken, zooals dat besluit is gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van den 22sten 
April - 1916 (Staatsblad n°. 168) en van 
16 Februari 1917 (Staatsblad n°. 219). 
S 357. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 12den Juni 1918, n°. 171, 

· Generale Thesaurie-; 
Gezien de Wet van 6 Augustus 1914 (Staats

blad n°. 377) tot uitgifte van zilverbons en 
Onze Besluiten van 31 Maart 1915 (Staatsblad 
_n° . .174), 22 April 1916 (Staatsblad n°. 168) 
.en 16 Februari 1917 (Staatsblad n°. 2i9) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
hepalen: 
· Art. 1. De aanhef van artikel 1 van Ons 
besluit van den 3lsten Maart 1915 (Staatsblad 

·no; 174) wordt gelezen als volgt: 
,,De zilverbons van twee en een halven gulden 

worden onderscheiden in twee soorten. De uitet
lijke vorn;i van de zilverbons der eerste soort 
is de volgende." 

Aan het slot van voormeld artikel 1 wordt 
het .volgende toegevoegd : 

,,De uiterlijke vorm van de zilverbons -der 
tweede soort is de volgende : · 

1918. · 

(Voorzijde.) 

SERIE ... - WETTIG BETAALMIDDEL: 
N°. . . . . K0NINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

Zilverbon. 
Groot TWEE EN EEN HALVE GULDEN. 

W ordt ter betaling aangenomen door de 
·Nederlandsche Bank en aan all11 Rijkskantoren. 

Inwisselbaar in zilver na aankondiging. 

· Geregistreerd 19 
De_ Agent van het Ministe,·ie van Financien, 

De Minister vaa Financien, 

De woorden .,Wettig Betaalmiddel", ,,Ko
ninkrijk der Nederlanden", ,,Zilverbon", ,,Groot , 
TWEE EN EEN HALVE GULDEN," ,,Wordt 
ter betaling aangeno~en door De Nederla~dsche 
Bank en aan alle Rijkskantoren", ,,Inwissel
baar in zilver na aankondiging" worden in 
licht blauw, de overige voormelde woorden 
worden in zwart gedrnkt. 

In het midden wordt in geel 2,50 gedrukt. 
Bovendien bevindt zich .in het midden een 
lichtblauw vignet. 

Dit alles is gedrukt op een grijzen onder
grond, waarin een werkje in wit is uitgespaard 
en waaromheen zich een rand in blauwe kleur, 
vermengt met geel, bevindt. In dezen rand 
zijn versieringeri aangebracht; de linkerzijde 
bevat voorts in een cirkel in groote cijfers 2,50, 
terwijl in de rechterboven- en onderhoek even
eens 2,50 in kleinere cijfers voorkomt. 

(Achterzijde,) 

De achterzijde "ertoont in het ·midden het 
Nederlandsche wapen in lichtbruin met de 
woorden ,,Het namaken of vervalschen .van 
zilverbons met het oogmerk om die als echt 
en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven 
wordt gestraft met geva:rigenisstraf van ten 
ho,ogste negen jaren", omringt door de woorden 
,,Koninkrijk der' Nederlanden" en ,,;wettig 
Betaalmiddel" en aan beide zijden geflankeerd 
door het getal 2,50 in verticale richting. 

De cijfers 2,50 komen ook voor in alle hoeken. 
De achterzijde is gedrukt in ·licht blauw met 

bruin en bevat, behalve den met versieringen 
aangevulden -rand, een middenstuk, eveneens 
met versieringen aangevuld. 

De -bons worden gedrukt op pa pier van ten 
naastenbij 12,9 bij , 7,3 centimeters, waa,rin 
roode en blauwe vezels zijn verwerkt. -

2. In artikel 2 van Ons Besluit van den 
3lsten Maart 1915 (Staatsblad n°. 174), zoo_als 
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dat artikel luidt ingevolge Ons Besluit van 16 
Febru;i,ri 1917 -(Staatsblad n°. 219), wordt in 
plaats van ,,den in artikel 1 omschreven uiter
lijken vorm" gelezen : ,,de in artikel 1 om
schreven uiterlijke vormen", 

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

;s-Gravenhage, den 14 Juni 1918. 
WILIIJl]LMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

Uitgeg. 25 Juni 1918.) 

14 Juni 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
Veroordeeling van eischer in cassatie tot 

betaling van het bedrag waarvoor hij door 
het' College van Kerkvoogden der Ned. 
Herv. Gemeente ·is geplaatst op het kohier 

· van den hoofdelijken omslag. Lidmaat
schap. 

Verwerping van het tegen die veroor
deeling gerichte cassatieberoep op grond 
dat het middel zich richt tegen een beslis
sing, die zooals zij in dat middel wordt 
bestreden - in het beroepen vonnis niet 
is te vinden. 

Alleen de Rechtbank was bevoegd om 
vast te stellen wat het aan haar oordeel 
onderworpen vonnis des Kantonrechters 
inhield. Waar reeds. de rechtbank uit
maakte, dat van de aan den Kantonrechter 
aangewreven onjuiete opvatting van de 
gevoerde verdediging uit zijn vonnis niet 
blijkt, moet ook thans aan het desbetref
fend cassatiemiddel feitelijken grondslag 
wotden ontzegd. 

Een artikel uit Alg. Reg!. op het bebeer 
der kerkelijke goederon en fondsen van de 
Rerv. Gemeenten in Nederland en bet toe
zicht daarop, is niet een wet of wettelijke 
verordening,. wier schending in cassatie 
met vrucbt kan worden beweerd. 

(B. W. artt. 1690-1702; Rv. artt. 398-429.) 

Voorzi tter : 

Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, A. Fentener van 
Vlissingen, C. 0. Segers en H. Hesse. 

L. J. van Voorthuysen, burgemeester van
en wonende te Domburg, eischer tot cassatie 
van een vonnis op 26 September 1917 door de 
Arr.-Recbtbank te Mid.delburg tusschen par
tijen 'gewezen, advocaat Mr. W. A. Telders 
· tegen: 

het College van Kerkvoogden der Nederduitsch 

Hervormde Gemeente te Domburg, verweer
der, advocaat Mr. M. P. G. Kappeyne v/d 
Coppello. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De eiscber in cassatie is als lid der Neder
duitsch Hervormde gemeente te Domburg 
aarigeslagen in den- door'haar geheven hoofde
lijken omslag en tot betaling gedagvaard voor 
den Kantonrechter te Middelburg, die. in zijn 
vonnis in de eerste plaats omtrent het _recht 
heeft overwogen ,,ten exceptieve". Dat blijk
baar in het afschrift der dagvaarding de in bet 
origineel wel voorkomende woorden als hebbende 
een eigen middel van bestaan abusievelijk zijn 
weggelaten, doch dat het stellen van bet hebben 
van een middel van -bestaan overigens nit de 
inricbting van de dagvaarding blijkt, zoodat 
bet opnemen van die woorden overtollig was. 

Welke houding van partijen tot deze beslis
sing aanleiding heeft gegeven blijkt niet omdat 
.de expeditie van bet vonnis in strijd met art. 62 
Rv. alleen de slotsom der conclusien inhoudt 
met . vermelding dat de conclusien aan het 
audientieblad zijn gehecht; die slotsom is dat 
de eischeres niet-ontvankelijk verklaard zal 
worden in hare vordering, althans haar die als 
onrechtmatig zal worden ontzegd. 

In haar in appel gewezen vonnis heeft de 
Rechtbank te Middelburg overwogen, dat als 
eerste grief tegen het vonnis van den Kanton
rechter is aangevoerd schending van art. 1 Rv. 
omdat de Kantonrechter in bet gevoerde ver
weer een exceptief verweer heeft gezien, terwijl 
in eersten aanleg geene exceptie :van nietigheid 
van de dagvaarding was opgeworpen, dat aan 
deze grief de feitelijke grondslag ontbreekt ; 
dat de appellant toch blijkbaar bedoelt dat de 
Kantonrechter eene beslissing heeft gegeven 
omtrent eene in eersten aanleg (vermeende} 
voorgestelde nietigheid van dagvaarding hierop 
berustende. dat bet afschrift der dagvaarding 
niet zou overeenstemmen met bet origineel ; 
dat, daargelaten dat van een verschil tusscheb. 
origineel en afschrift niet blijkt daar beide stuk
ken volkomen gelijkluidend zijn, de Kanton
rechter met geen enkel woord eene uitspraak 
heeft gegeven over de al of niet nietigheid der 
dagvaarding. 

De eischer in cassatie handhaaft niettemin 
zijne grief en stelt als eerste cassatiemiddel : 
schending en verkeerde toepassing van art. 1, 
2° alinea, 5 ten derde, 92, 94. en 48 Rv. en 
art. 12 van het algemeen reglement op het be
beer der kerkelijke goederen en fondsen van 
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''de· hervoTmde · gemeenten in Nederland: en ,het .of welke andere · ook, en de. beslissing v_an .Kan, 
foezicht daarop, doordat de Rechtbanli: ten :tonrechter en :&echtbank b.termede' geen reke, 
onrechte heeft bevestigd het door_cden, Kanton- iling hebberi geh<;>uden door geheel ten onrechte 
rechter te' Middelburg gewezen v_qnnis d.d. .uit het doopen binnen en het doen van belijd~nis 

· ll September· 1916, dewijl die Kantonrechter des geloofs in eene afdeeling. van het 'Neder~ 
ten onrechte in het:gev:oerd 'verweer een excep- duitsch Hervormd Kerkgenootschap te con
tief verweer heeft gezien gericht op nietigheid · cludeeren tot het besta,ap.- van een vermogens
van het exploit der oorspronkelijke dagva.arding, rechtelijke verbiritenis, waaruit een belasting
·en voorts niet in de dag:vaarding was gesteld plichi, in'verband met de reglementen-dier kerk 
dat de oorspronkelijke gedaagde aan al de ver- geboren werd. . v 
eischten bij· voormeld art. 12 bedoeld voldeed. Als tusschen partijen Vitststaande is aaI1ge; 

' Wat·de eischer riu ·wel in het vonnis beslist nomen dat .de eischer :in cassatie is Hd,;J~er 
had willen zien is niet volkomen duidelijk; uit Hervormde kerk .en .voorts in zich v,eret!1igt 
het verband van het eerste en het tweede onde,- de eigenschappen die hem. vo~gens de, k;,:irkern,Ji;e 
deel van hetmiddel meen ik echter te mogen -reglementen·onderwerpen aan.denhoC>fd,e!ijk;en 
afleiden dat, de bedoeling is dat Iiu in: b:et omslag ten behoeve der gemeen,t,e .. ;t,e D,C>:rµ):mrg 
afschrift der· dagvaarding door het gemis van gehev~n. ' .,,-,c;-,J, ,,·, L,,.,.,.:t 
de ·woorden ,,als hebbende een ·eigeri middel van Bij het vonnis waarvan_ be11oepJis i:iu:i<!er v.01;
bestaan" niet is vermeld eene der vborw'aarden derhig tot betaling van dieI1c,';)Il'.).~\ag t,9ewijti,l;>al!'r 

· waaronder van een lid; eener hervormde ge- gea:cht op grond dat de ;.kerkgen5>,<:>t.~cihltppen 
meente hoofdelijke aanslag geheven kan worden, zijn vereenigingen varr•;pers\>ne:g., ;v;aJ!ll.Il,cle,ond,er 
de vordering niet voor toewijzing vatbaar is. art. 1690 B. W. hetzijc,doorcl;wP,2peI193:re::g;zag 
Maar wat daarvari zij, het middel richt zich erkend·ofalsgeoor!QQfdto,egela,tep.;,dieJnge:v9,lge 
eensdeels' tegen de feitelijke beslissing dat van art. 1697 beheerscht:oworden •.dJ,<:>r,,har~.,~ige_n,e 
eene beslissing van den Kantonrechter over eene reglementen waaraan ·al hare ledeIJ. .~ij/1.,\li:tder

·exceptie van nietigheid van dagvaarding niet worpen, dat, ral mogeri:-dl'l k\l:r'!tgeI,19pt~ph,ap_peri 
blijkt, en moet anderdeels hierop afstuiteri dat. ,afwijkeil ,~van, ,de,:)ge:woneJ,,,J>urneiirepb.Pe!.ijke 
het ·vonnis der Rechtbank ·geene beslissing -lichamen-.:ip.c•,z9:over,re,-,ais·,;_~ij . .,een,,~we,ele4ig 

-omtrentonvolledigheid der dagvaardiiig, zooals karakt.er vertoonen,: eens-r:\t!)Lfl,)gocµi<;li.ei~~igeIJ. 
·zij in afschrHt aan den gedaagde is overgegeven, en,•·een',;;:anfll).aterieelen aard,,c_:09_~,hv:rw.eJe\J.en 
irihoudt, terwijl de Kantonrechter beslist :had aan>'de;·i:~glemeiiten,·.,ei;i. ~v:e,ro.r4e:µinge:µ-1<>n9:~f
dat het·gemis·van enkele woorden in het af- -worpemzijrriiugeene1;W:etspepi1ing,_eeiie,aI1dere 

·sob.rift de onvolledigheid ·niet medebracht, welke uverhoud,ing,fvaststelt,;izood,.:t itr:t,"l~.9.7·.~o;,,.9p 
beslissing als betreffende irihoud· en· strekking, d:1err;toepasselijk!is.~.•',/'"n 1,,;,;,;,J,•ZJ 1 ;;q 1,c:-r, 

· der dagvaarding van feitelijken aard is .. :[0;·F," · -:.ti.ik,doe,iopmerken ,daj;,i.i;i.,,ilif,g\ldh1g,-Aill:ti~~!l 
· Tegen de beslissing ten principale, irihoudende berqep,JYOrdt;gfdaan,9i!11ip.clei;jf:i;_igheig,, tij_!1.eHs 

· veroordeeling van den gedaagde, 1s gericb.tihet' rde, verkrijging-nvan·;lhet,1JWw:a,a~s,c):lap ·el!: de 
twe~d~ middel: Scihendi~g eri ve.rkeercl'e,rtoe-· .da,a;ruit', voo~tyl9ei!)nde d~ey-olg~n,1t!)P,,;.!1:8:Wl.~n 

'
1 passing' van art. 1374, 1690 en 1697 :R ,W::),als- -'Yan-Tde,,yerpQndenhei_<l:;: cle;,,eisg_h!lE'..!J.r~~ntut<>t 
mede art. ·48 Rv., aangezien imcasu,geen:over- rcle kerk ;~e'zijn•, toege:treciel'!,: ,betwjs_t,al!!l!ln :b.!)~ 

· eenkoi:nst in civielrechtelijkem' zin 1 is, ,geslote,n, ,,chr.iel,rechtelijke,,:gevolg,,:7!ij!l!';l."s~toet.red~;1g, 1, ,, " 

i eri dus ookniet later, waardbor:ook, is·,beµach-: -I-,,:pe, beslissing .,~aa1;tegei;r, 'Yiord,(,.<>pgeltgmlln 
tigd tusschen eischer in cassatie :eii:de gi:,daagde' sis' milin ,ov;ereens_tem:m.ing1 n;tej; ,d,e, !J-J~, g!);y,e~Hg,d 

. iin cassa:tie of ·het genootschap·waarvan zij',een -te,,beschou:w.en,:furispr,udentie,f,la,a,ts_telij~,:bJ,ij-
- onderdeel is, worden:de"immerscedoorodoop ·'en: Jken<l,e: uit.,:s.cll:o<>gei;li,'R:~,a<ls,J.1,:r~est,,~~I! Jl,9 .. :Pf· 
-belijdenis des gefoofsiimienige>kerkgimieenschap' Jceniber ,191L~W. 1ti72),,J* me~I,1.,inij,thall!l,-:~9.t 
·niet anders dan door :.een10geestelijke,·gemeen-1• -eene v;ei;_~j~h;i.g :na_ai: <j.11,t -arr.fls~,.,Per~.<!geg,,p,r· 
:s·cnap gebor0n;uri:..-aar.•~ieehszinS 'eenige iverbip..•: 1pa:len·•h fF) .rrI:,iltpuY fr.:,L-''07i n:,.u-urn;l ;;,-::,: )~[£.~.:!' 

,-··tenis van'fl,vermi>gensreohtelijken/ endin 4iet, -,u,-Ik conclud<;,er,t9_t·_,v,~r~!'liPµIg,y;in,)\e,~J !;let(!!lP 
algemeen '1 civ.ielrechtelijkenf o a"ardJ terwijl, ,cook : !Iliekv:erog,:de,eling;-,v.a!!-Idllp.-ejsche.rciin.: ,<!\l, }!:o_flj;!ln· 

,: ar:moest~h-1kerkgenootschappemofi-kerken,r,be-' qjd':iiJ lf ;,IJJ'itJ J"•77n., ,,:,, :1/L-.••J~ifD:i H?J:Cfl" 

, ·' sohouwa,:wordentals zedelijkesiichaniemin den e 00,gt, ,1~,t.-/~gn~'.,f,-,n•:, n-"1;md :;bwn 
·,::, zin.!V'aii'het':Burgerlijk·Wetboek '( <l.es neen)·,to~ch r:~t O;,;.clat,,blijkensJi.et Ql'll!.t.re.c!l'lnJyo~l},is 0e,~;het 
.,,,hare' be'palirigen:Jen i .'reglementen • niet ckunnen, ci:v:opnis;van~.den J;K1J,nt?,nr~9Mp;J Pe,_,l\µg<j.pl}?µ,1;g 
''derogeeren aan de algemeene rechpsheginselen •1:vanilbSepte~l>ei:bl!)H!;,•~el~Jeit.~tijJ;;ii,RY.flJ· 

'i 'en"hepaHhgen opihet'istuk: der ,overeenkonisten ;l:weg!ngen:d<lO):·,de,,Re.oMga,nk\?JijI,J.,,ov;\lfg!ln,ow,~µ, 
18• 



1918 . 14 JUN I. 

de verweerder in cassatie als eischer in eersten 
aanleg voor het Kantongerecht te Middelburg 
een rechtsvorderi:ng heeft ingestela' tegen partij 
van Voorthuysen, tot betaling van f 76.95, 
als grond daarvoor stellende, dat de gedaagde 
behoort tot en ingelijfd is bij de Hervormde 
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden; 

dat hij- woont en zijn hoofdverblijf houdt te 
Do~burg en mitsdien binnen de Kerkelijke 
Nederduitsch Hervormde Gemeente aldaar 
zijn hoofdverblijf houdt; 

dat Kerkvoogden krachtens het , Algemeen 
Reglement op het Beheer der Kerkelijke goe
deren· en fondsen, enz. in hunne Kerkelijke ge
meente tot dekking van hare uitgaven van de 
daarvoot krachtens hetzelfde Reglement in de 
termen vallende leden en lidmaten hunner 
Gemeente eenen hoofdelijken omslag heffen 
en dit ook heeft gedaan over het jaar 1915 ; 

dat op het voor dat jaar door ·Kerkvoogden 
opgemaakte en door Kerkvoogden en Notabelen 
vastgestelde .kohier, de gedaagde, als hebbende 
een eigen middel van bestaan is aangeslagen 
voor een bedrag van f 76.95, hetwelk hij weigert 
te betalen; 
. · dat de gedaagde dien eisch op verschillende 
gronden heeft bestreden; doch de Kantonrech
ter bij bovenvermald vonnis de ingestelde vor
dering heeft ·toegewezen; 

dat in hooger beroep door den gedaagde tegen 
die uitspraak zijn aangevoerd ·twee grieven : 

l•. dat de Kantonrechter art. 1 Rv. zou heb
ben geschonden door in eene der gevoerde 
weren een e:x:ceptief verweer te zien, terwijl de 
appellant als gedaagde geen exceptie van nietig
heid der dagvaarding had opgeworpen ; 

2•. dat de Kantonrechter ten onrechte den 
· eisch heeft toegewezen op grond, dat de appel-· 
lant krachtens zijn lidmaatschap der ·Neder
duitsch Hervormde Kerk tot betaling van zijn 
aanslag was gehouden', welke grief nader is 
aangedrongen op deze gronden, dat de appel
lant betwist, dat door zijn tcietreden als lid tot 
de Nederduitsch Hervormde Kerk een overeen
koinst tusschen hem en die kerk zoude zijn tot 
stand gekomen, tengevolge waarvan hij tot 
betaling eener door die Kerk ·opgelegde belas- . 
ting zou kunnen worden verplicht, en dat door 
he:t sluiten van een godsdienstigen band even-

, min finantieele verplichtingen op· hem zouden 
rusten tengevolge waarvan betaling in rechte 
zoude kunnen worden gevorderd ; 

·dat de Rechtbank heeft overwogen, ten 
aanzien van de eerste grief, dat deze 'feitelijken 
grondslag mist, vermits de Kantonrechter in 
zijn voimis met geen enkel woord een uitspraak 

heeft gegeven omtrent de al- of niet-geldigheid 
der dagvaarding ; · 

ten aanzien van de tweede grief, dat tusschen 
partijen vaststaat, dat de appellant lid is der 
Nederduitsch Hervormde Kerk, zijn hoofd
verblijf houdt te Domburg, een eigen middel 
van bestaan heeft· en aldaar ingevolge het 
Algemeen Reglement op het Beheer der Kerke
lijke goederen en fondsen door den gemtimeerde 
is geplaatst op het kohier van den Hoofdelijken 
Omslag der Nederduitsch Hervormde 'Ge
meente aldaar, en dat dit kohie:i- is opgemaakt 
overeenkomstig de artt. ··12 en 13· van dat 
Reglement; 

dat de leden der Nederduitsch Hervormde 
Kerk, zijnde een vereeniging v,an personen, 
vallende·onder art. 1690 B. W. zij het ook met 
een eigen karakter, onderworpen zijn aan de 
door di:t lichaam :vastgestelde reglementen en 
verordeningen, vermits bij geen wetsbepaling 
een andere verhouding tusschen hen s vast
gesteld; 

dat de gedaagde dan ook krachtens art. 1697 
B. W. als lid der Nederduitsch Hervormde 
Kerk aan de reglementen dier Kerk en het 
daarmede verband houdende plaatselijk Regle
ment der N ederduitsch Hervormde Gemeente 
te Domburg is·gebonden, en hij alzoo, zoo lang 
hij dat lidmaatschap niet heeft opgezegd, ver
plicht is den te ·zijnen name gestelden hoofde-
lijken omsl~g te betalen ; · 

dat de Rechtbank op die gronden het be
roepen vonnis heeft bekrachtigd ; 

dat tegen de uitspraak der Rechtbank wordt 
opgekomen met de navolgende middelen van 
cassatie: (zie concl. (Proc.-Gen.); 

0. met betrelµing tot het eerste middei : 
dat de Rechtbank, gelijk boven is verineld, 

heeft beslist, dat de in appel ingebrachte grief, 
als zou de Kantonrechter in een der door den 
gedaagde gevoerde weren een e:x:ceptie · van 
nietigheid van dagvaarding hebben gezien, 
elken grond mist ; 

dat de eische,r zijn grief in cassatie opnieuw 
te berde brengt, maar met geen ander gevolg, 
dan dat haar ·ook thans feitelijke grondslag 
moet worden ontzegd; 

· dat immers door de beslissing der Recht bank, 
die alleen bevoegd is vast te stellen, wat het 
·aan haar oordeel o'nderworpen vonnis • des 
Kantonrechters inhoudt, - ook in deze instan
tie vaststaat, dat van de in het middel aan den 
Kantonrech~er a.angewreven onjuiste opvatting 
van de gevoerde verdediging, uit zijn vonnis 
niet blijkt ; 

da:t in het middel voorts nog wordt geklaagd 
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over sohending van het Algemeen Ragle.men t 
op het beheer der kerkelijke goederen en 
fondsen van de Hervormde Gemeenten in 
Nederland en het toezicht daarop, door de 
vordering voor toewijzing vatbaar te ver
klaren, ofschoon bij dagvaarding niet was ge
steld, dat de gedaagde aan al de vereischten 
bij voormeld artikel 12 bedoeld, voldeed, dooh 
dat deze klacht, al ware zij gegrond, niet zou 
kunnen leiden tot vernietiging der bestreden 
uitspraak, vermits gezegd artikel 12 niet is een 

·wet of wettelijke verordening, wier sohending 
in cassatie met vrucht kan worden beweerd ; 

0., dat het tweede middel zioh rioht tegen de 
beslissing der Recht bank omtrent de in hooger 
beroep in de tweede plaats aangevoerde grief ; 

dat bij de onderscheidene bedenkingen tegen 
die bealissing in het midden' gebracht telkens 
wordt uitgegaan van de stelling, dat de Recht
bank het lidmaatschap van gedaagde zou heb
ben aangenomen op grond van de omstandig
heden, dat deze in de Nederduitsch Hervormde 
Kerk is gedoopt en in haar belijdenis des ge
loofs heeft·afgelegd en dan wordt betwist, dat 
uit dia handelingen burgarrechtelijke verplich
tingen kunnen voortvloeien ; 

dat echter die stelling in het aangevallen 
vonnis geenerlei steun vindt ; 

dat immers de Rechtbank, die de over
wegingen in rechte van den Kantonrechter 
niet overnam, het lidmaatschap van den ge
daagde als vaststaande heeft aangenomen, 
omdat dit tusschen partijen was onbetwist, en 
- anders dan de Kantonrechter, daarbij over 
de wijze, waarop het is ontstaan, zich met geen 
enkel woord heeft uitgalaten ; 

dat het dus volstrekt niet is buitengesloten, 
dat naar de opvatting der Rechtbank het be
doelde lidmaatschap met de daaraan verbonden 
burgerrechtelijke verplichtingen zijn grond 
vindt in geheel andere feiten dan doop en be
lijdenis; 

dat het middel, als zich richtende tegen een 
beslissing, die - zooals zij in dat middel wordt 
bestreden - in het beroepen vonnis niet is te 
vinden, krachtens art. 409 B. Rv. moet worden 
ter zijde gesteld ; 

Verwerpt het beroep. (N. ,J,) 

WrJ WILHELMINA, ENz; 

Op de ,oordracht ,an Onzen Minister van 
Landbouw, Nij,erheid en Handel van 1 Juni 
1918, Directie ,an den Landbouw, n°. 5528, 
1 • Afd~eling ; 

Overwegende, dat inge,olge artikel 63, 2de 
lid, der wet van 15 _December 1917 (Staatsblad, 
n°. 700), tot regeling van het hooger landbouw-

, en hooger ,eeartse~ijkundig onder~ijs, ge
wijzigd bij de wet van 3 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 325), bij algemeenen maatregel van best1mr 
moet worden vastgesteld, welke afwijkingen 
van de in het ,ierde lid van artikel 49 ,an 
eerstgenoemde wet gestelde eischen van prac
tische YOorbereiding, zullen gelden YOOr hen, 
die zich wenschen te onderwerpen aan het 
laatste gedeelte van het examen ter verkrijging 
van het diploma van veearts en v66r 9 Maart 
1918 een of meer examens aan de Rijksvee
artsenijschool te Utrecht met· gunstig geYolg 
hebben algelegd; 

Den Raad van State_ gehoord (advies Yan 
11 Juni 1918, n°. 40); 

Gezien het nader rapport ,an Onzen voor
noemden Minister ,an 13 Juni 1918, Directie 
,an den Landbouw, n°. 6977, 1° Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1; Voor hen, die Y66r 9 Maart 1918 

het natuurkundig examen aan de voormalige 
Rijksveeartsenijschool met gunstig geYolg heb
ben algelegd en gedurende korteren of langeren 
tijd de ldinieken aan die onderwijsinstelling 
hebben gevolgd, zal die tijd in minder

1
ing 

worden gebracht van den door artikel 49, 
Yierde lid, der wet van 15 December 1917 
(Staatsblad n°; 700) geeischten duur der prac
tische voorbereiding. 

2. Voor hen, die v66r 9 Maart 1918 het 
natuurkundig examen aan de voormalige 
Rijksveeartsenijschool met gunstig gevolg heb
ben afgelegd en v66r dienzelfden datum ge
durende korteren of langeren tijd de genees- en 

. heelkundige behandeling van zieke dieren onder 
leiding van cen gediplomeerd '\"eearts hebben 
gevolgd, zal die tijd in mincj.ering worden g!')
b_racht van den door artikel 49, Yierde lid, 
der wet ,an 15 December 1917 (Staatsblad 
n°. 700) geeischten duur der practische voor-

15 Juni 1918. BESLUIT, houdende vaststelling bereiding. 
van de afwijkingen, bedoeld in artikel 63, 3. Zij, die v66r 9 Maart 1918 het natuur-
2de lid, der wet van 15 December 1917 kundig examen aan de voormalige Rijksvee'. 
(Staatsblad n°. 700), tot regeling van het artsenijschool ·met gunstig gevolg hebben afge
hooger landbouw- en hooger veeartsenij- legd en, in verband met artikel 10 der wet Yan 
kundig onderwijs, gewijzigcj.. bij de wet yan , 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 99), in 1918 zouden 
3 Juni 1918 · (Staatsblad n°. 325). S. 358. ! zijn toegelaten tot het veeartsenijkundig 
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examen, zullen in 1918 en, b,j • afwijzing, -zoo 
rioodig in · 1919 "w'orden toegelaten tot het 
Iaatste gedeelte van het examen ter verkrijging 
van het diploma van veearts, indien zij eene 
door een tot de uitoefening der· veeartsenij
kuride bevoegden persoon afgegeven verklaring 
overleggen, waaruit blijkt, dat zij gedurende 
ten minste twee jaren de genees- en heelkundige 
behandeling van zieke dieren gevolgd en, in 
tegenwoordigheid van een Teearts, bij de groote 
huisdieren (paard of rund) ten minste tien ge
wone verlossingen bijgewoond en ten minste 
twee buitengewonever!ossingen verricht hebben; 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad en van de Staatscourant, waarin ·het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Landbomv, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal "'orden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gra,enhage, den 15den Jnni 1918. 
WILHELMINA. 

De Nin. van Landbouw; Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 26 Juni 1918.) 

15 Juni 1918. WET, tot verhooging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. (Salarisver
hooging van Rijksambtenaren.) S. 359. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver-
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal van de J ste Afdeeling met f 19,230 i 
het totaal van de Ilde Afdeeling met f 37,310; 

· · het totaal van de Illde Afdeeling met 
f 34,690,50; 

het totaal van de Vde Afdeeling met f 8,175; 
en het eindcijfer van het hoofdstuk met 

£ 99,405.50. 

15 Juni 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
(Salarisverhooging van Rijksambtenaren). 
s. 3i;o. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver-
hoog<l. . 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd: 
het totaal van de Iste Afdeeling met f 81,500; 
het totaal van de Ilde Afdeeling met f 6,000 ; 
bet totaal van de Illde Afdeeling met f 36,000; 
het totaal van de V de Afdeeling met f 1,842,800; 

het totaal van de VIde Afdeeling met 
f 261,170; 

het totaal van de VIIIste Afdeeling met 
f 6,180; 

en het eindcijfer van het hoofdstuk met 
f 2,233,650. 

15 Juni 1918. WET tot verhooging van de 
begrooting van uitgaven van het Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar ·1918: 
(Salarisverhooging van Rijksambtenaren). 
s. 361. 

15 Juni 1918. WET houdende wijziging, van 
de begrooting van uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burger
lijke ambtenaren voor het dienstjaar 1918. 
(Salarisverhooging van Rijksambtenaren.) 

. s. 362. 

15 Juni 1918. WET, tot verhooging van het 
derde hoofdstuk ·, der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. (Salarisver
hooging van Rijksambtenaren). S. 368. 

· Bij · deze wet· word en eenige artikelen ver
hoogil. 

Ten gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 
der Iste Afdeeling a]s het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 23·,300. 

15 Juni 1918. WET tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. (Salarisverhooging 
van Rijksambtenaren.) S. 364. 

Bij _deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt een artikel verminderd. 

Ten gevolge hiervan worden de totalen van 
de navolgende afdeelingim verhoogd als volgt: 

van de Iste Afdeeling met- f 42,985; 
van de Ilde Afdeeling met f 636,390 ; 
van de II!de Afdeeling met f 23;750 ; 
van de IVde Afdeeling met f 37,080; 
van de Vlde Afdeeling met f 259,100; 
van de VIIde Afdeeling met f 200,000·; 
van de VIIIste Afdeeling met f 36,810·; 
van de Xde Afdeeling met f 12,850 ; 
van de XIIde Afdeeling met f 700 ; 
terwijl het eindcijfer van het hoofdstuk wordt 

verhoogd met f 1,249,665. 

15 Juni. 1918. WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. (Salarisverhooging 
van burgerlijke Rijksambtenaren:) S. 365. 

Bij deze wet worden ecnige artikclen ver
hoogd_ 
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Ten gevolge hiervan wordt verhoogd : 
de Iste afdeeling met f 36,000. 
de !Ide afdeeling met f 58,500. 
de IIIde afdeeling met f 65,_970. 
de IVde afdeeling met f 890,140. 
de Vde afdeeling met £ 331,000. 
de Vlde afdeeling met f 117,830. 
en de VIIde afdeeling met f 4200. 
en het eindoijfer der begrooting met 

. £ 1,503,640. 

15 Juni 1918. WET, tot verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1918. 
(Salarisv.erhooging van burgerlijke Rijks
ambtenaren). S. 366. 

15 Juni 1918. WET tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. (Salarisverhooging 
van Rijksambtenaren.) 8. 367. . 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

2. Ten gevolge hiervan worden : 
a. het totaal der Iste onderafdeeling van de 

lste afdeeling verhoogd met £ 46,709; dat der 
IIIde .onderafdeeling van die afdeeling met 
f 11,198, terwijl het· totaal van de lste afdeeling 
wordt verhoogd met f 57,907; 

b. het totaal der Iste onderafdeeling van de 
2de afdeeling verhoogd met f 297,000 !)n dat 
der _ !Ide onderafdeeling van die afdeeling 
met f 5,370, terwijl het totaal der 2de afdeeling 
wordt verhoogd met f 302,370 ; · 

c. het eindoijfer van het Vlde hoofdstuk .der 
Staatsbegrooting voor 1918. verhoogd met 
f 360,277. 

15 Juni 1918. WET tot verhooging van het 
tiende . hoofdstuk der . Staatsbegrooting 
voor het .dienstjaar 1918. (Salarisver
hooging van Rijksambtenaren.) S 368. 

Bij: deze wet worden eenige artikelen ver-
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal der Iste afdeeling met . f 44,848 
het totaal der !Ide afdeeling met 228,339 
dat der IIIde afdeeling met .78,123. 
.dat der IVde afdeeling met . . 33,005 
dat der Vde afdeeling met. . . 81,766 
terwijl het eindoijfer van het tiende 

hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918 wordt verhoogd 
met . . .. . . . . . . . . . . 466,081 

15 Juni 1918. WET, houdende verhooging 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1918. (Salaris
verhooging van Rijksambtenaren). S. 369. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 
van de Iste afdeeling als het eindoijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 94,800. 

15 Juni 1918. WET, tot verhooging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegro,oting 
voor het dienstjaar 1918. (Salarisverhoo
ging van Rijksambtenaren). S. 370. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt de omschrijving van eenige 
artikelen gewi,ir.igd. 

Ten gevolge hiervan worden de t,otalen van 
de navermelde afdeelingen verhoogd als volgt: 
de Iste afdeeling met . f 44,500 

!Ide 600 
IVde 11,090 
Vlde 240 
IXde 2,000 
Xde 1,000 
XIIde 5,600 
XIIIde· 4,650 
XVIde 3,700 
XVIIde 700 
XVIIIde ,, 14,350 

terwijl het eindoijfer van dat hoofdstuk w.ordt 
verhoogd met een bedrag van f 88,340. 

15 Juni 1918. WET, tot verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-In
riohtingen voor het dienstjaar · 1918. 
(Salarisverhooging van Rijksambtenaren). 
s. 371. 

15 Juni 1918·. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. (Salarisver
hooging van burgerlijke Rijksambtenaren.) 
s. 372. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt v:erhoogd het 
totaal der Iste afdeeling met £ 41,000 ;. dat 
der Ude afdeeling met f 381,100 ; dat der U:Ide 
afdeeling met f 27,600; dat der IV de afdeeling 
met f 136,900 ; dat der V de afdeeling met 
£ 8,000 ; dat der VIIIste afdeeling met f 120,000 
en het ~indoijfer van voormeld hoofdstuk met 
f 714,600. 
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15 Juni 1918. WET, houdende wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1918. (Verho~ging der 
salarissen van burgerlijke Rijksambte
naren). S. 373. 

15 Juni 1918. WET; tot verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1918. (Salaris
vei:hooging van burgerlijke Rijksambte
naren). S. 374. 

17 Juni 1918. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het derde hoofdstuk der 
Staatsbsgrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 375. 

Bij <leze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

Iste afdeeling van gezegd hoofdstuk nader 
vastgesteld op f 169,513,50 en het eindcijfer van 
hoofdstuk III der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1918 op f 1,790,298.50. 

17 Juni 1918. WET, houdende regeling der 
kanselarijrechten, te hefl'en op de Neder

. Iandsche diplomatieke en consulaire posten. 
s. 376. 

Wrj WILHELMINA, ENZ ..... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat eene nieuwe regaling der kanselarijrechten, 
te hefl'en op de N ederlandsche diplomatieke 
en consulaire posten, wenschelijk is : 

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

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Artikel 1. Kanselarijrechten zijn, indien 
deze wet niet anders bepaalt, verschuldigd 
door alle personen of zedelijke lichamen, te 
wier behoeve de werkzaamheden, genoemd in 

· hoofdstuk II, worden verricht. 
Geen kanselarijrechten worden gegeven voor 

werkzaamheden, niet uitdrukkelijk genoemd 
in deze wet. 

Art. 2. Van de betaling van kanselarif 
rechten zijn vrijgesteld : 

1°. de Staat der Nederlanden; 
2°. zij, die onvermogend zijn, hetzij blijkens 

· overgelegd bewijs van eene bevoegde Neder
landsche overheid, hetzij blijkens andere ge
gevens of omstandigheden, ter beoordeeling 
van het hoofd van den betrokken diplomatieken 
of consulairen post ; 

3°. het personeel van Nederlandsche diplo-

consulaire posten, voor zoover 
be reft werkzaamheden aan die posten verricht. 

rijstelling van de betaling van alle of van 
en ele rechten kan worden verleend aan be
pa de buitenlandsche autoriteiten volgens 
in tructie van Onzen Minister van Buiten
la dsche Zaken. 

tukken, opgemaakt in verband met de 
Mi itiewet, de Landweerwet en de L~ndstom
we , zijn vrijgesteld van kosten. 

rt. 3. De diplomatieke ambtenaren, be
dci Id in art. 19 dezer wet, en de consulaire 
a bten·aren mogen vooruitbetaling · vorderen 

alle rechten, door hen krachtens deze wet 
efl'en. 
oor alle bedragen, door hen te hefl'en, 

zul en zij desverlangd eene gedetailleerde 
qu tantie, onderteekend, ujtreiken aan de be
la hebbenden. 

p alle bescheiden, door hen tegen betaling 
te geven, zal het bedrag der betaalde s om 

wo den uitgedrukt, met verwijzing n_aar het 
to asselijk artikel en onderdeel dezer wet. 

rt. 4. De diplomatieke ambtenaren, be
do Id in art. 19 dezer wet, alsmede de bezoldigde 
co sulaire ambtenaren verantwoorden het 
be rag der kanselarijrechten, door hen krachtens 
de e wet geheven, op de wijze, door ons vast
ges eld of vast te stellen, aan . Onzen Minister 

Buitenlandsche Zaken en brengen dat 
rag in 's Rijks schatkist over. 
e . onbezoldigde consulaire ambtenaren 
en de rechten, in deze wet bepaald, ten 

eig n bate. 
rt. 5. Wanneer een en dezelfde werkzaam

hei onder meer dan een onderdeel van het 
ta1·ef kan worden gebracht, wordt het Iaagste 
rec t geheven. 

rt. 6. W anneer er verschil van meening 
bes aat omtrent de toepassing dezer wet,'moet 
het recht, door den diplomatieken of consu
Iair n ambtenaar berekend, · worden betaald, 
heh udens de bevoegdheid van dengene, die 
het recht voldaan heeft, om ter zake het 
oor eel van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zak n in te roepen. · 

I geval Onze Minister van Buitenlandsche 
Za n van meening is dat minder verschuldigd 
is d door den diplomatieken of consulairen 
am tenaar berekend werd, is deze laatste 
geh uden het te veel berekende alsnog terug 
te etalen. 

A t. 7. Wanneer de diplomatieke of consu
ambtenaar, op verzoek van dengene, die 

ulp der kanselarij. inroept, kan goedvinden 
werkzaamheid, waarvoor kanselarijrecht 

,I 
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'verschuldigd ·is, aan te vangen na 5 uur des 
namiddags of v66r 9 uur des vooriniddags, 

. alsmede op Zondagen, op ter plaatse algemeen 
erkende Ohristelijke en nationale feestdagen of 
op andere officieel vastgestelde vacantiedagen, 
wordt het recht met 50 pet. verhoogd, behalve 
voor Nederlandsch-Indische Mekkagangers, die 

· van deze verhooging zijn vrijgesteld. 
Dezelfde verhooging is verschuldigd, wanneer 

op verzoek van den belanghebbende de diplo
matieke ,of consulaire ambtenaar, of zijn 
plaatsvervanger, kan goedvinden om zich 
buiten de kanselarij te begeven ten einde eene 
werkzaamheid te verrichten, waarvoor kan
selarijrecht verschuldigd is, met uitzond_ering 
evenwel van, die, genoemd in· art. 16 (6) 
en (12). 

Art. 8. Voor hen, die niet kunnen bewijzen 
dat zij Nederlanders, Nederlandsche onder
dane~ of Nederlandsche beschermelingen zijn, 
wordt het recht met 50 pet. verhoogd, behalve 
voor de werkzaamheden, genoemd in art. 16 
(10) en (11). 

Art. 9. Voor de toepassing van deze wet 
worden met N ederlandsche schepen gelijkge
steld schepen, die een Nederlandsch-kolonialen 
zeebrief hebben, of waarvoor een tijdelijke 
vergunning tot het voeren van de Nederland
sche vlag is verleend volgens artikel 12 der 
wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 95), zooals 
gewijzigd bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad 
no.· 213). 

Art. 10. De herleiding van het bedrag, 
ver.schuldigd overeenkomstig de tarieven, bij 
deze wet geregeld, in een andere munteenheid 
geschiedt volgens koersen, die door Onzen 
·Minister van Buitenlandsche Zaken worden 
vastgesteld. 

Art. 11. Waar in de tarieven, bij deze wet 
vastgesteld, wordt gesproken van een bladzijde, 
wordt daarmede bedoeld eene bladzijde, be
vattende ten minste 300 lettergrepen. Elk 
tweetal cijfers geldt voor een lettergreep. 

Art. 12. Buiten en behalve de rechten, 
overeenkomstig deze wet te heffen, zullen de 
diplomatieke ambtenaren, bedoeld in art. 19, 
alsmede de consulaire ambtenaren, de nood
zakelijke kosten, door hen gemaakt voor het 
verrichten der werkzaamheden, waarvoor rech
ten verschuldigd zijn, aan de belanghebbenden 
in rekening kunnen brengen. 

Onder noodzakelijke kosten worden in geen 
geval kantoorbehoeften begrepen. 

Art. 13. De rechten per vacatie, in hoofd
stuk II vastgesteld, zijn verschuldigd voor elk 
UUf of gedeelte daarvan. 

HOOFDSTUK IL 

TARIEVEN DER KANSELARIJRECRTEN. 

A. Rechten voor werkzaamheden, die betrekking 
hebben op de scheepvaart. 

Art. 14. Voor de expeditie van een schip, 
waaronder te verstaan is het geheel der for
maliteiten, door den consulairen ambtenaar · 
te vervullen bij aankomst en ve:rtrek van een 
schip, het opnemen der scheepsverklaring, 
bedoeld bij art. 379 W etboek van Koophandel, 
de viseering van de scheepspapiere~, de afgifte 
en viseering, desgevorderd, van een gezond
heidspatent en van manifesten van in- en 
uitklaring, zullen de consuiaire ambtenaren 
aan de scheepsgezagvoerders in rekening 
brengen: 

bij schepen met een netto inhoud van meer 
dan 300 M3 • f 2.50 ; 

bij kleinere schepen f 1 ; 
met dien verstande dat dit recht niet ver

schuldigd is voor schepen die niet meer meten 
dan 170 M3• netto, met uitzondering van s!eep
booten, wanneer de netto inhoud daarvan en 
van de vaartuigen, baggermolens enz., door 
haar gesleept, te zamen grooter is dan 170 M3., 

terwijl eenzelfde schip in dezelfde .haven in 
een kalenderjaar niet meer zal behoeven te 
voldoen dan tien keer het recht. 

Zij zijn intusschen gehouden, alvorens over 
te gaan tot het maken der bedoelde kosten, 
aan de belanghebbenden onder opgave van 
het vermoedelijk bedrag daarvan, te vragen 
of zij bereid zijn die kosten te dragen. De 
bedoelde ambtenaren zijn bevoegd ter zake 
dezer kosten een voorschot te eischen. 

Onder de expeditie van een schip is niet 
begrepen het afnemen van den eed, bedoeld bij 
artikel 369 W etboek van Koophandel. 

Art. 15. Van deze betaling zijn vrijgesteld 
schepen in rechtstreeksche vaart van Neder
landsche havens op de rivieren de Eems, den 
Rijn, de Maas en de Scheide met hare zijwateren, 
benevens op· de kanalen tusschen Nederland 
en Duitschland en Belgie vice versa. 



Art. 16. De consulaire amb_tenaren zullen in rekening brengen: 
(1) Voor zoover zij daartoe door Ons zijn aangewezen overeenkomstig art. 12 der 

wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 96), voor een tijdelijke vergunning tot het voeren 
dor Neder!andsche vlag: 

voor een eerste vergunning . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in geval. van vernieuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2) Voor aanmonstering, alsmede voor aanteekening op de monsterrol aangaande 

afgedankte schepelingen, deserteurs of scheepsvolk, tlat is achtorgebleven uit hoofde 
van ziekte of orn andere reden, per hoofd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(3) Voor het opinaken van een nieuwe monsterrol of van een supplementaire 
monsterrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( 4) Voor een certificaat houdende dat een schip niet meer gerechtigd isitot het voeren 
van de Nederlandsche vlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(5) Voor de opsporing van deserteurs van koopvaardijschepen, per hoofd . . : . 
(6) yoor_ hulp~_ter plaatse eener scbipbreuk, bij de redding van schip en manschap 

"" . .::-.v•e,~~•e, ~v• m~•»t,, pv• uag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(7) Voor het opnemen der scheepsverklaring, bedoeld bij art. 383 van het Wetboek 

van Koophandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en voor elke blatlzijde, die deze verklaring vult, daarenboven 
(8) Voor een consulaire beschikking in scheepvaartzaken, als: benoeming· en be

eediging van deskundigen, machtiging tot scheepsreparntie, tot opneming van bode
merij of tot verkoop van het gehee] of een dee! der lading . . . . . . . . . . . . .. 

(9) Voor bet vervullen van de formaliteiten bij de vervanging van den gezagvoerder 
van een schip door een antler, met inbegrip van de aanteekening daarvan op den zeebrief 

(10) Voor bet opmaken van een gezondheidspas voor een vreemd schip . . . .. 
(11) Voor het viseeren van een gezondheidspas voor een vreemd schip . 
(12) De consulaire arnbtenaar te Djedtlah zal bovendien in rekening brengen: 
voor elke keuring : 
ten behoeve van een schip, dat minder dan 1000 passagiers vervoert 
ten behoeve van een schip, dat 1000 en meer passagiers vervoert 
(13) Vergunningen tot aanmonstering op zeeschepen 

B. Rechten voor administratieve werlczaamheden . 

.:4rt. 17. De consulaire ambtenaren zullen in rekening brengen: 
(1) Voor het waarmerken van eim stuk, een handteekening of een duimafdruk ... 
Voor het legaliseeren · van meer dan drie handteekeningen of duimafdruken op een 

stuk is een vast recht verschuldigd van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2) Voor het opmaken of legaliseeren van een attestatie de vita (gratis voor hen, 

wier pensioenen f 300 's jaars betlragen of minder) . . . . . . . . . . . •.. _ _,_ ,. 

f 10.-
5.-

1.50 

1.-

,5.-
2.50 

10. 

10.-
1.-

5.-

2.50 
2.50 
2.50 

Gratis. 

f 12.50 
6.25 

1.50 

1.-

6.25 
2.50 

10. 

10.-
1.-

5.-

2.50 
2.50 
2.50 

Gratis. 

2.50 3.126 

10.- 12.50 

J.- _ 1.25 

f 15.-
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1.50 

1.-

7.50 
2.50 

10.-
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1.-

5.-

2.50 
2.50 
2.50 

100.-
200.
Gratis. 

3.75 

15.-

1.50 

f 17.50 
8.50 

1.50 

1.-

8.75 
2.50 

10. 

10.-
1.-

5.-

2.50 
2.50 
2.50 

Gratis. 

4.376 

17.50 

1.75 

f 20.-
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1.50 

1.-

10.-
2.50 
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10.-
1.-

5.-

2.50 
2.50 
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Gratis. 

5.-
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2.-



onderdaan 
iJ------o-----~..: .. -a....:....,..;.·o:i.-.::>f5.1._.o.J0.6.-0-W_.~vc,;.::,.1.-.1<.l.i.l.".1.C1."i:,\JJ.'..i. 

4.375 5.25 6.125 7.-...................... 3.50 
(5) Voor een duggena:amdon' verblijfp·as· en een certificaat van nationaliteit of be-

4.375 5.25 6.126 7.- t-:i schermelingschap • 3.50 00 
(.6) Voor een verklaring dat goederen behooren tot eeri verhuisboedel, per bladzijde. 3.50 4.376 5.25 6.126 7.- Co 
(7) Voor een verklaring dat be;htalde gciederen zijn artikelen, oorspr'orikelijl, nit 

Nederland ingevoerd, die onverkoc t weder naar Nederland worden teruggezonden, 
3:50 3.50 per bladzijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 3.50 3.50 3.50 

(8) Voor een certificaat van echtheid van factuur ..... '. 3.50 4.376 5.25 6.125 7.-
(9) Voor een certificaat van oorsprong, ree'r bladzijde . . . . 3.50 4.375 5.25 6.125 7.-
(10) Voor een gezondheidspas ter bege eiding van dieren, wol, huiden, voedings-

6.125 middelen, planten, enz. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 4.375 5.25 7.-
(11) Voor een certificaat ten behoeve van"de registratie van Nederlandsche firma's 

5.- 5.-of vennootschappen in den vreemde. . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . ·. 5.- 5.- 5.-
~2) y_oor cei:tificaten van ander~n aard, niet in het tarief genoemd, per bla_dzijde _. 3.50 4.376 5.25 6.126 7.-

oor b1Jkomst1ge werkzaaniheden m verband met het opmaken van zoodamge certr-
1.875 2.25 2.626 3.-ficaten, per vacatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 

(13) Voor het afnemen van een eed en de opmaking van een beeedigde verklaring; 
per bladzijde (daaronder niet begrepen de verklaring, bedoeld in art. 383 Wetboek 

6.25 8.75 10.-van Koophandel) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . ; . . . 5.- 7.50 
(14) Voor getuigenverhooren in burgerlijke zaken, op last van den Nederlandschen 

1.876 2.25 2:626 3.-rechter, per vacatie . . . . .. . . . . ; : . . . : .. . : : . . . . . . . . . . . 1.50 
Voor de opmaking van een proces-verbaal van zoodanig getuigenverhoor,per bladzijde . 5.- 6.25 7.50 8.75 10.-

,_. 
-'I 

(15) Voor het lichtell' v!Ln akten van den burgerlijken stand van het'land, waar· de 
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger is gevestigd, alsmede voor het lichten van "-< 
andere vreemde akten van den burger!ijken stand, aldaar verleden ·. . . . . : . . . 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 q 

V oor het lichten· van een akte, ingeschreven 'in' de registers van den consulairen burger- z 
lijken stand, die gehouden worden aan den post van den betroklrnn consulairen am btenaar. 1.50 1.876 2.25 2.625 3.- :-4·. 

(16) Voor een paspoort voor een·persoon . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 
Voor een paspoort voor een echtpaar of voor een persoon of een echtpaar met minder' 

10.50 10.50 10.50 10.50 j arige kinderen . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 
· (gratis voor zeelieden), 

(17) · Voor een verzoek van den diple>matieken of consulairen ambtenaar aan de 
locale autoriteit om een paspoort · . ; . . ; . . : : . . . . . . . . . . . . . . 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 

of een transitopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
(18)' Voor het verlengen van: 

6.75 6.75 '6.75 een paspoort voor een persoon . 6.75 6,75 
een paspoort voor een echtpaar of voor een perscion of een echtpaar met minder-

10.50 10.50 10.50 j arige kinderen . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 10.50 
(gratis voor zeelieden). 

2.50 ( 19) Voor het viseeren van een paspoort, een reispas of een antler stuk 2.50 2.50 2.50 2.50 
gratis voor zeelieden.) 

20.- 20.-(20) Voor een lijkenpas . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 20.- 20.- 20.-
(21) Voor het beheer van nalatenschappen met inbegrip van al!es, wat daarbij 

geschiedt en geschieden moet, voor het verkrijgen van alles, wat tot de nalaten-
schap behoort, alsmede voor de opsporing van erfgenamen of legatarissen en de uitbe- ,.... 
taling van erfenissen of legaten (gratis, wanneer de nalatenschap f 100 of minder bedraagt, i:c ,.... 

00 



alsmede bij nalatenschappen van Nederlandsch-lndische pelgrims, die te Djeddah of to 
Mekka worden uitbetaald). . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . 

(22) Voor onderzoekingen naar het bestaan van nalatenschappen, niet vallende 
onder de o_mschrijving van 11rt. 17 (21), onafhankelijk van het bedrag der nalatenschap, 
per vacat10 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . 

(23) Voor de benoeming en beeediging van deskundigen voor expertises of schattingen 
alsmede voor de benoeming van een vendumeester . . . . . . . . . . . . . . . . 

(24) Voor assistentie bij octrooi-aanvragen (hieronder is niet begrepen het opgeven 
van het adres van een octrooi-agent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

(25) Voor assistentie bij de inschrijvirig van handelsmerken -. . . . . . . . . . 
(26) Voor registratie van grondbewijzen en voor een aanvraag tot verkrijging van 

grondbezit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(27) Voor hot verstrekken van extracten uit het kadaster ........... . 
(28) Voor een aanvraag bij de plaatselijke overheid van een vergunning om te jagen 

of om wapens te tlragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(29) Voor authentieke afschriften van, of N ederlandsche uittreksels uit geschriften, in 

het Netlerlantlsch gesteld, per bladzijtle . . . : . . . . . ; . . . . . . . . . . . 
(30) Voor authentieke afschriften van, of uittreksels in de taal van het geexcerpeerde 

stuk uit geschriften, gesteltl in een andere taal dan Nederlandsch, per bladzijde . . . . 
(31) De consulaire ambtenaar te Djeddah zal boventlien in rekening brengen voor 

het afgeven van een verklaring van overlijden van een Nederlandsch-Intlischen pelgrim. 
Art. 18. De consulaire ambtenaren zullen voor de werkzaamheden, in dit artikel 

genoemd, tot het verrichten waarvan zij echter in het algemeen niet verplicht zijn, in 
rekeninu brengen de navolgende rechten: · 

(1) Voor hulp, verleentl bij het opmaken van verzoekschriften; brieven · of andere 
stukken, per vacatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2) Voor vertalingen uit het Nederlandsch in het Maleisch of in een taal, die wordt 
geschreven met de ]etterteekens, gebruikelijk in Germaansche of Latijnsche talen, of 
omgekeerd, per bladzijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . 

(3) Voor vertalingen uit het Nederlandsch in een andere taal dan in art. 18 (2) be-
doeltl, of omgekeerd, per bladzijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( 4) Voor vertalingen uit een vreemde taal in een vreemde taal, per b]adzijde . . . . 
(5) Voor vertolkingen, per vacatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(6) Voor het overhandigen of toezenden van documenten, met uitzondering van 

gerechte]ijke documenten, ten verzoeke van belanghebbenden aan derden tegeri. bewijs 
van ontyangst . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
_ (7) yoor ?,et _be:,var~n van d?cll;m_enten_ (n:iet uitzon?-~ring _van briev!'.n)1 v_oor elke 

£ 

I I I 
2½ % der netto 

I 
waarde. 

3.50 f 3'.50 f 3.50 f 3.50 f 3.50 

5.-

5.-
5.-

5.-
10.-

2.50 

1.50 

2.50 

1.50 

3.50 

4.50 
5.-
3.50 

3.50 

·~ 

6.25 

5.-
5.-

6.25 
12.50 

3.125 

L876 

3.126 

1.875 

4.375 

5.625 

6.25 
4.376 

3.50 
...... ..,,.,. 

7.50 

5.-
5.-

7.50 
15.-

3.75 

2.25 

3.75 

2.50 

2.25 

5.25" 

6.75 
7.50 
5.25 

3.50 

, - I 

8.75_ 

5.-
5.-

8.75 
17.50 

4.376 

2.625 

6.125 

7.875 

8.75 
6.126 

35Q 
,,., ,-,r,, 

10.-

5.-
5_.....:.. 

10.-
20.-

5.-

3.-

5,...:.... 

3.-

7.-

9.-
10.-
7.-

3.50. 

'"' 

I,.:) 

00 
!I:>, 



285 17 JUN J. 1918 

SLOTBEPALINGEN. 

Art. 20. Deze··wet kan worden aangehaald 
onder den titel van ,,Wet op de kanselarij
rechten", met ve=elding van het jaar en het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij ge- . 
plaatst is. 

Art. 21. Deze wet treedt in werking op 
een tijdstip, nader door Ons te bepalen. Alsdan 
vervalt de wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 65) tot regeling der consulaatrechten, ge
wijzigd bij de wetten van 14 April 1890 (Staats
blad n°. 42), van 15 Augustus 1892 (Staatsblad 
n°./. 201), van 11 December 1899 (Staatsblad 
n°. 239) en van 17 April 1903 (Staatsblad 
n°. 116). · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zalcen, 
J. LOUDON. 

( U itgey.- 19 Juli 1918.) 

17 Juni 1918. WET, tot verhooging en wijzi
ging van het v{ffde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 377. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal van de 

Iste afdeeling van genoemd hoofdstuk verhoogd 
met f 576 en het eindcijfer van dat hoofdstuk 
met gelijk bedrag. 

17 Juni 1918. WET, tot regeling van het 
Archiefwezen. S. 378. 

Bijl. Hand. ;!• Kamer 1917/18, n°. 110, 1-ll. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2474-2:177. 
Hand. l• Ka1ner 1917/18, bladz. 512, 586, 587, 

W,M~ . . 

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

dat het wenschelijk is het Nederlandsche 
Archiefwezen te regelen bij de ·Wet, 

Zoo is het, da.t'Wij, den Raad van State, enz. 

TITEL I. 

Algemeene bepalinyen. 

Art. 1. De in deze wet behandelde en naar 
de onderscheidene daarbij aangewezen bewaar
plaatsen overgebrac_hte archieven zijn, behou
dens de beperkingen, welke •bij de overbrenging 
moohten zijn gesteld, openbaar. 
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Een ieder is, behoudens de beperkingen, bij 
de overbrenging gesteld, bevoegd die archieven 
kosteloos te raadplegen en te zijnen koste 
daaruit afbeeldingen, afschriften of uittreksels 
te maken of te doen maken. 

Een algemeene maatregel van bestuur regelt 
de bevoegdheid van de beheerders dier bewaar
plaatsen, om in bijzondere gevallen van het 
hiervoren bepaalde af te wijken. Bij denzelf, 
den maatregel worden regelen gesteld voor het 
uitleenen · van in eene bewaarplaats berustende 
stukken naar elders. 

2. De archieven en andere bescheiden, welke 
krachtens' overeenkomsten met of ingevolge 
beschikkingen van particuliere instellingen of 
personen worden opgenomen in de in deze 
wet bedoelde archiefbewaarplaatsen; zijn on
derworpen aan dezelfde bepalingen, als de 
daarin door het bevoegde openbaar gezag 
geplaatste, behoudens de bijzondere voorwaar
den, in .die overeenkomsten of beschik]i:ingen 
vervat .. 

3. Een algemeene maatregel van bestuur 
stelt de eischen vast voor de benoembaarheid 
tot wetenschappelijk ambtenaar aan de in 
deze wet bedoelde archiefbewaarplaatsen. 

4. De beheerders der in deze wet bedoelde 
archiefbewaarplaatsen zijn bevoegd tot het 
opmaken en afgeven van afschriften van of 
met de overgenomen gedeelten gelijkluidende 
uittreksels uit de aldaar bewaard wordende 
bescheiden. 

Wanneer een beheerder, als in het eerste 
lid van dit artikel is bedoeld, is een secretaris 
of een in artikel 21, tweede lid, bedoelq. bestuurs
lid, moeten zulke door hem opgemaakte af
schriften van of uittreksels nit bescheiden, 
dagteekenende van v66r 1700, om als een 
afschrift ~f uittreksel, bedoeld · in het eerste 
lid vai:i dit artikel, te kunnen gelden, voor 
,,gezien" worden geteekend door den beheerder 
der archiefbewaarplaats in de hoofdplaats 
dEW provincie of een hem vervangend weten
schappelijk ambtenaar. 

5. Een algemeene maatregel van bestuur 
stelt vast de gevallen, waarin, en de wijze, 

· waarop archiefbescheiden, al o·f niet reeds 
in eenige bewaarplaats overgebracht, voor 
vernietiging in aanmerking kunnen komen. 

TITEL II. 

·Van. df Rijks- en de Provinciale archieven. 

· 6. Te 's-Gravenhage is gevestigd de Alge
meene Rijksarchiefbewaarplaats. 

In de hoofdplaats van elke provincie is een 
Rijksarchiefbewaarplaats gevestigd. 

De Algemeene Rijksarchiefbewaarplaats te 
's:Gravenhage kan tevens worden aangewezen 
als Rijksarchiefbewaarplaats voor de provinoie 
Zuidholland. 

7. Wij behouden Ons ,de bevoegdheid 
voor om ten behoeve van locale archieven ook 
elders in de provincien Rijksbewaarplaatseri 
te vestigen. 

8. De Algemeene Rijksarohiefbewaarplaats 
te 's-Gravenhage is bestemd tot bewaring van 
de archieven der besturen (colleges of personen), 
wie; rechten of functien zich over het geheele 
Rijk hebben uitgestrekt of uitstrekken, voor 
zoover die archieven naar eene archiefbewaar
plaats · worden overgebracht. 

9. De Rijks,i,rchiefbewaarplaats in de hoofd
plaats van elke provincie is bestemd tot 
bewaring van de arohieven der voormalige 
provincia]e en departementale besturen en 
.van de tegenwoordige provinciale besturen, 
voor zoover die archieven naar eene archief
bewaarplaats worden overgebracht. 

10. Bij algemeenen maatregel van bestuur· 
wordt bepaald, welke andere archieven, die 
naar de Rijksarohiefbewaarplaatsen zijn of 
zullen worden ·overgebracht, behalve de· in 
artikelen 8 en 9 genoemde, in elke der Rijks
arohiefbewaarplaatsen bewaard zulleri_ worden. 

11. De- archieven der Hooge Colleges van 
Staat, dagteekenende van v66r een tijdstip, 
telkens voor elk daarvan door Ons, in overleg 
met bet b~trokken college, te bepalen ,worden 
naar de Algemee~e- Rijksarohiefbewaarplaats 
overgebraoht. 

Voor andere besturen ( colleges of personen) 
zal telkeris door Oris op voordracht van den 
daarbij b~trokken Minister, voor. zooveel de 
archieven van . de . provinciale besturen na 
1813 betreft, in overleg met· het betrokken 
·bestuur, worde:ri vastgeste]d·, welke gedeelten 
hunner arcbieven naar genoemde Algemeene 
bewaarplaats of naar de Rijksarchiefbewaar
plaats .in de provinciale hoofdplaats zullen 
worden overgebracht. 

In geval van oprichting van bewaarplaatsen, 
als bedoeld in art. 7, wordt telkens door Ons 
aangewezen, welke archieven daarin geplaatst 
zullen worden. 

12. Gedeputeerde Staten zijn verplioht 
zorg te dragen voor de provinciale archieven, 
voor zoover zij niet overgebracht zijn in de 
Rijksarohiefbewaarplaatsen. 

13. In den dienst der Rijksarchieven zijn 
onder de bevelen van den Minister van Binnen
landsche Zaken iloor Ons of van Onzentwege te 
benoemen ambtenaren werkzaam. 
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De inrichting. v:an den dienst wordt door 
Ons· vastgesteld, in dier voege, dat aan el_ke 
Rijksarchiefbewaarplaats ten minste een we
tenschappalijk ambtenaar, als in artikel 3 
bedoeld, verbonden worda. 

TITEL III. 

Van de Gemeentearohieven. 

14. Burgemeester en Wathouders zijn ver
.plicht zorg te dragen voor de gemeentearchie
_ven. 

15. Hat · gedaalta der gemeentearchieven, 
dat dagteekent van voor 1813, wordt naar eane 
door het gemeantebestuur daartoe bestemda 
archiafbewaarplaats ovargebracht.. Burge
meester en W ethouders zijn bevoegd te bepalen, 
welk ander gedeelte van de gemeentearchieven 
naar die gemeentelijke bewaarplaats zal wor
den overgebracht. 

De in die bewaarplaats overgebrachte ar
chieven worden beheerd door den Secretaris. 

Het tweede lid van artikel 103 der Gemeente
wet vervalt, 

Met afwijking van het bepaalde in het tweede 
lid hierboven kan het beheer worden opgedra

_ gen aan een archivaris, mits deze een weten
schappe]ijk ambtenaar in den zin van art. 3 is. 
Onze M;nister van Binnenlandsche Zaken is 
bevoegd machtiging te ver)eenen tot het aan
stellen van een archivarfa, die niet voldoet aan 
de eischen, bedoeld in artikel 3. 

De archivaris wordt door den Raad, die eene 
aanbeveling zoo mogelijk van twee personen, 
door Burgemeester en W ethouders in te die
nen, ontvangt, benoemd, geschorst en onts]agen. 
De tweede alinea van artikel 95 der Gemeente
wet is hier bij van toepassing. ' 

16. Het toezicht op de behoorlijke uitoe
_fening der in artikel 14 aan Burgemeester en 

_ Wethoudars opgedragen zorg wordt door 
G_adaputearde Staten ·uitgaoafend overeen
k.omstig bij algemaenen maatregel van bestuur 
ta· stellan regelen. 
· 17. De kosten van de uitoefening der in 

artikel 14 bedoelde zorg komen ten lasta van 
. de gemaente. · 

Door Ons kan in bijzondere gevallen uit 
's Rijks kas eene tegemoatkoming in daze 
kosten, voor zoovarre zij de in. de gamaentalijke 

· archiefbawaarplaatsen ovargabrachta baschei
den batrafl'en, worden varleend. 

18. In gaval Burgamaaster en Wathouders 
. niat aan de in artikal 14 genoemde varplichting 

voldo'3n, kan door .O1!s, Gedaputeerda Staten 
gehoord, -Worden bepaald, dat een door Ons 
aan te wijzen· dee!. van de· archievan der ge-

meante tot nadera beschikking naar .eana 
Rijksarchiefbewaarplaats zal. w~rdan overge-
bracht. · 

19. Aan gemaenten, welke . daartoe tot 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken het 
verzoek richten, kunnen de oude rachterlijke 
archieven, walke dagteekenen van v66r de 
invoering der- Fransche wetgeving, in bewaring 
worden teruggegeven. 

De voorwaarden, waarm;ider aan een dergelijk 
verzoek gevolg kan. worden gegeven, worden 
door Ons geregeld. 

TITEL IV. 

Van de Arohieven der W atersohaj>pen, Veenschap- -
pen en Veenpolders. 

20. De dagelijksche basturen der water" 
schappen, vaenschappen en veenpolders zijn 
verplicht zorg te dragen voor de.archieven dier 
instellingen. 

21. Het gedealte dier archiavan, dat dag
teakent van v66r 1811, wordt naar aene door 
het betrokken dagelijksch bastuur daartoe 
bestemde archiafbewaarplaats overgebracht. 
Dat bestuur is bevoegd te bepalen, welk ander 
_gedeelte van de archieven naar die bewaar
_plaats zal worden overgebracht. 

De in clie bewaarplaats overgebrachte a:i;
chieven worden beheerd door den Secretaris 
of door aen bijzonder daartoe aangewezen lid 
van het bestuur van het waterschap, het veen
schap of den veenpolder. 

Met afwijking van het bepaalde in het tweede 
lid hierboven kan het beheer worden opge
dragen aan een archivaris, mits daze een wetan
schappelijk ambtenaar in den zin van art. 3 is. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bevoegd machtiging te verleenen tot het aan
stellen van een archivaris, die niet voldoet aan 
de eischen, bedoeld in artikel 3. 

De instructie aangaande het beheer der 
archiefbewaarplaats moat aan Gedeputaerde 
Staten worden medagadeeld. 

22. Besturen van waterschappen, veenschap
pen en veanpolders kunnen onderling of in 
samenwerking met gemeentebesturen eene 
regeling treffen omtrent de gemeenschappelijke 
barging van een dee! hunner archieven in eene 
bewaarplaats en omtrent gemeenschappelijk 
beheer der in die bewaarplaats overgebrachte 
archieven. 

Die regaling bevat bepalingen omtrent hare 
wijziging of opheffiiig . 

De regaling, hare wijziging of opheffing 
behoeft de goedkeuring ·van· Gedeputeerde 
Staten, of indien het gebied der waterschappon, 
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veensohappen, veenpoldf'lrB of gemeenten in 
versohillende provinoien ligt, van On§, Gede
puteerde Staten gehoord. 

Indien Gedeputeerde Staten de goedkeuring 
weigernn, kan zij door Ons worden verleend. 

23. Het toezicbt op de behoorl~jke uitoe
fening dor in artikel 20 aan de dagelijksche 
besturen opgedragen zorg wordt door Gede
puteerde Staten uitgeoefend overeenkomstig
bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen regel en. 

24. · De kosten van de uitoefening der in 
artikel 20 bedoelde zorg komen ten laste van 
het watersohap, het veenschap of den veenpol
der. 

Door Ons kan in bijzondere gevallen uit 
's Rijks kas eene tegemoetkoming in deze 
kosten, voor zoover zij de in de archiefbewaar
plaatsen overgebrachte besoheiden betrefien, 
worden verleend. 

25. Ingevai de dagelijksche besturen der 
waterschappen, veenschappen en veenpolders 
niet aan de in artikel 20 genoemde verpliohting 
voldoen, kan door Ons, Gedeputeerde Staten 
gehoord, worden bepaald, dat een door Ons 
aan te wijzen dee! van de archieven dier bestu
ren tot nadere beschikking naar eene Rijks
archiefbewaarplaats zal worden overgebracht. 

26. Onder watersohappen, veenschappen 
en veenpolders worden in deze wet ook begrepen 
de onderdeelen van waterschappen, veen
schappen en veenpolders, die een zelfstandig 
bestuur hebben. 

Slotbepalingen. 

27. Deze wet kan worden aangehaald als : 
.Archiefwet, met vermelding van het jaartal 
en het nummer· van het· Staatsblad, waarin zij 
geplaatst is. 

28. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons nader te bepalen tijdstip. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Jun'i 
1918. 

WILHELMINA .. 

De Minister van Staat, 
.M ini8ter van Binnenlandsche Zalcen, 

. CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 27 JurJ,i 1918.) 

17 Juni 1918. WET, ter voorziening . ill den 
woningnood. S. 879. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1917/18, no. 863, 1-10. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2576-2585. 
Hand. l• Kamer 1917/18, bladz. 518-520, 

616-617, 644._ · 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten_ :_ 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is in de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden maatregelen_ te 
treffen ter voorziening in den bestaanden 
woningnood ; 

Zoo is .het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I. Wij kunnen verklaren, dat in 

eene gemeente z66 ernstige woningnood bestaat, 
dat onmiddellijke voorziening wordt vereisoht. 

2. · Ons besluit, inhoudende die verklaring, 
is met redenen omkleed en behelst het aantal, 
de grootte en de soort van de woningcn, die 
opgericht moeten worden en de termijnen, 
binnen welken dat moet gesohieden en kan 
behelzen bepalingen, waaraan bij de oprichting, 

· de instandhouding en ·het gebruik der te 
stichten woningen moet worden voldaan, 
alsmede betreffende de termijnen, binnen 
welke dit moet geschieden of den duur waar
voor deze woningen zullen gelden. 

3. Van Ons besluit wordt melding gemaakt 
in de N ederlandsi:,he Staatscourant. 

4. De gemeenteraad en burgemeester en 
wethouders zijn verplicht de noodige medewer
king tot uitvoering van Ons besluit te verleenen, 
hetzij door de voorgesohreven voorzieningen 
te doen treffen van wege de gemeente, hetzij 
door met Onze toestemming vereenigingen, 
vennootschappen of stichtingen, die door Ons 
zijn toegelaten als uitsluitend in het belang 
van verbetering der volkshuisvesting werkzaam, 
in staat te stellen, de vereischte voorzieningen 
te treffen. 

2. 1. Tenzij Wij anders verklaren, worden 
de woningen, die opgericht moeten worden 
krachtens Ons besluit, geacht te behcioren tot 
de inrichtingen, bedoeld in artikel 49 der 
W oningwet. De bewoning moet alsdan na 
vijf jaren ophouden, tenzij door Ons voort
zetting der bewoning wordt toegestaan. Een 
besluit hiertoe strekt telkens voor niet · langer 
dan een jaar. 

2. Oak andere woningen kunnen door Ons 
tot noodwoningen worden verklaard. Het 
bepaalde in het ~otig lid is op deze woningen 
eveneens van toepassing. 

3. Voor zoover hetgeen Wij ingevolge het 
tweede lid _van artikel I voorschrijven, niet 
is in overeenstemming met bepalingen van 
plaatselijke verordeningen, zijn die bepalingen 
te dien aanzien niet van toepassing. 

4. 1. Onder de voorwaarden, bij algemee
nen maatregel van bestuur te stellen, wordt 
in de kosten van den aankoop of de onteigening 
en van het gereedmaken van den grand en ,an 
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het opricbten ,an woningen, waartoe inge,olge 
o·us besluit moet worden o,ergegaan, uit 's Rijks 
ka·s negentig ten bonderd bijgedragen. 

2. Het o,erige deel van de kosten wordt 
geacbt te bebooren tot de uitgaveli., bedoeld 
in de artikelen 205 en 212 van de Gemeentewet. 

5. 1. Het in de artikelen 2, 3 en 4, eerste 
lid, bepaalde vindt overeenkomstige toepassing, 
wanneer de ,oorziening wordt getroffen eigener 
beweging, betzij door eene gemeente, betzij 
door eene ,ereeniging, vennootscbap of sticb
ting, die door Ons is toegelaten als uitsluitend 
in het belang ,an verbetering der ,olksbuis
'\'.esting werkzaam, volgens een door Ons 
goedgekeurd plan. 

2. Ons besluit, waarbij ingevolge artikel 4 
eene bijdrage uit 's Rijks kas wordt ,erleend 
voor bet treffen van de ,oorziening in bet 
eerste lid bedoeld, kan bepalingen behelzen 
betreffende de onderwerpen in artikel 1, lid 2, 
bedoeld. 

3. Het bepaalde in artikel 4, tweede lid, 
is van toepassing in bet geval, voorzien in bet 
eerste lid. 

6. 1. Onverminderd bet bij de artikelen 
l,_2, 3, 4 en 5 bepaalde kunnen Wij verklaren, 
dat eene gemeente, waarin naar Ons oordeel 

. woningnood bestaat, ,erplicbt' is toepassing 
te geven aan artikel 30, 31 of 32 der Woningwet. 

2. Wij gaan tot zoodanige ,erklaring 
steeds over, wanneer Wij eene verklaring, 
als bedoeld in artikel 1 geven, tenzij Ons 
gebleken 1s, dat aan blij,ende voorziening 
in den woningnood nog geen beboefte bestaat 
of tenzij zoodanige voorziening reeds wordt 
uitgevoerd. 

3. Op Ons besluit .indt bet bepaalde in 
het 2de en 3de lid ,an artikel 1 en in artikel 3 
overeenkomstige toepassing. 

4. De uitga,en, die de gemeente tengevolge 
. van Ons besluit moet doen, worden geacht te 
behooren tot de uitgaven, bedoeld in de arti
kelen 205 en 212 ,an de Gemeentewet. 

5. Raadsbesluiten, ingevolge toepassing van 
dit artikel genomen, zijn niet onderworpen 
aan de goedkeuring ,an Gedeputeerde Staten, 
noch aan het bepaalde in artikel 6 van de 
Gezondheidswet._ 

7. 1. Eene gemeente, die Wij daartoe 
aanwijzen, is verplicht : 

a. een woningtelling te houden ; 
b. een woningbeurs in te stell1m. 
2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 

k,;nnen nadere voorschriften worden gege,en. 
· 3. In de kosten van een woningtelling of 

,•an een woningbeurs kan uit 's Rijks kas een 

1918. 

bijdrage van ten boogste vijftig ten honderd 
worden ,erleend. 

4. Het overige deel van de kcisten wordt 
geacht te behooren tot de uitga,en, bedoeid 
in de artikelen 205 en 212 van de Genieente
wet. 

8. 1. Het bepaalde in de wet van 27 
Maart '1915 (Staatsblad n°. 171) tot tijdelijke 
afwijking van de wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 125) laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 
351), kan overeenkomstige toe_passing vinden 
_ter zake van onteigening van grond ten beboeve 
van de voorziening in den woningnood. 

2. Wordt tot die toepassing overgegaan, 
dan wordt in de openbare kennisgenngen, 
,oorgeschrernn in het eerste lirl ,an artikel 3 
van die wet be)rnnd gemaakt de omvang ,an 
het bouwplan in plaats ,an den aard en de 
strekking van het werk. 

9. 1. Outler de· bevelen van Onzen Minister 
van Binnenlandsche zaken en overeenkomstig 
door dien Minister te geven nadere voorschriften 
worden met de uitvoering van deze wet belast 
een inspecteur van het St~atstoezicht op de 
volksgezondheid en aan dezen toegevoegde 
adjunct-inspecteurs . 

2. Op dien inspecteur en die adjunct
inspecteurs is van toepassing hetgeen in de 
artikelen 3, 4, 5, 7, tweede lid, 18, 19, eerste 
lid, en 21 van de Gezondheidswet is bepaald 
ten aanzien van de inspecteurs van het staats
toezicht op de volksgezondheid. 

10. Overtreding van een der bepalingen 
van Ons besluit, . uitgevaardigd krachtens 
artikel 1, artikel 5, tweede lid, en artikel 6, 
derde lid, ten a·auzien· ,an de. instandhouding 
of het gebruik va~ woningen wordt, voor 
zoover daartegen niet reeds in eene plaatselijke 
verordening straf is bedreigd, gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderd gulden . 

11. Deze wet kan worden aangehaald ond.er 
den titel ,,Woningnoodwet", met vermelding 
van den jaargang en het nu=er van bet 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

i2. 1. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een nade1 door Ons te bepalen dag. 

2. Zij vervalt zes maanden na den dag, 
waarop Wij, den Raad van State gehoord, 

,zullen hebben verklaard, dat de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden hebben. opge
houden te bestaan. 

3. Evenwel blij.en van kracht de bepalingen 
betreffende de instandhouding_ en het gebr~ik 
van woningen, die krachtens artikel 1,. tweede 
lid, artikel 5, tweede lid, en artikel 6, derde 

19 
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lid, zijn vastgesteld, de voorwaarden, die bij 
het verstrekken van steun krachtens artikel 4 
zijn gesteld, alsmede de artikelen 9 en 10. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA •. 

De Minister van Staat, 
Mimster van Binnenlandsche Zxken, 

CORT V. D. LINDEN. 
( Uitaea. 27 Juni Hll8. l 

Ii Jun·i 1918. ,VET, tot wijziging en verhoo
ging van het mjfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar . 1918. 
s. 380. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd en wordt de omschrijving 
van een artikel gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd, de 
· IIIde afdeeling met £ 15,611,600 en het 
eindcijfer der begrooting met gelijk bedrag. 

17 Juni 1918. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen noodig voor en ten b:ihoeve van 
het verbreeden van de Peperstraat te 
Leeuwarden. S. 381. 

17 Juni 1918. WET, tot· WlJZigmg der wet 
van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), 
houdende instructie voor de Algemeene 
Rekenkamer, zooals die wet is gewijzigd, 
laatstelijk bij de wet van 29 December 
1898 (Staatsblad n°. 279). S. 382. 

Bijl. Hand. 2° Kamer i917/18, n°. 396, 1-5. 
Hand. id. 1917/18, uladz. 2805. 
Hand. 1° Kamer 1917/18, bladz. 627, 639. 
WIJ WILHELJ\IIINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bezoldiging van den 
voorzitter en van de overige leden der Alge
meene· Rekenkamer opnieuw te regelen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 4, eerste _lid, der wet van 

5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), houdende 
instructie voor de Algemeene Rekenkamer, 
zooals die wet is gewijzigd, laatstelijk bij de 
wet van 29 December 1898 (Staatsblad n°. 
279), wordt gelezen als volgt : 

,,De ambtswedde van den voorzitter wordt 
bepaald op zeven duizend vijfhonderd gulden 
's jaars. Die van de · overige leden wordt 
bepaald op vier duizend vier honderd gulden 
's jaars en wordt, telkens na drie jaren, met 
vierhonderd gulden verhoogd totdat, na twaalf 

jaren, een bedrag van zes duizerid gulden isc 
bereikt." 

Overgangsbepaling. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorig artikel, geldt voor de bij het in werking 
treden dezer wet in betrekking zijnde leden der 
Algemeene Rekenkamer de_ volgende regeling : 

De ambtswedde van den voorzitter bedraagt 
gedurende de eerste vijf jaren zes duizend 
achthonderd en tachtig gulden 's jaars en daarna 
zeven duizend vij fhonderd gulden 's j aars. 

Voor de overige leden bedraagt de ambts
wedde, naar rang van benoeming, te beginnen 
met het oudste lid, onderscheidenlijk vijf 
duizend zevenhonderd gulden 's jaars, vijf 
duizend vierhonderd vij ftig gulden 's j aars, 
vij f duizend eenhonderd dertig gulden 's j aars, 
vijf duizend eenhonderd twintig gulden 's jaars 
en vier duizend negenhonderd tachtig gulden 
's jaars. Deze bedragen worden, telkens na 
een, te rekenen van 1 Januari 1918, in de 
betrekking doorgebracht tijdvak van drie 
jaren, verhoogd met vier honde1·d gulden of 
met zooveel minder als noodig is om een 
bedrzg van zes duizend gulden te bereiken. 

3. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden · met den eersten Januari 1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. 

WILHELMINA. 

De }11 inister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 5 Juli 1918.) 

17 Juni 1918. WET, houdende bepalingen 
betrefl'ende den accijns op het ruwe zout, 
dat hier te lande wordt gewonnen door 
ontginning van steenzoutlagen. S. 383. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging _genomen hebben, 

dat het noodig is bepalingen vast te stellen 
tot hefting en verzekering van den accijns op 
het ruwe zout; dat hier te lande wordt gewonnen 
door ontginning van steenzoutlagen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz: 
Art. 1. Er wordt een accijns geheven op 

het ruwe zout, dat hier te lande wordt gewon
nen doo~ ontginning van steenzou,tlagen. 

2. De accijns bedraagt f 3, per 100 kilo
gram, en wordt voor grootere of kleinere 
hoeveelheden naar evenrecligheid berekend, 
met clien verstande, dat onderdeelen van een 
kilogram voor een geheel kilogram gerekend 
worden. 
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De accijns is verschuldigd, zoodra bet zout 
aan de oppervlakte der aarde wordt gebracht. 

3. Wij bebouden Ons voor, in afwachting 
van regeling bij de wet bij algemeenen maatre
gel van bestuur voorloopige bepalingen te 
maken nopens de hefting en de verzekering 
van den accijns, indien steenzoutlagen op 
andere wijze worden ontgonnen, dan door 
uitlooging. 

V oor de ontginning van steenzoutlagen door 
uitlooging gelden de volgende bepalingen. 

4. Bij ontgihning der steenzoutlagen door 
uit!ooging wordt als ruw zout aangemerkt en 
belast het chloornatrium, aanwezig in het uit 
den bodem opgepompte zouthoudende water. 

5. Hij die wil overgaan tot bet maken ee-9er 
inrichting voor het uitloogen van steenzoutla
gen, moet. onder opgaaf van de ligging der 
boorgaten, daarvaµ tevoren aangifte doen bij 
den ontvanger der accijnzen over de gemeente, 
binnen welke de inrichting voor de zoutwin
ning zal worden gevestigd. Hij legt daarbij 
over eene duidelijke schetsteekening in duplo, 
aangevende de voorgenomen inrichting alsook 
de Jigging van de terreinen, gebouwen, buizen, 
pannen, ketels, bakken en verdere werktuigen. 

Met de zoutwinning mag hij niet aanvangen, 
alvorens het plan voor de inrichting door 
Onzen Minister van Financiiin is goedgekeurd. 

Hij mag geen veranderingen in .de eenmaal 
goedgekeurde inrichting aanbrengen, dan nadat 
daarop de goedkeuring van dien Minister is 
verzocht en verkregen. Hij legt bij de aan
vrage hiertoe eene duidelijke schetsteekening 
in duplo over, welke de voorgenomen verande
ring aangeeft. 

Hij is verplicht van het tijdstip, waarop met 
het oppompen van zouthoudend water uit den 
bodem zal worden aangevangen, ten minste 
14 dagen tevoren kennis te geven aan den 
inspecteur der accijnzen, in wiens ambtsgebied 
de inrichting voor de zoutwinning gelegen is. 

· 6. Het zouthoudend water, dat uit den 
bodem wordt opgepompt, moet, na zoo noodig 
te zijn gevoerd door eene klaarinrichting, een 
standreservoir en eene buisleiding, we]ke alle, 
evenals de daarop werkende pompen, voor amb
telijke af~luiting moeten zijn ing~richt, worden 
opgevangen in eveneens voor afsluiting vatbare 
bakken, groot genoeg om de in een etmaal opge
pom pte boeveelheid water te kunnen bevatten. 
De inricbting dezer bakken moet zoodanig zijn, 
dat de boeveelheid van bet daarin aanwezige 
water door middel van een peilglas, peilstok 
of eene ~ndere door Onzen Minister van Fi
nancien go.ed te keuren peilinrichting, tot in 

bectoliters nauwkeurig kan worden bepaald. 
Zij worden gesloten en ontsloten overeenkom
stig dpor Onzen Minister van Financiiin te 
geven voorschriften. 

Genoemde Minister is bevoegd, onder de 
noodige voorzieningen tegen misbruik, van bet 
bepaalde bij bet ·vorig lid afwijking toe te 
staan ten· opzichte van zouthciudend water, 
dat reeds bij bet oppompen voor de raffinage 
ongescbikt blijkt en dat de belanghebbende 
daarom wil laten wegvloeien. 

7. De boeveelbeid van bet in de bakken,. 
bedoeld in het vorige a_rtikel, opgepompte· 
zoutboudend water wordt, alvorens bet daaruit
voor de verdere ·bewerking mag worden afge
laten, opgenomen door ambtenaren der accijn
zen. Zoo noodig nemen zij monsters ter· 
bepaling van bet gebalte aan cbloorna
trium. 

Door Ons worden voorschriften gegeven 
nopens de wijze, waarop de hoeveelheid chloor
natrium wordt bepaald, welke in het uit den 
bodem opgepompte zouthoudend water aan
wezig is. Van de uitkomst der opneming van 
de hoeveelbeid zouthoudend water en van het 
onderzoek naar het gehalte aan chloornatrium, 
wordt do01• den ontvanger der accijnzen, die 
de rekening houdt, bedoeld in artikel 10 dezer 
wet, aan d_en belanghebbende mededee]ing 
gedaan. 

8. Het is verboden : 
1°. zonder de toestemming, bedoe]d in het 

2de lid van artikel 6, bet uit den bodem opge
pom pte zouthoudend water anders op te. vangen 
dan in de klaarinricbting, bet standreservoir 
of de bakken, genoemd in artikel 6, en behalve 
op den voet van artikel 14, van de klaarinrich
ting haar elders over· te brengen dan naar het 
standreservoir of van dat . reservoir naar el
ders over te brengen dan naar die bakken ; 

2° .. de ambtelijke afsluiting van de klaarin
richting,. het standreservoir, de buisleiding, 
de daarop werkende pompen of de bakken te 
verbreken, anders dan in tegenwoordigbeid 
en met toestemming van ambtenaren der 
accijnzen; 

3°. uit de sub 2°. van dit artikel bedoelde 
toestellen of bergruimten zoutboudend water 
te verwijderen zonder toestemming van ambte
naren der accijnzen ; 

· 4°. uit den .bodem zoutboudend water op 
te pompen, met bet oogmerk bet daarin aan
wez/ge cbloornatrium daaruit af te scheiden 
of te doen afscbeiden, op plaatsen of in inrich
tingen, waarvan geen aangifte is geda11,n ten 
kantore van den ontvanger der accijnzen, 

1~* 



1918 17 JUNI. 292 

waaronder dfo plaatson of die inrichtingen 
gelegen zijn. 

9. Hij die de zoutwinniug verricht of doet 
v·errichten, js aanspra.kelijk voor .den a.ccijns. 

Hij geniet, onder zekerheidstelling voor het 
verschuldigde a.ccijnsbedra.g, afl.oopend krediet, 
overeenkomstig het bepaalde bij het volgende 
artikel. Is geen behoorlijke zekerheid gesteld, 
dan is de accijns iuvorderbaar zoodra hij ver
schuldigd wordt. 

10. De ontvanger der accijnzen, onder 
wiens kautoor de inrichting voor de zoutwin" 
ning gelegen is, houdt met den accijnsplichtige 
eene rekening van afl.oopend krediet voor den 
accijns. Hg brangt da.~rop in debet den ac
cijns, die verschuldigd is : 

a. blijkens de bij hem ingekomen ambtelijke 
verklaringen nopens de in het opgepompt 
zouthoudend water aanwezige hoeveelheid 
chloornatrium ; 

b. wegens het ruwe zout, dat rechtstreeks 
van buitenlands wordt ingeslagen ; 

c. wegens het ruwe.zout, dat met overschrij
ving van den accijns wordt ingeslagen van 
andere zoutzieders op den voet van artikel 55, 
letter b, der wet van 27 September 1892 
(Staatsblad n°. 227). 

Het blijkens die debiteering verschuldigde 
accijnsbedrag vervalt in 3 gelijke termijnen ; 
de eerste termijn vervalt den 20sten dag van 
de tweede maand volgende op die waarin de 
debiteering plaats had, de volgende termijnen 
telkens eene maand later. 

11. De aanzuivering der termijnen van 
krediet geschiedt : 

a. door afschrijving van den accijns wegens 
uitvoer van zout naar het buitenland, en 
wegens afl.evering van zout a.an vrijdomge
nietenden ; een en antler in mindering van den 
oudsten openstaanden termijn ; 

b. door afschrijving van den accijns van het 
zout vervat in zouthoudend water, dat b_ij of 
na de op~eming, bedoeld in het -eerste lid 
van artikel 7, voor de raffinage _ ongeschikt is 
bevonden en daarom overeenkomstig artikel 
14 is vernietigd; 

c. door betaling van het gedrag, dat niet 
is afgeschreven op den voet van het bepaalde 
sub a en b. 

·De ontvanger crediteert de rekening wegens 
de gedane aanzuiveringen. 

De aanzuivering, en dientengevolge de 
crediteering, ingevolge het bepaalde sub a en b 
van dit artikel, geschiedt dadelijk na ·den 
uitslag van het zout. De gestelde zekerheid 
blijft verbonden voor den accijns van het 

aldus uitgeslagen zout; indien het document, 
waarop de uitvoer of de vervoer plaats had, 

_ niet binnen den yoorgeschreven tijd behoorlijk 
afgeteekend ten kantore des ontvangers, die 
het afgaf, terugkomt, wordt het voorloopig 
afgeschreven accijnsbedrag dadelijk ingevor
derd. 

12. Voor den uitvoer naar het buitenland 
met afschrijving van den accijns geldt hetgeen 
ten aanzien van den uitvoer naar het buiten
land door zoutzieders is of nader zal worden 
bepaald. 

13. Afl.evering van zout aan vrijdomge
nietenden met afschrijving van den accijns is 
toegestaan in a.lie gevallen, waarin voor gelijk 
doeleinde afl.evering van geraffineerd zout uit 
eene zoutziederij volgens de bestaande wetge
ving mogelijk is. 

De bepalingen, welke voor afl.evering uit 
zoutziederijen zijn of zullen worden vastge
steld, gelden ook voor afl.evering uit inrich
tingen, a.ls bedoeld in artikel 5 dezer wet. 

14. De uitslag van zouthoudend water, dat 
voor de raffinage ongeschikt is en daarom zal 
worden vernietigd, geschiedt op schriftelijke 
aanvrage van den belanghebbende a.an den 
ontvanger bedoeld in artikel 10 ; de uitslag en 
de vernietiging vindt plaats in tegenwoordig
heid van ambtenaren der accijnzen, nadat 
zij de hoeveelheid hebben opgenomen en zoo 

-noodig monsters hebben genomen ter bepaling 
van het gehalte a.an chloornatrium. 

15. Het is verboden in ii;uichtingen a.ls 
bedoeld in art. 5 dezer wet, behalve het in die 
inrichtingen opgepompte zouthoudend water 
en het van elders aangevoerde ruwe zout, 
stoffen in te slaan of voorhanden te hebben 
waaruit chloornatrium te vervaardigen of af 
te scheiden is. 

De Minister van Financien kan, onder de 
noodige voorzieningen ter verzekering van den 
accijns, uitzondering op dit verbod toelaten 
voor stofl'en, die voor de werkzaamheden 
~oodig zijn. 

Voor de in dit artikel bedoelde inrichtingen 
geldt het bepaalde bij de artikelen 79 en 81 
der wet van 27 September 1892 (Staatsblad 
n°. 227). Het verbod van artikel 78, lste lid, 
van genoemde wet is daarop niet van toepas
sing. 

16. Overtreding van het eerste en het derde 
lid van artikel 5 wordt gestraft met eene geld
boete van ten minste f 200 en ten hoogste f 500. 

Het verrichten van de werkzaamheden voor 
de zoutwinning v66rdat de vereischte goed
keuring is verkregen, wordt gestraft met eene 
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geldboete, ten laste van hem, die de aangifte 
heeft gedaan, van ten minste f 25 en ten hoog
ste f 100 voor iederen dag, waarop zulks is 
gescliied. 

17. Het bezigen van bakken tot het op
vangen van het opgepompte zouthoudend 
water, welke niet voldoen aan de bepalingen 
van artikel 6, wordt gestraft met eene geldboete 
van ten minste f 200 en ten hoogste f 500. 

Zoodanige bakken kunnen op last van den 
inspecteur der accijnzen, binnen wiens ambts
gebied zij geplaatst zijn, door verzegeling onge
schikt worden gemaakt voor verder gebruik. 

18. Het nalaten van hetgeen bij artikel 5, 
laatste lid, is voorgeschreven, wordt gestraft 
met eene geldboete van ten minste f 25 en ten 
hoogste f 100. 

19. Het doen van hetgeen bij een der bepa
lingen van artikel 8, 1°.-4°., is verboden, 
wordt gestraft met eene geldboete van ten 
minste f 500 en ten hoogste f 5000. 

Bij veroordeeling wegens het sub 4°. van 
genoemd artikel omschreven strafbare feit, 
wordt de verbeurdverklaring uitgesproken van 
de werktuigen welke tot het plegen van 
het strafbare foit zijn gebezigd of daaraan 
dienstbaar zijn gemaakt. 

20. Overtreding van het verbod van _arti
ke] 15, lste lid, wordt gestraft met eene geld
boete van ten minste f 200 en ten hoogste 
f 1000, ten laste van dengene die de zoutwin
ning venicht of doet verrichten, en met ver
beurte der verboden stofl'en. 

21. Overtreding van hetgeen wordt voorge
schreven bij den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoe]d in artikel 3, lste lid, dezer wet, 
wordt gestraft met eene geldboeto van ten 
hoogste f 5000. 

22. W anneer dit in het belang van handel 
of nijverheid wenschelijk blijkt, kunnen door 
Ons, bij algemeenen maatregel van bestuur, 
onder de noodige voorzieningen_ tegen misbruik, 
afwijkingen van de voorschriften dezer wet 
worden toegestaan. Die afwijkingen betrefl'en 
noch het beginsel der hefting, noch het bedrag 
of de grondslagen van den accijns. 

Het doen van hetgeen bij den algemeenen 
maatregel van bestuur, uitgevaardigd krachtens 
dit ar_tikel, verboden is, of het nalaten van het
geen daarbij is voorgeschreven, wordt gestraft 
met eene geldboete van ten minste f 50 en ten 
hoogste f 400. Bovendien kan bij veroordee
ling den overtreder door Ons het recht worden 
ontzegd op het gebruik van krachtens dit 
artikel toegelaten afwijkingen van bepalingen 
dezer wet. 

23. De feiten, strafbaar volgens cleze wet, 
worden beschouwd als misclrijven, behalve 
voor de toepassing van_ de artikelen 57 en 58 
van het Wetboek van Strafrecht, in de plaats 
waarvan wordt toegepast hetgeen bij artikel 
62, lste lid, van dat wetboek voor overtredin
gen is bepaald. 

De in zake van invoerrechten en accijnsen 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboeten zijn ook bij de toepas
sing van deze wet van kracht. 

V~rbeurd verklaarde werktuigen moeten 
binnen acht dagen na den dag, waarop de 
rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer 
gelegd, door den veroordeelde worden uitge
leverd. Voldoet hij niet aan deze verplichting, 
dan kan vanwege de administratie der accijnzen 
op zijne kosten en gevaa~ tot het af- of uitbreken 
der werktuigen worden overgegaan. · 

24. De bepalingen dezer wet zijn ook van 
toepassing op naamlooze vennootschappen, 
stichtingen en op vereenigingen die rechts
persoonlijkheid bezitten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918: 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Financien; TREUB. 

( Uitgeg. 8 Juli 1918.) 

17 Juni 1918. WET, houdende regeling om 0 

trent de geldigheid voor pensioen van 
dicnsten, vroeger zonder deugdelijke aan
stelling, tijdel\jk bewPzen in betrekkingen, 
waaraan, indien zij kmchtens vaste aan
stelling worden vervnld, ingevolge de wet, 
uitzicht op pensioen is verbonden. S. 38'1. 

Bijl. Hand. 2° Karner 1917/18, n°. 287, 1-6. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2625. 
Hand. 1° Karner 1917/18, bladz. 623, 624, 639. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .•.• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene regeling te treflen 
omtrent het voor vergelding met pensioen in 
aanmerking komen van diensten, vroeger, 
zonder deugdelijke aanstelling, tijdelijk be
wezen in betrekkingen, waaraan, indien zij 
krachtens vaste aanstelling, worden vervuld, 
ingevolge de wet, uitzicibt op pensioen is ver-. 
bonden; 

Zoo is het, dat vVij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor hen, die v66r 1 Juli 1918 tijde

lijk werkzaam zijn geweest in eene betrekking 
waaraan, indien zij krachtens vaste aanstelling 
wordt vervuld, ingevolgc de wet uitzicht op 

I pensioen is verbonden, geldt voor de toepassing 
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van de pensioenwetten, bij gemis V!J,n eene for. 
meele aanstelling in dat ambt, als zoodanig 
een stuk uit den tijd der dienstvervulling waar
uit van het bestaan der tijdelijke dienstbetrek
king rechtstreeks of zij delings blijkt, of bij 
gemis ook van zulk een stuk, eene verklaring 
van lateren datum van de tot benoemen be
voegde autoriteit. 

2. Zij die v66r 1 Juli 1918 in eene betrek
king als in art. 1 bedoeld, tijdelijk werkzaa.m 
2lijn geweest krachtens eene aanstelling niet van 
·de tot benoemen bevoegde autoriteit, woraen, 
wanneer deze de benoeming bij eene beschikking 
of eene schriftelijke verklaring heeft goedge
keurd, voor de toepassing van de pensioen
wetten geacht van die autoriteit eene tijdelijke 
aanstelling in het betrokken ambt te hebben 
ontvangen. 

3. Aan ieder die tijdelijk wordt benoemd 
in eene betrekking, in art. 1 bedoeld, wordt 
eene aanstelling van de tot benoemen bevoegde 
autoriteit uitgereikt. 

4. Aan hen die op 1 Juli 1918 zonder deug
delijke aanstelling t\jdelijk werkzaam zijn in 
eene betrekking als in art. 1 bedoeld, wordt 
alsnog eene formeele aanstelling van de tot be
noem·en bevoegde autoriteit, ingaande op dien 
datum, uitgereikt. 

5. Zij, die v66r 1 Juli 1918 in eene betrek
king, bedoeld in art. 1, tijdelijke diensten heb
ben bewezen die bij .gebreke van eene deugde
lijke aanstelling niet voor pensioen geldig 
werden verklaard, doch die op grond van deze 
wet alsnog geacht moeten worden krachtens 
eene formeele aanstelling van de tot benoemen 
_bevoegde autoriteit te zijn bewezen, moeten 
een schriftelijk verzoek om die diensten voor 
vergelding met pensioen in aanmerking, te doen 
komen met de vereischte bewijsstukken en 
eventueel met eene aanvrage om pensioen of 
om hooger pensioen dan werd verleend, v66r 
1 .Januari 1919 aan Onzen Minister van Finan·. 
cien zenden. Niet indiening van zoodanig ver
zoek v66r laatstgenoemden datum doet het 
uitzicht of het recht op pensioen over den tijde
lijken diensttijd verloren gaan. 

Rechtverkrijgenden van overleden belang
hebbenden als bedoeld in het eerste lid, ontlee
nen geen recht op pensioen of op hooger pen
sioen aan deze wet. 

6. Deze wet treedt in werking ·met 1 Juli 1918. 
·Lasten en bevP-len, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1 T Juni 1918. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Finanoii!n, -'.l.'REUB. 

( Uitgeg. 10 Juli 1918.) 

17 Juni 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
S. 385. . 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge-
voegd en verhoogd. · 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal van de VIde afdeeling met 

f 200;498.50 ; 
het totaal van de VIIIste afdeeling met 

f 900; 
het totaal van de IXde afdeeling met f 100,000; 
het totaal van de Xde afdeeling met f 300,000; 
en het totaal van het hoofdstuk met 

f 601,398.50. 

17 Juni 1918. WET, tot aanvulling van het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 386. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge· 
voegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
lste afdeeling en dat van het geheele hoofdstuk 
v_erhoogd met vijftig duizend gulden en alzoo 
gebracht respectievelijk op f 38,949,885.80 
en f 46,045,685.80. 

17 Juni 1918. WET, tot storting in 's Rijks 
Schatkist van het salads, geheven volgens 
de wet van 14 December 1844 (Staatsbla.d 
n°. 62), gewijzigd bij de wet van 30 Mei 
1877 (Staatsblad n°. 132). S. 387. 

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

dat het, in verband met de regaling der bezo]. 
diging van de bewaarders van de hypotheken, 
het kadaster en de scheepsbewijzen, noodig is 
om regelen te stellen omtrent de, storting in 
's Rijks schatkist van het salaris, dat geheven 
wordt krachtens de wet van 14 December 
1844 (Staatsblad n°. 62), zooals deze is gewijzigtl · 
bij de wet van 30 Mei 1877 (Staatsblad n°. 132) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De bewaarders van de hypotheken; 

het kadaster en de scheepsbewijzen, benoemd 
na 30 Juni 1918, storten het aan hun kantoor, 
krachtens de wet van 14 December 1844 
(Staatsblad n°. 62), zooals deze gewijzigd is 
bij de wet van 30 Mei 1877 (Staatsblad n°. 
132) ontvangen salaris, in 's Rijks schatkist 
op de wijze door Onzen Minister van Financien 
te bepalen. 

2. Het vorig artikel is van toepassing op 
de v66r 1 Juli 1918 benoemde bewaarders, die 
binnen twee maanden na de inwerkingtreding 
dezer wet schriftelijk aan Onzen Minister van 
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Fin'ancien hebben te kennen gegeven, dat zij 
voor de regeling hunner bezoldigirig wenschen 
geiijk gesteld te worden· met de na 30 Juni 
[918 benoemde bewaarders: 

3. Het voorschrift tot uitkeer.(ng van het 
bedrag, bedoeld in artikel 5, letter a der wet 
van 14 December 1844 (Staatsblad no. 62), 
blijft van kracht zoolang dit bedrag wordt 
genoten· door den thans in functie zijnden 
:ambtenaar, belast met het hoofdkantoor van 
bewaring der scheepsbewijzen ; daarna wordt 
<lit bedrag in ;s Rijks schatkist gestort. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
•van den eersten Juli 1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l 7den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREuB. 
( Uitgeg. l Juli 1918.) 

17 Juni 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het tweede hoofdstuk der Staats. 
begrooting voor het dienstjaar 1918. S.388. 

Bij deze wet woi-den eenige artikelen ver-
hoogd en wordt een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal van de Iste afdeeling met f 205,800; 
het totaal van de VIde afdeeling met f 50,000; 
en het eindcijfer van het hoofdstuk met 

f 255,800. 

17 Juni 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het zevende · hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 389. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de lste Afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f. 576. 

17 Juni 1918. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1918. 
s. 390. 

Bij deze wet wordt een artikel ingelascht. 
Tengevolge hiervan wordt bet totaal der Iste 

afdeeling, alsmede het eindcijfer van voormeld 
hoofdstuk, verhoogd met f 576. 

17 Juni 1918. WET, boudende w,1z1gmg en 
verbooging van bet elfde hoofdstuk der 
St~atsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 391. . . 

Bij deze wet worclt een artikel ingevoegd. 

17 Juni 1918. WET, houdende wijzigi'ug en 
verhooging van het eerste hoofdstuk der 
begrooting van uitga.ven van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1918. S. 392. 

17 Juni 1918. · WET, tot aanvulling en ver
hooging van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918 
s. 393. 

Bij deze wet wordt een artikel· ingevoegd. 
Tengevolge hiervan · wordt het totaal van 

de Iste afdeeling, zoomede het eindcijfer van 
dit hoofdstuk, verhoogd met f 576. 

17 _Juni 1918. WET, houdende nadere WIJZI• 

ging der wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 181), tot regeling van de samenstelling 
van den hoogen raad, de gerechtshoven, 
de arrondissements-rechtbanken en de 
kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambtenaren, alsmede van 
de klassen der rechtbanken en kanton
gerechten. S. 394. 

Bijl. Hand. 2° Kame,· 1917/18, n°. 3~8, 1-13. 
Hand. id. Hll7/18, bladz. 2805-2809. 
Hand. 18 Kamer 1917/18, bladz. 623, 642. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot herziening 
van de wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181); 
tot regeling van de samenstelling van den 
hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondis
sements-rechtbanken en de kantongerechten 
en van de jaarwedden der rechterlijke ambtena
ren, alsmede van de klassen der rechtbanken 
en kantongerechten, gelijk deze wet gewijzigd 
is bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 
214); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad Yan State, enz. 
Artikel I. 

De artikelen I, 2, 3 en 4 yan de wet van 5 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 181), gelijk deze gewijzigd 
is bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 
214), worden gelezen als volgt: 

Art. 1. De samenstelling van den .hoogen 
raad, beneyens de jaarwedden der · ieden Yan 
en ambtenaren bij <lien raad ·worden yastge
steld als Yolgt : 

1 president . . . . . . . ·. . . . . f 8500 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 7500 
ten hoogste 15 raadsheeren, ieder. . 6500 
1 procureur-generaal . . . . . . . . 8500 
ten hoogste3 adyocaten-generaal, ieder 6500 
I° griffier · .. ·. . . . . . . . . . . . 4000 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder 2500 
2. De samenstelling der gerechtshoven, be. 
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nevens de jaarwedden der leden van en ambte
naren bij die gerechtsho,en warden vastgesteld 
als volgt: 

A. Amsterdam. 
1 president . . . . . . . . . f 7000 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 6500 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder. 6000 
1 procureur-generaal . . . . . . . 7000 
ten hC>ogste 2 advocaten-generaal, ieder 6000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 4000 
ten hoogste 3 substituut-grifliers, ieder 2500 
ten hoogste 4 raadsheeren-plaatsver·vangers, 

zonder bezoldiging. 

B. 's-Gravenhage. 
1 president . . . . . . . . . . f 7000 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 6500 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder . . 6000 
1 procureur-generaal . . . . . . . . 7000 
ten hoogste2 advocaten-generaal, ieder 6000 
1 griflier ............. 4000 
ten hoogste 3 substituut-grifliers, ieder 2500 
ten hoogste 4 raadsheeren-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

C. 's Hertogenbosch, Arnhem, Leeuwarden. 
1 president . . . . . . . . . . . . f 6500 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder. 6000 
ten hoogste 8 raadsheeren, ieder . . . 5500 
1 procureur-generaal . . . . . . . . 6500 
ten,hoogste 2advocaten-generaal,ieder 5500 
1 griflier . . . . . . . . . . . . . 3500 
ten hoogste 3 substituut-grifliers, ieder '2500 
ten hoogste 3 raadsheeren-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 
3. De klassen en de samenstelling der 

anondissements-rechtbanken, benevens de jaar, 
wedden der leden van en ambtenaren bij die 
rechtbanken worden vastgesteld als volgt : 

I. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 
1 president . . . . . . . . 

· ten hoogste 6 yice-presidenten, ieder 
ten hoogste · 25 rechters, ieder . . 

• f 6000 
5000 
4500 

I officier van justitie . . . . . . . 6000 
ten hoogste 8 substituut-officieren van 

justitie, ieder . . . . . . . . . . 4500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 4000 
ten hoogste 10 substituut-griffiers, ieder 2500 
ten hoogste 18 rechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

B. Rotterdam. 
1 president . . . . . . . . . f 6000 
ten hoogste 3 vice-presidenten, ieder 5000 
ten hoogste 16 rechters, ieder 4500 
1 officier van justitie . . . . . . . 6000 

ten hoogste' 6 substituut-officier~n van· 
· justitia; ieder , . . . . . . . . f 4500 

1 griffier . . . . . . . . . . : . . 4000 
ten hoogste 7 substituut-griffiers, ieder · 2500 
ten hoogste 12 rechters-plaatsvervangers, 

zonder 'bezoldiging. -
C. 's Gravenhage. 

1 president . . . . . . . . . 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 12 rechters, ieder . . . 

• f 6000 

1 officier van justitie . . . . . . 
ten libogste 4 substituut-officieren van 

5000 
4500 
6000 

justitie, ieder . . . . . . . . . . 4500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 4000 
ten hoogste 5 substituut-grifliers, ieder 2500 
ten hoogste 9 rechters-plaatsyervangers, 

zonder bezoldiging. 
D. 's Hertogewosch, 1l1aastricht, Arnhem, 

Zwolle, .iJ1iddelburg, Haarlem, Utrecht, 
Leeuwarden, Groningen, Assen. 

1 president ...... ·. . . . f 5000 
ten hoogste 1 vice-president . . 4500· 
ten hoogste 6 rechters, ieder . 4000 
1 officier van justitie . . . . 5000 
ten hoogste 2 substituut-officieren van 

justitie, ieder . . . . . . . . . . 4000 
1 griffier . . . . . 3500 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder 2500 
ten hoogste 6 rechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. · 

II. TWEEDE KLASSE. 

Breda, Roermond, Zutphen, Tiel, Almelo, 
Dordrecht, Zierikzee, Alkmaar, Heerenveen, 

W inschoten. 
1 president . 
tenhoogste 1 vice-president . 
ten hoogste 6 rechters, ieder . 
1 officier van justitie . . . · 

. f 4500 
4000 
3500 
4500 

ten hoogste l substituut-officier van 
justitie . . . . . . . . . . . . . 3500 

1 griflier . . . . . . . . . . . . . 3000 
ten hoogste 2 substituut-griffiers, ieder 2000 
ten hoogste 5 rechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 
4. De klassen en de samenstelling der 

kantongerechten, benevens de jaarwedden der 
kantonrechters en ambtenaren bij die kanton
gerechten worden vastgesteld als volgt : 

I. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 
ten hoogste 6 kantonrechters, ieder . f 4500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 3500 
ten hoogste 5 substituut-grifliers, ieder 2000 
ten hoogste ·24 kantonrechters-plaats,ervan-

gers, zonder bezoldiging. 
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B. Rotterdam. 
ten hoogste 5 kantonrechters, ieder . f 4500 
1 griffier ·. . . . . . . . . . . . . 3500 
ten hoogste 4 substituut-griffiers, ieder 2000. 
ten hoogste 20 kantonrechters-plaatsver-

Tangers, zonder bezoldiging. 

C. 's Gravenhage. 
ten hoogste 3 kantonrechters, ieder . . f 4500 
1 griffier : . . . . . . . . . . . . 3500 
ten hoogste 2 substituut-griffiers, ieder 2000 
ten hoogste 12 kantonrechters-plaatsver-

vangers, zonder bezoldiging. 

D. Utrecht, Haarlem, Groningen. 
ten hoogste 2 kantonrechters, ieder . f 4000 
1 griffier . . . . . . . . . · . . . ·. 3000 
ten hoogste 1 substituut-griffier . . . 2000 
ten hoogste 8 kantomrechters-plaatsvervan-

gers, zonder bezoldiging. 

E. 's Hertogenbosch, Tilburg, Maastricht, 
Arnhem, Nijmegen, Enschede, Leiden, 

Schiedam, Hilversiim, Leeuwarden. 
1 kantonrechter ......... f 4000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 2500 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsver-

vangers, zonder bezoldiging. 

II. TWEEDE KLASSE. 

Eindhoven, Breda, Bergen op Zoom, Heerlen, 
Roermond: Venlo, Helmond, Wageningen, Ter
borg, Zutphen, Apeldoorn, Deventer, Zwolle, 
Almelo, Delft, Gouda, Dordrecht, Middelburg, 
Goes, Alkmaar, Hoorn, Zaandam, Amersfoort, 

· W inschoten, Zuidbroek, Assen, Emmen. 
1 kantonrechter . . . . . . . . . f 3500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 2000 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervan-

gers, zonder bezoldiging. 

III. DERDE KLASSE. 

De overige fo,ntongerechten. 
1 kantonrechter . . . . . . . . . . f 3000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 1600 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervan-

gers, zonder bezoldiging. 
Bij de kantongerechten van alle klassen : 
ambtenaren van het openbaar ministerie, 

ieder . . . . . . . . . . . . . . . f 2500 
Artikel II. 

In artikel 6 van de wet van 5 Juli 1910 
(Staatsblad n°. 181), gelijk deze gewijzigd is 
bij de wet van 17 Juli 19ll (Staatsblad n°. 214), 
worden het tweede en derde lid vervangen 

.door drie nieuwe •leden, luidend: 
,,De verhooging bedraagt in hot geheel : 
A. 1000 gulden voor : 

I. de substituut-griffiers; 
2. de griffiers van de kantongerechten, 

behalve van die te Amsterdam, Rotterdam en 

's Gravenhage; 
3. de ambtenaren van het openbaar ministe

rie bij de kantongerechten; 
B. 1500 gulden voor de overige rechterlijke 

ambtenaren. 
Onder dienstjaren, in rechterlijke betrekkin

gen doorgebracht, worden begrepen dienstjaren 
vervuld als· lid, griffier of .substituut-griffier 
van den Oentralen Raad van Beroep (Ongeval
!enverzekering) of als voorzitter of griffier 
van een Raad van Beroep (Ongevallenver-
zekering) ; • 

Indien de aanspraak op eene verhooging 
op eenen anderen dag dan den eersten dag 
eener kalendermaand ontstaat, wordt zij geacht 
ontstaan te zijn op den eersten dag van de 
onmiddellijk daarop volgende maand." 

Artikel ill. 
Artikel 7 van de wet van 5 Juli 1910 (Staa.ts

blad n°. 181), gelijk deze gewijzigd is bij de 
wet van 17 Juli 19ll (Staatsblad n°. 214), 
wordt gelezen : 

,,Indien een substituut-griffier bij een der 
in de artikelen l tot en met 4 genoemde ge
rechten, een griffier van een van de kantonge
rechten behalve die van de kantongerechten 
te Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage, 
een ambtenaar van het openbaar ministerie 
bij een kantongerecht of een substituut-grif
fier bij den Oentralen Raad van Beroep (On
gevallenverzekering) tot eene rechterlijke be
trekking wordt benoemd, tellen zijne vroegere 
dienstjaren ten hoogste ten getale van 10 mede 
bij de berekening van de wedde in het nieuwe 
ambt genoten." 

Artikel IV. 
In artikel 8 van de wet van 5 Juli ,1910 

(Staatsblad n°. 181), gelijk deze gewijzigd is 
bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 
214), worden de woorden ,,worden benoemd, 
waaraan eene aanvangsjaarwedde van ten 
minste 2200 gulden is verbonden" gelezen : 
,,uitgenomen die van ambtenaar ·van het 
openbaar ministerie bij een kantongerecht, die 
van substituut-griffier of die van griffier bij 
een der kantongereohten, genoemd in artikel 
4 onder I E, II en III, worden benoemd". 

Artikel V. 
In het eerste lid van artikel 9 van de wet 

van· 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), gelijk 
deze gewijzigd is bij de wet va.n 17 Juli 19ll 
(Staatsblad n°. 214), worden de tweemaal 
daarin voorkomende woorden : ,,Amsterdam 



1918 · 17 JUN I,· 298 

en te Rotterdam" gelezen : ,,Amsterdam, te 
Rotterdam en te 's-Gra.-enhage". 

In het tweede lid .-an .-oormeld artikel 
worden de tweemaal daarin .-oorkomende· 
woorden : ,,Amsterdam of Rotterdam", gele
:zen: ,,Amsterdam, Rotterdam of 's GraYenhage". 

Artikel VI. 
In het eerste lid yan artikel 17 Van de wet 

Yan 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), gelijk deze 
gewijzigd is bij de wet ,an 17 Juli 1911 (Staats
blad n°. 214), ,ervallen de woorden: ,,ten 
hoogste ten getale Yan vijf". 

Artikel VII. 
De Overgangsbepaling van de wet van 17 

Juli 1911 (Staatsblad n°. 214) wordt gelezen 
als Yolgt: 

,,De rechters en de griffiers, op den dag 
van de inwerkingtreding van deze (wijzigings)
wet bij kantongerechten werkzaam, ontvangen, 
:zoolang zij in dezelfde betrekking werkzaam 
blijven, de wedde (,erhoogingen inbegrepen), 
op welke zij aanspraak zouden gehad hebben, 
indien de kantongerechten, bij welke zij 
werkzaam zijn, niet bij deze (wijzigings)wet 
in eene lagere klasse werden gerangschikt." 

Overgangsbepalingen. 

Artikel VIII. 
De traktementen van de op 1 Januari 1918 

in dienst zijnde rechterlijke ambtenaren warden 
met dien dag gebracht op de zuivere bezoldi
ging op 1 Januari 1918 volgens de tot dan 
geldende salarisregeling, vermeerderd met 
7 5 pet. yan het .-erschil tusschen de bezoldi
ging naar de nieuwe regeling op 1 Januari 
1918 en genoemde zuiYere bezoldiging. 

Het aldus berekende bedrag wordt tot een 
tiental ,an guldens naar bo,en afgerond. 

Artikel IX. 
Onder de zuivere bezoldiging· op 1 Januari 

1918 Yolgens de tot dan geldende salarisre
geling wordt verstaan de op dien dag in het 
ambt genoten bezoldiging, Yerhoogd, voor 
zoover de aan het ambt verbonden maximum-

. wedde nog niet was bereikt, met eene fractie 
Yan de · naar de oude wetge,ing loopende 
periodieke verhooging, berekend in eYenre
digheid Yan den tijd, verloopen sedert den 
dag, waa7p de termijn dier verhooging is 
ingegaan. 

Onder de bezoldiging naar de nieuwe regeling 
op 1 Januari 1918 wordt Yerstaan de wedde, 
die op 1 Januari 1918 ingevolge die regeling 
zou zijn genoten, Yerhoogd voor zoover de 
aan het ambt verbonden maximum-wedde 
nog niet zou zijn bereikt, met eene fractie van 

de volgens de nieuwe regeling loopende perio: 
dieke _verhooging, berekend in e,enredigheid 
van den tijd, verloopen, sedert den dag, waarop 
de termijn dier verhooging zou zijn ingegaan, 
uitgaande van de Yeronderstelling, dat de 
nieuwe regeling reeds voor 1 Januari 1918gold. 

Gedeelten Yan maanden Worden verwaar
loosd. 

Artikel X. 
Geene bezoldiging wordt vastgesteld op 

een bedrag lager dan de op· 1 Januari 1918 
genotene, noch ook beneden de aan,angs
wedde, ,olgens de nieuwe wetgeving aan het 
ambt verbonden. 

Artikel XI. 
De naar vorenstaande bepalingen berekende 

bezoldiging wordt iedere 5 jaren met 500 gulden 
verhoogd te rekenen ,an 1 Januari 1918, met 
dien verstande, dat de uit kracht der nieuwe 
wetge,ing te verwer,en laatste periodieke 
Yerhooging niet meer zal bedragen clan noodig 
is om de wedde tot het aan het ambt .-erbonden 
maximum op . te voeren. 

Artikel XII. 
Indien iemand na 1 Januari 1918 en voor 

de afkondiging dezer wet tot eene rechterlijke 
betrekking of eene andere rechterlijke betrek
king wordt benoemd, .-inden de overgangs
bepalingen dezer wet bij de berekening der 
jaarwedde in die betrekking of in die nieuwe 
betrekking overeenkomstige toepassing met dien 
Yerstande, dat de nieuwe wetgeYing geacht 
wordt in werking getreden te zijn met den 
eersten dag van de maand, volgende op die, 
waarin de benoeming heeft plaats gehad, tenzij 
de benoeming op den eersten dag eener maa.nd 
,alt: 

Artikel XIII. 
De ·overgangsbepalingen dezer wet Yinden 

geene toepassing op.hen, die na de afkondiging 
dezer wet tot eene rechterlijke betrekking of 
eene nieuwe rechterlijke betrekking worden 
benbemd. 

Artikel XIV . 
Indien een rechterlijke ambtenaar tot eene 

andere rechterlijke betrekking wordt benoemd, 
aan welke naar de nieuwe wetgeving dezelfde 
aanvangswedde verbonden is, wordt hij voor 
de toepassing dezer overgangsbepalingen ge
acht niet in eene nieuwe betrekking te zijn 
benoemd. 

Artikel XV. 
De rechterlijke ambtenaar, die ten· tijde 

,an de inwerkingtreding dezer wet. reeds in 
eene rechterlijke betrekking werkzaam is, 
ont,angt de jaarwedde waarop hij in die 
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betrekking aanspraak heeft, o,ereenkomstig de 
bepalingen der oude regeling, indien en zoolang 
deze wedde na 1 Januari 1918 hooger is dan 
die, welke hij overeenkomstig de bepalingen 
der nieuwe regeling zou ont.angen. 

Slotbepaling. 
Artikel XVI. 

Deze wet wordt geacht met ingang ,an 1 
Januari 1918 in werking te zijn getreden. 

Lasten en be,elen, enz. 
Gegeven te 's-Gra,enhage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
( Uitgeg. 27 Juni 1918.) 

17 .Titni HH8. WET, tot wijzigingvan artikel 429 
van het Wetboek van Strafrecht. S. 395. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1917/18, n°. 408; 1-7. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2868. 
Hand. 1• Kamer 1917/18, bladz. 626, 644. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht 
dient te worden gewijzigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 429 van het Wetboek van 

Strafrecht midergaat de volgende wijzigingen: 
De aanhef wordt gelezen als volgt : 
,,Met hechtenis van ten hoogste veertien 

dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft :". 

In n°. 1 wordt, in plaats van ,,aanlegt", 
gelezen : ,,aanlegt, voedt · of onderhoudt". 

De punt aan het slot van n°. 2wordtverandert 
in eene kommapunt. 

Aan bet artikel worden twee nieuwe nummers 
toeg~voegd, luidende : 

,,3°. hij die door gebrek aarr de noodige 
omzichtigheid of voo~zorg gevaar voor bosch-, 

. heide-, helm-, gras- of veenbrand doet ontstaan; 
.4°. bij die een voorschrift overtreedt, door 

burgemeester en ·wethouders ter voorkoming 
van gevaar voor bosch-, heide-, helm-, gras
of veenbrand uitgevaardigd en afgekondigd op 
de wijze door de plaatselijke verordening, 
bedoeld in artikel 172 der Gemeentewet voor
geschreven.'' 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De 1rJ.inister van Justitie, B. ORT. 
( Uitgeg. 22 Jitni• 1918.) 

17 Juni 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk, der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1918. S. 396. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt de omschrijving van een arti
kel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
Iste afdeeling van dit hoofdstuk verhoogd met 
f 1800 ; dat van de VIde afdeeling verhoogd 
met f 72,400 ; dat van de VIII~te afdeeling 
verhoogd met f 152,800; dat van de.Xde af
deeling verhoogd met f 562,000; dat van 
de XIde afdeeling v:erhoogd met f 4500 en 
bet eindcijfer van dit hoofdstuk verhocigd met 
793,500. 

17 Juni 1918. WET, tot w1Jz1gmg van art. 
206 van het Wetboek van Strafrecht. 
S. 397. 

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

dat eene wijziging van art. 206 van het Wetboek 
van Strafrecht noodzakelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 206 n°. 1 van het Wetboek 

van Strafreoht wordt, in plaats van ,,militia 
of bij de schutterij" gelezen: ,,krijgsmacht". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
(Uitgeg. 25 Juni 1918.) 

17 Juni 1918. WET, tot nadere aanvulling 
en verhoogll).g van het zesde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor · het dienst
jaar 1918. S. 398. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge
voegd, 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
lste onderafdeeling der lste afdeeling, bet 
totaal der lste afdeeling en het eindcijfer van 
het VIde Hoofdstuk der -Staatsbegrooting voor 
1918 verhoogd met f 576. 

17 Juni 1918. WET, tot nadere aaJ).vulling en 
verhooging van het zesde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
(Buitengewoon krediet). S. 399. · 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge· 
voegd en wordt een artikel verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
!Ide onderafdeeling der lste afdeeling en bet 
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totaal der lste afdeeling verhoogdmet f 120,000, 
terwijl het eindcijfer van het ·vrde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1918 wordt verhoogd 
met f 8,925,000. 

17 Juni 1918. WET, houdende wijziging en 
aanYUlling van de ,,Loodspensioenwet 
1905" (wet van 6 Juni 1905, Staatsblad 
n°. 172). S. 400. 

Bi,jl. Hand: 2• Kamer _1917/18, n°. 877, 1-9. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2642-2644, 2661-

2657, 2681-2688. 
Hand, le Kamer 1917 /18, bladz. 672, 584, 640. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Loodspensioenwet 
1905 (wet van 6 Juni 1905, Staatsblad n°. 172, 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 31 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 350), opnieuw te wijz_igen 
en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De ,,Loodspensioenwet 1905" wordt 

gewijzigd en aangevuld, als in de volgende 
paragrafen is aangegeven : 

§ a. In het eerste lid van artikel 1 wordt 
na het woord ,,machinisten" ingevoegd : 
,, , machinisten-motorist". 

§ b. In artikel 2, onder 2°., wordt het 
voorkomende na de woorden : ,,het loodsmans
beroep betreffende,", vervangen door ,,hetzij 
bekomen in dienst van eene reddingmaatschap
pij bij eene poging tot redding van schipbreu
kelingen, bij eene oefening ter bekwaming in 
het redden, of bij bediening of beproeving 
van reddingtoestellen ;". 

§ c. Het tweede, derde en vierde lid van 
artikel 8 worden vervangen door : ,,Dit recht 
vervalt, wanneer hij na herplaatsing in eene 
betrekking, waaraan het uitzicht is verbonden 
op een pensioen bij welks berekening de dienst
tijd, bedoeld ·in bet eerste lid, in aanmerking 
wordt genomen, met recht op pensioen wegens 
laatstgenoemde betrekking wordt ontslagen. 

Behoudens het bepaalde bij artikel 9, gaat 
het in het eerste lid bedoelde pensioen in met 
den dag, waarop het 56ste levensjaar is inge
treden of, ingeval de betrokkene alsdan werk
zaam is in eene betrekking als in het tweede 
lid bedoeld, met den dag, waarop hij uit deze 
betrekking zonder recht op· pensioen deswege 
mooht worden ontslagen." 

§ d. Artikel 10 wordt gelezen : 
Als diensttijd komt, zoowel bij de regeling 

van het pensioen van personeel van den loods
dienst, als bij de ter beoordeeling van de 

pensioensaanspraken van dat personeel te 
maken berekeningen, in aanmerking : 

a. de tijd v66r en na de invoering van deze 
wet in werkelijken dienst doorgel:iracht bij den 
loodsdienst. Niet in aanmerking kcimt de 
tijd, waarover reeds pensioen werd verleend 
ten laste van den Staat, van zijne kolonien 
en bezittingen in andere werelddeelen of van 
het Pensioenfonds voor de gemeente-ambte
naren; 

b. de tijd- behalve de antler a genoemde -
die bij de. regeling van burgerlijke pensioenen 
in den zin der Burgerlijke Pensioenwet en bij 
de ter beoordeeling van de pensioensaanspraken 
van burgerlijke ambtenaren in den zin dier 
wet te maken berekeningen als diensttijd in 
aanmerking komt. 

§ e. In artikel 11, onder b, worden de 
woorden : ,,in de uitoefening van den loods
dienst ontstaan" vervangen door : ,,welke het 
gevolg zijn van een der oorzaken, genoemd in 
artikel 2, onder 2°." 

§ f. In artikel 15 worden onder letter a 
de woorden: ,,vijf en twintig" vervangen door. 
,,twintig". 

§ g. In artikel 21 worden onder 1°. de 
woorden : ,,bij eene poging tot redding van 
schipbreukelingen in dienst van eene redding, 
maatschappij" vervangen door : ,,in dienst van 
eene reddingmaatschappij bij eene poging tot 
redding van schipbreukelingen, bij eene oefe
ning ter bekwaming in het redden, of bij bedie
ning of beproeving van reddingtoestellen" 
en vervallen onder 2°. de woorden: · ,,een 
diensttijd van ten minste tien jaren heeft 
verYUld en". 

§ h. Artikel 22 wordt gelezen : 
Het weduwe-pensioen wordt bepaald :. 
a. in de gevallen, bedoeld onder 1°. van 

artikel 21, op drie vierden van het volle pensi
oensbedrag, aan de laatste betrekking van 
den echtgenoot verbonden; 

b. in het geval, bedoeld onder 2°, van artikel 
21 op twee derden van het bedrag, dat verkregen 
wordt door vermenigvuldiging van het aantal 
dienstjaren van den overleden echtgenoot 
met een vijf en dertigste gedeelte van het 
voile pensioensbedrag, aan de laatste betrek
king van den echtgenoot verbonden met 
bepaling dat, indien deze op den dag Yan zijn 
overlijden een diensttijd van tien jaren nog 
niet heeft verYUld, het weduwe-pensioen zal 
worden berekend, also£ hij tien dienstjaren 
telde, en tevens dat het minimum weduwe
pensioen eenhonderd vier en dertig gulden 
bedraagt; 
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c. in het geval, bedoeld onder 3°. van 
artikel 21, op twee derden van het pensioens
bedrag, dat den eohtgenoot werd of zou warden 
toegeli:end. 

Het weduwe-pensioen kan in de onder 
b en c aangeduide gevallen niet te boven gaan 
een bedrag van achthonderd gulden 's jaars. 

§ i. In het eerste lid van artikel 24 wordt 
tusschen de woorden: ,,geene" en ,,weduwe" 
ingevoegd: ,,op pensioen recht hebbende". 

§ f. Artikel 25 wordt gelezen: · 
Eene op pensioen recht hebbende weduw~ 

ontvangt eene verhooging van pensioen ten 
bedrage van een tiende van het overeenkomstig 
artikel 22 berekende weduwe-pensioen voor 
elk harer kinderen, die geboren zijn uit een 
wettig huwelijk met of gewettigd zijn door 
dengene door wiens overlijden zij recht op 
pensioen heeft bekomen, den leeftijd van 
achttien jaren niet hebben bereikt, ongehuwd 
zijn en niet door den Staat warden onder
houden. 

Het gezamenlijk bedrag van het p~nsioen 
en van de pensioensverhooging mag niet over
schrijden een bedrag van viertienhonderd gulden 
ingeval het weduwe-pensioen wordt geregeld 
krachtens artikel 22, onder a ; geschiedt de 
regeling krachtens artikel 22, onder b en ·c, 
dan mag het gezamenlijk bedrag niet te boven 
gaan het pensioen, dat den overleden echtgenoot 
werd of zou zijn toegekend, en indien deze 
een diensttijd van tien jaren niet heeft vervuld, 
.het tien vijf en dertigste gedeelte van het volle 
pensioensbedrag, aan de laatste betrekking 
van den echtgenoot verbonden, met bepaling, 
dat, indien het aldus verkregen maximum 
lager mocht wezen dan tweehonderd gulden, 
het niet te overschrijden bedrag tweehonderd 
gulden mag bedragen. 

De verhooging voor een kind houdt op bij 
de intrede van zijn negentiende jaar, of bij 
eerder huwelijk met den dag der huwelijks
voltrek king. 

Indien een kind, van hetwelk de in het 
eerste lid bedoelde weduwe bij het overlijden 
van haren man zwanger is, levend ter wereld 
komt, wordt het aangemerkt als reeds geboren 
toen de vader stierf. 

§ k. In het eerste lid van artikel 26 wordt 
na het woord ,,dienst" ingevoegd: ,,bij het 
loodswezen of in dienst van eene redding
maatschappij bij eene paging tot redding van 
schipbreukelingen, bij eene oefening ter be
kwaming in het. redden, of bij het bedienen 
of beproeven van reddingtoestellen". 

§ l. De ,,Staat van het bedrag der pensioe-

nen", bedoeld in artikel 13, wordt vervangen 
door den navolgenden: 

BETREKKINGEN. 
I 

Bedrag van 
het jaa_rlijksch 

. pens10en. 

I 
Loodsschipper der lste klasse. 
Machinist ........ . 
Zeeloods ......... . 

} £ 

Loodsschipper der 2de ldasse. 
Binnenloods . . . . . . . . 
Kwartiermeester .....• 
Loodskweekeling der lste klasse l 
Roeier der lste klasse. . . . 
Machinist-motorist . . . . . j 
Eerste-stoker. . . . . . . . I 
Hulploods . . . . . . . · . . 
Loo~skwee).rnling der 2de klasse [ 
Roeier der 2de klasse. . . . [. 
Tweede-stoker 
Matroos . . } 

I 

J 

Matroos-kok . 
Hulpstoker. . 

1,260 

1,120 

875 

770 

595 

560 

525 

2. Deze wet wordt geacht te zijn in werking 
getreden met ingang van den eersten Januari 
1918. 

Met ingang van <lien datum zullen de per
sonen, die sedert 1 April 1916 pensioen of recht 
op pensioen verkregen hebben, in het genot 
treden van een pensioen, berekend naar de 
bepalingen van de door deze wet gewijzigde 
Loodspensioenwet 1905. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. . 
WILHELMINA. 

De Minister van .Marine, J. J. RAMBONNET. · 

(Uitgr.g. 20 Juni 1918.) 

17 Juni 1918. WET, betreffende toepassing 
van de,, Bevorderingswet voor de zeemacht 
1902" op personen, die bij de zeemacht in 
dienst treden als oflicier-vlieger. S. 401. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is bijzondere voorzieningen te 
treffen aangaande de toepasselijkheid van de 
,,Bevorderingswet voor de zeemacht 1902" op , 
personen, die bij de zeemacht als oflicier-vlieger 
in dienst treden ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De bepalingen der ,,Bev orderings wet 

voor de zeemacht 1902" (wet van 9 Juni 1902, 
Staatsblad n•. 86, zooals die is gewijzigd bij 

wetten van 2 Januari 1905, Staatsblad n•. 3, 
5 December 1908, Staatsblad n°. 348, en 30 
December 1914, Staatsblad n°. 623) zijn van 
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toepassing op de oflicier-vliegers, die als zoo• 
danig bij d(l :i:eemacbt in dienst treden, met 
inacbtneming van bet navolgende : 

§ a. Officier-vliegers der derde klasse moeten 
gedurende een jaar dien rang bekleed hebben 
en,in bet bezit zijn van bet marine-vliegbrevet 
om tot officier-vlieger der tweede klasse bevor
derd te kunnen worden. 

§ b. J\iet afwijking van het bepaalde · in 
artikel 28, eerste lid, van gemelde ,vet kunnen 
officier. vliegers, wier dienstverband is geein
digd, eervol uit den zeedienst worden ontalagen, 
ook al bebben zij daartoe geen verzoek gedaan 
en al kan bun geen pensioen of recbt op 
pensioen worden toegekend. 

§ c. Officier-v liegers, die gedurende bunne 
opleiding tot vlieger niet voldoen aan de door· 
Ons gestelde bekwaambeidseiscben of blijken 
geven de noodige eigenscbappen voor hunne 

·betrekking te missen, worden. zonder dat een 
nader onderzoek in den geest van bet be
paalde in artikel 28, vierde lid, van gemelde 
wet is ingesteld, eervol uit den zeedienst ont
slagen ter zake van onbekwaambeid of onge
scbiktbeid om als officier-vlieger bij dezeemacbt 
te dienen. 

§ d. Aan officier-v_liegers, die uit den zee• 
dienst worden ontslagen wegens on bekwaambeid 
of ongescbiktbeid voor dien dienst - al of 
niet ten gevolge van ziels- of licbaamsgebreken 
- en die op den datum van bet ontslag minder 
dan vijf jaren werk<Jlijken, voor pensioen gel· 
digen diensttijd kunnen doen gelden, wordt, 
met afwijking van bet bepaalde in artikel 28, 
eerste lid, sub 2°., van gemelde wet, bet ontslag 
verleend zonder toekenning van pensioen of 
van· het recbt op pensioen, wanneer de onge· 
scbiktheid niet bet .gevolg is van een der 
oorzaken, genoemd in artikel 2, eerste lid, sub 
20., der ,,Pensioenwet voor de zeemacht 1902". 
' 2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dJen barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

D, Minis/er van Marine, J. J. RAMBONNET. 

. (Uitgeg. 24 Juni 1918.) 

17 Juni 1918. WET, tot verbooging van bet 
zesde boofdstuk der Staats begrooting voor 
bet dienstjaar 1918._ (Salarisverbooging van 
bet militair person eel der zeemacbt). S. 402. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verboogd. 
Tengevolge biervan worden : 
a. bet totaal der Iste onderafdeeling van 

de Isle afdeeling verboogd met f 57,220; ·dat 
der IUde onderafdeeling van die afdeeling · 
met f 1,093,330, terwijl bet totaal van de Iste 
afdeeling wordt verboogd met f 1,150,550 ; 

b. bet totaal der Iste ·onderafdeeling van 
de :2de afdeeling verboogd met f 7200 en dat 
der Ude onderafdeeling van die afdeeling met 
f 6250, terwijl bet totaal der :2de afdeeling 
wordt verboogd met f 13,450; 

c. bet eindcijfer van bet VIde boofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1918 verboogd met 
f 1,164,000. 

17 Juni 1918. WEr, boudende aanwijzing van 
de ambtenaren die voor de toepassing van 
de Pensioenwet voor de gemeenteambte
naren 1913 als gemeenteari::tbtenaren be
booren te worden aangemerkt. S. 403. 

Bi;jl. Hand. 2° Kamer 1917/18, n•. 357, J.-8. 
Hand. id. 1917/18, bladz. 2623-2625. 
Hand. 1° Kamer 1917/18, bladz. 623, 624, 639. 
· WIJ WILHELMINA, F.::<rz .... doen te weten : 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is volgens art. 2 A b der 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
te bepalen wie voor de toepassing van die 
wet als gemeenteambtenaren bebooren te 
worden aangemerkt ; 

Zoo is het, dat Wij, 'den Raad van State, enz. 
Art. 1. De bestuursleden van en de ambte

naren verbonden aan gemeentelijke instellingen, 
benoemd op den in art. 2 A; a der Pensioenwet 
bedoelden voet en in het genot van eene wedde 
in den zin van art. 2 H dier wet die uit andere 
dan nit gemeentelijke inkomsten wordt betaa,ld, 
worden aangemerkt als gemeenteambtenaren, 
indien zij van eene vaste, als tijdelijke gemeente
ambtenaren, indien zij van eene tijdelijke aan
stelling zijn voorzien. 

2. Deze wet verstaat onder·,,Pensioenwet", 
de Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 
19.13; 

onder ,,Weduwenwet", de Weduwenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913 ; 

onder ,,ambtenaren" en ,,tijdelijke ambte
naren", gemeenteambtenaren en tijdelijke ge
meenteambtenaren, bedoeld in art. 1 ; 

onder ,,gemeenteambtenaar", ,,burgerlijk 
ambtenaar", ,,leeraar", ,,onderwijzer" en ,,ge
meentelijke betrekking", zoodanige function
narissen en zoodanige betrekking in den zin 
der Pensioenwet. 

3. Voor hen die tusscben 1 October 1913 en 
den dag der afkondiging van deze wet tot 
ambtenaar of tot tijdelijk ambtenaar 7-ijn be-



303 17 JUNI. 1918-

noemd, geldt, bij gemis van een formeele aan
stelling in het betrokken ambt, als zoodanig 
een stuk uit den tijd der dienstvervulling, 
waaruit van de aanstelling rechtstreeks of 
zijdelings blijkt. 

4. Aan de op den dag der afkondiging van 
deze wet in dienst zijnde ambtenaren en tijde
Iijke ambtenaren die eene formeele aanstelling 
in de betrekking die zij op dat tijdstip vervullen, 
missen, wordt alsnog zuik eene aanstelling, 
ingaande op dat tijdstip, uitgereikt. 

Art . .59 der Pensioenwet is ten opzichte van 
de, ambtenaren en tijdelijke ambtenaren niet 
van toepassing. · · 

5. Het verlangen, bedoeld in art. 60. der 
Pensioenwet, moet door de ambtenaren die op 
1 October 1913 in dienst waren en v66r dien 
datum burgerlijk ambtenaar of onderwijzer zijn 
geweest, binnen zes maanden na den dag der 
afkondiging van deze wet worden te kennen 
gegeven. 

6. Het verlangen, bedoeld in art. 61, eerste 
lid, der Pensioenwet, en dat, bedoeld in art. 44 
eerste lid, der Wcduwenwet, moeten door de 
op den dag der afkondiging van deze wet in 
dienst zijnde ambtenaren, die niet op grond 
van art. 13 aan de werkirig van de Pensioenwet, 
respectievelijk de Weduwenwet zijn onttrok
ken, zoomede door hen, die v66r dien dag 
ambtenaar zijn geweest en niet eene anderc 
gemeentelijke betrekking hebben )>ekleed, bin
nen zes maanden na dat t~jdstip en door de 
ambtenaren ten opzichte van wie art. 13 is 
toegepast, binnen zes maanden na het tijdstip 
met ingang waarvan zij in dienst eener andere 
gemeente overgaan, te kennen worden gegeven. 

De ambtenaar die het verlangen, bedoeld in 
art. 61, eerste lid, der Pensioenwet te kennen 
geeft, moet bij de hicrop betrekking hebbende 
verklaring overleggen eene verklaring van het 
bestuur der gemeente die hij op den dag der 
afkondiging van deze wet dient, dat op dat 
t~jdstip zich te zijnen opzichte niet voordoet 
het geval, bedoeld in het derde lid van ge
noemd artikel. 

7. Voor de toepassing van de artt. 62 en 
64 der Pensioenwet warden de op den dag der 
afkondiging van deze wet in dienst zijnde 
amhtenaren en zij die v66r dien dag ambtenaar 
zijn geweest en niet eene andere gemeentelijke 
betrekking. hebben bakleed, gelijkgesteld met 
oud-geme1>nteambtenaren die met ingang van 
dien dag worden herplaatst. 

8. Voor gemeenteambtenaren, burgerlijke 
ambtenaren en leeraren en voor oud-gemeente
ambtenaren, oud-burgerlijke ambtenaren en 

oud-leeraren die v66r den dag der afkondiging 
van deze wet, op of na 1 October 1913, eene 
gemeonteI,jke,_ respectievdiJk btu·gerlijke be
trekking of betrekking van Ieeraar bekleedden 
komt de tijd dien zij v66r 1 October 1913, 
boven den leeftijd van 18 jaren in werkelijken. 
dienst hebben doorgebracht in betrekkingen 
aan gemeentelijke instellingen die op grond van 
deze wet van dien datum af gemeentel~ike be
, trehl:ingen zijn of zouden-geweest zijn, op den. 
voet, respectievelijk van de artt. 62 en 63 der 
Pensioenwet, de artt. III en IV der wet van 
21 Jani 1913 (St1,atsblad n°. 303) of de artt.-40 
en 41 dcr Pensioenwet voor de bijzondere 
leerar<-'n 1913 als diensttijd in aanmerking. 

Voor ,le to!!passing van het eerste lid wordon 
de op den dag dier afkondiging in dienst zijnde 
gemeenttiambtena,rC1n, burgcrlijke amhtenaren 
en leeraren, zoomedc de in dat lid !Jcdoelde 
oud-gemeenteambtenaren, ourl-bnrgerlijke amb
tcnaren en oud-leeraren gelijkgesteld met oud
gemcenteambtenaren, oud-hurgerlijke ambte
naren en oud-leeraren die met ingang van dien. 
dag worden herplaatst. 

Ten opzichte van de bi,idragen voor het, 
inkoopen voor pensioen van diensttijd, hedoeld 
in het eerste lid, zijn van toepassing respectie
velijk het vierde tot en met het achtste lid 
van art. 64 der Pensioenwet, het tweede lid b 
tot en met het, ~jfde lid van art. V der wet van 
:!I Juni 1913 (Staatsblad n°. 303) of het tweede 
lid tot . en met het vierde lid van art. 42 der 
Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 1913. 
Mede zijn van toepassing de artt. 65 .en 66 van 
eerstgenoemde, de artt. VT en VII der in de 
tweede plaats genoemde of de artt. 43 en 44 
van laatstgenoemde wet. 

9. De starting van het ingevolge art. 40 
der Pensioenwet en art. 27 der Weduwenwet 
over het tijdvak van 1 October 1913 tot den 
dag der ft~ondiging van deze wet aan hij<lragen. 
voor ambt.enaren en ond-ambtenaren verschul
digde geschiedt v66r 31 December van het 
jaar volgende op dat, waarin die afkondiging 
plaats heeft. 

Het bedrag dat, een ambteni.ar of oud
ambtenaar reeds over het in het eerste lid i;;e
noemde tijdvak voor pensioen aan eene ge
meente of een gemeentelijk pensioenfonds heeft 
betaald, komt in mindering van dat, hetwelk 
op hem kan warden verhaalc.... Is eerstgemeld 
bedrag hooger dan dat, hetwelk de gemeente 

· die h et als pensioPnsbijdrage voor zich of voor 
haar pensioenfonds ontving, op den belang
hebbende mag verhalen, ,;Ian iA.het tweede lid 
van art. 65 der Pensioenwet van toepassing-
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10. De termi,in voor c._e storting van de'bij
dragen voor het inkoopen voor pensioen van 
diensttijd als tijdelijk ambtenaar v66r den dag 
der afkondiging van del'.e wet van op <lien <lag 
in dienst zijnde gemeenteambtenaren of van 
met ingang van <lien <lag of van een vroeger 
tijdstip ontslagen oud-gemeente-ambtenaren 
vangt met dien dag aan. 

11. Het hedrag dat zij, wien op grond van 
deze wet met ingang van eP.n aan den dag van 
lrnre afkondiging voorafgaanden datum pen
sioen of hooger pensioen wordt toegekend, 
ingevolge art. 27 eerste lid b, der Weduwenwet 
tot den ,dag dier afkondiging aan pensioens
bijdragen verschuldigd zijn. wordt van dien dag 
af in twee gelijke jaarlijksche term1jnen op hun 
pensioen ingehouden. 
· 12. Het Rijk draagt voor de gemeente

·ambtenaren die op 1 October 1913 in dienst 
waren ten behoeve van het pensioenfonds voor 
de gemeenteambtenaren bij drie ten honderd 
over het totaal, der belooningen door die be
langhebbenden, v66r dien datum genoten in 
betrekkingen aan gemeenrelijke instellingen die 
op grond van deze wet van het tjjdstip van hare 
inwerkingtreding af gemeentelijke betrekkingen 
zijn of zouden geweest zijn. ' 

1en opzichte van de wijze van betaling van 
het totaal der op grond van het eerste lid ver
schuldigde b(jdragen is van toepassing art. 42 
der Weduwenwet. De v66r den dag der afkon
diging van deze wet vervallen annuiteiten wor
den gestort v66r 31 December van het iaar, vol- · 
gende op dat, waarin die afkondiging geschiedt. 

Mede worden v66r dien datum betaald de 
v66r den dag der afkondiging van deze wel; 

vervallen annuiteiten van het totaal der bij
dragen, door het Rijk op grond van art. 41 der 
Weduwenwet verschuldigd voor de ambtenaren 
die O.P 1 October 1913 in dien:st waren. 

13. Art. 69 der Pensioenwet en art. 45 der 
Weduwenwet zijn van toepassing ten opzichte 
van de op den dag der afkondiging van deze 
wet in dienst zjjnde en van de v66r dat tijdstip, 
na 1 October 1913 in dienst geweest zijnde 
ambtenaren. 

14. Zij die aan deze wet recht kunnen ont
leenen op pensioen of op hooger pensioen dan 
hnn werd verleend, moeten hunne schriftelijke 
aanvrage om toekenning van pensioen of van 
hooger pensioen, vergezeld van de gegevens 
voor de regeling van den inkoop voor pensioen 
van diensttijd v66r 1 October 1913 of van tijde
lijken: diensttijd na dien datum binnen zes 
maanden na den dag der afkondiging van deze 
wet_ indienen .. 

Niet indiening van de aanvrage binnen den 
in het eerste lid gestelden termijn, doet het 
recht op pensioen of op hooger pensioen ver
loren gaan. 

Rechtverkrijgenden van overleden belang
hebbenden ontleenen geen recht op pensioen 
of op hooger pensioen aan.deze wet. 

15. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met 1 October -1913. 

Lasten en bevelen, enz. 
_Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

· De Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Btaat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 10 Jtdi 1912.) 

17 Jmii 1918. WET, houdende wijziging en 
aanvulling van de weduwenwet voor de 
Landmacht 1909. S. 404. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te we.ten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Weduwenwet voor 
de Landmacht 1909 te wijzigen en aan te 
vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den _Raad van State, enz. 
Art. I. De Weduwenwet voor de Land

macht 1909 wordt gewijzigd en aangevuld a.ls 
volgt: 

1 °. In art. 2, eerste lid: 
a.. vervalt nit den tweeden re.gel der tweede 

zinsnede van lit. ,,a voor de landmacht 1902" 
en _het daarop volgende tot en niet ,,stand" ; 

b. vervallen nit lit. d, derden regel, de 
woorden ,,voor de landmacht 1902"; 

c. wordt in lit. d voor ,,f 440" gelezen 
f,, 600"; 

d. wordt achter l\t. d ingevoegd : 
,,e. onder ,,Pensioenwet" de laatstelijk _bij 

de wet van 16 April 1915 (Staatsblad n°. 191) 
gewijzigde_ Pensioenwet voor de landmacht 
1902, waarvan de tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 10 Mei 1915 (Staatsblad 
n°. 217)"; 

e. wordt voor ,,e" gelezen ,,/". 
2°. In art. 4 wordt: 
a. in de eerste zinsnede van lit. a, in den 

tweeden regel achter ,,Staat", ingevoegd ,,
tenzij dat recht is ontleend aan art. 32 of art. 35 
der Pensioenwet -" ; 

b. in den derden en den vierden regel van 
de eerste zinsnede van lit a voor : ,,of nit eenig 
antler Rijksfonds dan het in artikel 39 ge
noemde" gelezen : ,,nit een Rijksfonds of nit 
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het Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren" ; 

c. aan · het slot toegevoegd het volgende : 
,,e. de weduwe en de weezen van een militair 

ten opzichte van wien zich het geval heeft 
voorgedaan, genoemd . in het eerste lid van 
art. 34 en die op grond van dat lid verplichte 
storting niet binnen den aan het slot. van het 
vierde lid van dat artikel gestelden tijd, of v66r 
•of op het ingevolge het vijfde lid van dat artikel 
bepaalde tijdstip heeft gedaan of die niet krach
.tens verklaring van Onzen Minister van Fjnan
cien geacht moet worden het verschuldigde 
tijdig te hebben betaald; 

/. de weduwe en de weezen van een oud
militair die gebruik maakte van de bij art. 3 
verleende bevoegdheid, doch die een termijn 
van de in het eerste lid van art. 36 bedoelde 
bijdrage niet binnen den aan het slot van het 
,derde lid van dat artikel gestelden tijd of v66r 
of op het ingevolge het 'C-ierde lid van dat artikel 
bepaalde tijdstip heeft voldaan of die niet 
krachtens eene verklaring van Onzen Minister 
van Finan~ien geacht moet worden <lien ter
mijn tijdig te hebben betaald". 

30, In art. 5 vervallen uit het derde. lid 
,de woorden ,,voor de landmacht 1902". 

4°. In art. 7 wordt in het tweede lid voor 
,,f 220" gelezen ,,f 300". 

50. Van art. 21 vervalt het laatste lid. 
60. Aan art. 24 wordt toegevoegd een 

tweede lid, luidende als volgt: ,,Verlies van 
aanspraak op pensioen op grond van art. 4, 
Et. · e doet niet ophouden de verplichting tot 
.bij dragen". 

70, In art. 26 : 
a. vervallen uit het eerste lid, lit. a, derden 

regel, de woorden: ,,tot een maximum van 
f 26.40"; 

b. wordt in het eerste lid, lit. b, derden 
.regel, voor ,,f 13.20" gelezen ,,f 18" ; 

o. wordt het laatste lid gelezen als volgt : 
,,Zij die krachtens art. 4a voor hunne na te 
laten betrekkingen aanspraak hebben op e_en 
aanvullingspensioen, dragen jaarlijks bij een 
bedrag dat·tot de bijdrage, bedoeld in het eerste 
lid, in gelijke verhouding staat als het bedrag 
van het aanvullingspensioen tot dat van het 
pensioen, berekend volgens art. 5 of de artt. 
-0 en 7". 

8°. In art. 31 vervaJJen uit den tweeden 
,en den derden regel de woorden ,,voor de land
macht.1902". 

go, Art. 34 wordt gelezen als volgt : 
,,Militairen wier traktement gedurende meer 

dan een jaar stilst~at - met uitzondering van 

1918. 

hen die )anger dan een jaar, hetzij deserteu
zijn, hetzij · krachtens wet of rechterlijke uit
spraak van hunne vrijheid zijn beroofd - zijn 
verplicht binnen drie maanden· na afloop van 
elk jaar van den tijd, waarover· geen trakte
'ment betaald, het over dat jaar aan bijdrage 
verschuldigde te storten bij de administratie 
van het in art. 39 genoemde fonds. 

Hetgeen na afloop van den tijd der niet
inhouding van de bijdrage nag over een ge
deelte van .een jaar aau bijdrage verschuldigd 
is, wordt zoo mogelijk reeds op den eersten trak
tementstermijn in zijn geheel ingehouden.' 

Militairen ten opzichte van wie· zich het 
geval voordoet, bedoeld in het eerste lid, 
warden door de militaire administratie op dat 
lid gewezen. 

Geschiedt eene betaling, w.aartoe het eerste 
lid verplicht, niet binnen den daar gestelden 
tijd, dari ontvangt de belanghebbende eene 
aanschrijving van de administratie van het 
in art. 39 genoemde fonds. Het verschuldigde 
moet alsnog binnen. twee weken na de dag
teekening der aanschrijving worden voldaan. 

Onze Minister van Financien is bevoegd 
om, wanneer naar zijn oordeel, bijzondere 
omstandigheden den belanghebbende beletten 
eene betaling tijdig te doen, op diens schrifte
lijk verzoek uitstel te verleenen voor ten 
hoogste zes maanden, te rekenen van den dag 
waarop het verzoekschrift bij het Departement 
van Financien is ingekomen. 

Onze genoemde Minister is voorts bevoegd 
in bijzondere gevallen op schriftelijk ·verzoek 
van den belanghebbende te verklaren dat 
eene betaling die na afloop van den aan het 
slot van het vierde lid gestelden tijd of na het 
ingevolge het vijfde lid bepaalde tijdstip heeft 
plaats gehad, geacht moet warden op tijd te 
zijn ges·chied." 

10°. Art. 35 wordt gelezen als volgt : 
,,Het door militairen wier traktement ge

durende een jaar of gedurende minder dan een 
jaar stilstaat, _ over den tijd waarover geen 
traktement wordt betaald aan bijdrage ver
schuJdigde wordt na afloop van <lien tijd, z.oo 
mogelijk reeds op den eersten traktements- ' 
termijn in zijn geheel ingehouden. Dit is 
mede van toepassing ten opzichte van het door 
militairen die ]anger dan een jaar, hetzij deser
teur zijn, hetzij krachtens wet of rechterlijke 
uitspraak van hu_nne ·vrijheid zijn beroofd, 
over den duur hunner afwezigheid of vrijha'id~-
berooving aan bijdrage verschuldigde." · 

11 °. In art. 36: 
a. wordt in bet eerste lid, derdt/n regel, 

20 
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achter ,,dienst", ingevoegd :. ,,of van het op
houden van het tijdelijk pensioen" ; 

b. worden het'tweede, het derde en het vierde 
lid vervangen· door de volgende vijf leden : 

,,Militairen· die zonder pensioen uit den 
militairen dienst worden ontslagen en gepen
sionneerde militairen niet tijdelijk pensioen 
voor wie dat pensioen ophoudt, worden door 
de militairen administratie schriftelijk gewezen 
op liet eerste lid, in verband met art. 3. 

Geschiedt de tweede of eene volgende be
taling van ·de bijdrage, bedoeld in het eerste 
litl, niet binnen den daarvoor gestelden tijd, 
dan ontvangt de belanghebbende eene aan- -
schrijving van de administrat,ie van het in 
art. 39 genoemde fonds. Het vel'schuldigde 
moet alsnog binnen twee woken na de dag
teekening der aanschrijving worden voldaan. 

Onze Minister van Financien is bevoegd 
om, wanneer naar zijn oordeel bijzondere om
standigheden den belanghebbende beletten 
de eerste of eene volgende betaling tijdig te 
doen, op diens schriftelijk verzoek uitstel te 
verleenen voor ten hoogste zes maanden, te 
rekenen vah den dag waarop het verzoekschrift 
bij het Departement van Financien is inge
komen. 

Onze genoemde Minister is voorts bevoegd 
in bijzondere gevallen op schriftelijk verzoek 
van den belanghebbende te verklaren dat eene 
eerste of eene volgende betaling die niet na 
afloop van den in het eerste, respectievelijk 
aan het slot van het derde lid gestelden tijd · 
of, na het ingevolge het vierde lid bepaalde 
tijdstiip heeft plaats gehad, geacht moet worden 
op tijd te zijn geschied. 

H~j die de eerste betaling niet binnen den 
in het eerste lid gestelden termijn van drie 
maanden of niet v66r of op het ingevolge het 
vierde lid bepaalde tijdstip heeft gedaan en 
die · niet krachtens verklaring van Onzen 
Minister van· Financien geacht moet worden 
op tijd te hebben betaald, heeft de in art. 3 
b_edoelde bevoegdheid verloren." 

12°_ In art. 37 wordt in den eersten regel 
aohter ,,militair",. ingevoegd : ,,of een gepen
sionneerd militair met tijdelijk pensioen". 

13°. In· art. 43 vervallen uit den eersten 
regal van het eerste lid de woorden : ,, voor 
de landmacht 1902". 

Art. II. · Deze wet treedt in werking met 
den dag na dien harer afkondiging, met uit
zondering van de bepalingen onder : 

1 o. Art. I, le en 4. 
2°. Art. I, 2a, 
die geacht worden respectievelijk met 8 Mei 

1913 en 1 Augustus 1914 in werking te zijn 
getreden, 

3°. Art. I, 7a en.b, 
die geacht worden met 8 Mei 1913 in werking 
te zijn getreden voor hen, die op dien datum 

-voor hunne na te laten betrekkingen deel
gerechtigd waren in het weduwen- en weezen
fonds voor militairen en gepensionneerde 
militairen der landmacht en wier weduwen 
en weezen aan deze wet, j0 • de Weduwenwet 
voor de landmacht 1909 recht ontleenen op 
pensioen ten laste van dat fonds of op ver
hooging van het hun reeds ten laste van dat 
fonds verleende · pensioen. , 

De op grond van d('I Pensioenwet voor de 
landmacht 1902 gepensionneerde weduwen of 
weezen van na 1 Juli 1909, doch v66r 1 Au
gustus 1914 overladen militairen beneden den 
rang van officier hebben met ingang van 
laatstgenoemden datum recht op het pensioeri 
ten laste van het bij de Weduwenwet voor de 
landmacht 1909 ingestelde fonds, waarop zij 
op het tijdstip van het overlijden van haren 
echtgenoot of van hun vader recht zouden 
hebben gehad, wanneer de bij Art. I, 2a· in 
art. 4 van laatstgenoemde wet aangebrachte
wijziging reeds op dat tijdstip van kracht 
ware geweest. 

Zij die op grond van deze wet ,j 0 • de Wedu
wenwet voor _de landmacht 1909, recht hebben 
op pensioeri ten laste van het in het · vorig lid 
bedoelde fonds of op verhooging van het hun 
reeds ten laste van dat fonds verleende pen
sioen, moeten hunne schriftelijke aanvrage 
om pensioen of om liooger pensioen met de 
benoodigde stukken binnen zes maanden na 
den dag v-an het inwerking treden van tleze wet 
bij het Departement van Financien indienen. 

Niet indiening van de aanvrage binnen den 
in het vorig lid gestelden termijn doet het recht 
op pensioen of op hooger pensioen verloren 
gaan. 

Het op grond van het eerste lid, 3°., nog aan 
pensioensbijdragen verschuldigde wordt op de
pensioenen der weduwen en weezen ingehouden_ 

Rechtverkrijgenden van overladen militairen 
en overleden weduwen of weezen van militairen 
ontl.eenen geen rechten aan deze wet, j0 • boven
genoemde Weduwenwet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

De 111inister van Oorlog, DE JoNGE. 

(Uitgeg. 17 Juli 1918.j 
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17 .Juni 1918. WET, horidende wijziging en 
aanvulling . van de weduwenwet voor de 
Zeemacht 1909. ·s. 405. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen h~bben 

dat het wenschelijk is de Weduwenwet voor de 
Zeemacht 1909 te wijzigen en aan te vullen. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Weduwenwet voor de Zeemacht 

1909 wordt gewijzigd en aangevuld aJs volgt: 
· · 1°. In art. 1 wordt voor ,,art. 39" gelezen: 

,,art. 40". 
2°. In art. 2, eerste lid : 
a. wordt in lit. d en in lit. e telkens achter 

,,stand", ingevoegd : ,,en klasse" ; 
b. vervallen uit lit. e. de woorden ,,voor 

de zeemacht 1902" ; 
c. wordt achter lit. e. ingevoegd: ,,/. onder 

,,soldij", de standsoldij, vastgesteld voor plaat
sing aan boord buiten de keerkringen" ; 

d. wordt achter lit. f (nieuw) ingevoegd: 
,,g. onder ,,Pensioenwet", de laatstelijk bij de 
wet van 16 April 1915 (Staatsblad n°. 192) 
gewijzigde Pensioenwet voor de zeemacht 
1902, waarvan de tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk bes!uit van 10 Mei 1915 (Staats
blad n°. 217)"; 

e. wordt voor ,,/" (oud)_gelezen: ,,h"; 
3. In art. 3: 
a. vervalt onder I ,,- zonder eenige toe

lage bij actieven dienst in Nederland -"; 
b. wordt onder I voor ,,vijf volgende cate

gorieiin", gelezen : ,,zes volgende categorieiin" ; 
c. wordt in Ia en b voor ,,f 65,-" gelezen : 

,,f 100,-"; 
···d. wordt achter Id ingevoegd : ,,e" 

19 ,,28"; · 
e. wordt onder I voor ,,e" gelezen ,,/ en in 

lit, f (oud e) ,,28" vervangen door ,,19"; 
f .. worden de onder II, 1, 2, 3, 4 en 5 ge

·noemde bedragen respectievelijk vervangen 
door f 600,-, f 500,-, f 400,-, f 300,- en 

. f 280,-; 
g. wordt aan het slot van het artikel toe

gevoegd : ,,6" ,, ,, ,, ,, ,, / ,,240". 
4. In art. 5 wordt : 
a. in den eersten regel voor ,,artikel 39", 

gelezen : ,,art. 40" ; 
b. in de eerste zinsnede van lit. a, in den 

tweeden regel achter ,,Staat", ingevoegd : 
,,- tenzij dat recht is ont!eend aan art. 34 
of art. 37 der Pensioenwet -" ; 

c. in de eerste zinsnede van lit. a, in den 
derden en den vierden regel voor ,,of uit een 
antler Rijksfonds, dan het in artikel 39 ge
noemde", gelezen : ,, uit een Rijksfonds of uit 

een der fondsen, ingesteld bij de Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890 en bij de Weduwen
wet voor de landmacht 1909" ; 

d. in de tweede zinsnede van lit. a, voor 
,,artikel 39" gelezen : ,,art. 40" ; 

e. aan het slot toegevoegd het volgende : 
,,e. de woduwe en de weezen van een militair 

ten opzichte van wien zich het geval heeft 
voorgedaan, genoemd in het eerste lid van 
art. 34 en die eene op grond van dat lid ver
plichte storting niet binnen den aan het slot 
van het vierde lid van dat artikel gestelden 

. tijd of v66r of op het ingevolge het vijfde lid 
van dat artikel bepaalde tijdstip heeft gedaan 
of die niet krachtens verklaring van Onzen 
Minister van Financiiin, geacht moet worden 
het verschuldigde tijdig to hebben betaaJd; 

/. de weduwe en de weezen van een oud
militair die gebruik maakte van de in art. 4 
gegeven bevoegdheid, doch die een termijn 
van de in het eerste lid van art. 36 bedoelde 
bijdrage niet binnen den aan het slot van het 
derde lid van dat artikel gestelden tijd of v66r 
of op het ingevolge het vierde lid van dat 
artikel bepaalde tijdstip heeft voldaan of die 
niet krachtens verklaring van Onzen Minister 
van Financiiin geacht moet worden dien termijn 
tijdig te hebben betaald." 

50. in art. 6 wordt in het derde lid, tweeden 
. regel, achter ,,stand" ingevoegd ,,en klasse". 

6°. In art. 8 wordt in het tweede lid voor 
,,f 220" gelezen f 300" ; 

70_ In art. 17 wordt in het tweede lid, vier-
den regel, voor ,,artikel 39", gelezen: ,,art. 40". 

so. Van art. 22 vervalt het laatste lid. 
90_ In art. 25: 
a. wordt in den eersten regel voor ,,artikel 

.39", gelezen : ,,art. 40" ; 
b. vervallen uit lit. b de woorden ,,zonder 

eenige toelage voor actief dienenden in Neder
land"; 

c. wordt in lit. b ,,f 28" vervangen door 
,,£ 19" . 

d. Aan het artikel wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende als volgt : 

,, Verlies van aanspraak op pensioen -0p grond 
van art. 5, lit. e, doet niet ophouden de ver
plichting tot bijdragen". 

100. In art. 27 : 
a. vervallen uit het eerste lid, lit. a, derden 

regel, de woorden ,,tot een maximum van 
f 26.40"; 

b., wordt in het eerste lid, lit. b, in den derdeu_ 
regel voor ,,f 13.30" gelezen : ,,f 18.-" ; 

c. wordt in het eerste lid, lit. b. achter 
,,stand" ingevoegd : ,,en klasse" ; 
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d.· wordt het laatste lid gelezen als volgt : 
,,Zij die krachtens art. 5a voor hunne na te 
laten betrekkingen aanspraak hebben op een 
aanvullingspensioen, dragen Jaarlijks bij een 
bedrag, dat tot de bijdrage, bedoeld in het 
eerste lid, in gelijke verhouding staat als het 
bedrag van het aanvullingspensioen tot dat 
van het pensioen, berekend volgens art. 6 ·of 
de artt. 7 en 8". 

11°. In art. 28 wordt in den eersten regel 
voor ,,of stand" gelezen: ,,stand of klasse'-'. 

12°. In art. 29 wordt in het tweede lid, zesden 
regel, achter ,,stand" ingevoegd : ,,en klasse". 

13°. Art. 34 wordt gelezen als volgt: 
,,Mjlitairen wier traktement gedurende meer 
dan een jaar stilstaat - met uitzondering van 
hen die !anger dan een jaar, hetzij deserteur · 
zijn, hetzij krachtens · wet of rechterlijke uit
spraak van hunne vrijheid zijn beroofd.- zijn. 
verplicht binnen drie maanden na afloop van 
elk jaar van den tijd waarover geen traktement 
wordt betaald, het over dat jaar aan bijdrage 
verschuldigde te ,storten bij de administratie 
van het in art. 40 genoemde fonds. 

Hetgeen ·na afloop van den tijd der niet
inhouding van de bijdrage nog over een ge: 
deelte van een jaar aan bijdrage verschuldigd 
is, wordt zoo mogelijk reeds op den eersten 
traktementstermijn in zijn geheel ingehouden. 

:i\'Iilitairen ten opzichte van wie zich het. 
geval voordoet, genoemd in het eerste lid, 
worden 'door de militaire administratie op dat 
lid gewezen. 

Geschiedt eene betaling, waartoe het eerste 
lid verplicht, niet binnen den daar. gestelden 
tijd, dan ontvangt de belanghebbende eene 
aanschrijving van de administratie van het in 
art. 40 genoemde fonds. Het verschuldigde 
moet alsnog binnen twee weken na de dag
teekening van de aanschrijving worden voldaan. 

Onze Minister van Financien · is bevoegd 
om, wanneer naar zijn oordeel bijzondere om• 
standigheden den belanghebbende beletten 
eene betaling tijdig te doen, op diens schrif
telijk verzoek ui_tstel te verleenen voor ten 
hoogste zes maanden te. rekenen van den dag, 
waarop het verzoekschrift bij het Departement 
van Financien is ingekomen. 

Onze genoemde Minister is voorts bevoegd 
in bijzondere gevallen op schrifte]ijk verzoek 
van den belanghebbende te verklaren dat eene 
betaling die na afloop van den aan het slot 

.. van het vierde lid gestelden tijd of na het in
gevolge het vijfde lid bepaalde tijdstip heeft 
plaats gehad, geacht moet worden op tijd te 
zijn geschied". 

14°. Art. 35 wordt gelezen al~ volgt: 
,,Het door militairen wier traktement ge

durende een jaar of gedurende minder dan een 
jaar stilstaat, over den tijd waar over geen 
traktement wordt betaald aan bijdrage ver
schuldigde wordt na afloop van dien tijd zoo 
mogelijk reeds op den eersten traktements
termijn in zijn geheel ingehouden. Dit is 
mede van toepassing ten opzichte van _het door· 
militairen die langer dan een jaar, hetzij deser
teur zijn, hetzij krachtens wet of rechterlijke 
uitspraak van hunne vrijheid zijn beroofd, 
over den duur hunner afwezigheid of vrijheids
berooving aan bijdrage verschuldigde". 

15°. In art. 36 : 
a. wordt in het eerste lid achter ,,dienst" 

ingevoegd : ,,of van het ophouden van het 
tijdelijk pensioen" ; 

b. wordt in het eerste lid voor ,,art. 39" 
gelezen : ,,art. 40" ; 

c. worden bet tweede, het derde en het 
vierde lid vervangen door de volgende vij f 
Jeden: 

,,Militairen die zonder pensioen uit den 
militairen dienst worden ontslagen en gepen
sionneerde militairen met tijdelijk pensioen 
voor wie dat pensioen ophoudt, worden door 
de militaire administratie schriftelijk gewezen 
op het eerste lid in verband met art. 4. 

Geschiedt de tweede of eene volgende bo
taling van de bijdrage, bedoeld in het eerste 
lid, niet binnen den daarvoor gestelden tijd, 
dan ontvangt de belanghebbende eene aan
schrijving van de administratie van het in 
art. 40 genoemde fonds. Het verschuldigde 
moet alsnog binnen twee weken na de dag
teekening der aanschrijving worden voldaan · 

· Onze Minister van Financien is bevoegd om, 
wanneer naar zijn oordeel, bijzondere omstan
digheden · den belanghebbende beletten_ de 
eerste of eene volgende betaling tijdig te doen, 
op diens schriftelijk verzoek uitstel te ver
!eenen voor ten hoogste zes maanden, .te reke
nen van den dag waarop het verzoekschrift 
bij het Departement va" Financiiin is inge
komen. 

Onze genoemde Minister is voorts bevoegd 
in bijzondere gevallen op schriftelijk verzoek 
van den belanghebbende te verklaren dat eene 
eerste of eene volgende betaling die na afloop 
van den in het eerste, respectievelijk aan het 
slot van het derde lid gestelden tijd of na het 
ingevolge het vierde lid bepaalde tijdstip heeft 
plaats gehad, geacht moet worden op tijd te 
zijn geschied. 

Hij, die de eerste betaling niet binnen den 
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in het eerste lid gestelden termijn van drie 
maanden of niet v66r of op het ingevolge het 
vierde lid bepaalde tijdstip heeft gedaan en die 
niet krachtens · verklaring van Onzen Minister 
van Financien geacht moet worden op tijd te 
hebben betaald, heeft de in art. 4 bedoelde 
bevoegdheid verloren." 

16°. In art. 37 wordt in den eersten regel 
achter ,,militair" ingevoegd: ,,of een gepen
sionneerd militair met tijdelijk pens.ioen". 

17°. Achter art. 38 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende als volgt : 

Art. 39. ,,De militair, die bij benoeming 
tot officier verplicht is zich in het Weduwen
en W eezenfonds der militaire officieren bij de 
de zeemacht in te koopen, ontvangt het twee 
derden gedeelte van het bedrag, dat hij , op 
grond van deze wet in het geheel aan pensi
oensbijdragen heeft betaald, terug." 

180, De artt. 39 tot en met 42 worden de 
artt. 40 tot en met 43. 

19°. a. Art. 43 wordt art. 44. 
b. Uit · het eerste lid van dit artikel ver

vallen uit den eersten regel de woorden: ,,v·oor 
de zeemacht 1902". 

20°. De artt. 44, 45 en 46 worden de artt. 45, 
46 en 47. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
den dag na dien harer afkondiging, met uit
zondering van de bepalingen onder : · 

1°. Art. I, 1, 4a end, 7, 9a, 11, 15b, 17, 18 
19a en 20; 

2°. Art. I, 2a, 3b, c, d, e, f en g, 5, 6, 10c, 
11 en 12; 

3°. Art. I,. 4b, 
·. die geacht worden respectievelijk met 1 Juli 

1909, 8 Mei 1913 en l Augustus 1914 in werking 
te zijn getreden. 

4°. Art. I, 10 .. a en b, die geacht worden 
met 8 Mei 1913 in working te zijn getreden 
voor hen die op dieri datum voor hunne na te 
laten betrekkingen deelgerechtigd waren in 
het Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en. gepensionneerde militairen der zeemacht 
en wier weduwen en weezen aan deze wet, 
j0 de Weduwenwet voor de zeemacht 1909 
recht ont!eenen of pens.ioen ten laste van dat 
fonds of op verhooging van het hun reeds ten 
laste van dat fonds verleende pensioen. 

De op grond van de Pensioenwet voor de 
zeemacht 1902 gepensionneerde weduwen of 
weezen van na 1 Juli 1909, <loch v66r 1 Augus
tus 1914 overleden militairen beneden den 
rang van officier hebben met ingang van laatst
genoemden datum recht op bet pensioen ten 
laste van het bij de vVeduwenwet voor de zee-

macht 1909 ingestelde fonds, waarop zij op 
bet tijdstip van het overlijden van haren echt
genoot of van hun vader recht zouden hebben 
gehad, wanneer de bij art. I, 4b, in art. 5 van 
laatstgenoemde wet aangebrachte wijziging 
reeds op dat tijdstip van kracht ware geweest. 

Zij, die op grond van deze wet, juncto de 
Weduw~nwet voor de zeemacht 1909 recht 
hebben op pensioen ten laste van het in het 
vorig lid bedoelde fonds of op verbooging van 
het hun reeds ten laste van dat fonds verleeU:de 
pensioen moeten hunne scbriftelijke aanvrage 
om pensioen of om hooger pensioen. met de 
benoodigde stukken binnen zes maanden na 
den dag van het in warking treden van deze 
wet bij het Departement van Financien in
dienen. 

Niet indiening van de aanvrage binnen den 
in h~t vorig lid gestelden termijn doet het recht 
op pensioen of op hooger pensioen verloren 
gaan. 

Het op grond van het eerste lid, 4°. nog aan 
pensioensbijdragen verschuldigde wordt op de 
pensioenen der weduwen en weezen ingehouden. 

Rechtverkrijgenden van overleden militairen 
en overleden weduwen of weezen van militairen 
ontleenen· geen rechten aan deze wet, juncto 
bovengenoemde Weduwenwet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den ,Juni 

1918. 
WILHELl\1INA. 

De 111 inister van Financien, TREUB. 
De M inistier van Mm·ine, J. J. RaiHBONNET. 

( Uitgeg. 17 Juli 1918.) 

17 Juni 1918. WET, tot nadere af!,nvulling 
en verhooging van bet achtste boofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1918. s. 406. 

Bij deze wet wordt een artikel ingelascbt. 
Tengevcilge hiervan wordt het totaal van 

de Iste Afdeeling van meergemeld hoofdstuk 
der Staatsbegrooting en het eindcijfer van dat 
hoofdstuk verhoogd met een bedrag van f 576. 

17 Juni 1918. WET, tot aanvnlling en vers 
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegroot:ing voor het dienstjaar 1918. 
s. 407. 

Bij deze wet wordt een artikel ingelascht. 
Tengevolge hiervan w.ordt het totaal der 

Iste Afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
genoemd hoofdstuk verhoogd met f 576. 
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17 Juni 1918. WET, houdende wijziging der 
wet van 20 Juni 1913 (Staatsbl,ad n°. 292), 
tot aanvulling van art. 143 der Regts
pleging bij de Landmagt, van de Provi
sioneele Instructie voor het Hoog l\!Iilitair 
Geregtshof, en nadere voorzieningen be
treffende de jaarwedden van de leden der 
militair-rechterlijke macht. s. 408. 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot herziening 
van de wet van 20 Juni 1913 (Staatsbl,ad n°. 292), 
tot aanvulling van art. 143 der Regtspleging 
bij de Landmagt, van de Provisioneele In
structie voor het Hoog •l\!Iilitair Geregtshof, en 
nadere voorzieningen betreffende de jaarwedden 
van de leden der militair-rechterlijke macht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I_ Artikel 4 der wet van 20 Juni 1913 

(Staatsbl,ad n°. 292) wordt gelezen als volgt: 
,,De jaarwedden van den voorzitter en de 

leden van en den advocaat-fiscaal en den griffier 
bij het Hoog l\!Iilitair Gerechtshof worden vast
gesteld als volgt : 
voor den voorzltter . . . . . . . . . . . . . . . f 6500 
voor de leden, ieder.. . . . . . . . . . . . . . . . 5500 
voor den advocaat-fiscaal .. . . . . . . . 6500 
voor den griffier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500" 

Art. II. In artikel 5 van voormelde wet 
wordt het bedrag : ,,f 3500" gelezen : ,,f 4500". 

Art. III. In artikel 6 van voormelde wet 
wordt het bedrag : ,;f 3500" gelezen : ,,f 4500". 

Art. IV. Aan artikel 7 van voormelde wet 
worden aan het slot twee nieuwe leden toege
voegd, luidend : 

,,Onder dienstjaren in rechterlijke betrek
kingen doorgebracht, worden begrepen dienst
jaren vervuld als lid, griffier of substituut, 
griffier van den Centralen Raad van Beroep 
( Ongevallenverzekering) of als voorzitter of 
griffier van een Raad van Beroep.(Ongevallen
verzekering) ; 

Indien de aanspraak op eene verhooging op 
eenen anderen dag dan den eersten dag eener 
kalendermaand · ontstaat, wordt zij geacht 
ontstaan te zijn op den eersten dag van de 
onmiddellijk daarop volgende maand." 

Art. V. Na artikel 7 van voormelde wet 
wordt een nieuw artikel 7a ingevoegd, luidende: 

,,Indien een substituut-griffier bij den hoogen 
raad, een gerechtshof, eene arrondissements
rechtbank of een- kantongerecht, een griffier 
van een van de kantongerechten behalve die 
van de kantongerechten te Amsterdam, Rot
terdam' en ·'s-Gravenhage, een a;,btenaar van 
het openbaar ministerie bij een kantongerecht 

of een substituut-griffier bij den Centralen 
Raad van Beroep ( Ongevallenverzekering) tot· 
eene militairrechterlijke betrekking wordt be
noemd, tellen zijne vroegere;, dienstjaren ten 
hoogste ten getale van 10 mede bij de bereke
ning van de wedde in het nieuwe ambt ge
noten. '' 

Art. VI. In het eerste lid van artikel 9 van 
voormelde wet vervallen de woorden : ,, ten 
hoogste ten getale van vijf". 

Het tweede lid van voornoemd artikel ver
valt. 

Het derde lid van voornoemd artikel wordt 
tweede lid. 

Overgangsbepalingen. 

Art. VII. De traktementen van de op 
1 Januari 1918 in dienst zijnde rechterlijke 
ambtena:ren worden met dien dag gebracht.op 
de zuivere bezoldiging op 1 J anuari 1918 volgens 
de tot dan geldende salarisregeling, vermeer
derd met 75 pet. van het verschil tusschen de 
bezoldiging naar de nieuwe regeling op 1 Januari 
1918 en genoemde zuivere bezoldiging. 

Het aldus berekende bedrag wordt tot een 
tiental van guldens naar boven afgerond. 

Art. VIII. Onder de zuivere bezoldiging op 
1 Januari 1918 volgens de tot dan geldende 
salarisregeling wordt verstaan de op dien dag 
in _het ambt genoten bezoldiging, verhoogd, 
voor zoover de aan het ambt verbonden maxi
mumwedde nog niet was bereikt, met eene 
fractie van de naar de oude wetgeving loopende 
periodieke verhooging, berekend in evenredig
heid van den tijd, verloopen sedert den dag, 
waarop de termijn dier verhooging is ingegaan. 

Onder de bezoldiging naar de nieuwe regeling 
op 1 Januari 1918 wordt verstaan de wedde, 
die op 1 Januari 1918 ingevolge die regeling 
zou zijn genoten, verhoogd, voor zoover de aan 
het ambt verbonden maxi:mumwedde nog niet 
zou zijn bereikt, met eene fractie van de volgens 
de nieuwe regeling loopende periodieke ver
hooging, berekend in evenredigheid van den 
tijd, verloopen sedert den dag, waarop de ter
mijn dier verhooging zou zijn ingegaan, uit
gaande van de veronderstelling, dat de nieuwe 
regeling reeds voor 1 Januari 1918 gold. 

Gedeelten van maanden worden verwaar
loosd. 

Art. IX. Geene bezoldiging wordt vastge
steld op een bedrag lager dan de op 1 J anuari 
1918 genotene, noch ook beneden de aanvangs
wedde, volgens de nieuwe wetgeving aan het 
ambt verbonden. 

Art. X. De naar vorenstaande bepalingen 
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'berekende bezoldiging wordt iedere 5 jaren 
met 500 gulden verhoogd, te rekenen van 
1 Januari 1918, met dien verstande, dat de uit 
kracht der nieuwe wetgeving te verwerven 
1aatste periodieke verhooging niet meer zal 
bedragen dan noodig is om de wedde tot het 
caan het ambt verbonden maximum op te 
voeren. 

Art. XI. Indien iemand na 1 Januari 1918 
·en v66r de afkondiging dezer wet tot eene 
rechterlijke betrekking of eene andere rechter
lijke betrekking wordt benoemd, vinden de 
overgangsbepalingen dezer wet bij de berekening 
-der jaarwedde in die betrekking of in die nieuwe 
betrekking overeenkoplstige toepassing, met 
-dien verstande, dat de nieuwe wetgeving geacht 
wordt inwerking getreden te zijn met den 
,eersten dag van de maand, volgende op die, 
waarin de benoeming heeft plaats gehad, tenzij 
-de benoeming op den eersten dag eener maand 
valt. · 

Art. XII. De overgangsbepalingen dezer 
wet vinden geen toepassing op hen, die na-de 
afkondiging dezer wet tot eene rechterlijke be
trekking of eene nieuwe rechterlijke betrekking 
worden· benoemd. 

Art. XIII. Indien een rechterlijk ambte
naar tot eeii.e andere rechterlijke betrekking 
wordt benoemd, aan welke naar de nieuwe 
wetgeving dezelfde aanvangswedde verbonden 
is, wordt hij voor de toepassing dezer overgangs
bepalingen geacht niet in eene nieuwe betrek
king te zijn benoemd. -

.Art. XIV. De rechterlijke ambtenaar, die 
ten tijde van de inwerkingt:reding dezer wet 
reeds in · eene rechterlijke betrekking werk
zaam is, ontvangt de jaarwedde, waarop hij 
in die betrekking aanspraak heeft, overeen
komstig de bepalingen der oude regeling, 
indien en zoolang deze wedde na 1 Januari 1918 
hooger is dan die, welke hij overeenkomstig de 
bepalingen der nieuwe regeling zou ontvangen. 

Slotbepaling. 

Art. XV. Deze wet wordt geacht met ingang 
van 1 Januati 1918 in werking te zijn getreden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

De Min. van Marine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

( Uitgeg. 27 Juni 1918.) 

17 Juni 1918. WET, houdende eenige voor
zieningen betreffende _den rechtstoestand 
van hi~r te lande gei:nterneerde _krijgs
gevangenen van eene buitenlandsche 
mogendheid. S. 40!l. 

Wrr WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat eenige voorzieningen betreffende den 
rechtstoestand van hier te lande geinterneerde 
krijgsgevangenen van eene buitenlandsche 
mogendheid wenschelijk ~ijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State," enz. 
Art. 1. Onder_ ,,hier te lande gemterneerde 

militairen van eene buitenlandsche mogend
heid", bedoeld in de wet van 31 December 1914 
(Staatsblad n°. 666), worden mede verstaan,de 
hier te lande gemtern~erde militaire krijgs
gevangenen van eene buitenlandsche mogend
heid. 

2. Onze Minister van Buitenlandsche Zaken 
en de door hem aan te wijzen autoriteiten zijn'. 
bevoegd aan hier te lande gelnterneerde burger
krijgsgevangenen van ·eene buitenlan-dsche 
mogendheid eene bepaalde verblijfplaats aan 
te wijzen en hen daarheen te doen overbrengen. 

3. De door of vanwege Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken aan te wijzen autori
teiten zijn bevoegd ten aanzien van bier te 
lande geinterneerde burger-krijgsgevangenen 
van eene buitenlandsche mogendheid zoodanige 
maatregelen te nemen als voor de handhaving· 
van orde en tucht noodzakelijk z1jn. 

Die maatregelen kunnen alleen- ·bestaan in 
plaatsing onder strenger toezicht of in meerder,: 
beperking van vrijheid van verkeer. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den. Juni 
1918. 

WILHELMINA. 

De 1vlinister van· Justitie, B. ORT. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, J. LOUDON, 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

De lliinister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

( Uit(Jeg. 22 Juni 1918.) 

17 Juni 1918. W1H, houdende nadere voor
zieningen in de tegenwoordige buitenge
wone omstandigheden betreffende het toe
zicht op hier te lande vertoevende vreem
delingen. S. 410. 
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Bijl. Hand. 2° Kamer 1917/18, n°. 400, 1-7. 
Hand. id.1917 /18, bladz. 2725-2729, 2736, 2737. 
Hand. 1° Kamer 1917/18, bladz. 584, 626, 

642, 643. 
WrJ W:JLHELMINA, ENZ •••• doen.teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in de tegenwoordige buitengewone omstan
digheden nadere voorzieningen betreffende het 
toezicht op hier te lande vertoevende vreem
delingen wenschelijk zijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij geven bij algemeenen maatregel 

van b3stuur nadere voorschriften betreffende 
het toezicht op hier te lande vertoevendevreem
delingen. · 

Op.de overtr~ding van bepalingen, vastgesteld 
bij of krachtens een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij het voorgaande lid, 
kunnen Wij daarbij stellen hetzij hechtenis, 
hetzij gddboete, hetzij hechtenis of geldboete, 
mits de ihaxima der gestelde straffen niet meer 
bedragen'. dan onderscheidenlijk twee maanden 
of duizend gulden. 
· De strafbaar gestelde feiten worden als over
tredingen aangemerkt. 

2. Wij en de door Ons aangewezen autori
teiten zijn bevoegd aan hier te lande vertoeven
de vreemdelingen , die gevaarlijk worden geacht 
voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid 
of zedelijkheid, of die zich niet gedragen naar 
de bepalingen, vastgesteld b~j of krachtens een 
aigemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij artikel 1, eene bepaalde verblijfplaats bin
nen het Rijk in Europa aan te wijzen en hen 
daarheen te doen overbrengen, of wel hun het 
verblijf op bepaalde plaatsen van het rijk in 
Europa te ontzeggen en hen daaruit te doen 
verwijderen. 

De vrijheid van hier te lande vertoevende 
vreemdelingen om zich naar het buitenland te 
begeven, wordt door de toepassing van het 
voorgaande lid niet verkort. 

De arrondissements-rechtbank, binnen wel
ker gebied een vreemdeling, met toepassing 
van het lste lid, in een bepaalde verblijfplaats 
is opgenomen, kan in raadkamer op de vorde
ring van het openbaar ministerie of op verzoek 
van den vreemdeling, nadat daarop het open
baar ministerie zal zijn gehoord, de invrijheid
stelling van den vreemdeling gelasten. 

3. vVij en de door Ons aang:ewezen auto
riteiten zijn bevoegd ten aanzien van vreemde: 
lingen, wien ingevolge artikel 2 eene Liepaalde 
verblijfplaats is aangewezen, zoodanige maat
regelen te nemen als voor de handhaving van 
orde en tucht noodzakelijk zijn. 

Die maatregelen kunnen alleen bestaan in 
plaatsing onder strenger toezicht of in meerdere. 
beperking van vrijheid van verkeer. 

4. Allen, op wie artikel 2, eerste lid, wordt 
toegepast, en die beweren Nederlandsche onder
danen te zijn, kunnen zich bij verzoekschrift. 
wenden tot den Hoogen Raad, ten einde te 
doen verklaren, da.t het genoemd~ artikel op 
hen niet van toepassing is. 

De Hooge Raad beoordeelt deze vraagpun
ten, na den procureur-generaal te hebben ge
hoord, en doet alleen daarop uitspraak. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Zoodra de tegenwoordige buitengewone om
standigheden hebben opgehouden te bestaan, 
zal aan de Staten-Generaal een voorstel van 
wet worden gedaan, waarbij de intrekking van, 
deze wet wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te .'s-Gravenhage,. den l 7den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van J1~stitie, B. ORT. 

De 1f1in. van Staat, Min. van Binnenl. Za.ken, 
CORT V:. D. LINDEN. 

De },linister van Oorlog, DE JoNGE. 

De llfin. van Buitenl. Zaken, J. LOUDON. 

(Uitgeg. 10 Juli 1918.) 

17 Juni 1918. WET, tot regeling van de be
zoldiging van den Raad van State. S. 411. 

Wrr WILHELMINA, ENZ •.• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat artikel 63, tweede lid, der Grondwet voor
schrijft de bezoldiging van den Raad van 
State bij de wet te regelen; 

Zoo is het, dat Wij; den Raad van State, enz. 
Art. 1. De jaarwedden van den vice-presi

dent en van de leden van den Raad van State 
worden vastgesteld : 

voor den vice-president op f 12,000; 
voor de leden ieder op f 7,500. 

Overgangsbepaling. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorige artikel geldt ~oor de bij het in werking 
treden dezer wet in betrekking zijnde vice 
president en leden de volgende regeling : 

De wedde bedraagt gedurende de eerste vijf 
jaren: 

voor den vice-president f 11,000 per jaar; 
voor de leden f 6,880 per jaar.' 
3. Deze wet wordt geacht in werking te zijn 

getreden met den eersten Jannari 1918. 
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. Lasten en bevelen, enz. 
Gege.ven te 's-Gravenhage, den l 7den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
11! inister van ·Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
De Minister van Financien, TBEUB. 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

( Uitgeg. 4 Juli 1918.) 

18 Juni 1918. WET, tot verlenging van den 
duur van den dienstplicht bij den land
storm. S. 412. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging. gen omen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noodig maken van den ter
mijn, gesteld bij art. 1 der wet van 23 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 413), gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1917 (Staatsblad n°. 697); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 1 der wet van 23 Mei 1917 

(Staatsblad n°. 413), gewijzigd bij de wet van 
15 December 1917 (Staatsblad n°. 697), wordt 
voor ,,31 Juli 1918" gelezen: ,,31 December 
1918". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 31 Juli.1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage; den 18den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 
De Min. van Staat,. Min. van Binnenl. Zaken, 

00R'I' V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 26 Jimi 1918.) 

18 J1mi 1918. WET, tot het langer in dienst 
houden van dienstplichtigen bij de land
weer. S. 413. 

' WIJ WILHELMINA, ENZ ... · .. doen te we ten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noodig maken van den ter·
mijn, gesteld bij art. 1 der wet van 31 December 
1914 (Staatsblad n°. 650), gewijzigd bij de wetten 
van 30 Januari 1916 (Staatsblad n•. 36), 29 Juli 
1915 lStaatsblad n•. 343), 31 December 1916 
(Staatsblad n°. 563), 29 Juli 1916 (Staatsblad 
n°. 349), 30 December 1916 (Staatsblad no. 562), 
23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 408) en 15 December 
1917 (Staatsblad no. 698) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Art. 1. In art; 1 der wet van 31 December 

1914 (Staatsblad n°'. 650), gewijzigd bij de 
wetten van 30 J anuari 1915 lStaatsblad n•. 35); 
29 Juli 1915 (Staatsblad no. 343), 31 December 
1915 (Staatsblad n°. 563), 29 Juli 1916 (Staats• 
blad n°. 849), 30 December 1916 (Staatsblad n•. 
562), 2S Mei 1917 (Staatsblad n°. 408) en 15 
December 1917 (Staatsblad n°. 698), wordt voor 
,,31 Juli 1918" gelezen: ,,31 December 1918". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van· 31 Juli 1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den. Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo,q, DE JoNGE. 
(Uitgeg. 26 Juni 1918.) 

18 Juni 1918. WET, tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. (Buitengewoon 
krediet, enz.) S. 414. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd en wordt een artikel verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
XVIlde afdeeling vari meerbedoelde begroo
ting verhoogd met f 191,500 en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk met f 158,691,500. 

18 Juni 1918. WET, tot nadere verhooging 
van het achste hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1918. (Ver
hooging van de bezoldiging van de officie
ren en mindere militairen van de land
inacht). S. 415. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan worden de totalen van 
de navermelde afdeelingen van het Vlllste 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
j aar 1918 verhoogd als :volgt : 
de Ude afdeeling met ...... f 

IIIde 
IVde 

XIIde 
. XIIIde 

XIVde 
XVde 

XVIde 

123,800 
171,200 

4,543,150 
175,600 
45,300 
()3,100 

1,400 
34,000 

XVIIde 76,400 
en ,, XXIIIste ,, 88,900 
terwijl het eindcijfer van dat hoofdstuk wordt 
verhoogd met een bedrag van f 5,352,850. 

18 Juni 1918. WET, tot het langer in dienst 
houden van ingelijfden bij de militie. 
s. 416. 
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Wµ WILHELMINA, E'Nz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de ·heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noodig maken van den termij n, 
gesteld in art. 1 der wet van 29 Juli 1916 
(Staatsblad n°. 359), gewijzigd bij de wetten van 
30 December 1916 (Staatsblad n°. 563), 23 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 409) en 15 December 
l!l 17 ( Staatsblad n °. 699) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 1 der wet van 29 Juli 1916 

(Staatsblad n°. 359), gewijzigd bij de wetten 
van 30 December 1916 (Staatsblad n°. 563), 
23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 409) en 15 Dec~mber 
1917 (Staatsblad n°. 699), wordt voor ,,31 
Juli 1918" gelezen: ,,31 December 1918". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 31 Juli 1918. · 

Lasteil en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den I8den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Mi;ister van Oorlog, DE JoNGE. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 26 Juni- 1918.) 

IS -Juni 1918. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der ·onteigening ter verzeke
ring van eene ongestoorde exploitatie van 
den spoorweg A.rruiierdam--Rotterdam ter 
plaatse van de baanomlegging te Halfweg. 
s. 417. 

IS Juni 1918. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor· het dienstjaar 1918. 
s. 418. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

18 Juni 1918.- WET, ·houdende bepalingen 
betreffende de Staatszorg voor de paarden
fokkerij. S. 419. 

Bijl .. Hand. 2• Kame,· 1913/14, n°. 302, 1-3; 
1914/15, n°. 64, 1; 1916/17, n•. 57, 1-4; HJ17fl8, 
no. 22, 1-2: 

Hand. itJ. 1917/18, bladz. 2404-2414. 
Hand. 1 e Kamer 1917118, bladz. 506, 619, 

620, 649. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de· bij de toepassing der Wet op de paarden
fokkerij 1901 opgedane ervaring heeft aange-_ 
toond, dat het wenschelijk is nieuwe wettelijke 
voorschriften tot regeling van de Staatszorg 
voor de paardenfokkerij uit te vaardigen; 

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

TITEL I. 

Alqemeene bepalingen. 

Art. 1. De -Staatszorg voor de paarden-
fokkerij omvat : · 

a. de zorg, dat voor dekking van merrien 
worden gel,ruikt hengsten, die als fokdieren zijn 
goedgekenrd -; 

b. het verleenen van subsidien ten behoeve 
van de paardenfokkerij ; 

c. het verstrekken van steun aan openbare 
paardenstamboeken en andere vereenigingen 
op het gebied der paardenfokkerij ; 

d. het onderhouden zoo noodig van een 
hengstveulendep6t. 

2. In deze wet wordt verstaan : 
a. door erf, de aanhoorigbeid van eene 

woning, alsmede een van de omgeving kenne
lijk afgescheiden, niet open baar terrein ; · 

b.- door houder van een hengst of eene 
merrie; hij, bij wien de hengst of de merrie 
blijvend is opgestald. 

TITEL II. 

Van de zorg voor de dekkingen. 

3. Het is verboden tot dekking van merrien 
hengsten te gebruiken, die niet zijn goedge
keurd, hetzij voor het geheele-Rijk,. hetzij voor 
het gedeelte van het Rijk, waarin de dekking 
plaats vindt. 

Het in het vorige lid bepaalde is niet van 
toepassing, indien tijdens de dekking en de 
tien daaraan voorafgaande dagen de hengst en 
de merrie in -vollen en onvoorwaardelijken 
eigendom toebehoorden aan een persoon of 
aan meer personen, behoorende tot een gezin. 

4. Voor de keuring van hengsten worden 
Rijkscommissien ingesteld. 

5. Ieder der in het vorige artikel bedoelde 
commissien bestaRt nit drie leden en ten minste 
viar plaatsvervangende leden. 

De leden en plaatsvervangende leden worden · 
door Ons benoemd, geschorst en ontslagen. 

Hetgeen verder op de commissien en hare 
werkzaamheden betrekking heeft, wordt bij 
algemeenen inaatregel van bestuur geregeld. 

6. De commissien worden voor het veeart
senijkundig onderzoek bijgestaan door een of 
meer veeartsen. 

-De in het vorige lid bedoelde veeartsen en 
hunne plaatsvervangers worden door Ons be
noemd, geschurst en ontslagen. 

7. De keuringen door de commissien worden 
jaarlijks in de onderscheiden provincien ge
houden op de door Onzen Minister van Land-
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bouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen 
plaatsen en dagen. 

8. In iedere provincie worden de keuringen 
en de daarmede verband houdende werkzaani
heden in overleg met de betrokken commissie 
geregeld en geleid door eene provincieale rege
lingscommissie. 

De leden van de provinciale regelingscom
missien worden, onder goedkeuring van Unzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
benoemd door de Gedeputeerde Stater., de in 
de provincie gevestigde landbouwmaatschap
pijen, welke meer dan zeshonderd leden tellen, 
en vere·enigingen, welke een openbaar paarden
stamboek hebben aangelegd, of afdeelingen 
daarvan gehoord. 

9. Aan iedere provinciale regelingscommis
sie wordt door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel een lid toegevoegd. 

· 10. Hetgeen verder op de provinciale rege
lingscommissien en hare werkzaamheden be
trekking heeft, wordt bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. • 

11. Bij de keuringen wordt onderzocht, of 
de hengsten, het ras in aanmerking genomen, 
geschikte fokdier<1n zijn. 

De commissien treden niet in de beoordeeling 
van de fokrichtinir. 

12. De commissie, die de keuring heeft 
verricht, geeft den eigenaar of houder van den 
hengst zoo spoedig mogelijk kennis van den 
uitslag, onder mededeeling, in geval van af
keuring, van de redenen, welke tot afkimring 
hebbeu geleid. 

13. Indien een hengst wordt afgekeurd, 
staat den eigenaar of houder gedurende drie 
dagen schriftelijk beroep open bij eene com
missie van beroep, samengesteld nit de be
trokken commissie, aangevuld met vier plaats
vervangende leden. 

Indien de commissie van beroep een nieuw 
veeartsenijkundig onderzoek noodig acht, wordt 
zij voor dat onderzoek bijgestaan door drie 
door Onzen Minister van Larrdbouw, Nijver
heid en Handel aan te wijzen veeartsen, bedoeld 
m artikel 6. 

14. Ten minste vijf dagen voor de keuring 
in beroep stort de eigenaar of houder van den 
hengst een door Ons te bepalen bedrag voor 
vergoeding van kosten in 's Rijks kas. 

De in het vorige lid bedoelde som wordt 
teruggegeven, indien de hengst in beroep wordt 
goedgekeurd. 

15. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven omtrent de keu
ringen. 

16. Door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel kunnen· vereenigingen, 
welke een openbaar- paardenstamb9ek hebben 
aangelegd en welke voldoen aan de bij alge -
meenen maatregel van bestuur te stellen voors 
waarden, worden bevoegd verklaard, om in het 
stamboek ingeschreven hengsten goed te keuren 
voor dekking in het bij de bevoegdverklaring 
te vermelden gedeelte van het Rijk, waarin 
de vereeniging werkt. 
· 17. Alie goedgekeurde hengslen worden ' 

voorzien van een merk, waarvan · het ~ode! 
en de wijze, waarop het ·zal worden aange
bracht, door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel zullen worden vastge 
steld. 

Aan den eigenaar of houder van een goed
gekeurden hengst wordt een schriftelijk bewijs 

·afgegeven.; dat de hen·gst voor dekking is 
goedgekeurd. 

18. Het is verboden een niet goedgekeurden 
hengst van twee jaar of ouder te houden op 
een erf, waar een goedgekeurde .hengst tegen 
betaling beschikbaar is voor dekking. 

Door Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel kar. onthefling worden verleend 
van de in bet vorige lid vervatte verbodsbe
paling. 
· 19. Aan den eigemrnr of houder van een 
goedgekeurden hengst worden een of meer 
dekboeken met dekbewijzen verstrekt. 

20. De eigenaar of houder van een goed
gekeurden hengst is verplicht de hem verstrekte 
dekboeken en dekbewijzen nauwkeurig in te 
vullen. 

21. De eigenaar of houder van een goed
gekeurden hengst, welke tot dekking is ge bruikt, 
geeft op de eerste aanvraag binnen het kalender
jaar, waarin de dekking heeft plaats gehad, 
aan den eigenaar of houder van de merrie een · 
dekbewijs af, volgens een door Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel vast te 
stellen model. 

22. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt vastgesteld aan welke verdere verplich
tingen de eigenaar of houder van een goedge
keurden hengst zal moeten voldoen. 

23. Ieder, die eigenaar of houder .is van 
zen tweejarigen of ouderen hengst, is verplicht 
hiervan bij den burgemeester der gemeente 
eijner inwoning aangifte te doen binnen eene 
maand, nadat de hengst twee jaar is geworden 
of in zijn bezit is gekomen, alsmede v66r den 
eersten Februari van elk·jaar. 

De burgemeester geeft van deze aangifte 
kosteloos een bewijs af, volgens een door Onzen 
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Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
vast te stellen model. 

24, De eigenaar of houder van eene merrie, 
welke eene veulen heeft geworpen, is, zoolang 
het veulen niet is gespeend, verplicbt, om op 
vordering onmiddellijk het betreffende dekbe
wijs te vertoonen aan de in het eerste lid van 
artikel 37 bedoelde ambtenaren. 

Met het dekbewijs, bedoeld in het vorige 
lid, wordt gelijkgesteld eene verklaring, ge
waarmerkt door het bevoegde gezag eener 
buitenlandsche gemeente, dat de merrie in die 
gemeente is gedekt. 

25. Het in het vorige artikel bepaalde is 
niet van toepassing, indien de eigenaar van 
eene merrie een bewijs, als bedoeld in artikel 
23, kan ove~leggen eri hieruit blijkt, dat hem 
tijdens· de dekking en de tien daaraan vooraf
gaande dagen een hengst van twee jaar of 
ouder in vollen en onvoorwaardel!jken eigen
dom toebehoorde. 

Eveneens is het in het vorige artikel bepaalde 
niet van toepassing in de bij algemeenen maat
regel van bestu•~r aan te wijzen gevallen. 

TITEL Ill. 

Yan de Sitbsidien. 

26. Jaarlijks wordt ten behoeve van 
dien voor de_ paardenfokkerij een bedrag op 
de btaatsbegrooting uitgetrokken. 

27. De verdeeling der gelden geschiedt, na 
toekenning van een vast bedrag voor iedere 
provincie, in evenredigheid van het aantal 
merrien, die ged.urende het afgeloopen jaar in 
iedere provincie' zijn gedekt door een goedge
keurden hengst. 

Eene merrie, gedekt buiten de provincie, 
waar zij thuis behoort, wordt geacht te zijn 
gedekt in de provincie van herkomst .. 

28. Het beheer over en de besteding van 
de gelden is, met inachtneming van de door 
Onzen Minister van· Landbouw, Nijverheid 
en Handel te geven voorschriften, opgedragen 
aan de provinciale regelingscommissien. 

29. De gelden worden gebruikt : 
a. tot het toekennen van premien en bij

dragen aan den eigenaar of houder van daar
voor in aanmerking komende paarden ; 

b. ten behoeve van andere bij algemeenen 
maatregel van bestuur aan te wijzen doeleinden. 

3 0. De toekenning van premien en bijdragen 
gcschiedt door een of meer provinciale keurings
commissien. 

De provinciale keuringscommissien ,worden 
onder goedkeuring van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel benoemd 
door de provinciale regelingscommissien. 

31. De provinciale keuringscommissien 
worden voor het veeartsenijkundig onderzoek 
bijgestaan door ten minste een veearts. 

Aan iedere provinci~le keuringscommissie 
wordt door Onzen Minister van Landbou w. 
Nijverheid en Handel een lid toegevoegd. 

32. Voor premien en bijdragen komen bij 
uitsluiting in aanmerking paarden, die in de 
provincie, waar de keuring plaats heeft, thuis 
behooren, of, voor zoover het dekhengsten 
betreft, daar gestationneerd zijn of worden. 

De toekenning van premien en bijdragen 
geschiedt vergelijke_nderwijze, doch alleen voor 
paarden, welke, op zichzelf beschouwd, waardig 
zijn, om te worden bekroond. 

33. Voor premien en bijdragen komen bij 
uitsluiting in aanmerking paarden, die zijn 
ingeschreven in de door de provinciale rege
lingscommissien onder goedkeuring van Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan te wijzen openbare paardenstamboeken, 
of, indien zij jonger zijn dan drie ja~en, af
stammen van eeri hengst en eene merrie, 
welke in die stamboeken zijn ingeschreven. 

Hengsten van drie jaar of ouder moeten 
bovendien zijn goedgekeurd voor dekking. 

Indien het stamboek, waarin een hengst van 
drie jaar of ouder is ingeschreven, is aangelegd 
door eene vereeniging, welke bevoegd is ver
klaard, om in het stamboek ingeschreven heng
sten goed te keuren voor dekking, moet deze 
hengst, · zoolang hij zich bevindt in het geb1ed, 
waarover de vereeniging werkt, om voor een 
premie of bijdrage in aanmerking te komen, 
door de vereeniging voor dekking zijn goed
gekeurd. 

34. Hetgeen verder op de toekenning van 
premien en bijdragen betrekking heeft, wordt 
bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

TITEL IV. 

Van den steim aan openbare sta1nboeken 
en andere vereenigingen. 

35. BiJ algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven omtrent het ver
strekken van steun aan vereenigingen, welke 
een openbaar paardenstamboek hebben aange
legd, en aan andere vereenigingen op het ge
bied der paardenfokkerij. 

TITEL V. 

Van het Rijkshengstveulendepot. 

36, Er is een Rijkshengstveulendep6t. 
Bij algemeenen maatregel van bestuur wor-
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den voorschriften gegeven betreffende de in
richting en de wer,kzaamheden van het in het 
vorige lid bedoelde depot. 

TITEL VI. 

Strafbepalingen. 

37. 'Met het opsporen van de in .deze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn belast, behalve 
de bij artikel 8, 1° tot en met 6°, van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen amb
tenaren. 

a. de marechaussee ; 
b. alle andere ambtenaren van Rijks~ en 

gemeente-politie. 
Met het opsporen van overtredingen van de 

11rtikelen 20 en 21 en van den algemeenen 
maatregel van bsstuur, bedoeld in artikel 22, 
zijn bovendien belast de secretarissen der pro-
vinciale regelingscommissien. · 

38. De in het eerste lid van het vorige 
11rtikel bedoelde ambtenaren zijn bevoegd be
sloten lokalen en besloten erven binnen te 
treden. Indien dit binnentreden geschiedt 
tusschen zonsonder- en zonsopgang, wordt door 
hen een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan dengene, 
in wiens lokaal · of erf is binnengetreden, in 
11fschrift • wordt medegedeeld. 

Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

·rn woningen treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van 
een schriftelijken, bijzonderen last van den 
burgemeester of van den kantonrechter. Van 
dit binnentreden wordt_ door hen een proces
verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier 
en twintig uren aan dengene, in wiens woning 
is. binnengetreden, in afschrift wordt medege
deeld .. 

39. W ordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste : 

a. f 300.- de .eigenaar, ho,uder of geleider 
van een hengst, die dezen tot dekking van 
eene merrie gebruikt of doet of laat gebruiken 
in strijd met het bepaalde bij artikel 3 ; 

b. f 100.- de eigenaar, houder of geleider 
. van eene . merrie, die deze laat dekken door 
een hengst, welke volgens artikel 3 daarvoor 
niet mag worden gebruikt ; 

c. f 100.- hij, die een hengst, welke volgens 
artikel 3 daarvoor niet mag worden gebruikt, 
in het openbaar tot dekking van eene merrie 

· aanbeveelt of aanbiedt; · 
d. f 100.- overtreding van artikel 18, eer

ste lid; 

e. f 50.- overtreding v~n artikel 20 ; 
f. f 50.- overtreding van artikel 21 ; 
g. f 50.- overtreding van den algomeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld in artikel ·22; 
h. f 10.- overtreding van het eerste lid 

van . artikel 23 ; 
i. f 100.- overtredig van artikel 24. • 
40. Met gevangenisstraf van ten· hoogste 

twee jaren wordt gestraft hij, die een merk, 
als bedoeld in artikel 17, valschelijk plaatst 
of een echt vervalscht, _met het oogmerk om 
den hengst, waarop het is geplaatst, te ge
bruiken of door anderen te doen· gebruiken, 
alsof het merk echt en onvervalscht was. 

41. Met gevangenisstraf van ten hopgste 
twee jaren wordt gestraft hij, die een dekbewijs 
valschelijk opmaakt of vervalscht, met het oog
merk om het als echt en onver.valscht te ge. 
bruiken of door anderen te doen gebruiken. 

42. De in artikel 39 bepaalde geldboeten 
kunnen worden verdubbeld · of hechtenis van 
ten hoogste drie maanden kan worden opgelegd, 
indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen jaar is verloopen sedert eene veroor
deeling van den schuldige wegens een der in 
artikel 39, 40 of 41 strafbaar gestelde feiten 
onherroepelijk is geworden of de opgelegde 
geldboete of het maximum ,van· een der in 
artikel 39 bedreigde geldboeten betaald is. 

43. De in deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen, behalve 
de bij artikel 40 of 41 strafbaar gestelde feiten, 
welke als misdrijven worden beschouwd. 

. TITEL VIL 

Slot- en overgangsbepalingen, 

44. De krachtens deze wet opgemaakte 
stukken zijn vrij van zegel en van de forma
liteit van registratie. 

45. Ieder, . die op het tijdstip van het in 
werking treden van artikel 2B dezer wet eigenaar 
·of houder is van een tweejarigen of ouderen -
hengst; is verplicu.t hiervan binnen eene maand 
aangifte te doen bij den burgeineester der 
gemeente zijner inwoning. 

Overtreding van het bepaalde in het vorige 
lid wordt gestraft met geldboete -van ten 
hoogste tien gulden . 

46. Met het in werking treden van artikel 
3 dezer wet vervalt de wet van 21 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 156), _houdende bepalingen be
treffende de Staatszorg voor de paardenfokkerij. 

Alle commissien, ingesteld ingevolge de wet 
van 21 Juni 1901 (Staats'blad n°. 156), houdende 
bepalingen betreffende de Staatszorg voor de 
·paardenfokkerij, __ blijven hare werkzaamhede~ 
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verrichten, tot dat zij door andere;·volgens 
deze· wet, zijn vervang-en. 

47. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van Paardenwet, met vermelding 
van den jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

48. _ De tijdstippen, waarop onderscheiden
lijk de voorschriften dezer wet zullen in werking 
treden, worden door Ons vastgesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

JJe Minister van .Landbouw, Nijverheid en Handel, 
- PosTHUM.A.. 

(Uitgeg. 8 Juli 1918.) 

1-8 Juni 1918. WET, tot verhooging· van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

, het dienstjaar 1917. (Bijdrage Koninklijk 
Nationaal Steuncomite.) S. 4:W. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd:. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

IV de· afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk, verhoogd met f 3,500,000. 

18 Juni 1918. WET, tot ontginning van steen-
zout bu Buurse. S. 421. 

Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is tot ontginning van zout
lagen bij Buurse (gemeente Haaksbergen) over 
te gaan en daartoe eene overeenkomst te sluiten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan den Staat wordt, als ware voor 

de ontginning van zoutlagen volgens de wet 
van 21 April 1810 (Bulletin des Lois n°. 285) 
concessie verieend, de eigendom toegekend van 
de zoutmijn in het terrein der provincie Overijs
sel, groot 3030 H.A., dat op de bij deze wet 
behoorende kaart door eene roode grenslijn 
is aangeduid. (1) 

Dit terrein wordt begrensd als volgt : 
ten Zuiden: 

van punt A, Rijksgrenspaal 834, volgend 
de grenssciheiding tusschen Nederland en 
Pruissen, naar punt B, Rijksgrenssteen 19; 

ten Oosten: 
van punt B, de grensscheiding tusschen 

Nederland en Pruissen volgend naar punt C, 
Rijksgrenssteen 32 ; · 

ten N oorden : 
van punt C in rechte lijn naar punt D, snij-

( 1) Deze kaart, zijnde van plaa tselijk belang, 
wordt hierna niet opgenomen. 

I ______ ~- --- -

punt van de as van de Schuine brug in den_ 
kunstweg van Haaksbergen naar Enschede, 
met de as van de Bruninkbeek, ter plaatse 
ook wel genaamd de Nieuwe beek ; 

van punt D de as van_ evengenoemden kunst
weg volgend naar punt E, snijpunt van de as 
van meergenoemden kunstweg met de as van 
den weg, welke loopt van Ru"tbekerveld over 
de Heegdebeek naar de Schip- of Buurserbeek ; 

ten Westen: 
van punt E, de as van laatstgenoem_den we 

volgend naar punt F, snijpunt van de as van 
de Rietbrug in dezen weg met de as van de 
Schip- of Buurserbeek; 

van punt F in rechte lijn naar het uitgangs
punt A. 

Art. II. Onze minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel wordt gemachtigd het 
recht op ontginning van de in artikel I be
doelde zoutlagen over te dragen aan de _op te 
;richten Naamlooze Vennootschap ,,Nederland
sche Zoutindustrie" voor den termijn en op 
de voorwaarden vervat in de bij deze wet be_
hoorende ontwerp-overeenkomst. 

Art. III. 1. De eigenaren van grond val
lende binnen het terrein in artikel I omschreven 
hebben recht op eene_ jaarlijksche uitkeering 
door den ontginl).er naar den maatstaf van 
vijf en twintig cent (£ 0,25) per Hectare, of op 
eene uitkeering in eens van zes gulden vijf 
en twintig cep.t (£ 6.25) per Hectare naar ver
kiezing van den ontginner. 

2. Dit recht vangt aan drie maanden nadat· 
deze wet in werking is getreden. 

3. Behoudens tegenbewijs door den ont
ginner worden als eigenaren beschouwd die
gerien, die als zoodanig bij het kadaster te 
boek staan. 

Art. IV. De wetten van 21 April 1810 
(Bulletin des Lois n°. 285), van 27 April 1904 
(Staatsbl.ad n°. 73), gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1912 (Staatsbl.ad n°. 202) en bij de wet 
van 16 December 1916 (Staatsbl.ad n°. 552), 
en van 6 Maart 1915 (Staatsbl.ad n°. 141) zijn 
op de in deze wet bedoelde. ontginning van 
toepassing, de eerstgenoemde wet (van 1810) 
voor zoover daarvan niet bij deze wet wordt 
afgeweken, de in de tweede plaats genoemde 
wet (van 1904) met uitzondering van de arti
kelen 1-8. 

Art. V. Binnen den afstand van 300 Meter 
van de Rijksgrens zullen geen boririgen word.en 
gedaan, noch pompboorgaten worden geslagen. 

Art. VI. 1. Alvorens met het boren wordt 
begonnen, moet op het ter ontginning bestemde 
terrein eene waterpassing worden uitgevoerd, 
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waarin ten genoegen van den Hoofdingenieur 
der Mijnen een voldoend aantal vaste punten 
moet warden opgenomen. 

2. Deze waterpassing moet, zoodra met 
het uitloogen is begonnen en vervolgens elke 
maand, warden herhaald. 

3. Van de uitkomsten van iedere water
passing moet schriftelijk rapport warden uit
gebracht aan den Hoofdingeriieur der Mijnen. 

Art. VII. 1. Ter afvoering van water
verontreinigende schadelijke sto:ffen en be
standdeelen moet een buisleiding warden aan
gelegd, die in den IJ ssel uitmondt. 

2. Het door deze buisleiding a£ te voeren 
verontreinigde water mag slechts in zoodanigen 
toestand in den IJ ssel warden geloosd, dat 
daardoor, naar het oordeel van den Hoofd
ingenieur der Mijnen, geen schade aan de 
volksgezondheid, de vischteelt of eenig antler 
algemeen belang kan warden berokkend. 

3. Onze voornoemde Minister kan onder 
door hem vast te stellen voorwaarde~ van het · 
voorschrift in het eerste lid voo.r een bepaalden 
tij d ontheffing verleenen. 

Art. VIII. 1. In een boorregister moet 
zorgvuldig en in de juiste volgorde der gedane 
boringen aanteekening warden gehouden van 
de soort en de dikte der doorboorde aardlagen. 

2. De boorkernen en de boormonsters der 
doorboorde aardlagen moeten genummerd en 
gerangschikt warden bewaard. 

Art. IX. 1. Van elk boorgat moet eene 
langdoorsnede in dubbel warden vervaardigd, 
op eene schaal van 1 : 500 voor de diepte
afmetingen en op eene schaal van 1 : 10 voor 
de horizontale afmetingen. 

2. In deze langdoorsnede moeten de door
boorde aard- en waterlagen, alsmede de ver
schillende ingelaten bekleedingsbuizen en de 
waterafsluitingen warden aangegeven. 

3. Alvorens met uitloogen wordt begonnen, 
moet een exemplaar van de vervaardige lang
doorsneden aan den Hoofdingenieur der Mijnen 
warden gezonden. 

Art. X. 1. Ondergrondsche wateren moe
ten in elk boorgat zoodanig door buizen warden 
afgesloten, dat zij niet .in dieper gelegen aard
lagen kunnen doordringen. 

2. Deze buizen mogen niet verwijderd 
warden, v66rdat het boorgat onder de water
voerende laag geheel waterdicht is afgesloten. 

Art. XI. 1. Wanneer eene boring. wordt 
stopgezet of beeindigd, moet· hiervan, onder 
toezending van een op deze boring betrekking 
hebbend uittreksel uit het boorregister, on
middellijk schriftelijk mededeeling warden 

gedaan . aan den Hoofdingenieur der Mijnen. 
2. Ook van eene tijdelijke stopzetting eener 

boring voor langer dan vier weken moet aan 
den Hoofdingenieur der Mijnen onmiddellijk 
schriftelijk mededeeling warden gedaan. 

Art. XII. 1. Alvorens een boorgat wordt 
verlaten, moet het tot op eene hoogte van 
100 Meter van den bodem a£, zoodanig met 
waterdichte sto:ffen warden gevuld, dat het · 
binnendringen van water van het dekterrein 
in de dieper gelegen aardlagen verhinderd 
wordt. 

2. Indien zoutlagen of zoutbronnen zijn 
doorboord, · moet deze vulling warden voort
gezet tot 100 Meter boven de hoogst gelegen 
zout of zoutoplossing bevattende aardlaag. 

3. De Hoofdingenieur der Mijnen is bevoegd 
vulling over meer dan 100 Meter voor te schrij
ven. 

4. Is het boorgat minder dan 100 Meter 
diep, dan moet het tot aan de aardoppervlakte 
gevuld warden. 

5. Bij gebruik van waterdichte bekleedings
buizen moet, indien deze buizen weer warden 
uitgetrokken, de vulling gelijktij dig met dit 
uittrekken plaats hebben. 

Art. XIII. De Hoofdingenieur der Mijnen 
kan ten aanzien van de uitvoering van het bij 
de vorige artikelen bepaalde nadere voorschrif
ten geven. 

Art. XIV. De. beoordeeling of aan de in de 
vorige artikelen gestelde eischen is voldaan 
staat aan den Hoofdingenieur der Mijnen. 

Art. XV. Van beslissingen en voorschriften 
van den Hoofdingenieur der Mijnen krachtens 
bepalingen dezer wet, staat beroep op den 
Minister open. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

( Uitgeg. 9 Juli 1918.) 

ONTWERP-EXPLOITATIE-OVEREEN
KOMST. 

Tusschen den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, als vertegenwoordigende 
den Staat der Nederlanden, daartoe geniach
tigd bij de wet van 18 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 421), in deze overeenkomst verder aan
geduid als ,,de Staat", 

en 
de Naamlooze Vennootschap ,,Nederlandsche 
Zoutindustrie", opgericht bij akte verleden .... 
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in deze overeenkomst · verder aangeduid als 
·,,de Vennootschap", is het volgende overeen
gekomen: 

Art. 1. De Staat verleent aan de Vennoot
schap -tot 31 December 1978 het uitsluitend 
recht tot oiitginning van de -zoutlagen, zich 
bevindende in den bodem onder het gebied 
in de wet van 18 Juni 1918 (Staatsblad n°. 421) 
omschreve~ en nader aangeduid in de bij deze 
overeenkomst behoorende en door partijen 
gewaarmerkte kaart ; · 

de winning is ook toegestaan van delfstoffen, 
waarvan de samenhang met de zoutlagen hare 
gelijktijdige winning ter beoordeeling van 
Onzen voornoemden Minister onvermijdelijk 
maakt. 

De Vennootschap verbindt -zich de in het 
eerste lid bedoe!de zoutlagen, zoolang deze 
overeenkomst van kracht zijn zal, voortdurend 
en behoorlijk te exploiteeren. 

2'. Door den Staat worden alle rechten en 
verplichtingen ten aanzien van de ontginning 
van zoutlagen in den bodem onder het in arti
kel · 1 bedoelde gebied, welke nit de wet van 
18 Juni 1918 (Staatsblad n°. 421) of uit andere 
wetten omtrent ondergrondsche ontginningen 
voortvloeien, aan de Vennootschap overge
dragen. Deze neemt die overdracht aan. 

3. De Vennootschap zal binnen den afstand 
van de Rijksgrens bedoeld in artikel 177 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) geen zoutziederij oprichten, dan 
na verkregen Koninklijke toestemming krach
tens artikel 180 dier wet. 

4. Voor de Vennootschap, zullen gelden de 
bij deze overeenkomst behoorende en· door 
partijen gewaarmerkte statuten,- behoudens de 
wijzigingen, die 'daarin met inachtneming van 
art. 44 dier statuten mochten worden gemaakt. 

Voor oprichtingskosten kan ongerekend de 
kosten van registratie een bedrag van ten 
hoogste 7 pet, over het bij de oprichting der 
Vennootschap geplaatste vennootschappelijk 
kapitaal aan de Vennootschap worden in 
rekening gebracht. 

5. De Staat ontvangt, zonder het doen van 
eenige st_orting in geld, 150 aandeelen der Ven
nootschap, elk groot duizend gulden, recht 
gevende op een aandeel in de winst der Vennoot
scha p, als in art. 32 der bij deze overeenkomst 
behoorende statuten is bepaald. 

6. De Vennootschap keert aan de eigena;ren 
· van den grond, gelegen in het terrein 11ls be

doeld in art. 1, jaarlijks 25 centen per hectare 
uit, doch kan naar eigen verkiezing te alien 
tij de deze j aarlijksche uitkeering beeindigen 

door eene uitkeering in eens van zes gulden 
vijf en twintig cents (£ 6.25) per H.A. Zij is 
verplicht hun alle schade te vergoeden, welke 
zij door verzakking of anderszins in hunne 
eigendommen mochten ondervinden als gevolg 
van de ontginning, waartoe aan de Vennoot
schap bij deze overeenkomst het recht wordt 
·verleend. 

Zij vrijwaart den Staat tegen alle rechtsvor
·deringen, die uit hoofde van zulke schaden 
tegen den Staat mochten worden ingesteld. 

7. Van 1 Januari 1934 is de Staat bevoegd 
door naasting van de nog niet ten name van 
den Staat staande aandeelen der Vennootschap 
aan de overeenkomst een einde te maken. 

Ingeval de Staat -van dit recht wenscht ge
bruik te maken, geeft hij daarvan ten ininste 
een j aar te voren bij deurwaardersexploot 
kennis aan de Vennootschap, met vermelding 
van den dag waarop de naasting zal geschieden. 

N adat dit exploot zal zijn uitgebracht, be
hoeven alle verbintenissen, welke door de 
Vennootschap· daarna nog zullen worden aan
gegaan, voor zoover zij na den in het exploot 
gestelden termijn nog zullen werken, de goed
keuring van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

8. Door de naasting, bedoeld in het eerste 
lid van art. 7, treedt de Staat van rechtswege 
in het bedrijf der Vennootschap in zijn vollen 
omvang en verkrijgt hij alle zaken en rechfon, 
zoo roerende als onroerende, welke aan de 
Vennootschap toebehooren. 

De Staat verbindt zich, wanneer hij van 
0

zijn naastingsrecht gebruik maakt, alle ver
plichtingen, welke de Vennootschap tegenover 
derden, overeenkomstig hare statuten, heeft 
aangegaan voordat haar het exploot, bedoeld 
in het tweede lid van art. 7, was beteekend, 
benevens alle - hare met inachtneming van 
art. 7, lid 3, aangegane verbintenissen, voor 
haar na te ·komen en haar deswege ten volle 
te vrijwaren en schadeloos te houden. 

9. Bij gebruikmaking van het naastings
recht stelt de Staat op den dag, bedoeld in art. 7, 
aan de aandeelhouders voor elk aandeel een 
gedeelte van het volgens het vierde lid van 
dit artikel berekende bedrag betaalbaar, welk 
gedeelte wordt bepaald door de verhouding 
van het nominaal bedrag van elk aandeel tot 
het totaal van het geplaatste en niet terug
betaald maatschappelijk kapitaal der Ven
nootschap. · 

Op denzelfden dag worden alle aandeelen, 
die niet reeds ten name van den Staat staan, 
te zijnen name in het aandeelenregister der 



321 18 JUN I. 1918 

Vennootschap overgeschreven, waardoor de 
naasting, bedoeld in art. 7, is voltooid. Mocht 
het bestuur der Vennootschap weigeren de 
overschrijving te doen, dan is de Staat bevoegd 
deze overschrijving te 'doen geschieden door een 
notaris te zijner keuze, wanneer de overschrij
ving des namiddags te 2 uren van dien dag niet 
heeft plaats gehad. De aangewezen notaris 
handelt dan als vertegenw'oordiger van partijen. 

De Vennootschap is verplicht hem tot het 
doen van de overschrijving in staat te stellen
Weigert zij, dan maakt de notaris daarvan een 

, proces-verbaal op, dat in de plaats der over
schrijving treedt. 

Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt 
berekend door samenvoeging van de volgende 
sommen: 

a. honderd ten honderd over het op de 
aandeelen gestort en niet terugbetaald kapi
taal; 

b. het winstsaldo volgens de winst en ver
liesrekening, vastgesteld en goedgekeurd over
eenkomstig de statuten der Vennootschap, 
over het laatste jaar, waarover het bedrijf voor 
rekening der Vennootschap werd uitgeoefend, 
indien en voor zoover dat winstsaldo niet reeds 
door de Vennootschap zelve is uitgekeerd; 

c. het bedrag van het uitbreidings- en 
vernieuwingsfonds volgens de laatste, over
eenkomstig de statuten der Vennootschap 
vastgestelde en goedgekeurde balans ; 

d. de helft van het bedrag van het reserve
fonds volgens die balans ; 

e. eene premie ten bedrage van 25-maal 
de gemiddelde overwinst, bedoeld in art. 32 
der statuten van de Vennootschap, over de 
laatste vijf boekjaren, voorafgaande aan het 
jaar waarin het deurwaardersexploot, bedoeld 
in het tweede lid varr art. 7, is uitgebracht, 
indien dit exploot wordt uitgebracht v66r 
1 J anuari 1944. 

De sub e. bedoelde premie wordt voor elke 
-volle· 3 j aar, dat het bedoelde exploot later 
wordt uitgebracht, in dier voege gewijzigd, 
dat de aldaar genoemde vermenigvuldiger 
telkens met 2 wordt verminderd. 

10. Ingeval over het bedrag, bedoeld · in 
art. 9, tusschen partijen verschil bestaat, is 
de Staat, in afwachting van de beslissing van 
het scheidsgerecht, bevoegd ·voor elk aandeel, 
betaalbaar te stellen het bedrag, dat hij daar
-voor meent verschuldigd te zijn, be)ioudens 
latere bijbetaling van hetgeen hij krachtens 
de beslissing van het scheidsgerecht meer ver
schuldigd zijn zal. 

Op den dag dier betaalbaarstelli11;g wordt 

1918. 

het tweede lid van art. 9 ten uitvoer gelegd. 
11. Ontbinding dezer overeenkomst kan 

door het scheidsgerecht, bedoeld in art. 45 der 
bij deze overeenkomst behoorende statuten 
der Vennootschap, worden uitgesproken : 

a. op vordering van den Staat, ingeval de 
Vennootschap, na aanmaning door den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, nalatig 
blijft in de behoorlijke en v6ortdurende ont
ginning, waartoe haar in art. 1 het uitsluitend 
recht werd verleend ; 

b. op vordering van de Vennootschap, in
geval deze gedurende twee achtereenvolgende 
jaren met verlies heeft gewerkt. 

Bij ontbinding der overeenkomst krachtens 
de bepaling sub a van dit artikel bepaalt het 
scheidsgerecht, of den Staat scahdevergoeding 
toekomt wegens niet behoorlijke en voort
durende ontginning van de zijde der Vennoot
schap. Het stelt eventueel het bedrag der 
vergoeding vast. 

12. Overdracht van het haar bij deze 
overeenkomst verleende · uitsluitende ont
ginninsrecht door de Ve nncotschap aan 
derden kan alleen geschieden onder goedkeuring 
van den Minister ·van Landbouw, Nijverheid 
en Handel. 

13. Alie geschillen, die uit de artikelen 1, 
2, 7, 8, 9 of ·11 dezer overeenkomst tusschen 
partijen _mochten ontstaan, warden onder
worpen aan de beslissing van het scheidsge
recht, bedoeld in art. 45 der statuten van de 
Vennootschap. 

De laatste alinea van dat artikel is op de 
berechting van die geschillen van toepassing. 

14. Voor de uitvoering dezer overeenkomst 
wordt domicilie gekozen : 

door den Staat aan het Mi_nisterie van .Land
bouw, Nijverheid en Handel; 

door de Vennootschap te haren kantore. 
Mij bekend, 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

ONTWERP-STATUTEN der Naamlooze 
V ennootschap N ederlandsche Zout-1 ndu
strie, gevestigd te Rotterdam. 

NA.AM EN ZETEL. 

Art. 1. De vennootschap draagt den naam 
van: Nederlandsche Zoutindustrie. 

Zij is gevestigd te Rotterdam. 

DOEL 

2. De vennootschap heeft ten doel : 
1 o. de ontginning van zoutlagen die zich 

21 
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in den bodem ·van N ederland bevinden en van 
zulke stoffen als met ·de geologische formatie 
dier lagen verband ho,iden ; · 

2°. de oprichting en exploitatie van inrich
tingen benoodigd tot zuivering van zout, tot 
vervaardiging van chemische producten, waar
toe zout als bestanddeel noodig is, tot ver
werking der stoffen die bij de zoutwinning 
woi:den verkregen ; en 

3°. het drijven van handel in hare grond
stoffen en producten. 

DUUR. 

3. De vennootschap wordt aangegaan -voor 
den tijd van ·omstreeks zestig jaren, aanvan
gende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van 
het W etboek van Koophandel, op den <lag van 
het verlijden der akte van oprichting, of met 
den <lag, waarop de in art. 45 bedoelde overeen -
komst met den Staat wordt gesloten, indien 
de akte van oprichting v66r <lien <lag wordt 
verleden en eindigende een en dertig December 
1978. . 

Ten minste een jaar voor het einde van dat 
tijdvak, alzoo voor 31 December 1977, zal door 
de algemeene vergadering van aandeelhouders 
warden beslist over de al of niet voortzetting 
der vennootschap, behoudens : 

1 °. nakoming der wettelijke voorschriften 
die alsdan zullen gelden ; en 

2°. goedkeuring door den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

BOEKJAAR, 

4. Het boekjaar der vennootschap loopt 
van 1 Januari tot 31 December van elk kalen
derjaar. 

Het eerste boekjaar begint bij het in werking 
treden der vennootschap en eindigt op 31 De
cember 1918. 

KAPITAAL. 

5. Het vennootschappelijk kapitaal be
draagt drie milioen gulden, verdeeld in drie 
duizend aandeelen elk van duizend gulden. 
Daarvan zijn bij de oprichting geplaatst 1500 
aandeelen. 

De bij de oprichting nog niet geplaatste aan
deelen moeten uitgegeven zijn v66r 1 J anuari 
1928, behoudens verlenging van <lien termijn 
na verkregen Koninklijke bewilliging en na 
goedkeuring door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid .en HancJ,el. 

Niet meer dan 1/ 5 deel der geplaatste aan
deelen mag aan vreemdelingen toebehooren. 

Tot vergrooting en vermindering van het 

_maatschappelijk kapitaal kan warden besloten 
op de wijze bij art. 44 bepaald. 

AANDEELJ,1N, 

6. In·het kapitaal wordt deelgenomen door 
den Staat der Nederlanden voor 150 aandeelen 
en door de heeren A. A. Kolff, J. P. Vis, L. D_ 
F- van der Minne, P. J. van Ommeren, Marx 
& Co's Bank, J. M .. van der Schalk, J. P. H_ 
Jansen, H. J. Jansen, P. Tjallingii, J. C. M. 
van Eelde, G. M. Kok en J. Hannema te _zamen 
voor 1350 aandeelen. 

Voor elk aandeel of voor elk tien- of elk 
honderdtal aandeelen toebehoorende aan den
zelfden aandeelhouder wordt een aandeel
bewij s uitgegeven. De aandeelbewijzen warden 
geteekend door de directie, door een _der com
missarissen en door of vanwege den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

De aandeelbewijzen luiden op naam. Be
halve de Staat der Nederlanden en de onder 
de oprichters genoemde vennootschap kunnen 
alleen physieke personen aandeelhouders zijn. 
De name~, nationaliteit en woonplaatsen der 
aandeelhouders worden ingeschreven in het 
register van aandeelhouders der vennootschap_ 
Bij verschil tusschen den inhoud van het aan
deelbewijs en de inschrijving van het register 
van aandeelhouders geldt de inschrijving. 
Aandeelbewijzen voor een enkel aandeel zijn 
onsplitsbaar. Gecombineerde _aandeelbewijzen 
warden op verzoek van den reiihthebbende 
gesplitst. De aandeelbewijzen warden door
loopend genummerd, met <lien verstande, dat 
gecombineerde aandeelbewijzen een nummer 
dragen voor elk aandeel dat zij vertegenwoor
digen. 

De aandeelbewijzen zijn voorzien van een 
stel gedrukte dividendbewijzen en van een 
talon ter verkrijging van nieuwe dividend
bewijzen. De dividendbewijzen en de talon 
dragen hetzelfde nummer of dezelfde nummers 
als het aandeelbewijs waartoe zij behooren. 

7. _ Van de 1500 geplaatste aandeelen, be
doeld in het eerste lid van art. 5, warden niet 
meer dan ten hoogste 30_0 aandeelen aan vreem
delingen uitgegeven of op vreemdelingen over
geschreven. Bij uitbreiding van het geplaatst 
kapitaal zal deze verhouding steeds in acht 
warden gehouden. 

8. De aandeelen worden bij de uitgifte 
volgestort. Zij worden niet uitgegeven be
neden pari. 

De aandeelen van den Staat warden geacht. 
te zijn volgestort door kwijting van hetgeen 
de Staat van de vennootschap, krachtens de 
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overeenkomst, bedoeld in art. 45, heeft te 
vorderen: 

a. ' wegens toekenning aan de vennootschap 
van het in die overeenkomst omschreven uit
sluitend recht van ontginning gedurende den 
aldaar gestelden termijn ; 

b. wegens hetgeen den Staat als vinders
loon toekomt voor de kosten van opsporing 
der zich in den bodem bevindende stoffen, 
waarop de sub a bedoelde overeenkomst be
trekking heeft. 

De volstorting der overige aandeelen ge
schiedt in geld. 

9. Bij verdere uitgifte van aandeelen of 
bij uitbreiding van kapitaal zullen aandeel
houders recht van voorkeur genieten op de 
nieuwe uit te geven, aandeelen in verhouding 
tot ieders bezit. 

10. De overdracht van aandeelen geschiedt, 
behoudens het bepaalde in de volgende alinea, 
door aanteekening daarvan met vermelding 
van naam, nationaliteit en woonplaats .van den 
verkrijger, in het register van aandeelhouders 
op grond van eene akte van .overdracht of op 
grond eener andere akte, die ten genoegen van 
de directie ·en commissarissen van den overgang 
doet .blijken. De aanteekening der overdracht 
wordt · door de directie en een commissaris 
onderteekend. 

Overdracht van aandeelen aan een vreem
deling is niet van kracht, zoolang zij niet is 
goedgekeurd door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. Die goedkeuring wordt 
aangeteekend in het register van aandeelhou
ders en onderteekend door dengene die daartoe 
door den genoemden Minister . is aangewezen. 

Eerst na dif: aanteekening treedt de buiten
landsche verkrijger in de rechten van den 
overdragenden aandeelhouder. 

De vennootschap erkent voor ieder aandeel 
slechts Mn rechthebbende. 

11. Behooren aandeelen, krachtens erfrecht 
- of krachte_ns welken titel ook, aan meerdere 

personen in onverdeelden eigendom, dan 
moeten alle mede-eigenaren te zamen zich door 
een persoon, die N ederlander is, tegenover de 
vennootschap doen vertegenwoordigen. 

Bij overlijden van een aandeelhouder, met 
achterlating van meerdere erfgenamen, ge
schiedt de overschrijving zijner aandeelen in' 
het register van aandeelhouders op naam van 
ieder der rechtverkrijgenden persoonlijk op 
grond van een afschrjft van of uittreksel uit 
de akte van boedelscheiding. 

Laat de overleden aandeelhouder slechts 
een erfgenaam na of heeft hij een of meer aan-

deelen bij legaat vermaakt, dan geschiedt de 
overschrijving in het register van aandeel
houders op grond eener notarieele verklaring 
van erfrecht of van een afschrift van of uit
treksel nit het testament waaraan de recht
verkrijgenden zijn recht ontleent. 

De overschrijving krachtens dat artikel 
wordt door de directie en een commissaris 
onderteekend. 

~ndien door erfrecht of legaat aandeelen aan 
vreemdelingen toevallen, geschiedt de over
schrijving in dit artikel bedoeld niet, .zoolang 
zij niet is goedgekeurd door den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. Die goed
keuring wordt aangeteekend in het register 
van aandeelhouders en onderteekend door 
dengene die daartoe door den genoemden 
Minister is aangewezen. 
, Zoolang die aanteekening niet is geschied, kan 
de buitenlandsche verkrijger geen enkel recht 
aan de hem toegevallen aandeelen ontleenen. 

12. Indien een aandeelhouder door ver
andering van nationaliteit vreemdeling wordt, 
kan hij aan de hem toekomende aandeelen 
geen enkel recht ontleenen, zoolang niej; door 
den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is goedgekeurd dat hij zijne rechten 
als aandeelhouder blijft uitoefenen. 

13. De goedkeuring bedoeld in de artikelen 
10, 11 en 12 wordt door den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel niet gewei
gerd, indien de door de overdracht of de·ver
krijging krachtens erfrecht of legaat in handen 
van vreemdelingen komende aandeelen te 
zamen met de aandeelen, welke reeds v66r 
dat t~jdstip aan vreemdelingen toebehoorden, 
niet meer dan een vijfde deel van het totaal der 
geplaatste aandeelen vormen. 

14. Voor beschadigde, vermiste of in het 
ongereede geraakte aandeelbewijzen, talons 
of dividendbewijzen kunnen duplicaatbewijzen 
worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen, 
.als de directie, met g9edkeuring van deri raad 
van commissarissen zal bepalen. 

Na de uitgifte van duplicaten zijn de origi
neelen ten opzichte van de vennootschap 
waardeloos. 

De kosten op de uitgifte van duplicaten 
vallende, zijn ten laste van den laanvrager. 

BESTUUR. 

15. De vennootschap wordt beheerd door 
eene directie, bestaande uit een of meer direc
teuren, onder toezicht van een raad van 
commissarissen, bestaande uit ten minste vijf 
commissarissen. 
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De algemeene vergadering van aandeelhou -
houders bepaalt het aantal leden van de directie 
en van den raad van commissarissen. 

Vreemdelingen kunnen geen directeur of 
commissaris zijn. 

DIRECTIE. 

16. Directeuren worden, behoudens goed
keuring van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, door de algemeene ver
gadering van aandeelhouders benoemd. · Zij 
worden door de algemeene vergadering van 
aandeelhouders ontslagen. 

17. Directeuren kunnen door den raad van 
commissarissen worden geschorst, die dan 
uiterlijk binnen 8 dagen na den .datum van 
schorsing eene algemeene vergadering van 
aandeelhouders belegt, te houden uiterlijk 
binnen 20 dagen na den datum van schorsing. 

De geschorste directeur heeft het recht zich 
in deze vergadering ten opzichte van het hem 
ten laste gelegde te verantwoorden. 

De v:ergadering beslist over de opheffing 
der schorsing of het ontslag van den geschorste. 

Een geschorste directeur is op eerste aan
maning verplicht alle boeken, bescheiden. 
gelden, sleutels en andere zaken die hij voor 
of vanwege de vennootschap onder zich heeft, 
onmiddellijk tegen ontvangbewijs ter beschik
king van den raad van commissarissen te 
stellen. 

18. De directie vertegenwoordigt de ven
nootschap in en buiten rechten, met inacht
neming van de bepalingen dezer statuten. 

Indien er meer dan een directeur is, wordt, 
behoudens het bepaalde in art. 19, de mede
werking en handteekening van alle directeuren 
vereischt voor handelingen die de vennootschap 
tegenover derden verbinden. 

Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur 
wordt deze vervangen door een der commis
sarissen, daartoe door den raad van commis
sarissen aan te wijzen. 

19. Elke directeur heeft het recht van 
teekening der gewone correspondentie, miti 
daarin geen verbintenis van de vennootschap 
tegenover derden voorkomt. 

Wissels, quitanties en andere handelspapieren 
boven een bedrag van f 3000 moeten door alle 
directeuren of, indien er slechts een directenr 
is, door den directeur en een commissaris of 
door twee commissarissen worden geteekend. 

20. De verdere bevoegdheden en verplich
tingen van de directie, alsmede de beperkingen 
in die bevoegdheden worden geregeld in de 
instructie voor de directie, welke, behoudens 

goedkenring van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, door de· algemeene 
vergad,ering van aandeelhouders wordt vast
gesteld. 

In die instructie wordt onder meer bepaald, 
voor welke handelingen de directie de goed
keuring van den raad van commissarissen of 
van den gedelegeerden commissaris, zoo deze 
er is, noodig heeft. 

21. Behoudens goedkeuring van den raad 
van commissarissen en van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel kan de 
directie procuratiehouders aanstellen. 

De instructie van procuratiehouders wordt 
door de directie vastgesteld, onder goedkeu
ring van den raad van commissarissen en van 
den genoemden Minister. 

22. Directeuren genieten, behalve hun aan
deel in de overwinst, genoemd in art. 32, een 
salaris waarvan het bedrag, op voorstel van 
den raad van commissarissen, bepaald wordt 
door de algemeene vergadering van aandeel
houders, behoucl.ens goedkeuring door den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

RAAD VAN COMMISSARISSEN. 

23. Commissarissen worden, behoudens goed
keuring van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, benoemd door de alge
meene vergadering van aandeelhouders. 

Zij kunnen te alien tijde worden ontslagen 
bij gemotiveerd besluit van de algemeene ver
gadering van aandeelhouders. 

J aarlijks treden twee commissarissen af 
volgens een op te maken rooster. In open
gevallen plaatsen wegens periodieke a.ftreding 
wordt jaarlijks door de gewone algemeene 
vergadering van aandeelhouders voorzien. 
De aftredende commissarissen zijn terstond 
herkiesbaar. 

In tusschentijdsche vacatures wordt zoo 
noodig door de eerstvolgende algemeene ver
gadering van aandeelhouders voqrzien. 

De raad van commissarissen maakt voor 
elke vacature eene aanbeveling op. 

24. De raad van commissarissen benoemt 
uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 

Hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit 
noodig oordeelt of dit door ·den gedelegeerden 
commissaris, zoo deze er is, door drie commis
sarissen of door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel wordt noodig geoordeeld.' 

Voor de geldigheid van eene vergadering 
van den raad van commissarissen _ wordt de 
tegenwoordigheid van de meerderheid der 
commissarissen vereischt. 
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Besluiten warden door den raad van com
missarissen genomen bij meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de 
voorzitter of de commissaris die hem vervangt. 

V oor benoemingen gelden dezelfde regelen 
als voor benoemingen door de algemeene ver
gadering van aandeelhouders. 

De .Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel _heeft toegang tot alle vergaderingen 
van den raad van commissarissen en ontvangt 
voor elke vergadering eene oproeping. 

Directeuren wonen de vergadering van den 
raad van commissarissen bij, zoo dikwijls zij 
daartoe warden uitgenoodigd. 
· 25. Commissarissen, alsmede de Minister 

van Landbouw, Nijverheid en Handel hebben 
te allen tijde toegang tot de inrichtingen, 
werkplaatsen, magazijnen en kantoren der 
vennootschap, met bevoegdheid inzage te 
nemen van alle boeken en bescheiden. 

Zij kunnen zich tot het doen van een onder
zoek doen bijstaan door een accountant. 

26. Commissarissen genieten, behalve hun 
aandeel in de overwinst, vermeld in art. 32, 
presentiegeld benevens vergoeding van reis- en 
verblijfkosten ; een en ander te bepalen door 
de algemeene vergadering van aandeelhouders, 
behoudens goedkeuring van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

27. De raad van commissarissen kan uit 
zijn midden een of meer gedelegeerde commis
sarissen benoemen, belast met het geregeld 
toezicht op de directie en bevoegd en verplicht 
deze bij te staan, waar hij dit in het belang 
der vennootschap noodig of wenschelijk oor-· 
deelt. 

De instructie· voor de gedelegeerde commis
sarissen wordt, behoudens goedkeuring van 
den Minister van Landbouw, Nijverheid_ en 
Handel, vastgesteld door den raad van com
missarissen. 

Aan de gedelegeerde commissarissen kan 
een vast salaris warden toegekend, waarvan 
het bedrag, op voorstel van den raad van com
missarissen, wordt bepaald door de algemeene 
vergadering van aandeelhouders, behoudens 
goedkeuring van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

OBLIGATIELEENING EN. 

28. Obligatieleeningen warden door . de 
vennootschap niet gesloten, dan krachtens een 
besluit van de algemeene vergadering van aan
deelhouders, genomen op voorstel van den 
raad van commissarissen. 

Een besluit tot het aangaan van eene obli-

gatieleening- behoeft de goedkeuring van den 
Ministei van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Bij weigering dezer goedkeuring kan de ven
nootschap de beslissing inroepen van het 
scheidsgerecht, bedoeld in art. 45. 

BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING. 

29. Per 31 December van elk boekjaar 
warden door de directie de boeken voorloopig 
afgesloten en de balans en de winst- en verlies
rekening voorloopig opgemaakt. 

Die stukken warden met de daarbij bchoo
rende bescheiden v66r 1 Maart aan den raad 
van commissarissen overgelegd, vergezeld van 
een advies van de gedelegeerde commissarissen, 
zoo deze er zijn. 

De raad van commissarissen biedt de balans 
en de winst- en verliesrekening uiterlijk in de 
maand April aan de· algemeene vergadering 
van aandeelhouders ter vaststelling aan. Die 
stukken warden gedurende ten minste 8 dagen 
v66r de algemeene vergadering waarin zij be
handeld zullen warden, ten kantore van de 
vennootschap voor aandeelhouders ter inzage 
gelegd. 

In de jaarlijksche algemeene vergadering 
van aandeelhouders warden de balans en de 
winst- en verliesrekening behandeld en - be
houdens het bepaalde in de volgende alinea -
al dan niet gewijzigd, vastgesteld. 

De balans en de winst- en verliesrekening 
behoeven de goedkeuring van den Min1ster 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. Die 
goedkeuring strekt voor het bestuur tot dechar
ge voor het gevoerde beheer en het gehouden 
toezicht. 

Bij weigering van goedkeuring der door de 
· algemeene vergadering van aandeelhouders 
vastgestelde balans of winst- en verliesrekening 
kan de vennootschap de beslissing inroepen 
van het scheidsgerecht, bedoeld in art. 45, dat 
beslist· over de goedkeuring of over de wijzi
gingen die moeten warden aangebracht. 

30. De kosten van oprichting warden uiter
lijk in vijf j aar, ten laste van de winst- en ver
liesrekening afgeschreven. 

Ten laste van de winst- en verliesrekening 
wordt voorts jaarlijks afgeschreven van : 

de onroerende eigendomrnen l' / 3 pet. van de 
kosten van aanschaffing of oprichting, de werk
tuigen 7 ½ pet. van de kosten van aanschaffing. 

De gereedschappen die zijn teloorgegaan of 
onbruikbaar zijn geworden, warden voor het 
volle bedrag afgeschreven, voor zoover zij niet 
ten laste der bedrijfsrekening door andere zijn 

l vervangen. 

" 
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De afschrijvingen op de verdere bezittingen 
der vennootschap en op de balansposten, die 
daarvoor in aanmerking komen, gesehieden 
tot zoodanige bedragen, als op voorstel van 
den raad van commissarissen, door de alge
meene vergadering, behoudens goedkeuring 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, zal worden bepaald. Bij weigering 
der goedkeuring kan de vennootsehap de be
slissing inroepen van het seheidsgerecht, be
doeld in· art. 45. 

De in dit artikel voorgesehreven afsehrijvin
gen vinden voor de eerste maal plaats aan het 
einde van het eerste boekjaar, waarin de ven
nootsehap voile twaalf maanden het bedrijf van 
zoutwinning heeft kunnen uitoefenen. 

31. Er wordt gevormd een uitl:ireidings- en 
vernieuwingsfonds. In dit fonds wordt jaar
lijks gestort een telkens d~or de algemeene .;,.er
gadering van aandeelhouders, behoudens goed
keuring van deil. Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, te bepalen bedrag. Bij 
weigering dezer goedkeuring kan de vennoot
sehap de beslissing inroepen van het seheids
gereeht, bedoeld in art. 45_ 

Uit het uitbreidings- en vernieuwingsfonds 
kunnen voor zoover het toereikend is, de kosten 
van nieuwe werken worden bestreden, alsmede 
die van vernieuwingen voor zoover deze niet 
het gevolg zijn van onvoldoend onderhoud. 

Alie onderhoudsuitgaven komen ten laste 
van de winst- en verliesrekening. 

32. De winst, die blijkens de goedgekeurde 
, winst- en verliesrekening is gemaakt, wordt ~ 
na aftrek der storting in het uitbreidings- en 
vernieuwingsfonds - verdeeJd als volgt. 

In de eerste plaats wordt daarvan 10 pet. 
besteed tot het vormen van een reservefonds. 

Vervolgens wordt daarvan afgezonderd een 
bedrag, strekkende- om aan aandeelhouders, 
zoo mogelijk, uit te keeren 4 pet. over het 
bedrag hunner aandeelen. 

De verdeeling der overwinst gesehiedt in 
dier voege, dat daarvan toevalt aan : 

a. den raad van eommissarissen 10 pet.; 
b. de direetie 5 pet., indien zij bestaat uit 

een direeteur; 10 pet., indien zij bestaat uit 
meer dan een direeteur ; 

c. een te vormen fonds ten behoeve van 
het fabrieks- en kantoorpersoneel 5 pet. of 
meer, te bepalen door de algemeene vergadering 
van aandeelhouders ; 

d. aandeelhouders hetgeen daarna van de 
overwinst overblijft, voor zoover het niet op 
het volgend boekjaar wordt overgesehreven, 
met dien verstande, dat van dit bedrag 1 / 8 als 

super-dividend toekomt aan den Staat en het 
overige tussehen de andere aandeelhouders 
wordt verdeeld, totdat deze laatsten 6 pet. 
super-dividend genieten. Van hetgeen daarna 
ter uitdeeling overblijft, geniet de Staat in 
stede van 1/ 8 als hiervoor genoemd, de helft en 
wordt de wederhelft · aan de overige aandeel
houders uitgekeerd. 

l!'ONDS VOOR HET PERSONEEL, 

33. Het fonds ten behoeve van het fabrieks
en kantoorpersoneel wordt zoodanig ingerieht, 
dat het eigen reehtspersoonlijkheid heeft. 

Het reglement voor het fonds wordt vastge
steld door den raad van eommissarissen, be
houdens goedkeuring van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

RESERVEFONDS. 

34. Het reservefonds strekt tot dekking 
van de verliezen der vennootsehap en tot aan
vulling van een eventueel nadeelig saldo der 
winst- en verliesrekening. 

Indien het fonds afzonderlijk wordt belegd, 
worden de interesten der beleggingen bij het 
kapitaal gevoegd. Indien het niet afzonderlijk 
wordt belegd, wordt het jaarlijks ten laste van 
de winst- ~n verliesrekening aangevuld met 
5 pet. over het bedrag volgens de laatst goed
gekeurde balans. 

Wanneer het reservefonds tot 20 pet. van het 
geplaatst maatsehappelijk kapitaal zal zijn 
gestegen kan door de algemeene vergadering 
van aandeelhouders worden bepaald, dat het 
niet verder zal worden aangevuld, zoolang het 
niet beneden dat bedrag zal zijn gedaald. In 
dat geval houdt ook de bijvoeging van interest, 
bedoeld in de vorige alinea, op. 

DIVIDEND. 

35. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen 
na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld. 
Van die betaalbaarstelling wordt zoo spoedig 
mogelijk na de vaststelling aan aandeelhouders 
kennis gegeven. 

KENNISGEVING-EN. 

36. Alie oproepingen van of kennisgevingen 
aan aandeelhouders gesehieden sehriftelijk 
aan de woonplaats, vermeld in het register 
van aandeelhouders. 

Aandeelhouders kunnen zieh niet beroepen 
op het niet ontvangen hebben eener oproeping 
of liennisgeving. 

Van alle oproepingen of kennisgevingen 
wordt terstond een exemplaar gezonden aan 
den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 
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Van alle oproepingen van en kennisgevingen 
aan aandeelhouders geschiedt bovendien aan
kondiging in de Staatscourant en in ten 'minste 
drie dagbladen, waarvan er een te Rotterdam, 
Mn te Amsterdam, en een te 's Gravenhage 
verschijnt. 

VERGADERINGEN VAN AANDEELROUDERS. 

37. De algemeene vergadering van aandeel
houders is bevoegd te beslissen over alle aan
gelegenheden, die niet volgens de statuten tot 
de competentie van anderen behooren. 

38. De gewone jaarlijksche algemeene ver
gadering van aandeelhouders wordt uiterlijk 
in de maand Mei gehouden, voor het eerst v66:i; 
of in Mei 1919. 

V66r deze vergadering doet de directie 
schriftelijk verslag van den toestand der ven
nootschap en hare verrichtingen in het afge
loopen boekjaar, licht de raad van commis
sarissen de balans en de winst-en verliesrekening 
v_oor zooveel noodig toe en doet deze raad een 
schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van 
het dividend. 

In deze vergadering wordt tot benoeming 
-van commissarissen ter vervanging van hen, 
die volgens den rooster bedoeld in art. 23, 
moeten aftreden, overgegaan en voorzien in 
de vacatures welke sedert de vorige algemeene 
vergadering in den raad van commissarissen 
mochten zijn ontstaan, voor zoover niet wordt 
besloten deze onvervuld te laten of in de 
-vacature reeds in eene buitengewone algemeene 
vergadering werd voorzien- · 

Het verslag in het tweede lid bedoeld, wordt 
in druk aan aandeelhouders toegezonden. 

39. Buitengewone algemeene vergaderin
gen van_ aandeelhouders worden gehouden, 
wanneer de raad van commissarissen, de directie 
of de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel dat noodig acht of wanneer daartoe 
een verzoek van de houders van ten minste 
een twintigste gedeelte der geplaatste aan
deelen schriftelijk bij den raad van commis
sarissen zal zijn ingediend. 

Ingeval de raad van commissarissen niet 
binnen 30 dageu aan zulk een verzoek voldoet, 
kunnen de verzoekers zelven de verlangde 
buitengewone vergadering uitschrijven met 
inachtneming van art. 40. 

In dit geval bepaalt de vergadering zelve 
wie met de leiding daarvan zal worden belast 
en worden de te behandelen voorstellen ter 
inzage 
wijzen 

40_ 

gelegd op eene in de oproeping aan te 
plaats. 
Behoudens het bepaalde in het laatste 

lid van art. 39, worden alle vergaderingen 
geleid door den voorzitter van den raad van 
commissarissen of . door den commissaris die 
hem vervangt. 

Het tijdstip waarop en de plaats waar de 
vergaderingen zullen worden gehouden, wordt 
ten minste 8 dagen te voren, door of namens 
den raad van co=issarissen kenbaar gemaakt 
door oproeping op de wijze in art. 36 aange
geven. 
· In spoedeischende gevallen is de raad van 
commissarissen bevoegd eene vergadering op 
korteren termijn bijeen te roepen dan in het 
tweede lid is bepaald. 

De punten van behandeling waarvoor de 
vergadering is uitgeschreven, warden in de 
oproepingen · vermeld. De voorstellen zelf 
moeten gedurende ten minste 7 dagen v66r 
de vergadering ten kantore der vennootschap 
of ter plaatse, bedoeld in de laatste alinea van 
artikel 39 voor aandeelhouders ter lezing liggen. 

Voorstellen die niet van den raad van com
missarissen of van de directie uitgaan, moeten 
ten minste vijf dagen v66r de vergadering ten 
kantore der vennootschap worden ingediend. 
De directie geeft van het inkomen van zulke 
voorstellen zoo spoedig mo~elijk aan aandeel
houders kennis onder mededeeling dat zij ten 
kantore der vennootschap ter inzage zijn gelegd. 

Tenzij geen van de ter vergadering aanwe
zigen zich daartegen verzet, worden geen be
sluiten genomen over voorstellen, die niet 
vooraf ter inzage hebben gelegen. 

41. Aandeelhouders kunnen zich ter ver
gadering doen vertegenwoordigen door een 
schriftelijk gemachtigde, onverminderd het 
bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek 
van Koophandel. 

Vrouwen, die zijn gehuwd met uitsluiting 
van de algeheele gemeenschap van goederen 
en die niet van tafel en bed of van goederen 
zijn gescheiden, worden, zoolang zij het tegen
deel niet verklaren, vertegenwciordigd door 
hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht 
behoeft te worden overlegd. 

42. Het stemrecht wordt geregeld als volgt : 
Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht 

op eene stem ; 
3--6 aandeelen op twee stemmen ; 
7-10 aandeelen op drie stemmen; · 

11-15 aandeelen op vier stemmen; 
16--20 aandeelen op vijf stemmen ; 
21 of meer aandeelen op zes stemmen. 
43. In · de algemeene vergaderingen van 

aandeelhov.ders wordt,: tenzij in deze statuten 
anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen 
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beslist bij meerderheid der uitgebrachte stem
men. 

Over zaken wordt mondeling' gestemd. 
Bij staking van stemmen over _zaken ,wordt 

het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Stemming over personen geschiedt met 

gesloten, ongeteekende briefj es. Heeft bij 
eene eerste stemming niemand de volstrekte 
meerderheid verkregen, dan heef~ eene tweede 
vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij 
niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft 
eene herstemming plaats tusscl:ien de twee die 
bij de laatste stemming het grootst aantal 
stemmen op zich vereenigden. 

Hij, die bij eene herstemming het grootste 
aantal stemmen op zich heeft vereeriigd, is 
gekozen. 

Staken de stemmen bij eene herstemming, 
dan beslist het lot. 

STATUTENWIJZIGING. 

44. De algemeene vergadering is, behoudens 
nakoming der wettelijke voorschriften die 
alsdan zullen gelden, bevoegd wijzigingen in 
deze statuten te brengen. 

Voor een besluit tot wijziging van deze 
statuten wordt de tegenwoordigheid of de 
vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 
drie vijfde gedeelten van het geplaatst maat
sghappelijk kapitaal. 

Mocht in eene tot wijziging der statuten 
bijeengeroepen vergadering het vereiscMe ge
deelte van het maatschappelijk kapitaal niet 
zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier 
weken eene tweede vergadering gehouden, 
die met de dan aanwezige aandeelhouders de 
voorgestelde statutenwijziging behandelt en 
daarover beslist. 

Een besluit tot statutenwijziging kan niet 
worden genomen dan met ten minste twee 
derde gedeelten de:r uitgebrachte stemmen. 

Besluiten tot verlenging of verkorting van 
den duur der- venriootschap of tot uitbreiding 
of inkrimping van het vennootschappelijk 
kapitaal worden onder de besluiten tot statu
tenwijziging gerekend. 

Besluiten tot statutenwijziging behoeven ·de 
goedkeuring van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

SOHEIDSGEREOHT. 

45. Ter beslissing van de geschillen · die 
tusschen de vennootschap en den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel mochten 
rijzen en die hetzij bij deze statuten, hetzij bij 
de overeenkomst, welke tu~schen dien Minister, 

als vertegenwoordiger van den Staat, na 
daartoe bij de wet te zijn .gemachtigd, en de 
vennootschap over ontginning van zoutlagen 
in de provincie Overijssel zal worden gesloten 
aan een scheidsgerecht ter beslissing kunnen 
worden onderworpen, wordt ingesteld een 
permanent scheidsgerecht bestaande uit drie 
leden, waarvan een lid en een plaatsvervangend 
lid wordt gekozen door den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel,. een lid en een 
plaatsvervangend lid wordt aangewezen door 
den raad van commissarissen van de vennoot
schap en een lid en een plaatsvervangend lid 
door den voorzitter van de arrondissements
rechtbank te Rotterdam. 

Bij tijdelijke ontstentenis van een lid van 
het scheidsgerecht treedt zijn plaatsvervanger 
op. Bij blijvende ontstentenis van een lid 
of een plaatsvervangend lid wordt in de vaca
ture voorzien door den Minister of de raad van 
commissarissen, al naar gelang die het niet meer. 
fungeerende lid of plaatsvervangende lid be
noemde. 

Het scheidsgerecht beslist in hoogste ressort. 
Het is niet gebonden aan de regelen des rechts 
en bepaalt zelf de wijze van procedeeren, die 
zal worden in acht genomen, alsmede welke 
partij in geval van geschil de kosten op de 
beslissing vallende, zal dragen of hoe die kosten 
tusschen partijen zullen worden verdeeld. 

VERTEGENWOORDIGING VAN DEN STAAT. 

46. V oar alle gevallen waarin in deze 
statuten rechten zijn toegekend aan den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel 
erkent de vennootschap de bevoegdheid van 
dezen bewindsman die rechten geheel of ten 
deele te doen uitoefenen door een door hem 
aan te wijzen persoon. 

Ingeval bij wet of Koninklijk besluit de 
functies van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel geheel of voor zoover 
het mijnwezen betreft aan een anderen be
windsman mochten worden opgedragen, gaan 
alle bevoegdheden bij deze statuten aan den 
genoemden Minister toegekend van rechtswege 
op dien anderen bewindsman over. 

NAASTING. 

47. Ingeval door den Staat wordt gebruik 
gemaakt van het. recht van naasting, hem bij 
de overeenkomst, bedoeld in art. 45, toege
kend, worden met den dag waarop de naasting 
ingaat, alle aandeelen_in het aandeelenregister 
ten name van den Staat overgeschreven tegen 
betaalbaarstelling aan de aandeelhouders van de 
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som welke de Staat volgens de bedoelde over
eenkomst op dat tijdstip, aan hen verschuldigd 
is. 

Op datzelfde tijdstip treedt de Staat, als 
eenig aandeelhouder, van rechtswege in alle 
rechten en verplichtingen der vennootschap, 
waarin hij volgens die overeenkomst, bij- naas
ting, opvolgt. 

Aandeelhouders kunnen alsdan -geen antler 
recht doen gelden, dan dat tot invordering 
van de te 'hunnen name betaalbaar gestelde 
bedragen. 

LIQUIDATIE. 

48. Wanneer de vennootschap om-eenigerlei 
reden wordt ontbonden, blijft zij als vennoot
schap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie 
is afgeloopen. De bepalingen dezer statuten 
blijven tot aan den afloop der liquidatie van 
kracht, voor zoover zij na de ontbinding der 
vennootschap nog van toepassing kunnen zijn. 

De liquidatie geschiedt door de directie 
onder toezicht van den raad van co~missa
rissen, tenzij in de vergadering waarin tot 
liquidatie wordt besloten, anders wordt be-
paald. , 

Bij ontbinding der vennootschap als gevolg 
van naasting der aandeelen door den Staat 
wordt de liquidatierekening zoo spoedig moge
lijk opgemaakt en aan de aandeelhouders het 
hun als hun aandeel in het saldo daarvan toe
komende, uitgekeerd. 

Bij ontbinding der vennootschap om eene 
andere reden wordt, zoolang de liquidatie niet 
is afgeloopen, door liquidateuren jaarlijks aan 
de algemeene vergadering van aandeelhouders 
verslag uitgebracht over den stand der liquic 
datie, met' 'overlegging van eene liquidatie
balans. 

De liquidatierekening en de in de vorige 
alinea bedoelde liquidatiebalans behoeven de 
goedkeuring van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. Bij weigering van 
goedkeuring dezer stukken kunnen liquida
dateuren de beslissing inroepen van het scheids
gerecht, bedoeld in art. 45, dat beslist over 
de goedkeuring of over de wijzigingen die in 
die stukken moeten warden aangebracht. 

Behoort bij de wet van 18 Juni 1918 (Staats
blad n°. 421). 

Mij bekend, 

De Min. van Landbouw, _Nijverheid en Handel, 
POSPHUMA. \ 

18 Juni 1918. WET, tot aanvulling en ver. 
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
(Subsidie stichting proef-veevoederfabriek.) 
s. 422. 

Bij_ deze wet wordt een artikel ingelasch t. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

Ude afdeeling en het eindcijfer van voormeld 
hoofdstuk verhoogd met f 90,000. 

18 Juni 1918. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
(Verschillende onderwerpen.) S. 423. 

Bij deze wet warden eenige · artikelen ver
hoogd, wordt de omschrijving van een artikel 
gewijzigd en wordt een artikel ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het' totaa.l 
der Iste afdeeling met f 458,000 ; · 

dat der Ude afdeeling met f 153,500 ; 
dat der Uide afdeeling met f 6250 ; 
dat der IV de afdeeling met f 450,000; en 
dat der VIde afdeeling met f 25,250 ; 
terwijl het eindcijfer van voormeld hoofdstuk 

wordt verhoogd met f 1,093,000. 

18 Juni 1918. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. (Uitgaven ten 
behoeve van de Rijksseruminrichting). 
s. 424. 

Bi.i deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

Ude afdeeling alsmede het eindcijfer van voor
noemd hoofdstuk verhoogd met f 5500. 

18 Juni 1918. WET, tot wijziging van de 
wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad 
n°. 133), houdende bepalingen betreffende 
het slachten van paarden, runderen, 
schapen en varkens. S. 525. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging der wet, houdende bepalingen 
betreffende het slachten van paarden, runderen, 
schapen en varkens noodig is. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het opschrift van de wet van 

23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 133) wordt 
gelezen als volgt : 

,,Wet, houdende bepalingen betreffende 
het slachten van dieren." 

Art. II. De considerans der wet van 23 Fe
bruari 1918 (Staatsblad n°. 133) wordt gelezen 
als volgt: 

Alzoo Wii in overweging genomen hebben 
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dat het wenschelijk is de gelegenheid te·openen 
het slachten van paarden, runderen, schapen, 
geiten, varkens, kippen, tamme eendvogels 
en ganzen te verbieden en ten ~anzien van 
zoodanige slachtingen regelen te stellen ; 

Art. III. Artikel l, lste lid, van de wet 
van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 133) 
wordt gelezen als volgt : 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bevoegd het slachten van paarden, 
runderen, schapen, geiten, varkens, kippen, 
tamme eendvogels en ganzen geheel of gedeel
telijk te verbieden, van zulk een verbod ont
heffing te verleenen en aan zoodanibe onthef
fing voorwaarden te verbinden. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De lrlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHU!IIA. 

(Uitgeg. 25 Juni 1918.) 

18 Juni 1918. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918. 
(Verschillende onderwerpen.) S. 426. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd, wordt een artikel ingclascht en wordt 
de omschrijving van een artikel gewij,dgd. 

Ten gevolge biervan wordt verboogd bet 
totaal der Ilde afdeeling met f 26,250 ; 

dat der IIIde afdeeling met f 3300 ; 
dat der IV de afdeeling met f 21,000,000; 
terwijl bet eindcijfer van bet tiende boofdstuk 

der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 
1918 wordt :erboogd met f 21,029,550. 

18 Juni 1918; WET, tot aanvulling en wijzi
ging der Schepenuitvoerwet. S. 427. 

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

dat het noodzakelijk is de Schepenuitvoerwet 
te wijzigen en aan te vullen ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz, 
Art. 1. In artikel 1, eerste lid, van de 

Schepenuitvoerwet wordt in de bepaling onder 
a in plaats van ,,of eene daartoe strekkende 
overeenkomst te sluiten" gelezen : ,,of wel 
zoodanig schip te bezigen tot het vervoer van 
goederen of passagiers voor niet-N ederlanders 
of van, naar of in bet buitenland of eene tot 
zoodanige overdracht of tot zoodanig vervoer 
strekkende overeenkomst te sluiten", en in de 

bepaling onder b het gedeeltc na ,, te laten over
gaan" gelezen : ,,of wel een zoodanig schip 
te bezigen tot het vervoer van goederen of 
passagiers voor niet-Nederlanders of van, 
naar of in bet buitenland, bet een of het antler 
ter voldoening aan eene vroeger gesloten over
eenkomst''. 

2. In artikel 2 der Scbepenuitvoerwet 
warden de woorden: ,,buitengaats of buitens
lands te brengen" vervangen door de woorden :. 
,,naar of in bet buitenland eenige :reis te doen 
aanvangen or' wel buitenslands of buitengaats 
te brengen". 

3. In artikel 3, tweede lid, der Scbepenuit
voerwet wordt tusscben ,,bepaalde" en ,,wordt 
gestraft" ingevoegd: ,,alsmede niet-naleving van 
ingevolge artikel 2, tweedetlid, aan de vergunning 
verbonden voorwaarden". 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van. den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te s-Gravenhage, den 18den Juni 

1918. 
WILHELMINA. 

De jJfin. van Landb., Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

(Uitgeg. 4 Juli. 1918.) 

18 Juni 1918. WET, tot bekracbtiging van een 
door deri Staat gesloten overeen.komst in 
zake de bereiding van stikstofhoudende 
meststbffen in N ederland, met steun der 
Regeering. S. 428. 

Wr;r WILHELMINA, ENz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de door Onzen M:inister van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel, namens den Staat, 
onder dagteekening van 17 Mei 1918, met 
dr. L. Hamburger c.s. ·te Sebiedam, gesloten 
overeenkomst, betreffende de bereiding van 
stikstofhoudende meststoffen in N ederland, 
met steun der Regeering, bij de wet behoort 
te warden bekrachtigd, en dat het belang van 
den Staat de bekrachtiging van die overeen
komst medebrengt ; 

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

Eenig artikel. 

Wordt bekracbtigd de in afschrift bij deze 
wet gevoegde overeenkomst, betreffende de 
bereiding van stikstofhoudende meststoffen in 
N ederland, met steun der Regeering, door Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
namens den Staat, onder dagteekening· van 17 
Mei 1918, met dr. L. Hamburger c.s. te Schiedam 
gesloten. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeyen te ;_~-Gravenhage, den 18den Juni 

1918. 
· .. ·_. ~ .. _WIL~MINA.· 

De Min. van Landb., Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA • 

. . . _(Uitgeg. 6 Ju(i 1918.) 

. . . -/:!.t,·~-4~ ....... . 
Tusschen Zijne J_ll;x:cellentie. den :Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel, optredende 
namens den Staat der Nederlanden, eenerzijds, 
in deze overeenkomst kortheidshalve genoemd 
,,Regeering1

', en 
dr. L. Hamburger, scheikundig ingenieur, te 

Schie dam, 
E. Ch. Prins, scheikundig ingenieur, te 

Delft, 
W. A. Hoek, werktuigkundig ingenieur, 

directeur der N. V. 
vV. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek, 

te Schiedam, 
D. Ris E. Hzn., Industrieel, te Schiedam, 
Jhr. mr. C. H. J. van Haeften, advocaat en 

1Jrocurenr, te 's-Gravenhage, 
J. H: Zeeman, werktuigkundig en scheeps

bouwkundig ingenieur, directeur der Neder
landsch-Indische Hontaankap-Maatschappij, te 
's Gravenhage. 

A. Hamburger, commissionnair in effecten, 
te Amsterdam, 

te zamen vormende het ,,Syndicaat tot 
bereiding van Scheikundige Producten" te 
Schiedam, anderzijds, in deze overeenkomst 
kortheidshalve aangeduid als ,,Syndicaat", . . 

is, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet, het navolgende overeengekomen : 

Art. 1. Het Syndicaat verbindt zich om, 
zoo spoedig mogelijk na het in artikel 10 te 
noemen aanvangstijdstip, aan te vangen en 
met de grootst mogelijke snelheid voort te 
gaan met het bouwen en inrichten van een 
fabriek tot bereiding van gebonden stikstof 
van eene capaciteit voldoende tot bereiding 
van 2500 ton gebonden stikstof per j aar en om
overmacht voorbehouden - die fabriek binnen 
een jaar na dat tijdstip in exploitatie te brengen. 

2. Het Syndicaat verbindt zich voorts om 
zoodra en voor zoover de Regeering dat zal 
verlangen, de noodige maatregelen te neinen 
om de productie der fabriek op· te voeren. 

Het Syndicaat verbindt zich eindelijk om, 
wanneer de Regeering daartoe binnen zes 
maanden na het in artikel 10 te noemen 
aanvangstijdstip het verlangen te kennen 
geeft, in de fabriek eene installatie te maken tot 
h~t vervaardigen van ureum of chloorammoni-

um ter keuze van het Syndicaat en zulks tot 
zoodanige hoeveelheid als de Regeering bij het 
kenbaar maken van haar verlangen zal opgeven. 

Het Syndicaat zal echter in geen gev·al zijn 
gehonden tot levering van grooter hoeveelheid 
producten per jaar dan overeenk9men met 
5000 ton gebonden stikstof . 

· W anneer en voor zoover de Regeering aan 
het Syndicaat het noodige zwavelzuur en het 
noodige lood van brnikbare hoedanigheid of 
antler brnikbaar materiaal ter beschikking 
stelt, kan zij verlangen, dat door het Syndicaat 
de te leveren gebonden stikstof in den vorm 
van ammonium-sulfaat wordt geleverd. 

Wanneer de Regeering dit zwavelzuur en 
antler materiaal niet ter beschikking stelt, 
kan zij de levering in den vorm van ureum 
of chloorammoninm verlangen en· wel het een' 
of het antler te harer keuze ;, in crisistijd echter · 
is die kenze aan h.et Syndicaat. W anneer de 
crisistijd eindigt, beslissen bij verschil van 
gevoelen de in artikel 16 genoemde scheidslieden. 
Nochthans zal de levering van chloorammonium 
door de Regeering slechts mogen warden ver
langd, wanneer door gebrek aan de bovenge
noemde materialen levering van ammonium
sulfaat redelijkerwijze onmogelijk is. 

3. Het Syndicaat zal de geheele productie 
der in artikel 1 bedoelde fabriek hetzij in den. 
vorm van ammoniak, hetzij in een voor den 
landbomv bruil{baren vorm, hetzij gedeeltelijk 
in den eersten, gedeeltelijk in den tweeden vorm 
en zulks ter keuze der Regeering, te harer 
beschikking stellen. Deze verbindt zich om 
die geheele productie van het Syndicaat af te 
nemen, met dien verstande nochtans, dat die 
verplichting tot afneming niet verder gaat dan, 
tot 2500 ton gebonden stikstof per jaar. Indien 
de Regeering krachtens artikel 2 uitbreiding 
der productie heeft verlangd, is zij echter 
verplicht ook het ten gevolge dier uitbreiding 
boven 2500 ton gebonden stikstof geproduceerde 
tot een maximum van nogmaals 2500 ton af 
te nemen. De Regeering zal telken jare in 
Juni aan het Syndicaat moeten opgeven of en 
in hoeverre zij wil beschikken over de productie 
van het volgende kalenderjaar voor zoover 
deze de productie, tot afneming waarvan zij 
verplicht is, te boven gaat. Laat zij zulke 
opgave na, dan wordt zij geacht over het 
meerdere niet te willen beschikken. Het 
Syndicaat zal de Regeering tijdig op de hoogte 
honden van de hoeveelheid, welke het zich 
voorstelt in het volgende kalenderj aar te 
produceeren. 

4. Het door het Syndicaat te· leveren pro-
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duct zal aan de eischen moeten voldoen, welke 
bij de tijdens de levering bestaande omstanclig
heden in redelijkheid kunnen worden gesteld. 

Het door het Synclicaat aan de Regeering te 
leveren ammoniumsulfaat en chloorammonium 
zal ten minste 20 pet., het ureum ten minste 
35 pet. stikstof moeten bevatten. 

De te leveren producten zullengeenevoorden 
landbouw schadelijke bestanddeelen mogen 

· hebben. 
. 5, Het Syndicaat zal in geen geval krachtens 

deze overeenkomst aan de Regeering gebonden 
stikstof of stikstof-meststof afleveren, clie het 
niet in Nederland door eigen fabricage heeft 
verkregen. 

6. De prijs van het door het Synclicaat aan 
de Regeering te leveren in artikel 3 genoemde 
product wordt bepaald volgen&- een tusschen 
partijen overeengekomen formule, neergelegd 
in de bij deze overeenkomst gevoegde en door 
partijen geteekende bijlage: 

7. Boven den in artikel 6 bedoelden prijs 
zal de Regeering aan het Syndicaat betalen : 

voor ammoniumsulfaat, dat in April 1919 
of vroeger wordt geleverd f 6 per 100 kilogram, 

voor ammoniumsulfaat, dat tusschen 1 Mei 
en ultimo Augustus 1919 wordt geleverd f 4 per 
100 kilogram, 

voor· ammoniumsulfaat, dat tusschen · 
September en ultimo December 1919 wordt 
geleverd f 2 per 100 kilogram. 

·worden in clie maanden ·producten met 
hooger percentage gebonden stikstof geleverd, 
dan worden deze bijbetalingen zoovele malen 
hooger als hun werkelijk percentage van ge
bonden stikstof. hooger is dan dat percentage 
in ammoniumsulfaat. 

8. De leveringen zullen telkens in hoeveel
heden en op tijdstippen plaats vinden, die in 
onderling overleg van partijen zullen worden 
bepaald. 

Op den eersten van elke maand zal de in 
de voorafgaande maand geproduceerde voor de 
Regeering bestemde hoeveelheid worden ge
factureerd. 

De Regeering draagt zorg de in een kalender
maand geproduceerde voor haar bestemde 
hoeveelheid uiterlijk voor het einde van de 
volgende maand te doen afhalen. Laat zij dat 
na, dan komen de opslagkosten van het niet 
afgehaalde voor hare rekening. 

Alie betalingen door de Regeering aan het 
Syndicaat en door het Syndicaat aan de Regee
ring zullen geschieden netto cassa binnen dertig 
dagen na factuurdatum. 

9; De Regeering verbindt zich om aan het 

Synclicaat vollen steun te verleenen ter verkrif
ging van de nooclige bouwmaterialen, werktui
gen en wat verder noodig mocht blijken voor 
den bouw en inrichting der in artikel 1 bedoelde, 
even tu eel ingevolge artikel 2 uitgebreide fabriek, 
zoomede ter verkrijging van de benoocligde 
grondstoffen en emballage op zoodanige wijze, 
dat geene onderbreking of verstoring in den 
aanbouw en de installatie der fabriek en in het 
bedrijf dier fabriek door gebrek aan grondstoffen 
worden veroorzaakt . 

Wat de grondstoffen betreft, blijft deze 
verplichting der Regeering voor elk bedrijfs
jaar beperkt tot de hoeveelheden, neergelegd in 
de 'bij deze onvereenkomst gevoegden en door 
partijen geteekende bijlage. 

Mocht de Regeering in gebreke blijven de 
grondstoffen voor den aanbouw of de installatie 
der fabriek of de grondstoffen voor de fabricage 
of emballage te verschaffen, noodig voor eene 
jaarlijksche productie van eene hoeveelheid 
meststoffen, clie ten minste 2500 ton aan gebon
den stikstof bevatten, dan zal zij aan het Syn
dicaat voor elk jaar, waarin door haar in 
gebreke blijven de productie beneden gemelde 
hoeveelheid is gebleven, per jaar vergoeden 
hetgeen aan de winst ontbreekt, om uit te 
keeren 6 pet. over het in de onderneming gesto
ken kapitaal en af te schrijven op den aanschaf
fingsprij s van de fabriek en hare inrichtingen( den 
grond waarop deze zijn gebouwd daarbij buiten 
rekening gelaten) 20 pet. over dat gedeelte 
daarvan, dat niet zoude zijn uitgegeven, waren 
de fabriek en hare inrichtingen in normalen tijd 
tot stand gebracht en 10 pet. over het restant. 

Ingeval de Regeering krachtens artikel 2 
uitbreiding der productie heeft verlal}gd, zal 
haar vergoeclingsplicht in- het leven treden, 
wanneer zij niet het nooclige verschaft voor de 
productie, waarvoor de fabriek volgens haar 
verlangen is uitgebreid. 

10. Deze overeenkomst wordt aangegaan 
voor een tijdperk van zes jaren, aanvangende 
drie maanden nadat deze overeenkomst bij de 
wet zal zijn goedgekeurd. 

Zij zal geacht worden telkens voor ·een jaar 
te zijn verlengd, zoo niet een der partijen haar 
schriftelijk aan de .andere zal hebben opgezegd 
ten minste zes maanden voordat zij zoude 
eindigen. 

11. De Regeering is bevoegd deze overeen
komst door enkele opzegging te beeincligen wan
neer het Syndicaat in eenigerlei opzicht niet 
aan zijne verplichtingen daaruit voldoet of in 
strijd daarmede handelt, in welk geval het 
Syndicaat gehouden zal zijn aan de Regeering 
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de schade te vergoeden, welke deze door die 
schending der overeenkomst en door de beein
diging der overeenkomst lijdt. 

Bovendien is de Regeering bevoegd om, 
wanneer het Syndicaat nalatig is om te voldoen 
aan zijne verpliehtingen omschreven in artikel 
1, 2 en 3, na daartoe verkregen machtiging 
van de in artikel 16 genoemde seheidslieden, de 

·fabriek van het Syndieaat met al wat daartoe 
in den uitgebreidsten zin van het woord behoort, 
in bezit te nemen, daarin zelf de fabrieage nit te 
oefenen en daarin alles te doen of door anderen 
te laten doen wat het Syndieaat gehouden 
was zelf te doen. Het Syndicaat maehtigt 
reeds nu voor zoodanig geval de Regeering 
onherroepelijk om tot die inbezitneming en al 
wat daartoe behoort, desnoods met hulp van 
den sterken arm, over te gaan. 

De in artikel 16 bedoelde scheidslieden zullen 
de finaneieele gevolgen van zulke inbezitne
ming en wat daartoe behoort tusschen Syndi
ca~t en Regeering regelen en tevens bepalen 
of, wanneer en onder welke voorwaarden, het 
Syndieaat weder in het bezit van zijne fabriek 
en bijbehooren zal warden hersteld. 

12. Het Syndieaat is yerplicht ten spoedigste 
de noodige maatregelen te nemen om te komen 
tot opriehting eener naamlooze vennootsehap : 
De Naamlooze Vennootsehap Stikstofbindirigs
industrie ,,Nederland" met een maatsehappelijk 
kapitaal van f 10,000,000 waarvan bij de 
oprichting zal zijn geplaatst f 3,000,000, welke 
naamlooze vennootsehap als hoofddoel zal 
hebben de opriehting en exploitatie van eene 
fabriek tot bereiding van gebonden stikstof. 

De statuten dier naamlooze vennootsehap 
zullen bepalingen behelzen en zoolang tussehen 
haar en de Regeering een contraetueele band 
bestaat, behouden : 

a. die het N ederlandseh karakter der vennoot
sehap waarborgen; 

b. kraehtens welke de Regeering bevoegd is 
zich in het College van Commissarissen door een 
daarin door haar te benoemen lid te doen 
vertegenwoordigen ; 

_ c. welke de Regeering de bevoegdheid geven 
bestuurders en Commissarissen in hunne fune
tien te sehorsen en te ontslaan, indien daartoe 
ter waarborging van het sub a genoemde 
karakter termen zijn. 

De aete van oprichting behoeft voor hare 
verlijding de goedkeuring van. den Minister 
van Landbouw, Nij;erheid en Handel. Het 
ontwerp daarvan zal aan dien Minister warden 
toegezonden en. zal geaeht warden door dezen 
te zijn goedgekeurd, tenzij deze binnen veertien 

dagen daarna zijne bezwaren daartegen zal 
hebben kenbaar gemaakt. Zoolang er tusschen 
de vennootschap en de Regeering een eontrae
tueele band bestaat, geldt hetzelfde voor elke 
wijziging der acte van opriehting. 

Het syndieaat verbindt zieh om binnen een 
maand, nadat deze overeenkomst bij de wet 
zal zijn goedgekeurd en daarvan aan het Syn
dieaat zal zijn kennis gegeven, aan de Regeering 
het bewijs te leveren, dat het geslaagd is in het 
treffen van de financieele regeling, noodig voor 
het opriehten van bedoelde naamlooze vennoot
sehap. Laat het Syndieaat dit na, dan is 
deze overeenkomst vervallen. 

13. Het Syndieaat verplicht zich te zorgen, 
dat de in het vorige artikel bedoelde naamlooze 
vennootsehap dadelijk na hare opriehting door 
onderteekening dezer overeenk6mst van hare 
toetreding daartoe blijkt geeft. 

Door die onderteekening zal het Syndicaat als 
partij bij deze overeenkomst door die naamlooze 
vennootsehap warden vervangen en zullen alle 
reehten en verpliehtingen uit deze overeenkomst 
voor het Syndieaat voortvloeiende, op de 
naamlooze vennootschap overgaan. 

Het in het tweede lid van artikel 9 bepaalde 
zal, nadat de naamlooze vennootschap partij bij 
deze overeenkomst geworden is, in dier voege 
zijn te lezen, dat de daar bedoelde vergoedings
plieht der Regeering betrekking heeft op hetgeen 
in eenig jaar ten gevolge van het daar vermelde 
in gebreke blijven minder· aan winst gemaakt 
wordt, dan een bedrag, noodig om over dat jaar 
6 pet. uit te keeren over het door de naamlooze 
vennootseliap, overeenkomstig het vorige artikel 
of met toestemming der Regeering geplaatste 
kapitaal en bovendien op den aanschaffingsprijs 
der fabriek en hare inriehtingen eene gelijke 
afsehrijving te doen als in artikel 9 is bepaald. 

14. Indien de Regeering een verlangen te 
kennen geeft als in het eerste of in het tweede 
lid van artikel 2 vermeld, nadat de in het vorige 
artikel bedoelde naamlooze vennootschap partij 
bij deze overeenkomst geworden is, zal de Regee
ring, wanneer die naamlooze vennootsehap 
verklaart niet over genoegzaam kapitaal tot 
de verlangde uitbreiding harer fabriek te 
besehikken, in de versehafling van dat kapitaal 
op bij minnelijk overleg of anders door de in 
artikel 16 genoemde arbiters te bepalen wijze en 
voorwaarden moeten voorzien_. 

15. Indien de in artikel 12 bedoelde naam
looze vennootsehap in de oorlogswinstbelasting 
moeht warden aangeslagen en bij berekening 
harer • oorlogswinst de haar toegestane afsehrij
vingen lager warden aangenomen dan 5 pet. 
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van het bedrag waarvoor zij den haar toebe
hoorenden gron\l heeft verworven, en lager 
dan 10 pet. van het bedrag dat hare fabrieks
gebouwen en lager dan 20 pet. van het bedrag, 
dat haar de inriehting van hare fabriek heeft 
gekost, dan zal de Regeering haar vergoeden 
wat zij dientengevolge meer in die belasting 
zal hebben te betalen. 

16. Alle gesehillen, die ter zake dezer over
eenkomst tussehen de Regeering en het Syndi
eaat - na de in artikel 13 bedoelde toetr~ding 
der naamlooze vennootsehap tussehen de 
Regeering en deze _:_ moehten rijzen, zullen 
worden beslist door drie seheidsmannen, die 
als goede mannen naar billijkheid zullen 
beslissen. Elk der partijen zal een seheids
man benoemen en de twee aldus benoemden 
zullen te zamen een derden seheidsman benoe
men. De door partijen benoemde seheids
!ieden moeten een teehnisehe opleiding hebben 
gehad, terwijl de derde seheidsman een reehts
geleerde zal zijn. De partijen -zullen ieder hun 
seheidsman benoemen binnen veertien dagen 
na het aanvangstijdstip in artikel 12 genoemd, 
de,'. derde seheidsman zal binnen vier weken na 
dat tijdstip moeten worden benoemd. Moeht 
een der benoemde seheidslieden voor zijne 
funetie bedanken of die funetie om andere 
redenen niet of niet langer kunnen vervullen, 
dan zal in zijne plaats een antler warden be
noemd op de wijze hierboven voor de benoeming 
van den seheidsman bepaald, dien hij vervangt. 
Zulk~ een opengevallen plaats zal worden 
vervuld, ook al is er nog geen gesehil tussehen 
partijen gerezen. 

Laat eene der partijen de benoeming van een 
seheidsman na of kunnen de twee benoemden 
over de benoeming van een derden scheidsman 
niet tot overeenstemming komen, dan zal de 
benoeming van den ontbrekenden seheidsman 
gesehieden door de Arrondissements-Reeht
bank te Rotterdam op verzoeksehrift van eene 
der partijen nadat de andere partij op dat 
verzoeksehrift zal zijn gehoord of zal zijn opge
roe]Jen om daarop gehoord te worden. 

Aldus onder het voorbehoud in den hoofde 
dezes ;genoemd in twee exemplaren geteekend 
in Mei 1918. 

POSTHUMA, 

L. HAMBURGER. 

E. CH. PRINS. 

W. A. HOEK. 

D. Rrs. 
C. H. J. VAN HAEFTEN, 

J. H. ZEEMAN, • 

A. HAMBURGER. 

18 Jimi 1918. Mrssrn; van den Minister van 
den Minister van Binnenlandsehe Zaken 
aan de Gedeputeerde Staten der provin
cien, betreffende toepassing van de wet 
van 23 Febrnari 1918 (Staatsblad n•. 147). 

In verband met een door een der Ooileges 
van Gedeputeerde Staten tot mij gerichte vraag 
beb ik de P.er Uw College mede te deelen, 
dat de gewezen onderwijzers aan de open bare 
lagere seholen, onderwijzeressen en hoofden 
van scholen daaronder begrepen, wier krach
tens artikel 41 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs verleend wachtgeld op of na 
l Januari 1917 is ingegaan en wier wedde 
ir.gevolge r1e wet van 23 Februari 1918 (Staats 
blad n°. 147) is verboogd, zich tot de Konin
gin ki:mnen wenden om verhooging van wacht
geld, nadat bun zijne beschikking tot vaststel
ling van het bed rag dicr weddeverhooging door 
tusschenkomst van het gemeentebestuur zal 
zijn medegedeeld. 

Bij bet adres om verhooging van wachtgeld, 
hetwelk op ongezegeld papier geschreveii kan 
worden, beboort te worden overgelegd: 

10. afsehrift van het - Koninklijk besluit, 
waarbij hat wacbtgeld is verleend; 

2°. een door bet gemeentebestuur afgegeveu 
en gewaarmerkt uittreksel uit de ministerieele 
beschikking tot vaststelling der weddever
hooging. 

0 gelieve het bovenstaande namens mij ter 
kennis te brengen van de gemeentebesturen 
in Uw gewest, met verzoek bij de eerstvol
gende afgifte van attestatien de vita aan op 
wacbtgeld gE.Stelde onderwijzers hunne aan
dacht op deze circulaire te willen vestigen. 

'.<0 Juni 1918. BESLUIT, houdende regelen 
betreffende het bij de wet van 20 April 1918 
(Btaatsblad n°. 257) bedoelde onderzoek en 
nader onderzoek omtrent de geschiktheid 
voor den krijgsdienst van person en, die 
voor dien dienst ongeschikt zijn-verklaard. 
s. 429. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onzen Minister van Oorlog, Onzen Minister 
van Marine en Onzen Minister van Staat, Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, van 17 Juni 
1918, afd. Dienstplicbt, n°. 151 M.-; 

Gezien art. 1 der wet van 20 April 1918 
(Staatsblad n°. 257); , 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Waar in dit besluit wordtgesproken: 
a. van ,,onderzoek", is daaronder te verstaan 

bet onderzoek, bedcield in art. 1, eerste lid, 
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der wet van 20 April 1918 (Sta,atsblad no, 257): 
b. va11- ,,nader onderzoek", is daaronder tc 

verstaan het nader onderzoek, bedoeld in art. 1, 
tweede lid, dier wet. 

2, 1. De namen en verdere gegevens van 
hen, _die opnieuw aan een onderzoek kunnen 
;worden onderworpen, worden door den burge
meester der gemeente, waar . zij woonachtig 
zijn, ingeschreven in een keuringsregister, dat 
door hem, voor elk geboortejaar afzonderlijk, 
wordt aa1Jgelegd naar een door Onzen Minister 
van Oorlog vast te stellen model. 

2. Onze Minister van Oorlog regelt de tijd
stippen, waarop de in het vorig _ lid bedoelde 
inschrijving voor de in een bepaald jaar ge
boren personen moet zijn tot stand gekomen, 
en de wijze, waarop verder met het keurings
register wordt gehandeld. 

3. 1. Ilet onderzoek· wordt opgedi-agen aan 
de keuringsraden der militie. 
. . 2. Het nader onderzoek wordt opgedragen 
aan herkeuringsraden, voor ·elke provincie een, 
samengesteld en benoemd op de wijze als de 
keuringsraden voor de militie, met dien ver-. 
stande evenwel, dat in ·den herkeuringsraad 
meer dan twee geneeskundigen tegelijkertijd 
zitting kunnen ·hebben, . 

4. 1. ·onze Commissaris in de provincie stelt 
de· tijdstippen en plaatsen van onderzoek en 
nader onderzoek vast voor de groepen van 
personen, door Onzen Minister van Oorlog 
aan te wijzen. 

2. Van deze tijdstippen en plaatsen doet de 
burgemeester kennisgeving op de door Onzen 
Minister van Oorlog aan te geven :wijze. 

5. l. Tot het ondergaan van het. onderzoek 
verschijnt de ingeschrevene yoor den keurings
raad, aan welken het keuringsregister, waarin 
zijn naam vermeld staat, is gezonden. 

2. W enscht een ingeschrevene bij een ande
ren keuringsraad het onderzoek te ondergaan, 
dan kan de voorzitter van eerstbedoelden keu
ringsraad hem daartoe toestemming verleenen. 
Deze geeft ;an zulk een toestemming kennis 
aan den voorzitter van den k,euringsraad, die 
alsdan omti-ent den ingeschrevene uitspraak 
zal doen; en zendt daarbij een uittreksel uit 
het keuringsregister. Laatsbedoelde· voorzitter 
deelt de uitspraak zoo spoedig mogelijk mede 
aan eerstbedoelden voorzitter. 

3._ Eveneens kan do voorzitter den inge
sch_revene toestaan het onderzoek te onderg-aan 
op een anderen tijd en een andere plaats dan 
voor hem . was bepaald, met dien verstande, 
dat het onderzoek in elk geval moet plaats 
hebben v66r · den afloop van de zitting, zooals 

deze voor de gi-oep van personen, waartoe de 
ingeschrevene behoort, is geregeld. 

_6. 1. Ten aanzien van de toepassi11g.van het 
Militair Keuringsreglement worden de inge
~chrevenen be~chouwd als dienstplichtigen bij 
den landstorm. . 

2. Zoowel· bij het onderzoek als bi{het nader 
onderzoek beslissen de geneeskundige leden 
van den raad, · of de ingeschrevene geschikt, 
tJoorloopig ongeschikt of .voorgoed ongeschikt is 
voor den militairen dienst. 

3. Voor zoover in den.herkeuringsraad meer 
da~ twee geneeskundigen zitting hebben, ge
schiedt het nemen der beslissing door twee' 
van. hen, daartoe :voor elken ingeschrevene 
door den voorzitter aan te. wijzen. 

4. Indien van de twee leden·van den keu
rings- of den herkeuringsraad, die belast zijn 
met het nemen der beslissing : 

1,. de een den · gekeurde geschikt en de 
ander hem voorloopig ongeschikt of vo·orgoed 
ongeschikt- acht, wordt hij geschikt verklaard; 

2°. de een den gekeurde voorloopig onge
schikt en de ander hem voorgoed ongeschikt 
acht; wordt hij voorloopi_q ongeschikt verli:laard. 

5. De uitspraak wordt"in het openbaar mede-
gedeeld. · 

7. 1. Ter gelegenheid van het onderzoek 
geschiedt. tevens een meting van de lichaams
lengte van den ingeschrevene. 

2. De uitslag van _deze,meting wordt vastge~ 
steld door den voorzitter van den keuringsraad. 

8. Het onderzoek wordt voor denzelfden 
_persoon ten hoogste tweemaal herhaald. 

9. -1. De keuringsraad kan den binnen het 
Rijk verblijvenden ingeschrevene doen onder
zoeken op de plaats, waar hij zich bevindt, 
indien hij: 
. 10. doet blijken door ziekte of gebreken bui
ten staat te zijn voor dien raad te verschijnen ; 

2°. zich in verzekerde bewaring bevindt of 
verpleegd wordt in een rijkswerkinrichting, 
een rijksopvoedingsgesticht of een tucht~chool. 

2. · Dit onderzoek geschiedt door twee door 
den voorzitter aan te wijzen geneeskundigen. 

10. 1. De bestuurders van krankzinnigen-. 
idioten-, doofstommen- en blindengestichten 
zenden, voor elken daarin opgenomen inge
schrevene, ten minste tien dagen v66r "den dag, 
waa;op hij voor den ke_uringsraad zou moeten 
verschijnen, aan Onzeri Commissaris in de pro
vincie ·een omstandige verklaring van een ge
neeskundige omtrent den toestand van den 
ingeschreve~e, vermeldende tevens zijn oordee1. 
omtrent diens geschiktheid voor den dienst. 
Deze verklaring _mag niet vroeger zijn ·afg~-
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geven dan een maand v66r den dag, voor d<J 
keurig bepaalcl. 

2. Onze Oommissaris in de provincie zendt 
de in het vorig lid bedoelde verklaringen onver
wijld aan den voorzitter van den keuringsraad. 

11. 1. . De ingeschrevene, die woonplaats 
heeft of verblijf houdt in het buitenland, kan, 
indien hij door ziekte of gebreken buiten staat 
"is voor den keuringsraad te verschijnen, bij 
clien raad v66r de sluiting zijner z_itting een 
verklaring inzenden, die voldoet aan de ver
eischten, in de volgende leden omschreven •. 

2. Uit de verklaring moet blijken: 
10. dat de ingeschrevene - met geslachts

naam, voornamen en leeftijd aan te duiden -
wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor 
den keuringsraad te verschijnen ; 

20. dat de, ingeschrevene door ·hen, die de 
verkfaring hebben afgegeven, ongeschikt voor 
den dienst wordt geoordeelcl; 

3°. van den aard en den graad van de ziekte 
of het gebrek, op grond waarvan de onge
schiktheid aanwezig wordt geacht, zoomede 
van d~ bezwaren, door de ziekte of het gebrek 
veroorzaakt. 

3. De vorklaring mag op den dag, waarop 
zij bij den keuringsraad inkomt, niet ouder 
zijn dan twee maanden en moet zijn afgege
ven door twee geneeskundigen, dieter plaatse 
van afgifte bevoegd zijn tot uitoefening ·van 
de genees- en heelkunde. 

4. De handteekeningen van hen, die de ver
klaring hebben afgegeven, moeten behoorlijk 
voor echt zijn verklaard, onder bijvoegmg, dat 
zij, door wie de handteekeningen zijn gesteld, 
ter plaatse bernegd zijn tot uitoefening van 
de genees- en heelkunde. 

12. De keuringsraad doet uitspraak: 
a. omtrent de in art. 9 bedoelde ingeschre

venen, indien dat artikel op hen wordt toe
gepast; 

b. omtrent de in de artt. 10 en 11 bedoelde 
ingeschreven, indien te hunnen aanzien is ge
handeld naar het in die artikelen hepaalde. 

13. 1. De ingeschrevene, die geschikt is 
verklaard, kan binnen .10 dagen, te rekenen 
van den dag, waarop de uitspraak van den 
keuringsraad overeenkomstig het laatste lid 
van art. 6 is medegedeeld, een nader onder
zoek aanvragen bij den herkeuringsraad van 
de provincie, in welke hij in het keuringsregis
ter is ingeschreven. 

2. Het daartoe strekkend verzoekschrift 
wordt, tegen ontvangbewijs, ingeleverd bij den 
burgemeester der gemeente, waar de ingeschre
vene in het keuringsregister is ingeschreven. 

3. De burgemeester voorziet het verzoek
schrift van een door hem onderteekende ver
ldaring omtrent den clag, waarop het stuk bij 
hem is ontvangen, en zendt het uiterlijk den 
dag, nadat de termijn, voor het indienen van 
zoodanige ·verzoekschriften gesteld, ten aan
zien van zijn gemeente is verstreken, door aan 
den voorzitter van den herkeuringsraad. 

4. Wenscht een ingeschrevene, als in den 
aanhef van dit artikel bedoeld, voor een ande
ren herkeuringsraad het nader onderzoek te 
ondergaan, dan kan de voorzitter van den her
keuringsraad der provincie, waar hi,i in het 
keuringsregister is ingeschreven, hem daartoe 
toestemming verleenen. De voorzitter geeft 
van zulk een toestemming kennis aan den 
voorzitter van den herkeuringsraad, die alsdan· 
omtrent den ingeschrevene uitspraak zal doen, 
en zendt daarbij een uittreksel uit het keurings
register. Laatstbedoelde voorzitter deelt de 
uitspraak zoo spoedig mogelijk mede aan eerst
bedoelden voorzitter. 

14. Verschijnt de ingeschrevene niet voor 
den herkeuringsraad, dan wordt de aanvrage 
als vervallen beschouwd, tenzij hij : 

a. blijkt het verkeeren in een cler gevallen, 
bedoeld in art. 9, eemte lid, onder 1°. en 2°., 
in welk geval kan worden gehandeld op. de 
wijze, als in dat artikel ten aanzien van de 
keuring is bepaald ; 

b. blijkt te verkeeren in het geval, bedoeld 
in art. 11, eerste lid, en v66r de sluiting der 
zitting van Jen herkeuringsraad bij dien raad 
een verklaring heeft ingezonden, als in dat 
artikel omschreven. 

15. Het bepaalde in de vorige artikelen sluit 
niet uit de bevoegdheid van den ingeschrevene 
om, indien hij tot den landstorm komt te be
hooren, daarna ontslag van den dienstplicht 
bij den landstorm te vragen overeenkomstig 
het. bepaalde in art. 42 van het Landstorm
Besluit. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal viorden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Heken
kamer. 

's-Gravenhage, den 20sten Juni 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, Dlt JoNGlt. 

De Min;ste,· van 11farine, ,T. J. HAMBONNET. 

De Minister van Staal, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V, D. LINDEN. 

(Uit_qeq. '.46 Jyni 1918.) 
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20 Juni 1918. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijdom van den accijns voor zout, 
benoodigd bij het bereiden van koud
makende mengsels, dienende om koepokstof 
op temperaturen ondE:r het vriespunt 
te houden. S. 430. · 

WIJ WILHELllUNA, ENZ. 

Op de voordracht ·van Onzen Minister van 
Financien van.31 Mei 1918, nO: 169, Accijnzen; 

Gezien artikel .74, litt. i, der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n°. 227), houdende 
bepalingen omtrent den accijns op het zout, 
zooals dit artikel gelezen wordt ingevolge de 
wet van 10 December 1915 (Staatsblad n°. 
493); 

Den Raad van State. gehoo:rd. (advies van 
11 Juni 1918, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Financien van 17 Juni 1918, n°. 114, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: · 

Eenig artikel. 
Er wordt vrijdom van den accijns toegestaan 

voor het zout, benoodigd bij het bereiden van 
koudmakende mengsels, dienende om koepok
stof op temperaturen onder het vriespunt te 
houden. 

Op dezen vrijdom zijn de bepalingen der 
artikelen 2 tot en met 13 van Ons besluit van 
19 Augustus 1898 (Staatsblad n°- 202) van toe
passing, met dien verstande, dat inrichtingen 
tot bereiding van koepokstof met fabrieken of 
trafieken worden gelijkgesteld. 

Onze Minister van Financien 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 20sten Juni 1918. 

WILHELMINA. 

De .irlinister van Financien, TREUB, 

(Uitgeg. 11 Juli 1918.) 

20 Jm1i 1918. BESCHIKKING van den Minis~er 
van Waterstaat tot wij~iging van de be-
8chikking van den Minister van Landbonw, 
Nijverheid en Handel van 12 November 
1909-

De Minister van Waterstaat; 
Gezien de artt, 45 en 46, lit. b en lit. c, der 

-Ongevallenwet 1901; . 
Gelet op de. beschikking van den Minister 

van Landbonw, Nijverheid en Hand.el, van 
12 Novembe: 1909 (opgenomen in de Neder-

1918. 

landsche Staatscourant van 13 November 1901!, 
no. 266); 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
dat vraag 4 van het formnlier der loonlijsten, 

zooals dat is vastgesteld ·bif vorengenoemde 
beschikking van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, met ingang van 1 Janu
ari 1919 worde gelezen als volgt: 

,,Indien de verzekerde werkzaam is in een 
sei7,oen bedrijf, is hij (zij) uitsluitend voor den 
duur van den seizoentijd of een gedeelte daar
van in dienst genomen ?" 

's Gravenhage, :W ,T uni 1918. 
De Minister· 1;oornoemd, 0. LELY, 

21 Juni 1918. ARREST van den Hoogen Haad. 
Uit het verband der artt, 2 en 7 Wet 

Coop. Vereen. volgt, dat de bij de akte 
van oprichting gestelde voorwaarden van 
in- en uittrecting der leden niet mogen 
strijden met het bepaalde bij art. 2. Het 
is des Rechters taak om in ieder voorko
mend geval te onderzoeken of de gestelde 
voorwaarden al dan niet met het wetsvoor
schrift vereenigbaar zijn. 

Terecht heeft de Rechtbank als des wet
gevers bedoeling aan genomendat de voor
waarden het recht zelftot uittreden onaan
getast moeten la ten en dus de. uittreding 
van een lid niet afhankelijk mag worden 
gesteld van het willekeurig goeddunken 
eener ledenvergadering; dat dit bij ae·foe
passing der onderhavige reglementsbepa• 
ling _juist geschieden kan, is een uitlegging 
dier bepaling door de Rechtbank, waar
tegen in cassatie niet met vrucht kan 
worden opgekomen. 

Anders: Ooncl. 0. M. met betoog, dat 
in de hier bedoelde bepaling de grenzen, 
waarbinnen het uiitreden kan worden be
perkt, geenszins zijn overschreden. 

(Wet Coop. Vereen. art. 2.) 

Voorzitter : Mr. B. C. J. Loder. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
C. O. Segers, ·H. Hesse en H. M. A. Savelberg. 

De Coop. Vereeniging ,,Cooperatieve Rocm
boterfabriek ,,Onze Eendracht", gevestigd te 
Maasbommel, gemeente Appeltern, eischeres 

tot cassatie van een op 16 Nov, 1917 door de 
Arr.-Rechtbank te Tiel ttisschen .partijen ge
·wezen vonnis (N. J. 1918, blz. 366, Red.), 
advocaat Mr. J. Wolterbeek Muller · 

tegen: 
10'. J. ~i. van Osch en A. de Groot, hoofd der 
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openbare lagere school, echtelieden, ":'onende 
te Middelrode (Berlicum N.-B.), c.s., verweer
ders, advocaat Mr. N. C. M. A. van den Dries, 
gepleit door Mr. A. Th. M. Poort, advocaat te 
Nijmegen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddel is gesteld : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de· 

artt. 1374 en 1292 B. W., en van de artt. 7, 
11, 13, 14 en 2 der Wet van 17 November 1876 
(S. 227) tot regeling. der cooperatieve vereeni
gingen, omdat de Rechtbank een beding in de 
statuten der eischende coop. vereeniging; tot 
strekking hebbende te bepalen, dat het lidmaat
schap van een lid eindigt door opzegging mits 
drie maanden v66r den afloop van het dienst
jaar aan het bestuur schriftelijk kennis gevende 
met opgave der beweegredenen, welke redenen 
alleen ter beoordeeling der algemeene verga
dering zijn, in strijd acht met het wezen eener 
coop. vereeniging, ten onrechte, daar dit beding 
niet verhindert, dat de in- en uittreding is toe
gelaten, indien dit als essentieele vereischte 
van eene dergelijke vereeniging zou moeten 
worden aangenomen, hetgeen uit voormeld 
art. 2 niet volgt, terwijl door meergemeld beding 
uitvoering wordt gegeven aan het op straffe 
van nietigheid na te leven voorschrift van 
art. 7 voornoemd." 

Ten aanzien van het eerste onderdeel van 
het middel merk ik op, dat reeds uit het verband 
tusschen het tweede en het eerste lid van 
art. 2 der Wet op de Coop. Vereenigingen m. i. 
duidelijk blijkt, dat de in het eerste lid aan
gegeven kenmerken, van wat de wet als eene 
cooperatieve verceniging wil beschouwd zien, 
even zoovele essentie<>le vereischten_ zijn voor 
het bestaan van zo•Jdanige vereeniging, .Het 
karakter van cooperatieve vereeniging. ont
breekt, als de bedoelde kenmerken niet aan
wezig zijn. Zijn ze dat wel, dan eerst is er een 
Coop. Vereeniging en voor dat geval geeft het 
tweede lid dan nog waarborg, dat ze tlat karak
ter niet verliest,, als zij ten opziohte van een 
speciaal punt verder gaat, dan de wetgever 
z1ch·voorstelde, dat zij in den regel zou beoogen. 
' Ook de geschied,mis van de Cooperatieve Wet 
geeft steun aan die opvatting. Ten einde voor 
de in bet verkeer nieuw opgekomen vorm van 
vereeniging met vrucht algemeene regels te 
kunnen stellen, moest de wetgever, tegenover 
de andere bestaande en wettelijk geregelde 
corporaties, zijn onderwerp begrenzen en zich 
allereerst rekenschap geven, wanneer al dan 

niet eene Coop. Vereeniging aanwe-'ig was_, 
waarin dus h:et kenmerke_nde eener C:iop. 
Vereeniging gelegen was. Zijne pogingen om 
het resultaat zijner naspo1ingen clienaangaande, 
in eene definitie eener C'Jop. Vereeniging neer 
te leggen, leidde ten slotte tot de redactie van · 
het thans bestaande art. 2 der Wet en nit de 
verschillende phasen van dit proces, blijkt wel, 
dat men ten slott!l alleen dan eene corporatie 
als eene Coop. Vereeniging wilde erkennen, 
wanneer deze voor de leden eene, zij het door 
regels beperkte, vrijheid van in- en uittreclen 
wilde laten._ 

Het eerste onderded van het midd~l acht ik 
dus ongegrond. 

Ten aanzien van het tweede, zij eeist onder
zocht, of het niet reageert tegen eene feitelijke 
be3lissing, te weten · eene uitleggh:i-g van de 
strek;.:ing der onderhavige statuten. ln de 
zesde rechtsoverweging verldaart de R~chtbank, 
met de gedaagden van oorcled te zijn, dat de 
in de vijfde overweging vermelde statuten
bepa!ing, betreffende het eindigen van liclmaat
schap der Coop. Vf;)reeniging ,,Onze Eendracht", 
in strijd is m'lt het wezen eene1 Coop. Vereeni
ging, daar de wet daarvoor als essentiee l ver
eischte sre!t, dat in- en uittreden van leden· zij 
toegelaten, terwijl - vervolgt de 7de over
weging -, uittreden der leden Cinmogel(jk kan 
gemaakt worden, indien - zooals hier gebeurt, 
- de beweegreden der uittreding aan het wille
keurig goeddilllken der ledenvergadering ter 
beoordeeling wordt overgelaten. 

De kenlijke strekking van. deze redeneering 
is, de mogelijkheid, dat uittrilden van leden 
onder bepaalde omstancligheden wordt belet, 
als Litelijk door de bedoelde statutenbepaling 
gegeven, aan te merken en dan als gevolg
trekking daaruit te beslissen, dat het voor
handen zijn dier mogelijkheid een inbreuk op 
het becloeld essentiale eener Coop. Vereeniging 
ZOU zijn. 

Als de Rechtbank derhalve in de zescle over
weging indirect te kennen geeft, clat in- en uit
treding van leden bier niet is toegelaten, zie 
ii<; daarin niet eene feitelijke beslissing, waar
tegen de cassatie zou moeten afstuiten, <loch 
slechts de conclusie uit het wel feitelijk vast
gestelde, dat de hier gestelde voorwaarde, tot 
uitsluiting van uittrecling zou kunnen leiden. 

Ook al zou dat nu onder bepaalde omstandig-. 
heden · het geval zijn, clan zou daarmede uaar 
mijn oordeel, nog de beslissing van de Recht
bank niet gerecbtvaardigd zijn. Het staat vast, 
dat voorwaarden van uittreding der leden 
mogen worden gesteld (art. 7 sub. so C. W.), 
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-meer of minder zwara, naar het inzicht der 
laden. Nu spreekt het van zelf, dat van schier. 
elke voorwaarde misbruik kan worden ge-
-maakt; men moet echter rekenen met de goede 
trouw waarmede elke overeenkomst moet 
worden ten uitvoer gelegd. Onmogelijk wcirdt 
in het hier voorhanden geval, de uittreding 
alleen dan, wanneer men die goede trouw uit
schakelt en dus aan zuivere willekeur, bij het 
beoordeelen der motieven van een ontslag 
nemend lid denkt. Maar daartoe mist men elk 
recht. Op zich zelf is het zeker niet in strijd 
met de goede zeden of de openbare orde, aan 
de algemeene vergadering hier eene beslissende 
stem te geven. 

In de voorbeelden door de Rechtbank ge
geven van wel geoorloofde voorwaarden, b]ijkt 
hoe wiilekeurig de onderscbeiding wordt, als 
men bij mogelijkheid van misbruik, de ·voor
waarde zelve niet als geoorloofd erkent. De 
Rechtbank acht b.v. geoorloofd de bepaling, 
dat in elk kwartaal slechts aan een op elke 
25 leden, ontslag mag worden verleend, of dat 
leden, die zonder geldige reden - (wia moet 
dat be<iordeelen ?) - hun iidmaatschap opzeg
gen, verplicht zijn f ·300 te storten, als zij min
der clan twee jaar lid zijn geweest. Wordt uit
treden nu ook

0 

niet - praktisch - onmogelijk 
gemaakt, als men in het eerste geval tlenkt 
aan een termijn van een of meer jaren en aan 
een lid op de honderd of duizend en in het 
tweetle geval voor f 300 leest, f 3000 enz. en 
voo1 2 jaren b.v. 5 of 10 ? 

De wet laat nu ~enmaal toe, het uittreden 
door het stellen van voorwaarden te beperken 
en men heeft die te overwegen alvorens men 
toetretle. Hoewel ten slotte daarbij grenzen 
zijn, waaroverheen red31ijkerwijze niet van 
yoorwaarde sprake zou kunnen · zijn, acht ik 
die hier geenszins overschretlen en het laatste 
pnderdeel·van het middel komt mij dan ook 
gegrontl voor. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
de bestretlen uitspraak en verwijzing der zaak 

·naar de Arr.-Rechtbank te Tio!, ten einde met 
in acht neming van 's Raads arrest, verder te 
worden berecbt en afgedaan met veroortleeling 
van de verwerende partij in de kosten van 
cassatie. 

· _De Hooge Raad, enz.; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis de erf
Jaatster der verweerders, de weduwe van Os, 
lid was van de eischende Coop. -Vereeniging 
,,Onze Eendracht" ; 

dat zij haar lidmaatschap met- ingang van 

1 Sept. 1916 heeft 'opgezegd en zij 22 Oct. 
daaraanvolgende is overleden ; 

dat daarna d, Vereeniging t~gen hare ge
zamenlijke erfgenamen, de verweerders ge
vorderd heeft de veroordeeling tot betaiing van 
f 206.80 zijnde in hoofdzaak het aandeel der 
ovarledene in e~n bedrag van f 3836., dat tijdens 
het leven der erflaatster, door de Vereeniging 
zoude verloren zijn ; 

cfat verweerders die vordering op verschil
lende gronden hebben bestreden ,onder meer 
aanvoarende, dat de eisch der Vereeniging niet
ontvankelijk zoude zijn, omdat de S'.atuten de 
bepaling·inhouden dat het lidmaatschap eindigt 
door opzegging ,,mits drie maanden v66r den 
afloop van het dienstjaa,r aan het Bestuur 
kennis gevende met opgavo der beweegredenen, 
welke red1men alleen ter beoordeeling der Alge
meene Vergadering cijn", welke bepaling zij 
in str~jd achten met het wezen eener Coo-p. 
Vereeniging, daar de in- en uittreding van 
leden mogelijk moet zijn en geenszins afhanke
lijk mag worden gesteld van het oordeel der 
Algemeene Vergadering; 

dat de Rechtbank overeenkomstig de ziens
wiJze cler verweerders van oordeel, clat de ver
melde be11aling der statuten in strijd is met de 
wet, en dus niet bindend, de eischeres in hare 
vordering niet-ontvankolijk heeft verklaard ; 

0.,. dat tegen deze beslissing als middel van 
cassatie is aangevoerd: (zie cone!. Adv. Gen.); 

0. dienaangaande : 
_ dat het middel inhoudt een tweeletlige grief 
tegen de bestreden uitspraak, en wal in de 
eerste plaats deze dat de. Rechtbank ten on
rechte de mogelijkheid van uittreding der leden 
eener cooperatieve vereeniging krachtens eigen 
vrijen wil als vereischte aanmerkt voor de 
geldigheid van haar bestaan, en in de tweede 
plaats dat zij, gesteld al dat deze hare zieuswijzJ 
juist ware, de. voormelde bepaling der.Statuten 
van deze vereeniging met dien wetseisch in 
strijd heeft geacht ; 

0., dat de eerste grief is ongegrond; 
dat immers art. 2 der Wet, hetwelk aene 

omschrijving van het wezen der Coop. Vereeni
ging inhoudt, toelating van in- en uittreden der 
leden als kenmerkend vereischte voor haar 
bestaan vermeldt, en dienovereenkomstig art. 7 
voorschrijft, dat de acte van oprichting, op 
straffe van nietigheid de voorwaarden van in
en uittreding der led9n moet bevatton·; 

0. ten aanzien der tweede grief : 
dat al moge de wet zich over strekking en 

inho~d der voorwaarden niet ~itlaten, uit het 
verband dar artt. 2 en 7 volgt, dat, willen ze 
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rechtsgeldig, zijn, die voorwaarden niet mogen Hebben goedgevonden en verstaan: · D4,U I 
1918 

strijden met het bepaalde in art. 2 der wet, en te bepalen als volgt : 
het des Rechters taak is in ieder voorkomend Art. I. In den algemeenen maatregel van 
geval te onderzoeken of de gestelde voorwaarden bestuur in hoofde vermeld, worden de volgende 
al dan niet met het wetsvoorschrift vereenig- wijzigingen en aanvullingen aangebracht in de 
ba3:r zijn ; hie~a te melden hoofdstukken : 

dat nu, terwijl de Rechtbank in de zevende 
rechtsoverweging terecht als des wetgevers 
bedoel_ing heeft aangenomen, dat de voorwaar
den het recht zelf tot uittreden onaangetast 
moeten laten en dus de uittreding van een lid 
niot afhankelijk mag worden gesteld van het 
willekeurig goeddunken eener ledenvergadering, 
zij in de negende rechtsoverweging heeft beslist, 
dat dit juist geschieden ka:i bij toepassing van 
art. 7a van het onderhavige reglement naar dien 
de uittreding van een lid, onverschillig welke 
redenen hij moge opgeven, door een besluit 
der Algemeene Vergadering gehsel kan worder. 
verhinderd ; 

dat deze uitlegging der reglcim,~ntsbepaling 
is 'van feitelijken -;ard en daartegen in cassatie 
niet met vrucht kan worden opgekomen ; 

dat dus ook de tweede grief is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (N .. J.) 

22 Jiini 1918. BESLUIT, tot nadere aanvulling 
en wijziging van den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld bij de artikelen 3 en 
21 der wet van 12 Februari 1901 (Staats
blad n°. 64), vastgesteld.bij het KoninJdijk 
besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 209).' (Betreffende de kinderwetge
ving). S. 431. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen· Th'linister van 

Justitie van 27 Mei 1918, 3de afdeeling B, n°. 
597; 

Overwegende, dat. het wenschelijk is den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
bij de artikelen 3 en 21 der wet van 12 Februari 
1901 (Staatsblad n°. 64), vastgesteld bij het 
Koninklijl~ besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 209), en gewijzigd bij de Koninklijke beslui
ten van 29 October 1906 (Staatsblad n°. 274), 
10 Mei 1907 (Staatsblad n°. 99), 25 October 
1909 (Staatsblad n°. ·344), 23 September 1910 
(Staatsblad n°. 291), 28 October 1911 (Staatsblad 
n°. 328), 25 September 1916 (Staatsblad no. 
456) en 17 Juli 1917 (Staatsblad n°. 489) nader 
te wijzigen en aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juni 1918, n°. 33); 

Gelet op het naderrapportvan OnzenMinister 
yan Justitie van 20 Juni 1918, 3de afdeeling B, 
n°. 619; 

HOOFDSTUK II. 

AFDEELING III. 

TITEL III. 

a. In artikel· 159 wordt in plaats van ,,40 
cent" gelezen ,,50 cent" en in plaats v:i,n ,,50 
cent" ,,60 cent". 

-b. In artikel 161 wordt in plaats van ,,75 
cent" gelezen ,,90 cent". 

c. Tusschen de artikelen 161 en 162 wordt 
ingevoegd een nieuw artikel 16lbis, luidende: 

Ter tegemoetkoming in de kosten van ad
ministratie en toezicht kan door de vereeni
ging, stichting of instelling een subsidie worden 
genoten van ten hoogste 3 cent per hoofd en 
per dag, met welk bedrag de bij de artikelen 
159 en 161 gestelde maxima voor zooveel 
noodig worden verhoogd. 

AFDEELING IV. 

· d. In artikel 173, 2de lid, wordt in plaats van 
,,Bedoeld bestuur ' gelezen : ,,De Directeur of 
het bestuur". 

HOO:B'DSTUK III. 

AFDEELING I. 

TITEL I. 

In artikel 175 wordt tusschen: ,,161, 162" 
ingevoegd ,,16lbis,". 

II. De wijzigingen en aanvullingen bij arti
kel I van dit besluit in de IIIde Afdeeling van 
Hoofdstuk II en de Iste Afdeeling van Hoofd
stuk III gebracht, worden geacht te zijn inge
gaa:ri op 1 Januari 1918. 

III. In verband met de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden kan door Onzen 
Minister van Justitie, · voor zoover noodig met 
afwijking van het bepaalde in artikel Si van 
voormelden algemeenen maatregel van bestuur, 
naar gelang van behoefte de beste=ing van 
Rijksopvoedingsgesticlit worden gegeven aan 
voor dit doel te stichten of aan_ te wijzen in
richtingen. · 

Onze l'.lfinister voornoemd stelt regelen vast 
·voor de verdeeling der verpleegden over deze 
tijdelijke gestichten of afdeelingen daarvan; 
hij is daarbij niet gebonden aan de bepalingen-
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der artikelen 96 tot en met 101 van voormelden 
algemeenen maatregel van bestuur. 

Dit besluit zal gelijktijdig in het Staatsblad 
en de Staatscourant worden gepl_aatst en treedt 
in werking op den tweeden. dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is opgenomen en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezi:mden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 22sten Juni 1918. 
WILH.FJ,MIN A. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
(Uitgeg. 28 Juni 1918.) 

22 Jimi 1918. MrssIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koning-in in de provincien, 
betreffende N ederlandsche en Britsche 
nationa!iteit. 

Mede ter beantwoording van eenige tot mij 
gerichte vragen, heb ik de eer, ten vervolge 
.op mijn circulaire van 24 October 1917, n°. 8583, 
afdeeling B. B. mede te deelen, dat, volgens 
verkregen nadere inlicbtingen van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken, Nederlanders, die 
tevens de Britsche nationaliteit bezitten, al,; 
geboren op Britsch grondgebied of op een 
Britsch schip, zich van deze laatste nationali
teit knnnen ontdoen door na hun meerderjarig
heid een ,,Declaration of Alienage" af te leg 
gen ten overstaan van een Britschen diploma 
tieken of consnlairen am btenaar hier te land e. 

De ,,Declaration of Alienage" _is aan geen 
termijn gebonden .voor hen, die na 1 Januari 
1915 meerderjarig geworden zijn. Zie die op 
1 Januari 1915 reeds meerderjarig waren, kon
den de ,,Declaration of Alienage" slechts tot 
2 2\1:aart 1916 afleggen. 

De ,,Declaration of Alienage" moet in twee
vond warden opgemaakt overeenkomstig een 
bij deze circulaire gevoegd model en aan den 
betrokken ambtenaar worden ter hand gesteld, 
vergezeld van :' 

a. een verklaring, waaruit blijkt, dat de be
langhebbende bij zijn geboorte of gedurende 
zijn minderjarigheid de Nederlandsche natio
naliteit verwierf en die sedert niet heeft ver
loren; 

b. een Britsch geboortebewijs; 
c. de som van tien shillings, verschuldigd 

voor de inschrijving der ,,Declaration". 
CW. v. d. B. A.) 

24 Jimi 1918. BESLUIT, houdende . nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
den 13den Januari 1892 (Staatsbiad n°,. 
22), waarbij aan de Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van krarikzinnigen 
in Nederland, gevestigd te Utrecht, vergun
ning is verleend op het landgoed Bloemen
daal, te Loosduinen, een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten S. 432. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 18 Juni 1918, n°. 7897, afdeeling Volksge
zondheid en Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n° 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 
April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Aan art. 2 van het Koniriklijk besluit van 

13 Januari 1892 (Staatsblad n°. 22) wordt, aan 
het slot, een nieuw derde lid toegevoegd luidende 
als volgt: 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1920, in het gesticht 
nog 20 mannen en 20 vroilwen verpleegd 
,vorden.'' 

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

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1918. 
WILHELi\IINA. 

De 11'[ inister van Staat, 
111 inister van Binnenlandsche Zoken, 

CORT V. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 16 Juli 1918.) 

_24 Juni 1918. ARR]JST van den Hoogen Raad. 
Art la verord. winkelsluiting Amster

dam bevat een maatregel, strekkende om 
voor de gezondheid van een bepaalde 
klasse van ingezetenen der Gemeente te 
waken en dient dus een openbaar belang 
en betreft derhalve ue huishouding der 
Gemeente. 

Het artikel is niet in strijd met art. 1 
dei· Zondagswet. 

(Gemeentewet art. 135; Zondagswet art. 1.) 

Vocirzitter : Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

W. F. B. enz., requirant van cassatie _tegen 
een vonnis der Arr.-Rechtbarik te Amsterdam 
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van 5 Maart 1918, (zie Cone!. Adv.-Gen.) ; 
(Gepleit door Mr. I. van Creveld te Amster
dam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Na wijziging op 7 Februari en 13 Juni 1917 
luidt thans art. la. der Verordening op de 
Winkelsluiting te Amsterdam van 5 Mei 
1915: ,,Het is verboden, een barbierswinkel 
of kapperssalon des Zondags voor het publiek 
geopend te h;bben", terwijl tegen overtreding 
van dit verbod in art. 9 dier Verordening eene 
straf is bedreigd van ten hoogste zes dagen 
hechtenis of geldboete van f 25 a1s maximum. 

Ten aanzien van requirant nu verklaarile 
de Kantonrechter te Amsterdam op 27 Septem
ber jl., welk vonnis sedert met aanvulling van 
gronden door de Arr.-Rechtbank aldaar op 
5 Maart 1918 bevestigd werd, wettig en over-· 
tuigend bewezen, met zijne schuld daaraan : 
,,dat hij, te Amsterdam, op Zondag 22 Juli 
1917, des voormiddags omstreeks te 9½ uur, 
de door hem gehouden in perceel Sarphatistraat 
21 gevestigde barbierswinkel voor het publiek 
geopend heeft gehad, ;, waarna dit bewezene 
gequalificeerd werd als: ,,Te Amsterdam op 
Zondag een barbierswinkel voor het publiek 
geopend hebben," en requirant deswege ver
oordeeld in eene geldboete van £ 1 subsidiair 
een dag hechtenis. 

Tegen laatstgemelde uitspraak richt zich 
het , onderwerpelijk cassatieberoep ter onder
steuning waarvan bij pleidooi als eerste middel 
is aangevoerd : 

,,Schending, of verkeerde toepassing, van 
art. 144 der Grondwet en art. 135 der Gemeente
wet, in verband met art. la· der· Verordening 
op de Winkelsluiting der Gemeente Amster
dam, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij 
Raadsbesluit van 7 Februari 1917 (bedoeld 
is waarschijnhjk 13 Juni 1917), doordien' de 
Rechtbank van oordeel was, dat deze Veror
dening verbindend is, terwijl bedoelde Veror
dening als onverbindend is te beschouwen 
nu deze niet betreft het belang van de huis
houding der Gemeente, doch eene regeling 
geeft van particuliere belangen." · 

Ik acht de grief ongegrond en haar afdoende 
weer!egd door deze overweging in de bestreden 
uitspraak : ,,dat de Rechtbank zich ten dezen 
aanzien vereenigt met de gronden en beslis
sing, door den Kantonrechter in het beroepen 
vonnis aangegeven en genomen, en met dien 
Kantonrechter van oordeel is, dat het ver
richten van arbeid in voor het publiek geopende 

barbierswinkels en kapperssalons een onder
werp is, dat kan geacht worden een algemeen 
belang te zijn, en dus de huishouding der 
gemeente te betreffen, daar het belangvaneen 
uitgebreide klasse van ingezetenen dienten
gevolge kan worden gesohaad, door welken 
arbeid immers aan die ingezetenen de. overi
gens nagenoeg algemeen gebruikelijke en te
vens ook in het belang der gezondheid noodige 
Zondagsrust wordt onthouden." 

Als tweede verweer is nog voorgesteld : 
,,Schending, of verkeerde toepassing, van 

art. la van de sub. 1 vermelde Gemeente 
Verordening in verbaµd met art. 1 der Zon
dagswet van 1 Maart 1815 (S. 21), doordien 
de Rechtbank geen strijd tusschen deze bepa
ling der Verordening en gemeld wetsartikel 
aanwezig acht, welke strijd we! bestaat, nl. 
hierin, dat de Verordening · arbeid op Zondag 
in kapperssalons, enz. onbeperkt verbiedt, 
terwijl de Zondagswet de gelegenheid tot 
arbeid op Zondag met schriftelijke toestem
ming der plaatselijke regeering open laat". 

0ok dit middel zal, naar ik meen, niet tot 
cassatie kunnen leiden. Art. 1 der Zondags
wet toch spreekt van ,,openbaren arbeid" 
waaronder slechts kan worden verstaan ,,ar
beid buiten gebouwen verricht en· voor ieder 
aanschouwelijk". Waar nu feitelijk is vast
gesteld, dat de kapperssalon in kwestie op de 
bovenverdieping van perceel 21 Sarphatistraat 
te Amsterdam werd gehouden, kon in deze 
van. ,,openbaren _arbeid" riiet de rede zijn en is 
dus strijd met de Zondagswet 'uitgesloten. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Nelissen; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleido.oi: (zie 
Cone!. Adv.-Gen.); 

0., dat aan den requirant waste laste gelegd 
en dat bij het voormelde in hooger beroep 
bevestigde vonnis van het Kantongerecht ·te 
Amsterdam wettig en overtuigend is bewezen 
verklaard met requirant's schuld daaraan, dat 
hij op Zondag 22 Juli 1917 des voormiddags 
omstreeks half tien den door hem gehouden m 
perceel Sarphatistraat 21 gevestigden barbiers
winkel voor het publiek geopend heeft gehad ; 

0., dat art. la der Verordening op de Win
kelsluiting te Amsterdam, zooals deze laatste
lijk is gewijzigd bij Raadsbesluit van 13 Juni 
1917, luidt: . 
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,,Het is verboden een barbierswinkel of 
kapperss;Llon des Zondags voor het publiek 
geopend te hebben ; 

en dat bij art. 9 dier Verordening is bepaaici, 
dat overtreding van eene van hare bepalingen 
wordt gestraft niet hechtenis van ten hoogste 
zes dagen of geidboete van ten hoogste f 25 ; 

0., dat bij het eerste midci.ei van cassatie 
als grief tegen de bestreci.en beslissing wordt 
aangevoerd, dat de Rechtbank daarbij de 
verbindbaarheid der toegepaste verordening 
heeft aangenomen,. ofschoon deze iliet betreft 
het belang van de huishouding der gemeente, 
<loch particuliere beiangen regeit ; 

0. hieromtrent : 
dat art. la der voormeici.e verorci.ening, het 

_op Zondag voor het publiek geopend hebben 
van barbierswinkels en :kapperssalons ver
_biedende, beoogt te waarborgen dat kappers, 
barbiers en hunne bedienden op een van de 
dagen der week en wel op di.en dag, die bijna 
algemeen als rustdag wordt erkend, de voor 
hunne gezondheid noodzakelijke rust kunnen 
genieten; 

dat mitsdien de daarbij getroffen maatregel, 
als strekkende om voor de gezondheid van eene· 
bepaalde klasse van ingezetenen der gemeente 
te waken, dient een openbaar belang en derhalve 
betreft de huishouding der gemeente ; 

dat derhalve dit middel is ongegrond ; 
0., dat het tweede middel uitgaat van de 

Stelling, dat art. la van meergemelde verorde
ning is in strijd met art. 1 der Zondagswet, 
doch dat deze stelling is onjuist ; 

dat immers art. 1 der Zondagswet wel ver
biedt het verrichten van beroepsbezigheden, 
welke den godsdienst zouden kunnen beiem
meren en in het aigemeen van alle openbaren 
arbeid, die nie~ noodzakelijk is, cioch naast 

. dit verbod geen recht toekent om alle heroeps
bezigheden en iederen arbeid te verrichten 
die buiten het gegeven verbod vallen; 

dat dus ook dft middel is onaannemelij:k ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

'.:!4 Juni 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
Uit de getuigenverklaringen heeft de 

Rechter kunnen afleiden, dat <le aanschrij
ving en het afschrift van het advies der 
Gezondheidcommissie door beklaagcie zijn 
ontvangen. 

Art. 48, . 3° lid der W oningwet heefL 
geenszins de bedoeling oin t. a. v. de in 
art. 14 bedoelde aanschrijving een proces
sueelen vorm in bet !even te roepen, welks 
niet inachtneming het verzuim om aan de 

aanschrijving te voldoen, straffeloos zoude 
maken, doch geeft enkel een administra
tief voorschrift om ,,de ontvangst te ver
zekeren". 

(Woningwet artt. 14.en 48.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanio. 

Raden: Mrs. J. A. A. Bosch, A. P, L. Nelissen, 
Dr. L. E. Visser en J. Kosters; 

J. J. M. van E. enz., requirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Tiel van 18 April 1918, 
enz. (zie Conci. Adv.-Gen.): (Gepleit door 
Mr. J. van Kuyk te 's-Gravenhage). 

Conciusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Tegen het voorliggend vonnis der Arr.
Rechtbank te Tiel van 18 April 1918, :houdende 
bevestiging eener uitspraak van den Kanton
rechter te Druten van 15 Februari jl., waarbij 
requirant werd schuldig verklaard aan : ,,Het 
als eigenaar van eene woning niet gevolg geven 
aan eene aanschrijving overeenkomstig art. 14 
der Woningwet, zonder de bewoning te hebben 
gestaakt of de noodige maatregelen te hebben 
genomen om haar te · doen staken v66r den 
afloop van den termijn binnen welken de 
verbeteringen moeten zijn aangebracht," met 
zijne veroordeeling deswege · in eene geldboete 
van f 25 subsidiair 25 dagen hechtenis, heeft 
deze bij tijdig ingediende Memorie de navolgen
de cassatiemiddelen gesteld en ontwikkeld : 

,,I. Schending van de artt. 256, 257, 247, 
211, 221 en 391 Sv., door te bevestigen gemeld · 
vonnis van den Kantonrechter te Druten, 
niettegenstaande in dit laatste door geen 
wettig bewijsmiddel als bewezen is- aangeno
_men, dat requestrant de aanschrijving van 
Burgemeester en W ethouders der gemeente 
Warne! tot het aanbrengen van de in de in
leidende dagvaarding vermelde verbeteringen 
heeft ontvangen, en het dus te dien aanzien 
niet met redenen onikleed is." 
_ ,,II. Schending van de artt. 14, 17, 40 en 
48 der W oningwet, door te bevestigen gemeld 
vonnis van den Kantonrechter te Druten, 
terwijl daarbij was aangenomen, dat voren-·" 
gemelde aanschrijving aan den eigenaar der 
woning, waaraan de verbeteringen moesten 
worden aangebracht of den daa;bij belang
hebbende, niet bij te adviseeren dienstbrief 
moet geschieden, en art. 48 der W oningwet 
niet uitsluit, dat de aanschrijving den belang
hebbende langs anderen weg mag bereiken." 
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Beide schijnen miJ ongegrond. Het eerste, 
omdat de· Kantonreohter en met hem de 
Reohtbank kennelijk uit de verklaring van 
den Burgemeester, dat hij last gaf de aan
sohrijving uit te. reiken, uit die van den Seore
taris, dat hij haar in eene enveloppe sloot 
en aan den gemeenteveldwaohter ter hand 
stelde en uit die van genoemden veldwaohter, 
dat hij de gesloten enveloppe ten huize van 
requirant afgaf, heeft afgeleid, dat de aan
sohrijving . den laatste heeft bereikt, tegen 
welke beslissing, die mij aannemelijk lijkt, in 
_oassatie niet kan worden opgekomen. 

Het tweede, daar de Kantonreohter zioh 
geheel heeft gehouden aan den inhoud van 
Uw arrest van 26 Februari 1912, W. 9310, 
waarin wordt gezegd dat, al is · art. 48. der 
W oningwet niet streng nageleefd, indien 
vaststaat, dat eene aansohrijving den beklaagde 
heeft bereikt, d_eze geaoht moet worden te 
zijn aangesohreven. Het feit der verzending 
op de wettelijke wijze is derhalve niet, gelijk 
betoogd wordt, een essentieel bestanddeel der 
overtreding en evenmin is <lit het geval met den 
·<lag der expeditie, waarover de Woningwet 
als element het stilzwijgen bewaart. 

Ik oonoludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op de middelen van cassatie, door 
den requirant voorgesteld bij memorie, lui
dende: (zie Cone!. Adv.-Gen.); 

o.,' dat - ·met qualifioatie en strafoplegging 
als ver~eld - ten laste van requirant wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard : dat 
hij te W amel eigenaar zijnde van de aan den 
Hoogenweg te Warne! gelegen woning, kada
straal bekend gemeente Wamel, Seotie B. 
n°. 1230, op 19 October 1917 nog geen gevolg 
heeft gegeven aan de aansohrijving van B. en 
W. van Wamel d. d. 2 Juni 1917 - welke 
aanschrijving hij met overlegging van een 
afsohrift van het betreffende advies der Ge
zondheidsoommissie te Tiel heeft ontvangen -
om, waar zij beslist hadden dat het aanbrengen 
van verbeteringen aan gemelde woning· nood
zakelijk was, aan die waning binnen een 
termijn van twee maanden, te rekenen van den · 
<lag, waarop de tijd tot voorziening zou zijn 
verstreken of de aansohrijving zou zijn gehand
haafd, de navolgende verbeteringen aan te 
brengen; - de fundeering aan de buitenzijde met 
sterke cementspecie bezetten ; onder de licht-

kozijnen waterdrempels van steen of beton, 
bezet met sterke cementspeoie, aanbrengen, 
de goot aan den voorgevel met ·zink, asphalt 
of ruberoid beleggen ; - het maken van een 
portaal aan den ·hoofdingang groot ten minste 
1 M2, hoog 2.80 M., zooals <lit door den eigenaar 
bij zijn aanvraag om vergunning tot het bouwen 
der woning is aangegeven ; een draai- of 
tuimelraam in een kelder aanbrengen, of zoo 
hij daaraan de voorkeur gaf de bewoning 
dier woning voor het einde van gemelden termijn 
te staken; - hebbende hij de bewoning van 
gemelde woning niet gestaakt of de noodige 
maatregelen genomen om haar te doen staken 
voor afloop van gemelden termijn, en hebbende 
hij geen tijdige voorziening van voorm,elde 
aanschrijving gevraagd bij den Raad der 
gemeente Wamel en hebbende hij op 19 Oc
tober 1917 de gemelde voorgesohreven verbe
teringen niet volledig aangebraoht ; 

0., dat het eerste middel niet tot oassatie 
kan leiden; 

dat tooh het bevestigde vonnis o. m. als 
bewijsmiddelen inhoudt de verklaring van 

_ getuige van Oyen, seoretaris der gemeente 
Warne!, dat hij op 4 Juni 1917 in tegenwoordig
heid van getuige Bus de aansohrijving van 
B. en W. der gemeente Warne! d. d. 2 Juni 
1917 en een afsohrift 'van het advies van de 
Gezondheidsoommissie te Tiel, een en antler 
betreffende het verbeteren van de woning 
van requirant aan den Hoogenweg te Warne!,. 
heeft gestoken in een enveloppe, welke hij heeft 
gesloten en aan getuige Bus heeft ter hand 
gesteld en aan dezen heeft opgedragen die 
gesloten enveloppe uit te reiken aan ~en re
quirant en daarvan aanteekening in zijn 
zakboekje te maken ; 

en de verklaring van getuige Bus, gemeente
en onbezoldigd rijksveldwaohter te Leeuwen, 
gemeente Wamel, dat hij op 4 Jimi 1917 heeft 
gezien, dat getuige van Oyen twee papieren 
deed in een enveloppe, die enveloppe sloot, 
en·hem, getuige, opdroeg die gesloten enveloppe 
uit te reiken aan requirant ; - dat hij, getuige, 
toen is gegaan naar requirants huis en aldaar 
dezelfde gesloten enveloppe heeft uitgereikt 
en daarvan aanteekening heeft gehouden in 
zijn zakboekje; 

dat nu de Rechter uit deze getuigenver
klaringen heeft kunnen afleiden, dat de be
doelde aansohrijving en het bedoelde afschrift 
van het advies der Gezondheidsoommissie 
door requirant zijn ontvangen, terwijl de 
vraag, of hij zulks tereoht heeft gedaan, in 
oassatie niet . kan worden onderzooht ; 
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0., dat tot toelichting van het tweede 
middel is aangevoerd, dat krachtens art. 48 
alinea 3 der Woningwet de aanschrijving van 
art. 14 dier Wet geschiedt bij te adviseeren 
dienstbrief, zoodat alleen een op die wijze 
geschiede aanschrijving er · eene is overeen
komstig art. 14, tegen welker niet-naleving 
art. 40 straf bedreigt ; dat derhalve het plaats 
grijpen der aanschrijving, op de vermelde 
wijze is een element van het strafbare feit, 
welk element echter in de ten deze uitgebrachte 
dagvaarding niet wordt aangetroffen, zoodat 
aan requirant niet een strafbaar feit is ten 
laste gelegd ; 

0., dat echter ook dit middel niet tot cas
satie kan leiden ; 

dat immers art. 48, 3de lid der Woningwet -
zooals kan worden afgeleid uit het opnemen 
dezer . bepaling in een artikel, dat in zijn beide 
andere. leden zuiver administratieve regelingen 
bevat en zooals ook uit de geschiedenis van 
het artikel blijkt - geenszins de bedoeling 
heeft, om ten aanzien van de in art. 14 bedoelde 
aanschrijving een processueelen vorm in het 
leven te roepen, welks niet inachtneming het 
verzuim om aan de aanschrijving te voldoen, 
straffeloos zoude maken, doch enkel · een 
administratief voorschrift geeft om ,,de ont, 
vangst te verzekeren ;" 

dat het middel dus is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N. ,f.) 

25 J,m·i 1918. MrsHVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien, betreffende 
pensioensbijdragen van open.bare onder
wijzers. 

In artikel 4 der wet van 23 Februari 1918 
(Staatsblad no. 147) is bepaald, dat de verhoogin
gen ingevolge deze wet worden meegerekend 
bij de grondslagen, naar welke voor pensioen 
-is bij te dragen, terwijl ingevolge het bepaalde 
bij art. 2 Kon. besluit van 16 Maart (Staafs
blad n°. 160) het totaal bedrag dier verhoogin
gen aan de gemeentebesturen eerst wordt uit
betaald na afloop van het jaar, waarover zij 
berekend zijn. Te dien einde ontvangt elk 
gemeentebestuur een afschrift mijner bescbik
king, vergezeld. van een uittrelj:sel uit den 
daarbij behoorenden staat, waarbij voor ieder 
daarin met naam genoemde(n) onderwijzer(es) 
bet totaal bedrag der weddeverhooging over 
bet afgeloopen jaar is vastgesteld. Het ligt 
tevens in mijn voornemen aan Uw ·college een 
gelijkl uidend afscbrift en uittreksel uit den 

staat voor zooveel U we provincie betreft, te 
doen geworden. 

VaB de in dien staat genoemde bijdragen 
zulleii de :;,,,ettelijke kortingen zijn in te houden 
en vervolgens verantwoord moeten worden op 
de wijze, voorgeschreven bij art. 13 van het Kon. 
besluit van 21 .Februari 1906 (Staatsblad n°. 37j. 
De suppletoire pensioensbijdragen over 1917 
behooren overeenkomstig den wensch van mijn 
ambtgenoot ~an Financien v66r 1 October 1918 
te worden gestort. 

Na ontvangst van een staat, als hiervoren 
bedoeld, zal door Uw College overwogen kun
nen worden, of en zoo ja, in hoeverre sommige 
gemeentebesturen kunnen ontheven worden 
van het inzenden van suppletoire mutatielijsten 
ten einde U w College in staat te ~tell en aan 
het voorschrift van art. 2 van ·laatstgemeld 
Kon. be~luit te voldoen. 

Voor zooveel noodig merk ik hierbij op, dat 
de door mij toegekende weddeverhoogingen in 
haar geheel zullen gevoegd behooren te wor
den bij het bedrag van den pensioensgrondslag, 
die laatstelijk over 1917 door U w College was 
vastgesteld. 

De gegevens, welke de gemeentebesturen in 
de staten model Wo. aan mij verstrekt hebben 
ter berekening van de weddeverhooging, ,kun
nen buiten beschouwing blijven, aangezien 
slecbts met het krachtens de verhoogingswet 
door mij vastgestelde ·bedrag moet rekening 
gehouden worden. (W. v. d. B. A.) 

Daar Staatsblad n°. 433 bij bet verscbijnen 
van deze aflevering nog niet verschenen is, zal 
dit aan het slot van den jaargang worden opge
nornen. 

27 Juni 1918. BESLUI'l', tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestnur, als 
bedoeld in de artikelen 2 en 4- van ae Wet 
op het Testamentenregister. S. 434. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemesnschappelijke voordracht van 
0"lze Ministers van Justitie en van Financien 
van 30 Mei 1918, Afdeeling A. S., n°. 685; 

Gezien de a1·tikelen 2 en J. van de Wet op 
het Testamentenregister; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juni 1918 n°. 32) ;. 

Gelet op het natler rapport- van Onzc Yoor
noemde Ministers van 24 Juni 1918, afdeeling 
A. S., no. 667 en 25 Juni 1918, n°. 186, afdee-
ling Successie en Personeel; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
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Art. 1. De_ ontvangers der rogistratie zen
den een exemplaar der bij ber, ingekomen lijs
ten, bedoeld in artikel 49a der wet op hot 
Notarisambt, v66r den !Oden dag ·van iedere 
rnaand aan den direoteur der registratie en 
domcinen, in wiens direotie hun kantoor 
gevesttgd is. 

De ontvanger overtuigt zioh bij de viseering 
Tan de repertoria der notarissen, dat de bij 
hem ingekomen lijsten en sohriftelijke verkla
ringen, bed.oeld in het hierboven genoemd 
artikel 49a der wet op het Notarisambt, jnist 
zijn. 

Na elke ,'iseering van de repertoria van alle 
. ' in den kring van zijn kantoor resideerende 

notarissen, deelt hij _ de ontdekte verschillen, 
die van belang zijn 1-oor eene juiste aanhouding 
Tan het Testamentenregister, aan den directeur 
mede. 
, Onze Minister van Justitie stelt het model 

vast van de lijsten, bedoeld in het eerste lid 
Tan di t artikel. 

2. De ontvangers der registratie 7enden 
v66r den lOden dag der maanden Januari, 
April, Juli en October aan den direoteur eene 
lijst aanwijzende: 

l. de scc1ert 1 Januari 1890 opgemaakte 
aktcn, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van de 
Wet op het Testamentenregister, alsmcdc, de 
akten, waarbij uiterste wilsbeschikkin~en wor: 
_den herroep(m of olographlesche testamenten 
worden teruggenomen, alle deze akten voor 
mover zij gedurende het afgeloopen kwartaal 
te hunnen kantore ziJn geregistreerd of waar
van in dat kwartaal de verschuldigcte reohten 
·zijn betaald of onverhaalbaar zijn gebleken. 
· 2. de sadert 1 Januari 1890 opgerr,aakte 
-akten, oevaitende schenkingen van de geheele 
of gedeeltelijke nalatenschap van personen, 

-die in bet afgeloopen kwartaal zijn overleden 
oi vermoedelijk overleden verklaard. 

Die lijst vermeldt de voornamen, den naam 
en de woonplaats van den persoon, die de oe
schikkingen maakte, het jaar, de maand en 
den dag van overlijden of van de verklaring 
van vermoedelijk overlijden, den naam en de 
standpla'1ts van den notaris, tc wiens ovnstaan 
de akte is verleden en de d!Lgteekening dor 
akte. 

Tndien bij de akte vro"gere beschikkingen ~ijn 
hArr0epen, wordt hiervan melding geroaakt. 

Zijn gedurende een kwartaal geen akten op 
de lijst gebracht, dan wordt dit aan den direc
teur medegedeeld. 

3, De directfmrs zenden de lijsten, in de 
baide vorige artikelen vermeld, v66r dP.n 20sten 

dagvan de maand, waarin zij werden ontva'ngen, 
metgeleidebrief aan Onzen Minister van Justitie. 

Zij zenden tegelijk in de ontvangen opgaven 
van door de ontvangers ontdekte verschillen. 

4. Op de lijsten, bedoeld in artikel 6 van 
· de Wet ·op het Testamentenregister, vermeldt 
de ontvanger der registratie of zijn ambtge
noot der successierechten achter de namen dcr 
personen, van wie dit ten kantore bekend is, 
dat ze z,in overleden of vermoedelijk overleden 
verklaard, met aanduiding tevens van het jaar, 
de maand en den dag, waarop dit heeft plaatB 
gehad. 

De ontvangers zenden de lijsten eenmaal 
per maand door tusschenkomst van den direc
teur aan Onzen Minister van ,Tustitie. 

Onze Minister van Justitie stelt het model 
vast van de lijsten, bedoeld in bet !ste lid van 
dit artikel.· 

5. De inliohtingen uit de Testamentenre
gisters worden - ten opzichte van elken per
soon afzonderlijk - schriftelijk aangevraagd 
bij den ontvanger der successiereehten, in den 
kring van wiens kantoor de erflater of vermoede
lijk overleden verklaarde zijne laatste woon
plaats had. 

Was deze woonplaats niet hier te lande, 
.dan kan de aanvraag worden ingediend bij 
iederen ontvanger der successierechten. 

fu elke aanvraag wordt melding geniaakt 
van 9-e voornamen en den naam van den 
erflater of vermoedelijk overleden verklaarde, 
van zijn beroep of maatschappelijke betrekking, 
van zijne laatste woonplaats, alsmede van de 
plaats, het jaar, de maand en den dag zijner 
geboorte. Ook vroegere woonplaatsen, voor 
zoover bekend, worden vermeld. 

Onze Minister van Justitie stelt het model 
vast der aanvraag, bedoeld in het vorige lid. 

6. Bij het indienen van de aanvra:i.g wordt 
ten kantore van den ontvanger een bedrag 
van f 2,50 betaald als vergoeding voor het 
verstrekken der inlichtingen. 

7. De ontvanger overtuigt zich, dat de 
persoon, omtrent wiens beschikkingen inlioh
tingen worden gevraagd, is overleden of 
vermoedelijk overleden verklaard. Indien een 
of ander niet blijkt uit de gegevens, te zijnen 
kantore voorhanden, vraagt hij overlegging 
van de noodige bewijzen. 

Hij zendt daarna de aanvraag, voorzien van 
de vermelding der inontvangstelling -van de 
betaalde vergoeding, zoo spoedig mogelijk 
rechtstreeks aan het Departement van Justitie 
(Bureau Testamentenregister). 

8. De gevraagde inlichtingen worden zoo 
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spoerlig mogelijk verstrekt door tusschenkomst 
van den ontvanger rler successierechten, die 
de aanvraag heeft ingezonden. 

9. Oaze Minister van Justitie zendt eene 
opgaaf van de ingekomen aanvragen na afloop 
van elk lialEjaar aan den directeur der registra
tie en doreeinen, tot wiens directie het kantoor 
van den in het vorig a1tikel bedoelden ont
vanger behoort. 

10. Overal waar in dit besl~it sprake is 
van e3n rapertorium, wordt daaronder verstaan 
een ngister, zooals bedoeld bij artikel 19 der 
Registratiewet 1917. 

11. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad en van de 
·Staatscozlrant, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van -Finan
cien zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer en aan rlen Raad van State:. 

's-Gravenhage, den 27sten Juni 1918. 

WILHELMINA. 

De JJ,inister van Justitie, B. 0R'L 

De lrfinister van Finanoien, TREUB. 

(Uitgeg. 8 Juli 1918.) 

28 Jimi 1918 .. BESLUIT, houdende- regelen 
omtrent de beschikbaarstelling van beur
zen ten behoeve van Indische jongelieden 
voor hunne v,erdere studie in Nederland. 
s. 435. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
. Kolonien van 25 Juni 1918, 5de Afdeeling 
n°. 23; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Gouverneur-Generaal van Neder

landsch-rndie kan jaarlijks binnen de grenzen 
der begrooting aan jongelieden, Nederlandsche 
onderdanen zijnde, die, na in Nederlandsch
Indie het getuigschrift van met goed gevolg 

· afgelegd eindexamen eener hoogere burger
school met vijfjarigen leergang of een daarmede 
gelijkgesteld getuigschrift te hebben verworven, 
de studie wenschen te ondernemen aan een der 
N ederlandsche universiteiten of hoogescholen, 
dan wel in N ederland het ex amen, bedoeld in 
de artikelen 12 en 13 der Hooger onderwijswet 
wenschen af te leggen om vervolgens de studie 

· aan de universiteit te ondernem.en, ter gedeel
telijke bestrijding van de kosten hunner studie, 

beurzen verleenen ten bedrage van ten· hoogste 
f 800 (achthonderd gulden) per beurs en per 
jaar. 

2. Elke beurs wordt voor een door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie te 
bepalen termijn . toegekend, doch kan door 
Onzen Minister van Kolonien worden inge
trokken: 

a. Indien de betrokkene uit anderen hoofde 
in het genot treedt van eene studietoelage ten 
laste van de Indische geldmiddelen ; 

b. indien de betrokkene zich niet blijft 
oriderscheiden door ijver, vorderingen en goed 
gedrag, ter beoordeeling van Onzen voor
noemden Minister. 

In bijzondere gevallen, mede te zijner be-_ 
oordeeling, ' kan Onze voornoemde Minister 
den termijn, waarvoor de beurs werd toegekend", 
een of meer malen verlengen. 

3. De jongelieden, aan wie eene beurs is 
toegekend, genieten vrijen overtocht naar 
N ederland als landsreiziger der 2de klasse en 
eene vergoeding voor uitrustingskosten ten 
bedrage van f 200 (tweehonderd gulden). 

4. Om voor de toekenning van eene beurs 
in aanmerking te komen, wordt vereischt dat : 

a. de jongelieden of hunne ouders of voog
den niet in staat zijn alle. studiekosten te 
dragen, doch wel de studie-uitgaven boven het 
berlrag der beurs kunnen bestrijden; 

b. de betrokkenen lichamellijk en ook 
overigens zoowel wat aanleg en ontwikkeling 
als wat karaktereigenschappen betreft voor 
de beoogde studie ten voile geschikt worden 
geacht, een en antler ter beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal van NerJ,erlandsch-Indie. 

5. De ter uitvoering van deze regeling 
noodige voorschriften worden, voor zooveel 
de toekenning van de beurzen, de regeling 
van den overtocht naar Nederland en de ver
goeding voor uitrustingskosten betreft door 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indie, en voor zooveel de uitbetaling en de 
intrekking van de beurzen, zoomede de ver
lenging van den termijn waarvoor zij zijn toe
gekend aangaat, door Onzen Minister van 
Kolonien vastgesteld .. 

6. De uitgaven uit dit besluit voortvloeiende 
,vorden gekweten, voor zoover de uitgaven 
in N ederland betreft ten laste van het eerste 
hoofdstuk, en voor zoover die in N ederlandsch
l ndie betreft ten laste van het tweede hoofd
stuk der begrooting van Nederlandsch-Indie. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Juni H/18 .. 
WILHELMINA. 

De 1lfin. van Kolonien, TH. B. PLEY'.fE. 
(Uitgeg. 20 Juli 1918.) 

28 Juni 1918. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den lsten 
October 1917 (Staatsblad n°. 594) (Giro-
besluit). S. 436. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 Mei 1918, no. 72 M., afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juni 1918, n°. 45); 

Gezien het·nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22'Juni 1918, no. M. 94, 
afdeeling Posterij en en Telegrafie ; 

Hebben gocdgevonden en- verstaan : 
Ons besluit van den lsten October 1917 

(Staritsblad n °. 594·) te wijzigen als volgt : 
Art. I. Iu artikel 4 wordt in plaats van 

,,f 50" gelezen ,,f 10". 
Art. II. De aaPhef van artikel 9 wordt,: 

,,Postcheque-, postwissel-, quitantie- en ver
rekenbedragen". 

Art. III. Aan het lste lid van artikel 10 
wordt toegevoegd: 

Onze Minister van ,vaterstaat, iR bevoegd 
regelen· te stellen voor ·het gebruiken van 
cheques hooger dan f 5000. 

Iu bepaalde gevallen kunnen zoodanige 
cheques op verzoek van rekeninghouders door 
den directeur worden toegelaten. 

Art. IV. Iu het lste lid van artikel 14. worden 
de bedragen van f 100, genoemd .sub letter b, 
verhoogd tot f 500; en wordt het bepaslde 
sub c II gelezen al s volgt : 

II. als er twee kantoren bij betrokkPn 7.ijn, 
voor bedragen : 
tot en met t 2000 . . • • 5 cent; 
boven f 2000 tot en met f 4,000 10 

£ 4000 f 6,000 15 
.f 6000 ,, ,, f R,000 20 
f 8000 ,, ,, ,, . f 10,000 25 ,, 

en voor elke f 10,000 of gedeelte van £ 10,00(1 
daarboven 5 cent. 

Art. V. Iu het lste lid van ardkel 15 wordt 
in plaats van ,,ten name van ambtena:ren als 
zoodanig en", gelezen: ,,ten dienste van"; 

Iu het 2de lid van artikel 15 vervallen de 
woorden : ,,alleen daarvoor dienende", alsmede 
de komma's waartusschen deze woorden staan. 

Art. VI. 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 voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit; hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant ge
plaatst, en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 28sten Juni 1918. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Waterstaat, C. LELY. 
( Utigeg. 10 Juli 1918.) 

29 Juni 1918. BESLUIT, tot wijziging_ van 
het gewijzigde Koninklijk besluit van 
21 April 1908 (Staatsblad n°. ll8), nopens 
de cursussen bij het wapen der infanterie. 
s. 437. 

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

Oorlog van 6 Juni 1918, Ilde afd., n°. 21; 
- Overwegende, dat het wenschelijk is, wijzi

ging te brengen in het Koninklijk besluit van 
21 April 1908 (Staatsblad n°. ll8), zooals dat 
luidt met inachtneming van het Koninklijk 
besluit van 24 Juni 19ll (Staatsblad n°. 155); 

Gezien artikel 5 der wet van 21 · Juli 1890 
(Staatsblad 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; 

Den Raad van State gehoord (ad·des van 
18 Juni 1918, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Juni 1918, Ilde afd., 
n°. ll9; 

Hebben goedgevondenen verstaan te bepalen: 
-dat met ingang van 1 October .1918, aan 
het voormelde Koninklijke besluit van 21 April 
1908 (Staatsblad n°. ll8) een artikel vier wordt 
toegevoegd, luidende : 

,,Artikel vier. Behalve in de bij artikel 20 
der wet van 21 Juli 1890 (Staatsblad no. 126) 
gerioemde vakken wordt aan een cursus onder
wijs gegeven in:· 

de Hoogduitsche taal en de Engelsche taal". 
Onze Minister van Oorlog 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 29sten Juni 1918. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Oorlog, DE JoNGE. 
( Uitgeg. 13 Juli 1918.) 
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29 Juni 1918. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van overschotten op de begrooting van 
uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie · voor het dienstjaar 1917, 
welke worden toegevoegd a,an de begroo
ting van uitgaven voor het dienstjaar 1918. 
s. 437A. 

1 Juli 1918. BESLUIT, tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding vari de wet 
op het Testamentenregister. S. 438. 

Bepaald op 10' J·ttli 1918. 

1 Juli 1918. BESLUIT, tot W\JZifmg van het 
S'ldert herhaaldelijk gewijzigd Xoninklijk 
Besluit van 10 November 1892 (Staatsblad 
n°. 253), houdende vaststelling van de 
reglementaire bepalingen ter uitvoering 
van de wet betrekkelijk de inkwartieringen 
en het onderhoud van het krijgsvolk en de 
transporten en leverantien voor de legers 
of verdedigingswerken van het Rijk ge
vorderd. S. 439. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers . van 

Oorlog, van Staat, van Binnenlandsche Zaken, 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, van Fi
nancien, van Marine en van Kolonien, onder
scheidenlijk van 16 April 1918, Iste Afd. n°. 86, 
van 16 April 1918 n°. 3561, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, van 19 April 1918, n°. 22259, 
afdeeling Crisiszaken, bureau A. Z., van 19 
Aprill91 '<, n °. 88, afdeeling· Generale Thesaurie, 
19 Aprfl 1918, afdeeling B, n°. 61, en 19. April 
1918, n°. 32; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Mei 1918, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
voornoemd van 17 Mei 1918, Iste Afd. n°; 137, 
van 22 M'li 1918, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur n°. 4557, van 12 Jurii 19i8, afdeeling 
Crisiszaken, n°. 25829, Bureau A. Z., van 18 
Juni 1918, afdeeling Generale Thesaurie, n°.123, 
yan 29 Juni 1918, Bureau B, n°. 60, en van 
29 Juni 1918, n°. 10. 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, dat ook de territoriale bevelhebbers de 
bevoegdheid hebben tot het doen van aanvragen 
·overeenkomstig artikel 4 der Wet van 14 Sep-
tember 1866 (Staatsblad no. 138); · 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat de hierna volgende wijzigingen worden ge
bracht in het sedert herhaaldelijk gewijzigd 
·Koninklijk besluit van 10 November 1892 
(Staatsblad n°. 253), houdende vaststelling van 
de reglementaire bepalingen ter uitvoering van 

de wet betrekkelijk de inkwartieringen en het 
onderhoud van het krijgsvolk en de transporten 
en leverantien voor de legers of verdediging-s
werken van het Rijk gevorderd.· 

Art. 1. In de opsomming, gesteld onder 1°. 
van artikel 1 van genoemd Besluit, wordt tus
schen ,,de commandanten van verdedigings
linien of stellingen" en ,,de bevelhebbers in de 
militaire afdeelingen" ingevoegd : ,,de terri
toriale bevelhebbers". 

2. Toegevoegd wordt een nieuw a1tikel 46, 
luidende : Dit besluit kan worden aangehaald 
als ,,Inkwartieringsbesluit 1892". 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnenland
sche Zaken, van Landbouw, Nijverheid en Han
del, van Financien, van Marine en van Kolonien 
zijn, ieder voor ·zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan genoemde 
Ministers en aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten Juli 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE J0NGE. 
De Min. van Staat, 111 in. van Binnenl. Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
De 1l!inister van F-inancien, TREUB. 
De :Minister van .Marine a. i., '.l'H. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 16 Juli 1918;) 

1 Juli 1918. BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 15 Decem
ber 1910 (Staatsblad n°. 369), tot uitvoering 

- van de wet _op de _Rijkspostspaarbank. 
s. 440. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Financien van 16 Mei 1918, 
n°. 33, afd. Rijkspostspaarbank, Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, en van 18 Mei 1918, 
n°. 113, Generale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juni 1918, n°: 44); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 28 Juni 1918, n°. 33, 
afd. Rijkspostspaarbank, Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, en van 21 Juni 1918, n°. 196, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen als volgt-: 
Art. 1. Artikel 23, eerste lid, van Ons be

sluit van 15 December 1910 (Staatsblad n°. 369) 
·wordt gelezen als volgt : 

,,Voor den aankoop .van inschrijvingen in 
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een Grootboek van de Nationale Schuld, rente
gevende obligatien ten laste van den Staat, 
of certificaten aan toonder van inschrijvingen 
in een Grootboek, als bedoeld bij artikel 22, 

' wordt aan den inlegger, te wiens behoeve de 
aankoop geschiedt, behalve de koopprijs, de 
loopende rente van den laatsten verschijndag 
tot aan den dag van aankoop, en de zegelkosten 
der nota van aankoop, als co=issieloon in 
rekening gebracht hetzelfde bedrag als door 
hem volgens het reglement van de vereeniging 
voor den effectenhandel te Amsterdam ver
schuldigd zoude zijn, wanneer de aankoop van 
de inschrijvingen, obligatien of certificaten ter 
beurze van Amsterdam zonder tusschenkomst 
der Rijkspostspaarbank ware geschied, alsmede 
indien het betreft den aankoop van obligatien 
of certificaten bovenbedoeld, het bij artikel 11 
der wet tot regeling der brievenposterij, waar
van de tekst is bekend gemaakt bij het Konink
lijk besluit van 9 October 1908 (Staatsblad 
n°. 316), vastgesteld recht voor aangeteekende 
brieven met aangegeven waarde." 

2. Artikel 24, derde lid, van Ons voren
genoemd besluit wordt gelezen als volgt : 

,,Na afschrijving op het spaarbankboekje 
van het wegens de inschrijving op het Staats
schuldboekje door den inlegger verschuldigd 
bedrag, daaronder begrepen een commissieloon· 
gelijk aan dat hetwelk volgens ·het reglement 
der vereeniging voor den effectenhandel te 
Amsterdam aan hem in rekening zoude worden 
gebracht bij aankoop ter beurze van Amsterdam 
van eene inschrijving in het Grootboek der_ 
3 pet. Nationale Schuld tot hetzelfde bedrag 

· als. op het Staatsschuldboekje wordt in- of 
bijgeschreven, worden a.e beide boekjes toege
zonden aan den directeur van het kantoor, 
hetwelk daartoe in de in het eerste lid bedoelde 
aanvrage is aangewezen en ter beschikking van 
den inlegger gesteld tegen intrekking van het. in 
het tweede lid bedoelde bewijs van overneming/' 

3. Artikel 26, vijfde lid, van· Ons voren
genoemd besluit wordt gelezen als volgt : 

,,Het commissieloon, hetwelk bij de bepaling 
van het bedrag der in dit artikel bedoelde 
betaling in rekening wordt gebracht, is gelijk 
aan dat, hetwelk volgens het reglement van 
de vereeniging voor den effectenhandel te 
Amsterdam door den inlegg!lr verschuldigd 
zoude zijn bij verkoop ter beurze van Amsterdam 
van eene inschrijving in het Grootboek· der 
3 pet. N ationale Schuld tot hetzelfde bedrag als 
op het. Staatsschuldboekje wordt afgeschreven." 

'Onze Ministers van-Waterstaat en van Finan
cien zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den lsten Juli 1918. 
WILHELMINA. 

De 1vl inister van W atefstaat, C. LEL Y. 

De .Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 11 Juli 1918.) 

3 Juli 1918. BESLUIT, tot toepasselijkverkla
ring van eenige artikelen van de wet· van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten, 
op schurft (scabies). S. 441. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat schurft (scabies) in ver
schillende deelen van het Rijk voorkomt ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 11 Mei 1918, n°. 6024, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juni 1918 n°. 34); . 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1918, n°. 8650, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De voorschriften van de artikelen 

2, 3, 4, 5, voor zooveel betreft, de woorden 
,,De burgemeester is bevoegd besmette of van 
besmetting verdachte voorwerpen ten koste 
van de gemeente te doen ontsmetten", 6, 19, 
26, 27 en 28 van de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), tot voorziening tegen 
besmettelijke ziekten, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 27 April 1.912 (Staatsblad n°. 165), 
zijn gedurende een jaar in het geheele Rijk 
van toepassing op schurft (scabies). 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staat8-
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den Juli 1918. 
. WILHELMINA. 

De .Min. van Staat, 11Iin. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 22 Juli 1918.) 
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3 Juli 1918. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog betreffende vergoeding wegens 
kostwinnerschap. 

Voor de beoordeeling van hetgeen een gezin 
derft door· het verblijf in werkelijken dienst 
van den dienstplichtigen kostwinner werd tot 
nog toe tot grondslag genomen het loon, dat 

, deze genoot ten tijde van zijne opkomst. Aan 
dat loon werd vastgehouden, omdat de kansen, 
dat de dienstplichtige in den tijd, dien hij onder 
de wapenen doorbrengt, een hooger loon zou 
hebben bereikt, tot dusver te onzeker werden 
geacht om dit hoogere loon als basis aan te 
nemen. 

Nu intusschen het getal bedrijven, waarin 
de loonen belangrijk gestegen zijn, steeds toe
neemt, en in het algemeen moet worden aan
genomen, dat het loon groot genoeg is om daar
mede te kunnen voorzien of in toereikende 
mate te kunnen bijdragen in ·de behoeften -van 
het gezin, is het mijn wensch, datU, van 16 Juli, 
a.s. af, voor den verderen duur· der tegenwoor-

. dige buitengewone tijdsomstandigheden aan
neemt, dat hetgeen de verwanten derven ten
gevolge van het verblijf in werkelijken dienst 
van den dienstplichtige in den regel niet minder 
is dan hetgeen zij aan vergoeding zouden be: 
hoeven ter voorko_ming van een tekort aan 
voldoende middelen tot levensonderhoud. 

U gelieve derhalve ter zake van het verblijf 
in werkelijken dienst na 15_ Juli 1918 de ver
goedingen te regelen naar de noodzakelijke 
gezinsbehoeften. Voor de berekening van 
hetgeen de gezinnen voor levensonderboud 
aan inkomsten noodig hebben, dient U zich 
stipt te bouden aan den U door den Comm. 
der Kon. verstrekten maatstaf. Mocht U het 
in een ·bepaald geval noodig acbten van· dien 
maatstaf af te wijken, dan behoort U daartoe 
niet over· te gaan dan na mijne machtiging 
daartoe te hebben verkregen. 

Ik meen goed te doen U er nog op te wijzen, 
dat. de vergoedingen ook in bet stelsel ,,vergoe
ding volgens de gezinsbeboeften" in geen 
geval bet bij de wet gestelde maximum (thans 
f 3 per dag) mogen overschrijden en dat bij 
toepassing van dit ·stelsel de aanleiding tot het 
verleenen van bijslag komt te vervallen, zoodat 
U er zicb van behoort te onthouden ter zake 
van het verblijf in werkelijken dienst, voor zoo
ver dit valt na 15 Juli a.s., op de vergoeding 
bovendien bijslag toe te kennen.- (Gem.-stem.) 

4 Juli 1918. BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
van de bepalingen omtrent de zeebrieven 
en jaarpassen inNederlandsch-Indie. S.442. 

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

Kolonien van 18 Juni 1918, 4·de Afdeeling, 
n°. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juni 1918, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juli 1918, 4de Afdee
ling, n°. 59; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het tweede lid van artikel 6 der bepalingen 

omtrent de zeebrieven en jaarpassen in Neder-· 
landsch-Indie (Nederlandsch Staatsblad 1905 
n°. 116, Indisch Staatsblad 1905, n°. 316) wordt 
gelezen als volgt : · 

,,Bij het binnenkomen kan echter het hoofd 
van gewestelijk bestuur onder de noodige voor
waarden vergunning verleenen, om zoodanig 
schip naar de bestemmingsplaats over te bren
gen en ·om daar of elders de lading op te slaan; 
hij is mede bevoegd om onder door hem te 
stellen voorwaarden te vergunnen, dat in zijn 
gewest nieuw aangebouwde schepen, wier 
haven van bestemming binnen Nederlandsch
lndie is gelegen, daarheen worden overgebracht 
zonder voorzien te zijn val). een zeebrief of een 
jaarpas''. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
-Buitenlandsohe Zaken en aan 'den Raad van 
State. 

's-Gravenbage, den 4den Juli 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, Tu. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 20 Juli 1918.) 

4 Jiili 1918. BESLUIT, betreffende vrijstel-
ling van- het verbod, vervat in art. 38 der 
Wet tot regeling van bet Lager Onderwijs. 

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

D. Rietveld de Hondt, hoofd eener openbare 
lagere school te Y erseke, tegen: het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland van 8 Fe
bruari 1918, n°. 31, l• afd., om hem_ niet de 
vrijstelling te verleenen van het in art. 38 der 
wet tot regeling van het Lager Onderwijs ver
vat verbod; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Juni 1918, n°. 213;. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van. Binnenlandsche Zaken, 
van 25 Juni 1918, n°. 11561, afd. 0. ; 
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Oven'l'.'egende : cl.at nadat D. Rietveld de 
Hondt, hoofd van de openbare lagere. school 
n°. 1 te Ye rseke, Gedeputeerde S~aten vrijstel
ling had verzocht van het in art. 38 der wet 
tot regeling van het Lager Onderwijs vervat 
verbod, opdat hij het ambt van ontvanger
griffier van den Nieuw-Olzende-polder kan 
bekleeden, Gedeputeerde Staten bij besluit 
van 8 Februari 1918 n°. 31, 1° afd., de gevraagde 
vrijstelling hebben geweigerd; _ 

dat Gedeputeerde Staten hebben overwogen, 
dat de appellant nevens z:ijne hoofdbetrekking 
reeds bekleedt de betrekking · van kassier van 
de Boerenleenbank in z:ijne gemeente, waar
door volg ens het bericht van het gemeente -
bestuur, zijn v rije Zaterdag bijna geheel bezet 
is; dat het in dit geval niet gewenscht moet 
word.en geacht de betrekking van hoofd der 
school te vereenigen met die van ontvanger
griffier van sen polder, aangezien die vereeni-

. ging toch, met het' obg op de aan laatstgenoemde 
betrekking verbonden werkzaamheden, schade 
zou kunnen toebrengen aan de hoofdbetrekldng 
van den appellant, het besturen van en het 
onderw:ijs geven aan eene openbare lagere 
school; 

dat van het b esl~it van Gedeputeerde Staten 
D. Rietveld de Hondt bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende cl.at Ji:ij in de vergadering 
van Ingelanden van den Nieuw-Olzende-polder 
te Yerseke, gehouden den len September 1917, 
met algemeene (11) stemmen werd benoemd 
tot Ontvanger-Griffier van dien polder; dat 
hij irlgevolge art. 38 der wet op het Lager 
Onderwijs van Gedeputeerde Staten van Zee
land verlof gevraagd heeft am de betrekking 
van Ontvanger-Griffier van den Nieuw-Olzende
polder te mogen bekleeden; dat hem evenwel 
de vereischte dispensatie is geweigerd; dat die 
weigering berust op een bericht van Burge -
meester en W ethouders van Y erseke, als zoude 
des appellants vrije Zaterdag bijna geheel 
bezet zijn met werkzaamheden als kassier van 
de Boerenleenbank te Yerseke; dat art. 38 
van de wet op het lager onderwijs bepaalt dat 
in een geval als het bovenvermelde de districts
schoolopziener zal gehoord word.en ; dat de 
appellant niet gaarne de goede trouw van 
Burgemeester en Wethouders van Yerseke 
zou willen betw:ijfelen, doch mag constateeren, 
dat de aan Burgemeester en vVethouders ge
geven inlichtingen onjuist zijn, 't geen te meer. 
te begrijpen is als meegedeeld kan worden dat 
geen der leden ·van het Dagelijksch Bestuur 
van Yerseke lid van de Boerenleenbank is; dat 
uit de verklaring van het Bestuur en den Raad: 

van Toezicht van de Boerenleenbank te Y erseke 
blijkt, dat des appellants vrije• Zaterdag maar 
voor een klein deel bezet is ; dat voor het ver
vullen der betrekking van Ontvanger-Griffier 
van een polder van de grootte van den Nieuw
Olzende-polder (bijna 

0

166 H.A. schotbaar lang, 
verdeeld over 37 eigenaren) dooreen gerekend 
ten hoogste ~en uur per week werk noodig is, 
er bij gerekend de paar Bestuursvergad,eringen 
en een Algemeene vergadering van Ingelanden 
per jaar, welke alle op Zaterdag kunnen ge
houden worden ; dat de geringe werkzaam
heden aan het Ontvanger-Griffierscha p van 
den Nieuw-Olzende-polder verbonden, zich 
afspiegelen in het salaris van f 120 per jaar ; 
dat dus het bekleeden van bovenbedoeld 
Ontvanger-Griffierschap in gezonden zin geen 
·schade kan toebrengen aan de hoofdbetrekldng 
van den appellant, het besturen -van en het 
onderwijs geven- aan eene openbare lagere 
school; 

Overwegende: _dat ook naar het oord,eel van 
het schooltoezicht, de vrees van· Gedeputeerde 
Staten dat de belangen van het ond,erwijs 
schade zullen lijden door een den appellant 
de gevraagde vrijstelling te verleenen, niet 
is gewettigd ; 

dat bovendien de vrijstelling voor intrekking 
vatbaar is ·wanneer blijkt dat de belangen van 
het onderwijs dit vorderen ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Zeeland, aan 
D. RietveJd de Hondt, hoofd e\)ner openbare 
lagere school te Y erseke vrijstelling te verleenen 
van de verbodsbepaling bedoeld in art. 38 der 
wet op het Lager Onderwijs. 

Onze Minister ·van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (W. v. d. B. A.) 

29/4 Juli 1918. MISSIVE van de Ministers 
:van Justitie en Binnenland,sche Zaken 
betreffende v\)rklaringen van geboorte. 

Ter gelegenheid van de behandeling van het 
IVde Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
1916 en 1917, is de wenschel:ijkheid betoogd 
van zoogenaamde beredeneerde uittreksels uit 
de registers van den burgerlijken stand, waa:.in 
de kantmeldingen, welke op de aide voorkomen, 
zijn verwerkt. In verband hiermede is over
wogen de verkrijgbaarstelling van aan de 
geboorteregisters . te ontleenen verklaringen, 
welke eventueel onwettige geboorte niet aan
stonds aan het licht zouden brengen. 
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lnderdaad kan bet onder omstandigbeden 
ongewenscbt wezen, dat kinderen, onbekend 
met hunne onwettige geboorte, daarvan kennis 
krijgeu uit eeu afschrift van/of uittreksel uit 
huune geboorte-akte. Dit zal niet alleen het 
geval zijn, waar het betreft kinderen, die zijn 
erkend of gewettigd, maar ook voor natµurlijke 
kinderen, die door geen der ouders of slechts 
door de moeder zijn erkend. 

Op <lien grond zouden de ondergeteekenden 
gaarne zien, dat U HoogEde!Gestr. ter kennis 
bracbt van de· ambtenaren van den burgerlijken 
stand in Uw gewest, dat geen bezwaar bestaat, 
dat hunner:,;ijds op ve~zoek van belangheb
benderi worden afgegeven verklaringen van 
geboorte, slechts inhoudende plaats, <lag en 
jaar van geboorte, alsmede hunnen geslachts
naam en voornamen van het kind. Als ge
slachtsnaam en voornamen behooren dan te 
warden vermeld die, welke bet. kind draagt 
volgens eventueele kantmeldingen. 

Voor bedoelde verklaringen· van geboorte 
zou bet volgend ongezegeld formulier kunnen 
worden gebezigd: · · 

,,De ambtenaar van den bnrgerlijken stand 
der gemeente . . • . . . . verklaart, na 
raadpleging van de registers van geboorten dier 
gemeente en voor zooveel hem bekend, dat 
aldaar op . . . . . . is geboren een kind 
van het geslaclit, hetwelk is ge
naamd .... 

De ambtenaar voornoemd, 
(Voigt onderteekening). 

Het behoeft geen betoog, dat door belang
hebbenden van deze verklaringen van geboorte 
slechts geb,rnik mag worden gemaakt daar, 
waar de voorschriften znlks toelaten en dat zij 
niet hebben de bewijskracht, welke bet Bur
gerlij k vVet boek aan de uittreksels uit de regis
ters van den burgerlijken stand toekent. 

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

5 Juli 1918. BESLUIT, tot schorsing van bet 
besluit van den raad der gemeente Erp, 

·van 12 ,Juni 1918, strekkende tot benoe
ming, met ingang van 15 Juni 1918, van 
J. VAN oERIJT,totdirectenrvanhetlevens
micldelenbedrijf dier gemeente. · S. 443. 

Gesc-horat tot 1 .J runta1ri ] 91 $), 

5 Juli 1918. BESLUIT, betreffende ingeze
tenschap naar art. 19, tweede lid Ge
meentewet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
K. Roo<lnat te Heenvliet tegen het besluit van 

1918. • 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
4/9 Maart 1918, B. n°. 578 (le afd.) G.S. n°. 51/1, 
waarbij ongegrond is verklaard zijn bezwaar 
tegen het besluit van den _gemeenteraad van 
Heenvliet van 15 Februari 1918 tot zijne niet
toelating ,als lid van dien Raad ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van .l:lestunr, gehoord, advies van 
12 Juni 1918, n°. 207 ; 

Op de . voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 29 Juni 1918 n°. 5419, afd. B.B. ; ~ 

Oven,egende: dat in zijne vergadering van 
15 Februari 1918 de raad der gemeente Heen
vliet heeft besloten K. Roodnat niet toe te 
laten als lid van <lien Raad, waartoe hij ver
kozen is volgens proces-verbaal van stemming 
van 13 December 1917, omclat door hem nevens 
zijne geloofsbrieven niet is overgelegd eene 
verklaring van den Burgemeester, getuigende 
dat de verkozene op den <lag; waai·op de uitslag 
der verkiezing werd vastgesteld, ingezetene 
der gemeente was in den zin der wet : 

dat;nadat K. Roodnat tegen het raadsbesluit 
bezwaren bij Gedeputeerde Staten had inge
bracht, Gedeputeerde Staten bii besluit van 
4/9 Maart 1918, B. n°. 578 (le a.fd.) G.S. n°. 51/1, 
de bezwaren ongegrond hebben verklaard; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen dat art. 17, lid 3 der Gemeentewet 
voorschrijft, dat de tot lid van den Raad be
noemde .o.a. moet overleggen eene verklaring 
van den Bnrgemeester, getuigende, dat de 
verkozene op den ctag, waarop de uitslag der 
verkiezing werd vastgesteld, iogezetene was, 
waa,rouder blijkens art. 19, lid 2, de:r Gemeente
wct verstaan wordt hij, die gedurende de laatste 
12 maanden bin~en de gemeente zijn woon
plaats beeft gehad; dat nu zoodanige verk!aring 
niet is overgelegd, niettemin onderzocht be
h,oort te worden ofaan de gestelde voorwaarde 

ingezetenschap wordt voldaan, alvorens 
den verkozene de toelating tot lid van den 
Raad te weigeren ; dat adressant weliswaar 
in het bevolki~gsregister van Heenvliet is 
ingeschreven <loch dat de omstandigheden, 
waaronder hij leeft, er op wijzen, dat niet Heen
vliet, doch hetzij Nieuw-Helvoet, hetzij Rozen
burg als zijn woonplaats is te bescbouwen ; 
dat toch bun College uit bet aangehaalde ambts
bericht van Burgemeester en Wetbouders van 
Hcenvlict en uit' het verhandelde in hunne 
openbare zitting is gebleken, dat adressant 
sedert ongeveer April 1913 iederen nacht in 
Nieuw-Helvoet vertoeft in eene woning, op 
de deur waarvan een bordje is aangeslagen, 

23 
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dragende zijn naam; dat hij dagclijks vanuit 
Nieuw-~elvoet zich begeeft naar Rozenburg 
waar hij ztjne betreklcing heeft en dan onderweg 
te Heenvliet zijn aldaar wonenden vader en 
zijn bij dezen inwonend dochterfje bezoekt en 
's avonds bij zijn terugkeer uit Rozenburg, na 
een kort verblijf ten huize van zijn vader, zich 
weder begeeft naar Nieuw-Helvoet; dat hij 
dus slechts in Heenvliet verblijft. bij wijze van 
onderbreking zijner reis naar Nieuw-Helvoet 
of Rozenburg en alleen bij hooge uitzondering, 
n.l. bij zeer slecht weer, den nacht te Heenvliet 
doorbrengt; dat derhalve de gemeentc Heen
vliet, ook al bevinden zich daar ten huize van 
zijn vader zijn dochtertje en zijn meubilair, 
niet als zijn woonplaats kan worden aange
merkt ; dat deze omstandigheden zich reeds 
voordoen van ongeveer April 1913 af, zoodat 
de adressant noch op den dag, waarop de uit
slag der verkiezing werd vastgesteld, zijnde 
13 December 1917, noch op den dag, waarop 
over zijne toelating werd beslist, zijnde 1_5 Fe
bruari 1918, als ingezetene der gemeente Heen
vliet in den zin der Gemeentewet kan worden 
bes,chouwd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
K. Roodnat bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat hij den Burgemeester, voor
zitter van den Raad en den Raad schriftelijk 
heeft verzocht, de ingezonden geloofsbrieven 
als niet geschied te beschouwen en aan hem 
zijn geloofsbrief terug te zenden, aangezien de 
bedoelde verklaring ontbreekt ; dat de voor
zitter niettemin de geloofsbrieven heeft laten 
onderzoeken en na dit onderzoek de missives 
heeft laten voorlezen ; dat door Gedeputeerde 
Staten wordt aangevoerd, dat hij iederen nacht 
te Nieuw-Helvoet vertoeft in eene woning op 
de deur waarvan een bordje is aangeslagen, 
zijn naam dragende ; dat hij zich zeer dikwijls 
's avends daarheen begeeft, aangezien in die 
woning aanwezig is zijne aanstaande echtge
noote; dat de omstandigheid, dat hij op de 
deur zijn naamplaatje heeft, hieruit moet 
word en verklaard, dat hij steeq.s voor militairen, 
wanneer hij aldaar in de gemeente aanwezig 
is, verzoekschriften enz. schrijft, hetgeen ook 
in div gemeente algemeen bekend is ; dat daar
om die woning door hem gebruikt wordt als 
kantoor ; dat het meubilair daarin aanwezig, 
eigendom is van l\lejuffrouw A. Oprel, aldaar 
woonachtig ; dat hij wel degelijk ingezetene der 
gemeente Heenvliet is en in het bevolkings
:register dier gemeente is ingeschreven sedert I 
Augustus 1909; dat hij aldaar met zijn doch
tertje inwoont bij zijn vader A Roodnat en 

aldaar dagclijks eet en drinkt ; dat zich boYen
dien zjjne meubelen aldaar bevinden ; dat hij 
bovendien in die gemeent,e aan het openbare 
leven deelneemt als secretaris van de Coope
ratieve Steenkolenvereeniging ,,Ons Belang" ; 
dat hij aldaar zijne brood- en koffiekaart en 
zijne bons voor levensmiddelen ontvangt ; 
dat hij aldaar op 1 December 1917 is inge
schreven voor de~ landstorm, blijkens bewijs 
van den Burgemeester dier gemeente van 
1 December 1917, hetwelk hij aan Gedeputeerde 
Staten heeft overgelegd ; dat bij Koninklijk 
Besluit van 14 December 1911, n°. 24, is bc
slist in een soortgelijk geval betreffende Mr. )1. 
J. C. M. Kavelaars te Schiedam; 

O. dat vaststaat dat de appellant in 1909 
zijne woonplaats heeft gevestigd in de gemeente 
Heenvliet, waar hij ook vroeger zijn woonplaats 
had gehad, en dat hij aldaar zjjn intrek heeft 
genomen ten _huize van zjjn vader, waar ook 
zijn dochtertje woont en zijne meubelen zich 
bevinden, en waar hij dagelijks verkeert; 

dat niet is gebleken dat hij daarna deze woon
plaats heeft verloren ; 

dat immers noch de omstandigheid, dat hij 
veelvuldig in de gemeente Nieuw-Helvoet 
overnacht, noch deze andere, dat hij zich dage
lijks begeeft naar de gemeente Rozenburg, 
waar hij secretarie-werkzaamheden verricht, 
de gevolgtreklcing wettigen, dat hij zich in 
eene van die gemeenten heeft gevestigd en 
Heenvliet heeft opgehouden zijne woonplaats 
te zijn; 

dat mitsdien de appellant geacht moet worden 
zijne woonplaats te Heenvliet te hebben be
houden en ingezetene dier gemeente te zijn in 
den zin van art. 19, 2° lid, der Gemeentewet ; 

dat hij derhalve alsnog als lid van den Raad 
die:r gemeente behoort te worden toegelaten ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
en van de beslissing van den raad der gemeente 
Heenvliet van 15 Februari 1918, te bevelen 
dat K. Roodnat zal worden toegelaten als lid 
van den Raad dier gemeente. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (W. v. d. B. A.) 

6 Juli 1918. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende de promotien 
en de examens aan de landbonwhooge
school. S. 444. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van .. 



355 1918 

Landbouw; Nijverheid en Handel° van 19 Juni ' a. De wetenschap van akker- en weidebouw; 
·1918, 'Directie van den Landbouw, n°. 6391, · 1. de leer van de plantenteelt; · 
1ste Afdeeling ; . 2. de plantenziektenkunde ; 

·overwegende, dat ingevolge de artikelen 6 en 3. de scheikunde van den bodem en .de 
63 der wet van 15 December 1917 (Staatsblad bemestingsleer; . 
no. 700), tot regeling van het hooger landbouw- 4: de '.1-gr~ge~logie; 
en hooger . veeartsenijkundig onderwijs, ge- 5. de landbouwwerktuigkunde. 
wijzigd bij de wet van 3 Juni 1918 (Staatsblad , b. De veeteeltwetenschap ,·en de leer van 
n°. 325), ten •aanzien van de landbouwhooge- I de zuivelbereiding: 
school·• bij algemeenen maa,t1:egel van bestuur 1. de leer Yan de veeteelt ; 
moeten worden vastgesteld en voor hen, die voornemens zijn examen af 

10. yoor zo·overre niet door die wet bepa;ild, te leggen in de hieronder sub ir. of III. vermelde 
de voorwaarden voor het verleeiien van -den vakkengroepen van ingenieursexamen, 
doctorstitel, de promotien, de wijze ,van af- 2 .. de gezondheids- · en ziekteleer der huis-
nemen, de omvang eri de duur der examens, dieren ; 
de tijdstippen, waarop :,;ij worderi · gehouden, · 3. de leer :rnn de :zuivelbereiding. 
en al, w'at verder daarop betrekking heeft; c. Derechts-, staats-·en·handelswetenschap: 
' 2°. van welke der, examens, af te ,nemen 1. het agrarisch recht; 
aan de landbouwhoogeschool, geheel of gedeel- :2. de landhuishoudkunde; 
i;elijk zijn vrijgesteld zij, die v66r het in werking· en voor hen, die voornemens zijn eiramen af 
treden van eerstgenoemde ·wet· een of meer te leggen in -de hieronder sub I:V. bedoelde 
exame~s aan de voormalige Rijks hoogere vakkengroep Yan het ingenieursexamen, 
land-, tuin- en boschbouwschool te Wageningen .3. de"economische geografie. 
met g~nstig geyolg ~ebben· afgelegd; d. De cultuurtechnische wetenschap : 

Den Raad van State gehoord (adyies .van ··de cultuurtechniek; 
2· Juli 1918, n°. 28); , e. De wiskui;ide: 

Gezien het nader rapport van Onzen yoor- de waarschijnlijkheidsrekening. 
Roemden Minister dd. 4 Juli 1918, Directie ,an f. De plant-, en dierkunde : 
den Landbouw, n°. 7746, lste afdeeling; L de ·Jilantenanatomie; 

~ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 2. . de anatomie en de physiologie der.huis-

§ l.. Van de examens aan de landboiiwhooge
school. 

Art. 1. Ter verkrijging van het diploma 
genoemd in artikel 46der wet'van 15 December 
1917 (Staatsblad- n° .. 700), tot regaling van bet 
hooger lanq.bouw- en hooger veeartsenulmndig 
onderwijs, gewijzigd bij de wet van 3 Juni l 918 
(Sfaatsblad_ n°. 325), wordt vereischt het achter
eenvolgens afleggen :van drie examens, te ·we
ten :1°. het propaedeutisch, 2°. het candidaats-
en 3°. · het ingenieursexameii.. · · 

2. . :Het propaedeutisch examen loopt over 
de volgende. Yakken : 

a.' de wisk_unde en de werktuigkunde,; 
b. de natuurkunde en' de meteorologie ; 
c. de scheikunde ; . · · 
d. de delfstof- en de aardkunde; 
e. de plantkunde; 
· f. de staathuishoudkunde. 
3., ·Omtrent de vereischten voor.de'.examens .. 

fler verkrijging van het diploma van landbouw-
. ·kundig ingenieur L. gelden, behalve het bij , 

:a,rtikel 2 Yastgestelde, de ,volgende bepalingen : 
11.•:. •Het candidaatsexe.m!ln loopt over de. 

· ·volgende _ ve.kken : 

dieren; 
3. de erfelijkheidsleer. 
g. De microbiologie: 
de· algemeene niicrobiologie. 
2. Het ingenieursexamen loopt over een van 

de \•olgende groepen van vakken : · 
I. a. De·leer van de· plantenteelt; 
b. de scheikunde van den bodem en de 

bemestingsleer ; , 
c. hoofdstukken nit de microbiologie ; 
d. benevens nit· de overige, aan de land

. bouwhoogeschool onderwezen, vak:ken Mn ve.k 
naar keuze van den candidaat, onder · nadere 
goedkeuring van den senaat. 

II. a. De: leer van de veeteelt : 
- b. de voedingsleer der huisdieren; 

c. de physiologie en de hygiene , der huis
dieren; 
, d. benevena nit . de overige, aa.n de lan'd

bouwhoogeschool onderwezen, ,vakken· een vak 
naar keuze van den ce.ndidae.t, ·onder nadere 
goedkeuring van, den,'senaat, 

ill. a. ·De leer,van de zuiYelbereiding; 
b. hoofdstukken nit de leer Yan.de veeteelt, 

-meer in het bijzonder de voedingsleer der huis
dieren; 
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c. hoofdstukken uit de scheikunde en nit 
de microbiologie ~ 

d. benevens uit de ·oYerige, aan de land
bouwhoogeschool onderwezen, vakken'.een vak 
naar keuze van den candidaat, onder nadere 
go,edkeuring van den senaat. · · · 1 

_IV. a. De algemeene en de bijzondere 
landhuishoudkunde ; · 

b. hoofdstukken uit het agrarisch recht ; 
c. de sociale statistiek ; 
d.. de economische geografie ; 
e. benevens uit de overige, aan de lands 

bouwhoogeschool onderwezen, vakken een vak 
naa.r keuze van den- candidaat; .onder. nadere 
goedkeuring van den senaat. 

4. Om_trent de vereischten voor·de examens 
.ter verkrijging van het diploma van land
bouwkundig ingenieur K. L. gelden, behalve 
het bij artikel 2 ·vastgestelde, de· volgende be
palingeii: 

.1. ·· Het candidaatsexamen ·1oopt ov~r de 
volgende vakken : 

_a, De wetenschap van den tropisch.en land
bouw,·: 

1. de leer van de teelt der tropische ge-
·wassen; 

2. · de algemeene agronomie ; 
3. de plap.tenziekten)runde ; · . . 
4. de scb:eilrnnde· van den bodem en- de 

bemestingsleer ; 
5. de agrogeologie. • 
b. De veeteeltwetenschap : . 
1. hoofdstukken uit de leer van de veeteelt ; 
2. de gezondheids- en ziekteleer der huis-

dieren. · 
c. De recJ:\.ts: en staatswetenschap ·: 
het agrarisch recht: 

. id. De. cultuurtechnische wetenschap.: 
1., c;l.e bevloeiing ; 
2. de weg- en waterbquwkunde; 
3.. -de burgerl.ijke bouwkunde; 

. 4. · de kennis :mn het landmeten . en het 
waterpassen: 

e. De wiskunde : . 
de waarsohijnlijkheidsrekening. 
f.· De plant- en dierkunde: 

. 1.- · de plant_enanatomie ; . 
2. hoofdstukken uit de anatomie -en de 

• -physiologie der huisdieren ; 
.. 3. _ · de !lrfelijkheidsleer .. 
. . g. .De microbiologie : · · 

de algemeene microbiologie. 
·2.- 'Het ingenieursexameii-- loopt .. over de 

·volgende vakken : . 
,.a. --de leer·van -de teelt der· tropische· -ge
wassen; 

b. de -scheikunde -van den. bodem en de 
bernestingsleer ; 

c. de plantenziektenkunde ; 
d. hoofdstukken uit de technologie ; . 
e. benevens uit de overige, aan_-de land

bouwhoogeschool onderwezen,.vakken Mn vak 
naar keuze van dim candidaat; onder nadere 
goedkeuring va,n den senaat. · · 

5. Omtrent de vereischten voor de examens 
ter verkrijging van het diploma van landbouw
kundig ingenieur T. gelden, behalve het bij 
artikel 2 -vastgestelde, de volgende bepalingen : 

1. Het candidaatsexanien loopt . over de 
volgende vakken : \ 

a. De tuinbouwwetenschap :-
1: · de _leer van de plantenteelt; 
2. de plantenziektenkunde ; 
3. de scheikunde -van den . bodem en de 

.bemestingsleer ; 
4. de agrogeologie ; 
5. de tuinbouwwerktuigkunde en_tuinbciuw~ 

kunde. 
b. · iDe rechts- en staatswetenscha,p : 

. 1. hot agrarisch recht ; , 
·2. de_ algemeene, landhuishoud)lunde. 
c. De Ql!ltuurtechnische wetenschap : 
de cultuurt~chniek. 

_ d._ De wiskunde : 
de waarschijnlijkhetdsrekening. 
e. De plant- ·en dierk11nde: · 
1. de plantenanatomie; _ 
2. de toegepaste plantensystematiek en de 

plantengeografie; 
. : 3 .. · :de erfel.ijkheidsleer, 
_; ( .De inicrobiologie : 

ile algemeene microbiologie .. 
·_·, g. De tuinbouwarchitectuur : 
, · de.'tuinkunst .. _ - · 

h. De techriologie : · 
de tuinbouwtechnologie. 

- . 2." :Het ingenieursexamen loopt. over:~ 
a:. de leer van de tuinbouwulantenteelt: 
.b. over t,vee van de volgende•vakken, naar 

keuze van den candidaat : 
::;,,de ·scheiJ<;unde van· den b_odem en de .. be
mestingsleer ; 

de, plantenziektenkunde ;· 
de landhuishoudkunde ; -
de tuinbouwtechnologie ;" 
het natuurteekenen en, de tu,inarchitectuur ; 
de toegepaste plan!ensystematiek en · de 

-plante~geografie ;ftl · 
.. · c.. benevens uit de. overige, aan de· land
:bouwhoogeschool .-ond~rwezen, , vakken. met 
·iilbegrip van-de sub· b. ,bedoelde,. niet· do.or den 
candi_daat gekozen, vakken, een vak-:0:aar keuze 
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van· den candidaat, antler nadere goedkeuring 
van- den senaat. 

6. Omtrent de vereischten voor de examens 
ter verkrijging ,-an het dipl~ma van landbouw
kundig ingenieur B. gelden, bel).alve het bij 
artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalingen : 

I. Het candidaatsexamen loopt over de 
volgende vakken : 

a. De boschbouwwetenschap : 
I. de leer van de houtteelt en de bosch

bescherming ; 
2. de leer van de boschexploitatie en het 

houttransportwezen 
· 3. de boschbedrijfsregeling ; 
4. de plantenziektekunde. 
b. De wetenschap van akker- en. weide

bouw: 
1. hoofdstukken uit de leer van de planten

teelt; 
2. de scheikunde van den bddem en de 

bemestingsleer ; 
3. de landbouwwerktuigknnde. 
c. De rechts- en staatswetenschap : 
I. het agrarisch recht ; 
2. de algemeene landh11ishoudkunde. 
d. De wiskunde en hare toepassing : 
I. de houtmeetknnde ; 
2. de boschrenterekening; 
3. de waarschijnljjkheidsrekening. 
e. De plantkuncle : 
I. de plantenanatomie; 
2. de systematiek, -de plantengeografie en 

de boomflora. 
2. Het ingenieursexamen loopt o,-er een 

Y.'tn de volgende groepeµ van vakken : 
'I. a. De leer van de hontteelt ; · 
b. hoofdstukken. nit de leer van· de ont

ginning ·van ·woeste gronden ; 
c. de boschhnishondkuncle ; 
d. benevens nit de .overige, aan de land

bonwhoogeschool onderwezen, vakken twee 
va.kken naar kenze van den candidaat, onder 
nadere goedkeuring van den senaat. 

II. a. De boschhuishoudkunde; 
b. de algemeene en de bijzondere landhnis

houdknnde; 
c. het agrarisch recht ; . 
d: benevens nit de overige, a.an de_landbonw

hoogeschool onderwezen, vakken een vak naar 
kenze van den candidaat, onder nadere goed
keuring van den senaat .. 

7. Omtrent de vereischten voor de ~xamens 
ter verkrijging van het diploma van landbouw; 
kundig ingenieur K. B. gelden, behalve het 
bij artikel 2 vastgestelde, de volgende bepa
lingen: 

1. Het candidaatsexamen loopt over- de 
volgende vakken : 

a. De boschbouwwetenschap : 
1. de leer yag de houtteelt en de bosclr-

bescherming ; \ 
2. de leer van de boschexploitatie en het 

houttransportwezen ; 
3. · de boschbedrijfsregeling ; 
4. de plantenziektenkunde ; 
5. de scheikunde van den bodem ; 
6. de agrogeologie. 
b. De rechts- en staatswetenschap : 
het agrarisch recht. 
c. De cultnur'~chnische wetenschap : 
I. de weg- en waterbouwknnde· 
2. de burgerlijke bouwkunde; 
3. de kennis van het landmeten en het 

waterpassen .. 
.d. De wiskunde en hare· toepassing : 
1. de houtmeetkunde ; 
2. de boschren terekening ; 
3. de waarschijnlijkheidsrekening. 
e. De plantkunde : 
I. de plantenanatomic ; 
2. de systematiek, de plantengeografie en 

de tropische boomflora. 
2. Het ingenieursexamen loopt over de 

volgende vakken : 
a. de boschhuishoudkunde ; 
b. de boschbedrijfsregeling ; 
c. een van de volgende groepen Yan vakken 

naar keuze van· den candidaat : 
A. 1. de leer van de houtteelt ; 

2. de Indische boomflora ; 
B. 1. het agrarisch recht en het Indisch 

strafrecht; 
2. de volkenkuncle Yan Nederlandsch

lndie; 
d. benevens uit de overige, aan de land

bouwhoogeschool . onderwezen, vakken, met 
inbegrip van de sub c. bedoelde, niet door den 
candidaat gekozen, zakken, een vak naar keuze 
van den candidaat, onder nadere goedkeuring 

·~an den senaat, terwijl gelegenheid bestaat 
examen te doen 4?- eene of meer Indische _talen. 

8. Het bewijs, bedoeld in art. 49, 3de lid, 
der wet tot regeling van het hooge1 landhouw
en hooger veeartsenijkundig onderwijs, moet 
voldoen aan de voorscb.riften, door den· senaat 
vast te stellen en door Onzen i\finister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, ~uratoren 
gehoord, goed te keuren. 

9. 1. De examenco=issien, bedoeld- · bij 
artikel 47, lste lid, der wet van 15 December 
1917 (Staatsblad n°. 700), gewijzigd bij de wet 
van 3 Juni 1918 (Staatsbla,J.· n°. 325), worde~ 
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voor den duur van een s,tudiejaar aangewezen 
door :den senaat, op voorstel van rector
magnificus en assessoren, --:olgens de vakken, 
waarover elk examen loopt. 

2. .Elke examenco=issie, daartoe samen
geroepen door het oudste lid in jaren, benoemt 
uit haar midden· een voorzitter en een secre
taris. 

10. 1. De examencommissien s,trekken de in 
de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde cxamens 
ook uit tot andere dan de daarip, genoemde 
vakken, mits die vakken aan de landbouw
hoogeschool worden onderwezen en de exami
nandus het verlangen heeft te kennen gegeven, 
daarin te worden geexamineerd. Bij gunstigen 
uitslag wordt van deze vakken aariteekening 
gesteld op het diploma of getuigschrift. 

2. Deze examens kunnen gedurende den 
geheelen cursus worden afgenomen. 

1.1- 1. De examens kunnen mondeling. 
. schriftelijk en practisch worden afgenomen. 

2. De mondelinge examens zijn openbaar, 
doch de examinandi mogen bij de examens geen 
toehoorder zijn. 

3. Geen examinandus mag op een <lag !anger 
dan vier uren mondeling worden geexamineerd. 

4. Gedurende het examen is het den exa
minandus niet geoorloofd, zich zonder ver
gunning van den examinator uit het lokaal te 
v~rwijderen. 

5. Zij, die zich aan bedrog bij het examen 
schuldig maken, worden afgewezen. 

12. Afwijzing bij de exaniens geschiedt voor 
ten hoogste een jaar. 

13. 1. Tot het afleggen van het propae
deutisch examen bestaat gelegenheid' in de 
maand 'Januari en, voor zoover bij ministerieele 
beschikking eene verdeeling van_ het examen 
wordt ingevoerd, gedeeltelijk ook terstond na 
de zoinervacantie. Aan een afgewezen candidaat 
wordt gele.genheid gege.-en, zijn . examen te 
herhalen na een door de examencommissie 
te bepalen tijd. 

2. Onze Minister .-an Landbouw, Nijverh_eid 
en H~ndo'l is, curatoren en den senaat geboord, 
be.-oegd te bepalen, dat dit examen in gedeel_ten 
kan worden afgelegd, o.-ereenkomstig eene:door 
hem vast te steUen verdeeling der exaiµen
·,•akken in groepen. 

14. 1. Tot het afleggen van het candidaats
examen liestaat gelegenheid in de maand J/1,
nuari. Aan een afgewezeri candidaat wordt 
gelegenheid gegev,en, zijn examen te herhalen 
na een door de examencommissie te bepalen 
tijd. 

2. Onze Minister .-an Landbouw, Nijrnrheid 

en Han,del heeft gelijke bevoegdheid, als; bij . 
het voorgaande artikel bedoeld. 

15. Tot het afleggen van het ingenieurs
examen b_estaat g1Jlegenheid gedurende de 
zittingspe1ioden, welke in OYerleg met den 
senaat door de co=issien ,oor dit examen 
voor een studiejaar worden vastgesteld. 

16. Zij; die na een of meer der in de artikelen 
3, 4, 5, 6 en 7 bedo~lde examens met gunstig 
gevolg te hebben afgelegd, zich aan een der 
andere examens wenschen .te onderwerpen, 
worden vrijgesteld van die vakken, waarin zij 
reeds bij een der voorafgaande examens in 
gelijke of hoogere mate dan voor het nieuwe 
examen wordt ge~ischt, bewijzen van bekwa11,m-
heid hebben gegeven. , 

17. Om tot een examen te worclen toege
laten, moet de examinanclus aan den voor
zitter der commissie· het bewijs overleggen,_ 
dat de daarvoor gevorclerde sqm is b,etaald. 

18. Ten bewijze, dat eenig examen met 
gunstig gevolg is afgelegd, wordt een 'in de 
Nederlandsche taal gesteld getnigschrift of 
diploma "Verstrekt. Heeft de geexamineerde 
zich door meer dan gewone bekwaamheid onder
scheiden, daJl wordt dit in het getuigschrift of 
diploma aangeduid met de woorden : met lof. 
Staken de ste=en O"Ver deze bijyoeging, da.n 
blijft zij achterwege. · 

19. Het getuigschrift of diploma, bedoeld 
in het "VOorgaande artikel. wordt uitgereikt d,oor 
den voorzitter der commissi~, die het examen 
heef~ afgenomen. 

§ 2. Van het doctoraat in de land
bouwkiinde. · 

20. Het doctoraat in de landbomykunde, 
bedoeld in arikel 46, 4de lid, der wet tot rege
ling van het hooger landbouw- en hooger 
veeartsenijkundig onderwijs, wordt ·yerleend 
na "Verdediging van een proefschrift m_et stel
lingen. 

21. 1. Het proefschrift en de stellingen 
hebben betrekking op de landbouwwetenschap
pen. 

2. Het proefschrift en de stellingen worden 
geschre\'en in de Nederlandsche· taal of, wan
neer de wens

0

chelijkheid daarvan, ter beoor
deeling van den senaat,_ op voorstel van den 
promotor of de promotoren, mocht blijken, in 
eene andere taal. 

22. Hem, die tot de promotie verlangt te 
worden toegelaten, wordt . of worclen door 
rector-magnificus en assessoren een of_ meer 
hoogleeraren als promotor of promotoren· aan
gewezen,_ aan wiens of wier goedkem·ing. het 
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proefschrift en de stellingen word_en onder
worpen en die toeziet of toezien; dat daarin 
niets voorkomt, strijdig.met de openbare orde. 
of de goede zeden. · 

· 23. 1. Zijn het proefschrift en de stellingen 
door den promotor of de promotoren goedge
keurd, dan worden zij· gedrukt en aan alle 
I eden van het college van cura.toren ·en van 

27. 1. . De promotie kan te alien tijde plaa.ts 
hebben, behalve in de vacantien. 

2. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bev9egd, in bijzondere omstandig
heden, op advies· van rector-magnificus en 

• assessoren, te vergunnen, dat de p)'omotie ook 
gedurende de vacantie zal geschieden. 

d·en senaat toegezonden. De promovei:J.dus § 3. Van de vrijstellingen, .bedoeld in art. 63 
stelt 150 afdrukken daarvan ter besc)tlkking_ der we( tot regeling van het hooger ,landbouw- rn , 
van de bibliotheek der landbouw-hoogeschool. hooger veeartsenijkundig onderwijs. 
De rector,magnificus · bepaalt dag en uur, 
waarop de verdediging zal plaats _hebben op 28. Zij, die v66r 9 Maart 1918 het examen, 
de wijze, bij artikel 24 vermeld. !I a.fgenomen aan het einde van het eerste stud!e-

2. Dag en uur der promotie warden bekend jaar der voormalige Rijks hoogere land-, tum
gemaakt door . a<tnplakking op de daarvoc;>r en boschbouwschool met gunstig gevolg hebben 
door , rector-magnificus en assessoren aan te a.fgelegd, zijri vrijgesteld van het propaedeutisch 
wijzen plaats. examen. 

24. 1. De promotie wordt in het openbaar 29. Zij, die v66r 9 l\faart 1918 het examen, .· 
gehouden. .bedoeld in a.rtikel 40 van het bij Kouinklijk 

2. Zij is ter keuze van den promovendus besluit ·van 18 September 1916 (Staatsblad 
pnbliek of privaat. no. 443)' vastgestelde reglement voor de voor-

3. De publieke promotie geschiedt door en malige Rijks hoogere land-, tuin- en bosch
ten overstaan van den senaat na. verdediging ·bouwschool, .in eene cl.er in het Koninklijk 
van het proefschrift en de stellingen tegen de besluit van 9 Juni 1917, n°. · 31, aangegeven 
bedenkingen van allen, die tot het inbrengen studieafdeelingen met gunstig gevolg hebben 
daarva.n vergunning van den rect'8:i--magnificus · afgelegd, zijn vrijgesteld van het'propaedeutisch 
hebben verkregen. ·examen en _van het candidaatsexa.men in de 

4. 'De private promotie geschiedt door den · betro_kken studieafdeeling. 
senaat, vertegenwoordigd door den rector- 30. Zij,, die v66r 9 Maart 1918 het examen, 
magnificus en den secretaris van deri sena.at a.fgenomen aan het '~in.de van het eerste,studie
en vijf of meer, door rector-magnificus en ·jaar der voormalige Rijks hoogere land-, tuin
a.ssessoren aan te wijzen, hoogleera.ren, na ver- -en bo~chbouwschool, met gunstig gevolg hebben 
dediging van• h,et proefschrift eri de stellingen· afgelegd en v66r 1 Ja.nuari 1919 het diploma v9:n 
voot die. comniissie. Jandbouwkundige· behaald hebben" of zullen 

5. De promotie, zoowel de publieke als de behalen, zijn vrijgesteld van het propaedeutisch 
private, duurt een uur. , exa.men en het candidaatsexamen in de be-

6. Staken ae I stemmen over de toekenning trokken studieafdeeling. . 
van den doctoralen graad, dan- wordt die niet 31. Zij, die v66r 9 Maa;t 1918 het examen, 
toegeli:erid. . -af genomen aa.n _het einde van het eerste studie• 
, 25. Omtrent de taal, waarin de verdediging jaar der voormalige R:\]ks hoogere land 0

, tuin-
van het proefschrift en de toekenning van 'den en boschbouwschool, met gunstig gevolg heb
doctoraleri graad geschie9-en, geldt het tweede ben afgelegd en in de jaren ·1919; 1920 of 1921 
lid van artikel 21. · het diploma van landbouwkundige zullen be-

26. 1. Hij, aan wien de doctorale graa.d is halen, zijn vrijgesteld van het propaedeutisch 
-toegek~nd, ·ontvangt ten bewijze daarvan een ex amen, waarin zij bij· hun examen voor land
dodr den rector-magnificus en den secretaris - bouwkundige bewijzen van voldoende be
van den senaat geteekend, in de Nederlandsche kwaamheid hebben gegeven. · 
taal gesteld, diploma, waarvan het model door Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
Onzen Minister· van Landbouw, Nijverheid eri <lag na dien der da.gteekening van, het Suiato
Handel wordt. vastgesteld. blad. en van de Staatscaurant, ·waarin het is 
. 2. Indien bij de promotie bewijzen·van meer geplaa.tst. 

· dan gewone bekwaamheid zijn gegeven, wordt Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
in het diploma vermeld, dat de doctorale graad en Handel is be!ast met' dii' u:itvoering van dit 
met lof is toegekend. Staken de stemmen over besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig 
de~", bi~voeging, da.n blijft zij achterwege. in de St0:atscourant' zal worden geplaatst en -. 
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waarvan afschrift · zal woi;den gezonden aan 
den Raad van ,State. 

?s·-Gravenhage, den 6den Jnli 1918. 
WILHELMINA. 

De Min: van Landbouw, Ni:jverheid en Handel, 
PosT:S:UMA. 

(Uitgeg. 17 Juli 1918.) 

10 Juli 1918. B~SLUri', tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Oud-Beijerland, van 8 j\faart 1918, tot 
het verleenen van eene gratificatie aan 
elk der hoofden en onderwijzers en onder
wijzeressen, ·die in ·den loop van het jaar 
1918 werkzaam zullen zijn geweest aan 
eene der in die gemeente · gevestigde 
bijzondere scholen. S. 445. · · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 7 Juni 1918, n°. 7218/2, afd. Onderwijs 
tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Oud-Beijerl,a,nd, van 8 Maart 
1918, waarbij besloteri is met het 6og op den 
nood der tijden en uit waardeering voor de 
aan die gemeente bewezen en nog te bewijzen 

· diensten, eene gratificatie te verleenen aan elk 
der hoofden en onderwijzers en onderwijze
ressen, die in den loop van het jaar 1918 werk
zaam zullen zijn geweest aan eene der in die 
gemeente gevestigde bijzondere scholen, tot 
zoodanig bedrag, als, met bijtelling van al het
geen aan vast salaris, duurtetoeslag of grati
ficatie van hun schoolbestuur of 's Rijks kas 
wordt genoten, nciodig zal zijn, om te 

,_tot de som, welke zij zouden hebben genoten, 
wanneer zij over hetzelfde ·tijdvak in dezelfde 
betrekking aan eene de_r . gemeentescholen 
war.en werkzaam geweest ; 

Overwegende, dat de strekking van het h!'l
sluit is aan ·het personeel der ·bijzondere lagere 
scholen in die gemeente in die hoedanigheid 
de genoemde gratificaties te verleenen ; 

Overwegende, dat door het toekennen vaµ 
gemeentewege van gratificaties aan hoofden, 
onderwijzers en onderwijzeressen aan bijzondere 
lagere scholen de gemeenteraad, zij het tijdelijk, 
een gedeelte van de bezoldiging van dit onder
wijzend personeel ten laste van de gemeente 
brengt; 

dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
_personen de billijkheid te betrachteQ., in strij.d 
is met artikel 3,- derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs_ aan de )Jijzondere 
lagere scholen te Oud-Beijeiland door dit Raads-

besluit vanwege die gemeente middellijk gel
l delijke bijdragen of eenige andere ondersteuning 
i worden toegekend ; 

Gezien O~s besluit van 30 Maart 1918 
(Staatsblad n°. 228), waarbij het besluit van den 
Raad der gemeente Oiul-Beijerl,a,nd, van 
8 Maar_t 1918, tot 1 October· 1918 is geschorst; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der gemeente
wet ·en op artikel 3 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs; 

Den Raad 'van State gehoord (advies ·van 
25 Juli 1918, no. 14); · · 

Gezien ~et nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Juli 1918, n°. 12401, 
afd. Onderwijs ; 

Hebben goedgev'onden en _verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Oud-Beijerland fo 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. 

's-Gravenhlj,ge, den l0den Juli 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
lifinister van Binnenl,a,ndsche Zaken, 

CORT VAN D~:R LINDJ,:N. 

(Uitgeg. 31 Juli '1918.) 

11 Juli.1918. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk"besluit van den 30sten 
Maart 1867 (Staatsb/,ad n°. 19.), gewijzigd 
bij dat van den 25sten November 1884 
(Staatsb/,ad n°. 225),- houdende vaststelling 
van bepalingen ter uitvoering der wet tot 
regeling· van de wijze van beheer en ver
antwoording der geldmiddelen van Neder
landsch-Indie, voor zooveel de ontvangsten 
en uitgaven betreft, overeenkomstig die 
wet in N ederl,a,nd te doen. · . S. 446. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze. Ministers van 
Kolonien en .van Fi~ancien, van 10 Juni 1918, 
3de Afdeeling n°. 3, en 10 Juni 1918 n°. 92, 
Generale Thesaurie, gedaan na gehouden over
leg met 'de Algemeene Rekenkamer ; 

In aanmerking nemende, dat hoofdzakelijk 
in verband met de invoering van den post
.cheque; en gi~odienst in N ederland nadere 
wijziging wenschelijk is van de pij het Konink
lijk besluit van den 30sten Maart 1867 (Staats
blad n°. 19), gewijzigd bij dat van. den 25.sten 
November 1884 (Staatsblad n°. 225), vastge
stelde bepalingen ter uitvoering der wet . tot 
regeling van de wijze van beheer en verant-
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woording der geldmiddelen van· N ederlandsch
Indie - Indische Comptabiliteitswet (Staats
blad 1917 n°. 275), nader gewijzigd bij de wetten 
van 9 November 1917 (Staatsblad n°. 634) en 
15 December 1917 (Staatsblad n°. 702) -, voor 
zooveel de ontvangsten en uitgaven betreft, 
overeenkomstig die wet in Nederland te doen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 25 Juni 1918, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 Juli 1918, 3de Afdee
ling n°. 14, en 9 Juli 1918, n°. 80, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In het. Koninklijk besluit van den 

30sten Maart 1867 (Staatsblad n°. 19), gewij
zigd bij .dat van den 25sten November 1884 
(Staatsblad n°. 225), worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 
Het eerste lid wordt gelezen : 
Van ·ane in Nederland plaats hebbende ver

koopingen van goederen, andere dan de gou
vernementsproducten, bedoeld bij arti_kel 75 
der wet tot regeling van de wijze van beheer 
en verantwoording der geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indie, doch welker· opbrengst 
niettemin behoort tot de geldmiddelen van 
N ederlandsch-1 ndie, wordt overeeiikomstig 
artikel 85 dier wet aan de Aigemeene Reken
kamer rekening gedaan door hen, die met den 
verkoop belast zijn. 

Aan het derde lid wordt toegevoegd : 
Wordt van den postcheque- en girodienst 

gebruik gemaakt,, dan wordt het bewijs van 
storting of van -afschrijving door den _-reken
plichtige nev:ens zijne rekeni_ng overgelegd 
en in uitgaaf gebracht. 

Artikel 2 wordt gelezen : 
De stortingen in N ederland ten bate van het 

koloniaal beheer van Nederlandsch-Indie ge
schieden bij de rijksbetaalmeesters, · bij de 
Nederlandsche Bank als rijkskassier of bjj den 
postcheque- en girodienst. 

De Minister van- Finaricien· bepaalt na over
leg met dien van K~lonien, welke stortingen 
moeten geschieden bij de N ederlandsche Bank. 
De overige stortingen kunnen geschieden zoo
wel bij de rijksbetaalmeesters als bij dE!n post
cheque- en girodienst. Wat dezen dienst· be
treft kan voor storting in de plaats treden over
schrijving van de rekening van den schuldenaar 
op de schatkistpostrekening (voor de kolonien), 

De bij dit artikel bedoelde stortingen bij de 
rjjksbetaalmeesters -en bij de Nederlandsclie 
Bank worden met bijzondere aanwijzing op-

genomen in de gewone verantwoordingen, welke 
die rekenplichtigen aan het Departement van 
Financien en de Alge1?-eene Rekenkamer af
leggen. 

De eerste drie leden van artikel 3 worden 
I gelezen: 

De quitantien, afgegeven wegens de in het 
I vorig artikel bedoelde ~tortingen bij de rijks
! betaalmeesters en bij de_ Nederlandsche Bank 

'worden behoudens het bepaalde bjj het laatste 
lid van artikel 1 tegen bewijs van overneming 
door het Departement van Kolonien ingetrok-

. ken. De door den. beheerder van de -schat
' kistpostrekening (voor de kolonien) ontvangen 

kennisgevingen van storting en van bijschrijving 
worden door hem aan .genoemd Departeme11t 
toegezonden. 

De ingetrokken quitantien van storting 
alsmede de kennisgevingen van storting en 
van bijschrijving worden, na afloop van iedere 
maand, verzameld op borderellen in drievoud. 

Twee exemplaren van die borderellen worden, 
met de quitantien en de kennisgevingen van 
storting en van bijschrijving, overgelegd aan 
het Departement van Financien, dat na gedane 
boeking een exemplaar met de quitantien en 
de kennisgevingen aan de Algemeene _ Reken
kamer inzendt. 

In artikel 6 wordt in plaats van ,, wet van 
den 23sten .April 1864 (Staatsblad n°. 35)" ge
lezen ,, wet tot regeling van de wijze ;an beheer 
en verantwoording. der geld!Iliddelen van 
N ederlandsch-1 ndie". 

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt : 
De aanhef wordt gele~en : 
De voldoening der vorderingen geschiedt op 

schriftelijk · verzoek door overschrijving van 
de schatkistpostrekening (voor- de kolonien) 
bij den postcheque: en girodienst en overigens : 

In het bepaalde onder b vervallen de woor
den: ingericht naar het bij dit ,besluit gevoegde 
model B. 

Het bepaalde onder a· wordt gelezen: 
· op bevelschriften ten name van. de schuld

eischers of hunne rechtverkrijgenden, welke 
bevelschriften· in bijzondere gevallen o_ok . tot 
betaalbaarstelling van de onder b. ·vermelde 
onderwerpen van uitgaaf kunnen gebczigd 
worden. -

Na artikel 7 wordt ingelascht : 
Artikel 7a. De betalingen· door middel van 

den postcheq_ue- en girodienst geschied1m door 
tusschenkomst van den beheerder van 's Rijks 
schatkistpostrekening. 

Het eerste lid van- artikel 9 wordt geleze1i : 
De betalingen op de betalingsstukken, ver-
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meld onder b,. c en d van artikel 7, geschieden 
door de rijksbetaalmeesters. 

Artikel 10 wordt gelezen : 
Pensioenen, gagementen en daarmede gelijk

staancle onclerstanden worden betaalbaar ge
steld om de drie maanden. De daartoe strek
kende betaalsrollen en bevelschriften ,blijven, 
met inbegrip van de ,maand cler betaalbaar
stelling, geclurende drie maanden geldig. Na 
verloop van dat tijdperk geschiedt geene nadere 
betaalbaarstelling dan op aanvrage door of 
yanwege de belanghebbenden. 

De Minister yan Kolonien kan van den in het 
vorige lid gestelden regel· afw~jken door gage
menten of daarmede gelijkstaande pensioenen 
bij een · korteren termijn betaalbaar te stellen. 

Het eerste lid van artikel 11 wordt gelezen : 
De betalingen, bedoeld bij de artikelen. 7a 

en 9, geschieden krachtens kredieten, welke 
de Minister van Financien· op aanvra~g van 
dien van Kolonien openb. 
· Na artikel 11 wordt ingelascht: 

Artikel lla. · Na afloop van iedere maand 
worden de bewijzen van afschrijving van de 
schatkistpostrekening (voor de kolonien) door 
den beheerder van 's Rijks schatkistpost, 
i·ekening bij zijne verantwoording ter zake van 
de eerstbedoelde rekening aan de .Algemeene 
Rekenkamer overgelegd. 

Een afschri_ft van di~ verantwoording wordt 
door dien beheerder aan het· Departement 
van Kolonien • ingezonden. 

In het eerste en het tweede lid van artikel 12 
en in artikel 14 wordt in plaats van ,,betaal
meesters" gelezen ,,rijksbetaiJ,lmeesters". 

Het tweede lid van artikel 13 wordt gelezen : 
Een exemplaar dier borderellen, waarvoor 

een model door den Minister van Financien 
wordt vastgesteld, wordt. door genoemden 
betaalmeester aan het Departement van Kolo-
nien ingezondeu. · 

· Artikel 15 ondergaat de volgende wijzigingen : 
· Het ee;ste lid wordt gelezen: 
i'lfaandeiijks . zendt het Departement van 

Kolonien, na ontvangst van .de borderellen 
der betaalde en verrekende uitgaven, aan de 
_-Hgemeene Rekenkamer de ·bescheiden tot 
_staving van de deugdelijkheid dier uitgaven 
met een staat, waarop .die uitgaven worden 
vermeld. · 

_In het derde lid worden de woorden ,,op 
die staten" vervangen door ,,op dien staat". 

In artikel 16 vervallen de woorden ,,in drie-
voud" en het laatste lid. 

1 
Artikel 17 wordt gelezcn: . 
Na onderzoek van de verevenmgen vcrmeld 1 

op de staten_, in de beide vorige artikelen b<;.
doeld, geeft de Algemeene Rekenkamer bericht 
van de door haar gedane boeking aan den 
Minister van Kolonien en aan dien van Finan
cien, aan eerstgenoemden onder mededeeling 
van de gerezen bedenkingen en met terug
zending der bescheiden, waarop die betrekking 
hebben. 

Het tweede lid van artikel 19 wordt g!3lezen: 
De opgaaf van die vermindering wordt door 

den Minister van Kolonien, met de vereischte 
bescheiden, in tweevoud gezonden aan den 
i'lfinister van Financien, die haar in hand~n 
stelt van · den betaalmeeste'r voor de ,verreke
ningen · bij zijn Departement, om bij de Alge
meene Rekenkamer te worden overgebracht. 

Het eerste lid van artikel 20 wordt gelezen : 
Bij het Departement van Kolonien en bij de 

Algemeene Rekenkamer . wordt; voor ieder 
jaar afzonderlijk, eene rekening geopend ter 
zake van de voorziening in de behoeften van 
's Lands kassen in Nederlandsch-lndie.· 
- In het tweede lid van artikel 23 wordt in 
plaats. van ,,in hoedanigheid van agent van 
's Rijks schatkist" gelezen ,,als rijkskassier". 

'Artikel 24 ondergaat de volgende wijzigingen : 
Het eerste lid wordt gelezen : 
De betalingen ten laste van de kredieten, bij 

het vorige artikel bedoeld, geschieden op 
bev~lschriften en betaalsrollen, door of namens 
den Minister van Kolonien afgegeven, op 
wissels door of namens hem geaccepteerd, 
alsmede door overschrijving van de schatkist
post:rekening (voor de kolonien) bij den post
cheque·-· en girodienst op verzoek van voor
noemden Minister. Zij worden aan de reken
plichtigen gel~den als volgt : 

Na punt c wordt ingelascht : 
d. die per postgiro op de bewijzen van bij

schrijving daartoe betrekkelijk. 
,Artikel 25 wordt gelezen: 
Op de bevelschriften, wissels, betaalsrollen 

en recepissen, in het voorgaande artikel be
doeld, is artikel 12 toepasselijk. 

In artikel 27 wordt hi plaats van ,,wet van 
den 23sten April 1864 (Staatsblad n°. 35)" 
gelezen ,, wet tot regeling van de wijze van 
beheer en verantwoording der geldmiddelen 
van Nederlandsch-Indie."· 

Artikel 28 wordt vervangen door (le volgende 
bepaling: 

SLOTBEP ALING. 

Behoudens het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 12 en het tweede lid van ·artikel 13 
worden cle modellen der borderellen, aanvra-
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gen, staten, bevelschriften, · betaalsrollen en 
recepissen, in <lit besluit bedoeld, door den 
:Minister van .Kolonien vastgespeld. 

Art. IL De tekst van het Koninklijk be
sluit van den 30sten Maa,rt 1867 (Staatsb'lad 
n°. 19), zooals het luidt na de daarin bij het 
Koninklijk besluit van den 25sten November 
1884 (Staatsblad n°. 225) en bij <lit besluit ge
brachte wijzigingen, wordt op Onzen last in het 
Staatsblad geplaatst _in overeenstemn1ing met 
de gebruikelijke spe}ling en in eene door)ocipende 
reeks van artikelen, met wijziging dienovereen
komstig van de aanhalingen daarin van de 
artikelen. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den <lag na <lien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Kolonien en van Finan-
cien zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van <lit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan· 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rckenkamer. 

's-Gravenhage, den llden Juli 1918. 
. WILHELMINA. 

De ..cli'inister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
I>e. Jlinister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 30 Juli 1918.) 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 25 Juni 1918, n°: 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
cieMinisters van 6 Juli 1918, 3de Afdeeling n°. 
14, en 9 Juli 1918, n°. 80, Generale Thesaurie.; 

Heb ben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In Ons bovengenoem'd besluit van 

den 2den Februari 1911 worden de. volgende 
wijzigingen aangebracht : ' 

De artikelen 1, 2· en 3 'worden gelezen : 
Art. I.. De stortingen in Nederland ten 

bate van de koloniale huish_oudelijke begrootin
gen geschieden bij de rijksbetaalmeesters 
bij de Nederlandsche Bank als rijkskassier of 
bij den postcheque- en girodienst. 

Onze Minister · van Financien bepaalt- na 
overleg met Onzen i\!Iinister van 1(olonien, 
welke stortingen moeten • geschieden bij de 
Nederlandsche Bank. De overige stortingen 
kunnen geschieden zoowel bij de rijksbetaal
meesters als bij den postcheque- en girodienst. 
Wat dezen dienst betreft kan voor storting in 
de plaats treden overschrijving van de rekening 
van d~n schuldenaar op de· schatkistpost
rekerung ( voor de. kolonien). 

De bij '<lit artikel bedoelde stortingen bij de 
rijksbetaalmeesters en bij de Nederlandsche 
Bank worden voor elke kolonie afzonderlijk met' 
bijzondere' aanwijzing opgenomen in de gewone 
verantwoordingen, welke die rekenplichtigen 

ll Juli 1918. BESLUIT, tot wijziging van het aan het Departement van Financi_en en de 
Koninklijk besluit van den 2den Februari Algemeene Rekenkamer afleggen. 
i9ll (Staatsblad n°. 41), houdende vaststel- Art 2. De quitantien, afgegeven wegens de 
ling van .bepalingen ter uitvoering van de in het vorige artikel bedoelde stortingen bij de 

· Surinaamsche en Cura9aosche Compta- rijksbetaalmeesters en bij de Nederlandsche 
biliteitswetten, voor zooveel de ontvangsten Bank worden behoudens het bepaalde bij het 
en uitgaven bet,eft, overeenkomstig die laatste lid van dat artikel tegen bewijs ·van 
wetten in ·Nederland te doen. S. 447. overneming door het Departement van Kolo-

WLT WILHELi\!IINA, ENZ. nien ingetrokken. De door den. beheerder 
Op de voordracht van Onze Ministers van van de schatkistpostrekening (voor de kolonien) 

Kolonien en van Financien, van 10 Juni 1918, ontvangen kenµisgevingen van storting en 
3de Afdeeling n°. 3, en 10 Juni 1918, n°. 92, van bijschrijving worden door hem aan genoemd 
Generale The~aurie, gedaan na gehouden Departemeiit toegezonden., • 
overleg· met de Algemeene Rekenkamer; De ingetrokken quitantien van storting 

In.,· aanmerking nemende, dat in verhand alsmede de kennisgevingen van storting en 
met de invoering van den postcheque- en giro- van bijschrijving worden, na afloop van elke 
dienst in N ederland wijziging wenschelijk is maand, voor 'elke kolonie· afzonderlijk, verzameld 
van de bij Ons_ besluit van den 2den Februari op borderellen in drievoud. 
1911 (Staatsblad n°. 41) vastgestelde bepalingen Twee exemplaren van die borderellen worden, 
ter uitvoering van de Surinaamsche en Cura- : met de quitantien en de kennisgevingen van.
c;iaosche Comptabiliteitswetten van den 7den ' storting en van bijschrijying, overgelegd aan 
November 1910 (Staatsblad nos 315 en 316)-:- het Departement van Financien, dat na gedane 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1914 boeking een exemplaar met de quitantien en 
(Staatsblad nos. 586 en 587) -, voor zooveel de de kennisgevingen aan de Algemeene Rekenka
ontYangsten en uitgaven betreft, overeenkom- mer inzendt. 
stig die ,vetten in N ederland te doen ; De quitantien ·wegens· sto:r:ting afgegeven 
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aan: personen, die belast _zijn met den ve}lwop H t eerste lid· van artik~l 11 wordt gelezen : 
va11 koloniale goederen ,in Nederland en als N afloop van elke.maand worden de gekwe-
zoodanig aan: _de Algemeene Rekenkamer ··re- ten betalingsstukken, bedoeld .. bij artikel 7 
kenplichtig, zijn, worden, na aan het. Depii-rte- ond r a, b em . c' door de rijksbetaaJmeesters 
ment van Kolonien ter visie gezonden en van per oort, per dienst en per kolonie gebracht 
daar terugontvangen te zijn, nevens hunne op afzonderlijke borderellen in drievoud, 
rekeningen overgelegd en in uitgaaf gebracht. waa voor modellen door Onzen Minister v:an 
Wordt van den postcheque- en· girodienst Fin ncien worden vastgesteld._ 
gebruik gemaakt, dan wordt het bewijs ·van H t eerste lid van artikel 14 wordt gelezen: 
storting of van afschrijving door den reken- J\' andelijks zendt het Dep~rtement van 
plichtige nevens zijne rekening overgelegd 'en .K limien, na ontvangst van de· borderellen 
in uitgaaf gebracht.. der etaalde en verrekende uitgaven, :aan de 

Van de in het vodg lid bedoelde quitantien Alg meene Rekenkamer- de beseheiden tot 
wordt bij het Departement van Kolonieno-een stav· g van de ·deugdelijkheid dier uitgaven 
afsehrift genomen, waarmede gehandeld worcj.t met een staat,, waarop die uitgaven worden 
als ten opzichte van de ingetrokken quitantien ve eld. -, 
bij dit arlikel is bepaald. I 'het eerste lid van artikel -15 vervallen de 
· Art 3 -Binnen drie maanden na ontvangst woo den ,,in_ tweevoud" .. · 

van de in het vorig artikel bedoelde borderellen D artikelen 16, 20 en 25 worden gelezen·: 
deelt de Algemeene ,Rekenkamer de tegen de . Alt. rn: Uiterlijk binnen drie maanden na 
stortingen eh de oversehrijvingen en daarop ont angst van de in de beide vorige artikelen 
betrekking hebbende bescheiden bij haar gerezen bed elde .staten, geeft de Algemeene · Reken
bedenkingen aan Onzen :Minister van Kolonien kam~r berieht van de door haar ·~edane boe
mede, Indien · de bedenkingen hem gegrond kin aan Onze :Ministers van Kolonien en 
voorkornen, zorgt hij dat ciaaraanwordttege- Fin ncien' en deelt zij aan' eerstgenoemden 
moet · gekonien. ter meqe ·: 

De ;aanhef van artikel 7 wordt gelezen: I : of, en zoo ja, welke uitgaven, vermeld in 
De voldoeniiig der. vorderingen .geschiedt op eers genoemden staat,. door haar tengevolge 

schriftelijk. ve_rzoek door overschrijving van de van bedenkingen tegen 'de verantwoordingen 
schatkistpostrekeping (voor de kolonien) bij van d,e-betaalmeesters of den beheerder van 
den postcheque- en girodienst en. overigens: 's R~·ks schatkistpostrekening tot een antler 

Na artikel 7_ -wordt ingelascht : be ag zijn geboekt- clan in den staat is ver-
Art 7a., . De j:>etalingen door iniddel van mel ; · · · · 

den postcheque- en girodienst geschieden door 2 . de bij haar gerezen bedeiikingen tegen de ' 
tussclienkomst vaii den beheerder van 's Rijks ver veningen, onder terugzending van · de, 
schatkistpostrekening. bes heiden, welke ·daarop betrekking hebben . 
. ffet eerste lid van artikel 8 wordt gelezen: I dien de bedenkingen van· de .Algemeene 
. De betalingen op de betalingsstukken, ver' Re enkamer · Onzen 3-Iinister · van· Kolonien 

meld onder a, b en c van artikel 7, geschieden ge ond voorkomen; ·zorgt hij, naar bevind 
door de rijksbetaalmeesters.- van zaken, dat of hetgeen ten onrechte werd 
· Het eerste lid van artikel 10 wordt gelezen: bet ald in 's Rijks schatkist wordt teruggestort 

De betalingen, bedoeld bij de artikeleri 7a en da,wel op de schatkistpostrekening (voor de· · 
s: geschieden krachtens kredieten·, welke .Onze kol nien) wordt gestort of- overgeschre_ven, of 
:Minister van Finaneien op aanvraag van Onzen dat de gerezen -bedenking door aanvu~g of 

. 'Minister van Kolonien opent. ver etering·der bescheiden als anderszins ,vordt 
Na artikel ro wordt ingelascht: opg heven., . . . 

. A1·t 10a. Na afloop van elke maand warden rt. 20. Bif het Departement vari Kolonien · 
de bewijzen van afschrijving van de schatkist- en ~ ij de· Algemeene Rekenkan;ier ,vordt, voor 
postrekening (~oor de kolonien) door den elk jaar en voor elke. kolonie·afzonderlijk, eene 

'')beheerder ·van 's Rijks schatkistpostrekening rek ning geopend van het Departenient, van 
bij zijne. verantwoording ter zake van de eerst- Ko~ nien met de ~esturen van -Suriname e_n 
hedoelde rekening aan de Algemeene Rekenka- Ou~at:ao. · . -
mer overgelegd. ;t- 25. Voor de betalingen; bedoeld in 

-~Een afschrift van die- verantwoording wordt art rel 24, worden . door Onzen Minister ·van 
doq_r dien beheerder aan het· Departement van Fin ncien, op aanvraag van Onzen Ministei·.van 

Ko~ i"><e,=doo. Knr<n, of~nde,Jiik kredietM ,,,npend, ~, 
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de U:itzending van muntspecien betreft bij de 
:Nederlandsche Bank in de hoedanigheid van 
rijkskassier en voor de andere betalingen bij 
de .betaalmeesters en den beheerder van's Rijks 
schatkistpostrekening. 

Het-·eerste,,het derde en het laatste lid van 
artikel 26 worden gelezen : · · · 

De. betalingen ten last(;) van· de kredieten, 
bij artikel 25 · bedoeld, geschieden op bevel
schrilten en betaalsrollen, door of namens 
Onzen lVIinister v_an Kolonien · afgegeven, op 
wissels- door of namens hem geaccepteerd, 
alsmede door overschrijvirig van de sohatkist
postrekening' (voor de, kolonien) bij den· post
cheque- en gi:rodienst op verzoek van Onzen 
voornoemden Minister. , 

Op _de betalingsstukken betreffende· c!-ie be
talingen' zijn ·de artikelen· 10a en 11, op de-_be
talingsstukken ten name·_ van de Generale 
Thesaurfe is artikel · 12 toepasselijk. 

De Algemeene Rekenkamer deelt aan Orn:~ . 
:Mmisters van Financien en van kolonien zoo 
spoedig mogelijk _ me_de of; en_ zoo j~, welke 
betalingen door haar nietzijngeleden tengevolge 
van bedenkll).gen tegen· ·de yerantwoordingen 
van betaalmeesters en van ·den beheerder van· 
's Rijks schatkistpostrekening. 

Artikel 28 wordt vervangen door de volgend~ 
bep;ling: · · 

SLOTBEP ALING, 

. B~houdens het bepaalde in het eerste' lid 
van artikel 11· en -in.bet derde lid van artikel 
26 worden de.nrndellen der borderellen; opgaven, 
statei1, bevelschrilten en betaalsrollen, in. dit 
besluit bedoeld, d~or ·- Onzen Minister vai:i 
Kofonien · va.stgesteld.' - . . - -

II. :bit besluit treedt' in werking met ingang 

1 
van den d\J,g na q.iyn der dagteekening van het 
Staatsblad, , waarin het is geplaatst. · 

Onze Minister van l(olonien en van Financien 
zijn, ieder voor: . zoo-:eel hem aangaat, belast · 
met de uitvoering van.-dit besluit; dat in het 
Stacdsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrilt·zal worden_.gezonden- a'~, den Raad 
van State en aan cle Algemeene Rekenkamer. 

;s-Gravenhage;- den llden Juli" 1918 .. , 
WILHELMINA. ·, 

De 1liinister '!lln Kol.onien, ._- 'FH •. B. "PLEYTE. 

Df', JJ!I inister van-Financii!n; · TREUB, · · · 
(Uitgeg. 30-Juli 1918.-) -

i:2 Jttli i918. BESLUIT, bet,reffende militie- of 
landweerplicbtige'vrijwilligers b~j.be_t korps 
mariniers; . S; 448. · 

.I 

WIJ WILHELMINA,- ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van -

Oorlog, aci. interim _Minister van Marine. van 
9 Juli 1918,. Afdeeling B n°. 68; __ 

Gelet op de wetten van 15 Januari 1916 _ 
(Staats~lad n°. 36) en 27 Mei. 1916 (Staat~blad· 
n°. 205); 

Hebben goedgevondel)- en verstaan: 
Ret korps' Mariniers aan te- wijzen· als cate---' 

gorie van vrijwillig di~nenden, aan w:ie terstond 
ontslag nit den dienst bij · de militie of bij . de 
landweer wordt verleend, -indien -~ij na ·het 
volbrengen van een dienstverband van ten 
minste vijf jaren ontslag• uit den vrijwilligen 
dienst verkrijgen, voord~t hun militie-' of hun 
landweerdiensttijd is volbracht. 

Onze :Ministers van _ Marine en van Oorlog 
zijn, ieder -_voor zooveel hem aangaat, belast 
met ·de uitvoering van dit besluit, dat -in het 
Staatsblad zal· worden geplaatst, 

's-Gravenhage,--den J2den Juli 191~. 
. WILHELMINA. 

•De Minister van Oorlog, 
~ ad interim M'inister van jlfarine, 

. DE. JONGE,· 
( Uitgeg. 23 Juli 1918.) 

13 .f·uli 1918. BESLUIT, tot verdeeling van 
het Rijk -in districten, ten· behoeve_ van 
_dim dienst:der Arbeidsinspectie. ·s. 449.-

WrJ WILHELMINA, ENZ. · 
,,Op de'•voordracht··van Onzen -Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel Val). 10- Juli 
1918, n°. 1412; afdeeling Arbeid; '· 

Gezien artikel' 17, tweede lid, der Arbeidswet 
1911 (Sta~tsblad· n°. 319); _ 

Hebben ·goegevonden en verstaan : 
Art. 1. · Ten· behoeve van den dienst der 

~ 1:ieidsinspectie wordt het Rijk verdeeld in 
tien' districten; waarvan omvatten : 

bet lste·de provincie Limburg·im.bet ged_eelte 
der provincie Noord-Brabant, -dat behoort tot 
bet rechtsgebied ·van _ de· kanti:ingerechten 
V eghel, B~xmeer; Eindhoven, Oirschot, ,W eert en 
Helimond ; 

het _ 2de het gedeelte der _. pro:vincie N oord
Brabant dat niet behoort tot het lste district ; 

bet· 3de het gedeelte der provincie Zuid-
H oll.and; dat bel:ioort' tot het ·rechtsgebied van ,
de kantongerechten -Schiedam en, ·RotterJ.am, ( 
alsmede de gemeenten Berkel; Delft; 'ii-Graven-:;. 
zande, Ho(~an-Delft, deLier, Monster;•NffO,ldwijk'. 
Nootdorp, Pijnacker;. Schipluiden; , -t(fijenban', 
Wateringen en IJsse'/Jmqnde .,: _ · '· _';> ; \ 

· - h:et · 4de de· provincie -Utrecht; het_ gede_elte 
der -provinoie Zuid-Holland; dat· .behoort' ,tot 
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het rechtsgebied der kantongerechten 's-Graven
hage, Leiden, Gouda, Woerden, Alphen, en 
Haarlemmermeer, het gedeelte van het rechts
gebied .;an het kantongerecht Delft, dat -niet 
behoort tot het 3de district', het rechtsgebied 
van het kantongerecht Schoonhoven, -,- met 
uitzondering. van de gemeenten Krimpen a/d 
IJssel, Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk- bene
vens de 'gemeenten Vianen· en Hagestein ; 

Den ·Raad van Sta'te gehoord (advies · van 
\ 2 Juli 1918,- n°. 30); 

het 5de .het_ gedeelte der provincie Noord
Holland, dat behoort tot het rechtsgebied van 
het · kantongerecht Amsterdam benevens het 
niet tot eenige proviilcie behoorend!) waterge
bied des Rijks ; 

het 6de het gedeelte der provincie Noord-
Holland, dat niet behoort tot het 5de districts; 

het 7de de provincie Gelderland ; 
het 8ste de provinde Overijssel ; 
het 9de de provincien · Groningen, Friesland 

en Drenthe ; 
het lOde de provincie Zeeland en het gedeelte 

der provincie Zuid-Holland, dat niet behoort 
tot het 3de en het 4de district. 

2. Ons besluit van 18 Juli 1911" (Staatsblad 
no. 257) wordt ingetrokken. 

3. · Dit besluit treedt in werking op 15 
.September 1918. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en 
in de Staats(ourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den Juli 1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landb., Nijverheid en ·Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 20 Juli 1918.) 

13 Ji,li 1918. BESLUIT houdende ·machtiging 
· :tot uitgifte van -schatkistbiljett,en en 

schatkistpromessen, volgeils de ·wet van 
4 April 1~70 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912.'(Staatsblad 
n°. 240) en de wet van 5 Dece~ber 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. ·450. 

16 Juli '1918. BESLUIT, tot instelling van den 
Zuiderzeeraad en tot vaststelling van 

· · bepalingen betreffende dien Raad. S. 451. 
WIJ WILHELMINA 'ENZ. , 

Op· de voordracht van Onzen ~Iinister· van 
·waterstaat van 15 Juni 1918, La. C.,-Afdeeling 
W:aterstaat T ; 

'Gezien artikel 5 van de wet van- 14 Juni 
1918; -Staatsblad n°. 354 ; 

· Gezien het nader rapport van ·Onzen yoor: 
noemden Th'lipister van l? Juli i918, La. d., 
·afdeeling Waterstaat T; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te stellen een Zuiderzeeraad en voor. clien 

Raad bepalingen vast te stellen als volgt : 

§ 1. Taak. 

Art. 1. De Z~1iderzeeraad dient de Regee
ring desgevraagd van advies en bijstand. in de 
voorbereiding en uitvoering van wer-ken. alsmede 
in de voorbereiding van de regelingen betref
fende het in gebruik brengen der drooggelegde 
gronden. 

2. De Zuiderzeeraad v:estigt zijnerzijds de 
aandacht op hetgeen strekken kan tot bevor
dering van de voorbereiding en uitvoering van 
werken, alsmede tot bevordering van de voor

. bereiding van de regelingen betr!)ffende het in 
gebruik brengen der drooggelegde gronden .. 

3. Zoo dikwijls de Zuiderzeeraad Onzen 
Ministers, Hoofden van de betrokken Departe
·menteil, desgevraagd van advies client of uit 
eigen beweging voorstellen doet, en, in verband 
daarmede schriftelijk het gevoelen van den 
Directeur-Generaal der Zuiderzee,verken heeft 
ingewonnen, wordt diens verslag bij het bericht 
aan den Minister overgelegd. 

4. De Zuiderzeeraad houdt toezicht op de 
wijze, waarop de uitvoering va)l de afsluiting 
en van de droogmaking der Zuiderzee naar de 
bevelen van Onzen Minister van Waterstaat 
wordt geleid · en geeft dezen kennis van hetgeen 
naar zijn oordeel in het belang van den dienst 
behoort t,e geschieden. · 

§ 2 .. Samenstelling. _ 

· 5. 1. De Zuiderzeeraad is gevestigd te 
's0Graven:hage en bestaat nit. ten minste 20 
leden, die door Ons warden: benoemd en ont- · 
slagen. 

2- Tot lid van den Zuiderzeeraad zijn slechts 
·benoembaar zij, Uie niet reeds van Rijksw_ege 
ambtshalve . bemoeiing hebben hetzij met de 
voorbereiding en uitvoering der werken, hetzij . 
met de bevordering van de voorbereiding van 
de regelingen betreffende het in gebruik brengen 
der drooggelegde- gronden. 

6. Uit de· leden worden door Ons een V oor
zitter en twee of meer Ondervoorzitters aange
wezen. 

7. ·-De leden worden benoeind voor 6 jaren. 
De helft dezer leden treedt volgens een door 
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Onzen Minister van W aterstaat goedgekeurden 
rooster om de drie jaren af. 

8. De eerste aftreding heeft plaats 1 Janu
ari 1922. De afgetreden .leden zijn onmiddel
lijk weder benoembaar. 

9 .. W'ie, ter vervulling. van ·eene plaats; 
buiten den bij den rooster bepaalden tijd 
op

1
engevallen, tot lid benoemd is, treedt af 

op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats · 
hij benoemd is, zou zijn afgetreden. 

10. Aan den Zuiderzeeraad zijn een of meer. 
Secretarissen · toegevoegd. 

11. Zij warden door Ons benoemd en genie
ten eene door Ons -te bepalen bezoldiging. 

12. 1. Hunne instructien warden door den 
Zuiderzeeraad. vastgesteld. 

2. Deze regelingen behoeven - evenals 
de daarin aan te brengen wijzigingen - om 
van: kracht te warden de 1."goedkeuring v~n 
Onzen •Minister van Waterstaat. 

13. Bij het · openvallen van het ambt · van 
Secretaris zendt de Zu derzeeraad ter vervulling 
van de plaats eene aanbeveling aan Onzen_ 
:Minister van W aterstaat. 

14. De leden van den Zuiderzeeraad genieten 
geen bezoldiging. Zij ontvangen echter ver
goe~g voq~ reis- en verblijfkosten en ~acatie
geld tot een door Ons te bepalen bedrag voor 
elken dag, waarop zij eene vergadering van den 
Zuiderzeeraad of van eene commissie uit1 dien 
Raad hebben bijgewoond, of ingevolge opdracht 
van den Zuiderzeeraad of van den V oorzitter 
bijzo~dere werkzaamheden hebben ·verricht. 

§ 3·. Werkwijze. 

15. 1. De Zuiderzeeraad vergadert zoo 
dikwijls de Voorzitter dit noodig acht of het 
door ten -minste viif leden met opgave van 
redenen- wordt gevraagd. 

2. De vergaderingen warden gehouden te 
's-Gravenhage, tenzij de Voorzitter noodig 
a~ht die elders te doen plaats hebben, in welk 
geval zij warden gehouden ter plaatse door 
den Voorzitter aangewezen. 

16. · De leden van den Zuiderzeeraad ont
houden zich van · ste=ing over onderwerpen, 

· welke hen, hunne echtgenooten of hunne bloed
of aanverwanten· - den derden graad inge
sloten - persoonlijk aangaan, of waarin zij als 
gelastigden zijn betrokken. · 

17. 1. Zoowel de Voorzitter van den Zuider
zeeraad alsook deze zelf, kan de ·voorbereiding 
van hetgeen waarover de Zuiderzeeraad van 
~dvies of bijstand heeft te dienen, aan commissi
en uit zijn midden opdragen. 

· 2. ·Als Voorzitter dezer commissien treedt 01; 
de V oorzitter of een der Ondervoorzit.ters. 

18. In de vergaderingen van den Zuiderzee
raad kan geen besluit warden genomen, indien 

.niet ten minste de helft van het aantal leden 
a,anwezig is. , 

19. 1. De commissien kunnen v:an . den 
Directeur-Generaal de ·gegevens., .verlangen, 
welke zij behoeven voor de uitvoering van hare 
werkz·aamheden. · 

2. De Voo~zitter ·en · de Ondervoorzitters · 
zijn; ook indien zij niet als lid zijn aangewezen, 
bevoegd de vergaderingeµ van. deze commis
sien bij te wonen en hebben alsdan, ten-ware 
zij ··tot lid der commissien zijn benoemd, een 
raadgevende stem. · 

·3. De in het eerste lid van ,artikel ·27· 
bedoelde deskundigen,. zoomede de personen,. 
. bedoeld in het 2de lid van dat artikel, genieterr 
voor het bijwonen .der vergaderingen der 
commissien reis- en verblijfkosten. 

· 20. 1. · De V oorzitter, .. of bij diens ontsten
tenis of afwezigheid een der daa~toe door den 
Zuiderzeeraad aangewezen Ondervoorzitters, is 
belast met de uitvoering der besluiten van den 
Zuiderzeeraad en wordt daarin bijgestaan door 
de(n) Secretaris(sen). ' 

2. Stukken van of .namens den Zuiderzee
raad uitgaande warden door · den Voorzitter 
en ten minste een der Secretarissen· onder
teekend. 

21. l.· De Voorzitter en Ondervoorzitters 
vormen het Dagelijksch Bestuur van· den 
Zuiderzeeraad, dat bevoegd is zaken van weinig 
belang af te doen. Spoedeischende zaken van 
weinig befang kunnen door den Voorzitter 
warden afgedaan. 

2. In elke vergadering van den Zuiderz_ee
raad doet de Voorzitter mededee)ing van 
hetgeen · door het Dagelijksch Bestuur of dor 
hem sinds de jongste vergadering is verricht. 
· 3. Zoo noodig kan de V oorzitter een tijde

lijken plaatsvervanger voor den(n) Secretaris 
(sen) aanwijzen. . 

22. De Zuiderzeeraad stelt een reglement 
van orde vast, dat, om in werking te treden, 
evenais de nader daarin te brengen wijzigingeri, 
de goedkeuring behoeft van . Onzen Minister 
van W aterstaat. , 

23. De Zuiderzeeraad brengt jaarlijks v6qr' 
1 Juli aan Orizen Minister een beknopt ver~g 
uit over de hoofdzaken zijner verrichtingen in 
het l!,fgeloopen kalenderjaar. · 

§ 4'. Bevoegdheid. 

,24. Wordt aan den Zuiderze~raa4..'.:geheei 
. ' 
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· of ten deele de leiding der werken opgedragen, 
clan wordt voor dit geval door Ons, den Zuider
zeeraad gehoord, eene bijzondere regeling getrof, 
fun. ' · 

· 25. De Zniderzeeraad treedt rechtstreeks · in 
briefwisseling met openbare besturen en auto
riteiten -en met den Directenr-Generaal der 
Zuiderzeewerken. Hij kan zich ook tot het 
bekomen van inlichtingen.met andere personen 
of colleges in verbinding stellen. 

26. Zander . toestemming van den· betrok
ken Minister wordt aan de door den Zuiderzee
raad behandelde zaken geen openbaarheid 

. gegeven. 
27. 1. Zoowel· de Voorzitter van den 

Zuiderzeeraad, alsook deze zelf en de uit zijn 
midden benoemde commissien, bedoeld in 
artikel 17. knp.nen den Directeur-Generaal der· 
Zuiderzeewerken, de onder dezen . werkzame 
ambtenaren of andere deskundigen uitnoodigen 
de vergaderingen van den Zuiderzeeraad, 
onderscheidenlijk van".die· commissien, bij te 
wonen. 

2. De Zuiderzeeraad of eene commissie uit 
<lien Raad is bevoegd ook andere personen 
nit te· noodigen de vergaderingen bij te wonen 
.tot het geven van inlichtingen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk "in het 
Staatsblad zal warden geplaatst enaanden Raad 
rnn State in afschrift zal warden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 16de_n Juli 1918. 
WILHELl\ITNA. 

De JJ1inister van Waterstaat, 0. LELY. 

(U·,tgeg. 1 Aug. 1918.) 

17 Juli 1918, BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
houdende vaststelling van den vorm der 
opgave ex· art. 14 der Veiligheidswet. 

Ik! heb de eer U H.E.G. te berichten,' dat 
bij mijrie beschikking van heden opnieuw is 
vastgesteld de vorm der opgave, bedoeld in 
artikel 14 der Veiligheidswet. · 

Wijziging van het bij beschikking van den 
toenmaligen Minister van BinnenlaJ?dsche 
Zaken van 30 Mei 1904, n°. 2316, afdeeling 
Arbeid, va;tgestelde modei' bleek mij nood-

1 zakelijk. . 
'., Zooals U RE.G. bekend is, is de Veiligheids

' ,vet thans n'og ~iet van kracht ten aanzien 
van fabrieken eri ~erkplaatsen, waar minder 
da~, 10 perscmen plegen te verblijven, althans 
voor zoover deze niet tengevolge van het ge-

·c bruilr van een krachtwerktuig of oven, dan wel 
'?}ls;.,-uit ancleren hoofcle onder do bepalingen der 

wet vallen. Ook is de wet thans nag niet van 
toepassing op de bemalingsinrichtingen. 

In verband met het bepaalde in de wet van 
19 Juni 1915 (Slaatsblad 11°. 281) en het Kon. 
besluit van 21 Augustus 1916 Stacitsblad 
no.' 419) zal ·de Veiligheidswet met l Jauuari 
1919 behalve op de inrichtingen, waarvoor zij 
thans geldt, tevens van toepassing warden op 

·de volgende inrichtingen: 
I O • fabrieken en werkplaatsen, als bedoeld 

in art. 1 der Veiligheidswet, zonder kracht
werktuig of oven, waarin vijf tot en 1net n~gen 
personen plegen te verblijven ; 

2°; bemalingsinrichtingen . 
De uitzondering, welk artikel 28 der ·ge

wijzigde Veiligheidswet (de gewijzigde tekst 
dier wet is opgenomen in Staatsblad n°. 304 
van 1915) maakt; is uiteraard ·ook hier van 
kracht. 

Deze uitbreiding .van de ·werkingssfeer_der 
wet heeft tot gevolg, dat alle hoofden of be
stuurders van ree:ls bestaande, eerstvan .1 Ja
nuari 1919' af onder de wet vallende 
inrichtingen v66r 1 Februari i 919 (zie ~e 
gewijzigde redactie van artikel 14) eene opgave, 
als in _da t artikel bedoeld, behooren in te zen
den. Nauwkeurige naleving van de uit arti
kel 14. voortvloe.iende verplichting, zoowel ten 
opzichte van de even genoemde, reeds bestaande 
inrichtingen als ten opzichte van nieuw opge
richte fabrieken en werkplaatsen en inrichtin
gen, die reeds bestonden, maRr door uitbrei·
ding van ·personeel, door pfaatsing ·van een' 
krachtwerktuig of andere omstandigheden 
onder de wet komen te vallen, acht ik van bet 
meeste belang. :Nu heeft de ervaring geleerd 
dat het allerminst bevorderlijk is voor de nako
ming van die.verplichting, wanneer ·de formu
lieren voor de vereischte opgaven, zooals tot 
dusver, alleen in den handel verkrijgbaar zijn. 

Kostelooze verstrekki°iig van de formulieren 
van Rijkswege en verkrijgbaarsteliing ter ge
meente-secretarie zal m. i. aan de voo_rgeschre
ven inzending der opgaven zeer tiii;i goede 
komen en verdient derhalve de voorkeur. 

Op grand van het vorenstaande heb'ik de eer 
U H.E.G. uit te noodigen, de burgemeesters 
van Uw Gewest te doep toekomen het naar Uw 
oordeel ben·oodigde aantll] van het nieuwe 
formulie1: en hun te verzcieken in hunne ge
meente op de gebruikelijke wijze ter openbare 
ke:nhis te brengen,- dat een nieuw fori:nulier 
'is ·vastgesteld voor de opgave, welke ingevolge 
artikel 14 der Veiligheidswet· ·-bi:tfoen eene 
maand na het tijdstip, ·waarop een -fabriek of 
werkplaats in den ziri der ,vet· is· opge·richt, 
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of waarop die wet op een fabriek of werkplaatR 
van toepassing is geworden, door het hoofd 
of den bestuurder aan de.n Burgemeester moet 
worden ingezonden en dat die formlilieren 
voor belanghebbenden kosteloos ter gemeente
secretarie verkrijgbaar zijn. Ik zoude het zeer 
op prijs stellen, dat bij deze bekend making' 
de belanghebbenden mede opmerkzaam w'erden 
gemaakt op de uitbreiding, die, ingaande 1 Ja
nuari 1919, aan de werking der Veiligheidswet 
wordt gegeven en dat hoofd,.m of bestuurders 
van inrichtingen, welke uit hoofde van .·die 
uitbreiding met 1 Januari l919 onder de Vei
ligheidswet komen te vallen, tevens nadruk
kelijk op de bovenbedoelde verplichting tot 
inzending van de bedoelde opgave v66r l Fe
brnari' J 919 werden gewezen. · 

Herhaling van deze bekendmaking tegen het I 
einde van 1918 (b. v. in het midden van De- I 
cember) schijnt wel gewenscht. 

Het voor de toezending aan de burgemeesters 
in Uw Gewest benoodigde aantal exemplaren 
van cleze circulaire en van de formulieren, 
g!)lieve U H.E.G. hierbij aan te treffen. 

Ten slotte deel ik U B.E.G. mede, dat het 
mij aangenaam zoude zijn, indien U H.E.G. 
de burgemeesters verzocht bij uitputting van 
den. beschikbaren voorraad der formulieren, 
deze bij U aan te vragen. 

Voor aanvulling van den onder Uwe lierus
ting zijnden voorraad zal op Uw desbetreffend 
verzoek steeds gaarne door. mijn Departenient 
worden gezorgd. 
De Min. van Landbomv, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

17 JuZ.i 1918. BESCHIKKING van den Minister 
van Laiidbouw, Nijverheid en Handel, 
houdende nadere vaststelling van den 
vorm cl.er opgave, bedoeld bij art. 14 der 
Veiligheidswet. 

De :Minister van· Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 14 der Veiligheidswet (Staat8-
bkzd n°. 304 van 1915)·;· 

· Heeft goedgevonden : 
1 °. met intrekking van de beschikking van 

dell' :Minister van Binnenlandsche Zaken van" 
30 l\Iei 1904, n°. 2316, afdeeling Arbeid, den 
vorm der opgave, bedoeld in art. 14 der Vei
ligheidswet, vast te stellen overeenkomstig 
het bij deze· besnhikking gevoegde model, dat 
hierachter is opgenomen. · · 

's-Gravenhage, 17 Juli 1918. 
·De 1l1inister voornoemd. PosTHU.MA. 

1918. 

Behoort bij beschikking van 
den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 
17 Juli 1918, n°. 1107; afdee-

ling Arbeid. 

OPGAVE 
oi>ereenkomstig art. 14 der Veiligheiils~et 

(Staatsblad n°. 304 van 1915). 

N aam van het hoofd of den 
bestuurder. 

---------+---G~e_m_e-en-tc-e-, --

Woonplaats idem. 

. I 
·Plaats, waar de fabriek of I 

werkplaats is gelegen. • 

Datum, waarop de fabriek 
of werkplaats in werking is 
gebracht. 

Buui-t: 
Straat of Gracht; 
No. 
Gemeente: 
Buurt: 
Straat of gracht; 
No. 

Datum, waarop de Veilig-1 
heidswet op de inrichting 
van toepassing is gewor-

. den. (1) ____ _ 

of werkplaats wordt uit-
Het bedrijf, dat in de fabriek 1· 

geoefend. :-------
De daarin gebezigde drijf

kracht (stoom, gas, petro
leum, benzine, electrici
teit, water, wind, dierlijke 
kracht). · 

Aantaf en vermogen der I ' 
krachtwerktuigen (stoom-1 
machines, motoren, enz.) 

Het aantal personen(afzori-/ mannen : 
derlijk op te geven het aan-
• tal mannen, vrouwen enJ vrouwen: · 
jeugdige personen), die in I 
de inrichting in den regel I jeugdige perso-
zullen verblijven. nen : ___ _ 

Behoort de· fabriek of werk
plaats tot de inrichtingen, , 
welke volgens de Hinderwet 
gevaar, schade of hinder 
kunnen veroorzaken ?. 

Indien de fabriek- of-werk~ 
plaats behoort . tot de in
richtingen, welke gevaar, 
schade of hinder kunnen 
ver,oorzaken, hiernaast den 
datum op te geven van het 
besluit, waarbij de vergun.
riing ingevolge de Hinder
wet is verleend. 

Besluit·van Bur
gemeester en 
Weth. van: 

Besluit van Ge
deputeerde Sta
ten van: 

Koninklijk Be
sluit van: 

. den· .... · .. 19 . .. 
Aan den Burgemeester van 

(Handteekening van het hoofd of den bestu:urder). 
De Burgenleester van . . .. . • . . verklaai;t, 

dat deze kennisgeving door hem is ontvangen 
den ......... 19 .. . 

(1) Zie de toelichtmg aan ommezijde. 

24 



1918 18 JULI. 370 

Volgens artikel 14 der Veiligheidswet moet 
het hoofd of de bestuurder deze opgave binnen 
eene maand na het tijdstip, wa-arop de fabriek 
of werkplaat8 in werking i-s ·gebracht o( de Veilig
heidswet daarop van toepa8sing is geworden, 
inzenden aan den Bu~genieester van· de plaats, 
waar de fabriek of werkplaats is gelegen. 
Overtreding is strafbaar volgens artikel 19 
der wet. 

De Veiligheidswet is van toepassing op:-
a. fabrieken of werkplaatsen, waarin een 

krachtwerktuig ( stoommachine, electromotor, 
gas-, benzine- of petroleummotor, een door 
whid, water of dieren gedreven motor) of een 
oven wordt gebezigd; 

b. fabrieken of werkplaatsen zonder kracht
werktuig of oven, waarin tien of meer personen 
plegen te verblijven ; 

c. besloten ruimten, waar in voor eenig _ 
bedrijf vlas pleegt te worden gebraakt - of 

_ gezwingeld ; 
d. electrische centraalstations en electrische 

onderstations, voor zoover aldaar in of vcior 
eetlig bedrijf electrische · energie wordt opge
wekt, getransformeerd of bewaard ; 

Met ingang van 1 Januari 1919 is de Yeilig
heidswet bovendien van toepassing op : 

e. fabrieken of werkplaatsen zonder kracht
werktuig of oven, waarin vijf tot en met n~gen 

· personen plegen te verblijven; 
J bemalingsinrichtingen. 

18 Juli 1918." BESLUIT, tot ~ernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Ridderkerk, van 15 Mei 1918, tot het 
toekennen van eene gratificatie aan het 
onderwijzend personeel der bijzondere 
lagere scholen in die gemeente. S. 452 . 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, · Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 14 Juni 1918, n°. 10263/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van het besluit van den 
Raad , der gemeente Ridderkerk, van 15 Mei 
1918, waarbij aan het_ personeel der bijzondere 
lageie scholen in die- gemeente, als_ blijk van 
waardeering voor de door hen aan die gemeente 
door-fiden aard van hunnen arbeid bewezen 
diensten en mede gelet op de dure tijdsom- _ 
standigheden, eene zoodanige gratificatie wordt 
toegekend, dat· het inkomen ·van dit personee 1 
in gelijkheid worde gebracht met dat van het 
onderwijzend personeel der openbare lagere 
scholen dier gemeente ; 

0., dat de strekking van het besluit is· aan 
het onderwijzend personeel der bijzondere 
lagere scholen in die gemeente in die hoedanig
heid- de genoemde gratificatie te verleenen ; 

0., dat door het toekennen van gemeente- · 
;;ge van eene gratificatie aan het onderwijzend 
personeel aan bij zondere lagere scholen, de 
gemeenteraad, zij het' tijdelijk, een gedeelte 
van de bezoldiging van dit personeel ten laste 
van de gemeente brengt ; 

dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen d'l billijkheid te betra~hten, in strijd 
met artikel 3, derde lid, der wet tot _regeling 
van het lage~ onderwijs aan de bijzondere lagere 
scholen te Ridde~kerlc, door dit Raadsbesluit 
vanwege die gemeente middellijk geldelijke 
bijdragen of eenige andere onder.,teuning worden 
toegekend ; ' 

Gelet op de artikel 153 en 158 dergemeentewet 
en op artikel_ 3 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs ; , 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
2 Juli_ 1918, n°. 25) ; 

Gezien het · nader _rapport van Onzen voor
naemden Minister, van 11 Juli 1918, n°. 12864, 
afdeeling Onderwij s ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Ridderkerk te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister ~an Binneiil.andsche Zaken is 
belast met de uitvoeringvan dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medcgedeeld zal warden. 

's-Gravenhage, deri 18den Juli 1918. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Staat, 
Minister van Binnenl,a.'ndsche Zaken, 

CORT v., D. LINDEN. 

(Uitgeg. 9 A11,g. 1918.) . 

18 Juli 1918. MrssrvE van den Minister va11 
Binnenlan,dsche Zaken aan de Gedepn
teerde Staten der pravincien betreffendc 
toepassing van art. 22, vierde lid, Arbieds
wet 1911. 

".In mijne circulaire van 27 Januari 1914, n°. 
410/1. fafdeeling 0, zijn _de gronden uiteen
gezet, waarom naar de meening der Regeering 
aan de woorden ,,verderZonderwijs" van artikcl 
22, vierde lid dor Arbiedswet 1911 een ruime 
beteekenis moet worden geheoht. Met name is 
daarin betaogd, dat o_nder die woorden ook be
grepen moet warden -de gelegenheid voar nict 
meer leerplichtige kinderen van 12 jaar het 
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onderwijs in dez~lfde klasse, waarin zij bij het 
' vervulleh der leerverpiichting zaten, te blij, en 

volgen. ! 
Deze wetsinte111retatie is thans · bevestigd 

door een arrest van den H oogen Raad der N eder
landen ViJ,n 2 April 1918, ";aarin onder meer 
wordt overwogen, dat in den eersten volzh:t van 

· het vierde lid van artikel 22 qer Arbeidswet 
1911, zonder eenige beperking ten aanzien van 
den aard van het te genieten _onderwijs, uit
sluitend als"eisch wordt gesteld, dat de gelegen
heid om onderwijs te ontvangen ,,voor het kind 
geschi;i:t" moet zijn, wat zeer wel het geval kan 
zijn met het oog eens ontvangen van hetzelfde 
onderwijs, dat een voorgaand jaar door het 
kind genoten werd, 'en dat }Jet woord ,,verder" 
in den laatsten volzin van dat lid niet nader: be
paalt het zelfstandig naamwoord ,,onderw\js", 
maar,het werkwoord ,,ontvangen", zoodat uit 
de door het betrokken schoolhoofd gegeven 
verklaring, dat voor den jeugdigen persoon op 
die school geen gelegenheid meer was ander on-

.. derwijs te genieten voor 5 uur des namiddags 
clan alleen dat onderwijs, dat hij reeds genoten 
had, niet blijkt van het ri.iet bestuan eener voor 
bet kind geschikte gelegenheid om onderwijs 
te ontvangen;·,en dus die verklaring _niet is te 
beschouwen als het bewijs eener de strafbaar
heid der overtreding opheffende omstandigheid. 
~ Ik heb de eer Uw college. te verzoeken deze 
uitspraa)r van den Hoogen Raad, die zich b~i 
mijne voormelde- circulaire aansluit,_ ter bevor
dering van eene meer uniforme wetstoepa~sing, 
ter kennis te brengen van de gemeentebesturen 
in Uwe provincie. 

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

19 Jitli 1918. WET tot verhoogfng van het 
·iende hoofdstnk der Staatsbezgrooting voor 
het dienstjaar 1917. (Beschikbaarstelling 
van levensmiddelen.) S. 453. Toi ,~, ~ 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd en wordt het artikel verhoogd. 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt 
het totaal der IV de afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstnk verhoogd met 
f 24,000,000. 

19 Juli_ 1918. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van h~t tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het 4ienstjaar 19t8. (Be
schikbaarstelling van levensmiddelen.) S. 454. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd .. ! 
_ Ten gevolge van deze aanvulling wordt bet 

. totaal. der IV de afdeeling, alsmede het· eind-

cijfer van voormeld hoofdstuk, verhoogd met 
f 201,000,000. 

19 Juli 1918. ·WET, houdende vaststelling van 
de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1918. S. 455. 

B\i deze wet wordt de koloniale huishoude
lijke begrooting ·van Suriname voor het dienst
jaar 1918, voor zoover de. uitgaven betreft, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 
A.fd. 

Iste A.lgemeen en gewcstelijk 
bestuur. . . . . . . . f 

· Ude Rechts- en politiewezen . 
Ulde Schutterij te Paramaribo. 
Vlde Geldeli,ik beheer. • . . . 
Vde Immigratie en kolonisatie. 

VIde Eeredienst, onderwijs en 
armenzorg .•. · •.. 

VUde Landbo'uw ..... · ... 
Vllhte Burgerlijke geneeskundige 

dienst ......•. · . 
IXde · Openbare werken en ver-

. keer .......•. 
Xde Brandweer . . ..... 

Xlde Pensioenen, wachtgelden 
en onderstanden, zoo
mede uitgaven voor de 
waarneming van tijdelijk 
.opengeyallen betrekkin
gen .. : .. ·• . 

XUde Onvoorziene uitgaven 

195,919 
446,133 

5,685 
1,206,061 

274,964 

669,709 
239,858 

547,860 

1,070.112 
12,538 

324,500 
50,000 

Totaal . f, 5,043,339 
Artt. 2 en 3 bandelen over af- en overscbrij

vingen ·van- en betaling uit ue onvoorziene 
uitgaven. 

Bi.i iut. 4 warden tot goedm-aking van de 
uitgavrn aangewezen : 

A. Dir_ecte en indirecte belastingcn. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage· uit 's Rijks schatklst tot aa"n

_vulling van de koloniale · geldm,iddelen. 

19 Jitli 1918. vVET,-houdende vaststclling van 
de koioniale huishoudelijke begrooting van 
Gmar;ao voor het dienstjaar 1918. S. 456. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishou
delijke b~grooting van Gurar;ao voor het dienst- : 
jaar 1918, voor zpover de uitgaven '.betreft, 
vastgesteld- zooals 'hie_rna verkort volgt : 
Afd. . 

Iste Algemeen en gewestelijk 
bestuur ....... · . f 

Ude Rechts- en politiewezen 
IIIde Schutterij . . .. . . . . 

166,266 
165,502 

453 
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IVdc Geldelijk behcer . .- . f 154,453 
Vde Eeredienst, onderwijs en 

armenzorg . .... 
VIde Landbouw . . . . . 

VIIde Burgerlijke geneeskundige 
dienst ... - ..... . 

VTIIste Openbare werken . . . . 
IXde Pensioenen, wachtgelden, 

enz ........ . 
Xdc Onvoorziene uitgaven .. 

245,774 
59,8.33 

140,513 
341,350 

184,117 
30,000 

f 1,487,261 
Artt. 2 en-3 handelen over af- en overschrij

vingcn van- en ·betaling uit de onvoorziene 
uitgaven. 

Bij art .. 4 warden tot goedmaking 'van de 
uitgaven aangeweien: 

.A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdragen nit 's Rjjk:s schatkist. 

19 Juli 1918._ :WEP, houdende vaststelling van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. · S. 457. 

Bij deze wet wordt. het XIde hoofdstuk der 
be4rooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaa:r 1918, betreffende het Departernent van 
Kolonien, vastgesteld, zooals hierna verkort 
_volgt: 
Afd. 
1. Kosten van h_et De12artement . f 649,648 
2. Uitgaven ten behoeve van de 

kolonie Suriname . . . 2,270,779 
:3.;,. Uitgav_en_ ten behoeve van ·de 

kolonie Curasiao. . . . 1,120,267 
4. Pensioenen . van gewezen lands

dienaren in de voormalige N eder- ' 
landsche bezittingen ter kuste 
van Guinea. . . . . . . . . . . 143 

5. Pensioenen, wachtgelden, onder
standcn en gratificatien, alsmede 
daannede in verband staande 
uitgaven. . . . . . . . . . . • 

6. Subsidie aan en Regeeringstoe
zicht over de Duitsch-Neder-
landsche telegraa:fmaatschappij . 

7. Onvoorziene behoeften. . . . . 

67,297 

113,250 
4,261,384 

Totaal van het XIde Hoofdstuk f 4,216,384 

19 Jul,:i 1918. WET, houdende. wijziging en 
verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 458. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt verho9gd het 

totaal ·der Vde afdeeling met f 21,400. 

19 Juli 19'18. BESLUI_T, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van. ·13 Mei 
1913 (Staatsblad n°. 180), houden_de vast
stelling van bepalingen omtrent de in
richting van het Departement van Kolo-

, nien. S. 459. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Miruster van 

Kolonien van 27 Juni 1918;'- 9de Afdeeling, 
n°. 1; 

De_n Raad van State gehoord·- (advies van 
9 Juli 1918, n°. 70) ; 

Gezien de 'nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 16 Juli 1918, 9de 
.Afdeeling, no. 21 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 1 van Ons besluit van 13 Mei 1913 

(Staat,sblad n°. 180), gewijzigd bij Onze be
sluiten van 18 Januari 1917 (Staatsblad n°. 182) 
en 9 Juni 1917 (Staat,sblad n°. 459) wordt 
nader gelezen als volgt : 

Het aantal burgerambtenaren in de rangen 
van Administrateur, Referendaris, Hoofd
commies, Commies, Adjunct-commies en Klerk, 
bij het ·Departement van Kolonien bestaat 
uit ten hoogste : 

4 Administrateurs, 
14 Referendarissen, 
16 Hoofdcom-miezen, 
90 Commiezen, Adjunct-commiezen en 

Klerken. 
Onze Minister van Kolonien is belast niet 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift ,,al worden gezonden aan den. Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Grav(lnhage, · den 19den Juli 1918. 
WILHELMINA., 

De jyfini8ter van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 31 Juli 1918.) 

( 

20 Juli 1918. BESLUIT, tot vernietiging van 
bet besluit van den _Raad der. gemeente 
Dirksland, van 16 April 1918, tot het 
verleenen van eene gratificatie tot een 
maximum-bedrag van f 1200 aan het 
hoofd en aan de onderwijzers, die in den 
loop .:-an het jaar 1918 werkzaam zullen 
zijn aan de in die gemeente gevestigde . 
bijzondere school. S. 460. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 12 Juni 1918, n°. 8714/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging_ van het besluit _van den . 
Raad der gemeente Dirksland, van 16 April 
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191!;!, waarbij met het oog op den grooten nood 
der. tijden, lllt waardeering voor de aal)- die 
ge;meente bew_ezen en nog te bewijzen diensten, 
uit de gemeentekas eene gratificatie _ tot een 
ma:pmum-bedrag van f 1200 wordt verleend 
aan het hoofd en aan de onderwijzers, die in 
den_ loop van het jaar 1918 werkzaam zullen 
zijn aan de in die gemeente gevestigde bij zondere 
school, en zulks voor den tijd, waarin zij in 
1918 als zoodanig arbeid hebben verricht, tot 
zoodanig bedrag .als- - met bijtelling van al 
hetgeen aan vast salaris, duurtetoeslag of 
gratificatie van hun schoolbestuur of 's Rijks 
kas wordt genoten - noodig zal zijn Olll te 
komen .tot de som, welke zij zouden hebben 
genoten, wanneer zij over bedoeld tijdvak in 
dezelfde betrekking aan de openbare school. in 

, die gemeente waren werkzaam geweest, met 
·dien verstande, dat de geldelijke bijdrage aan 
vast salaris, duurtetoeslag of gratificatie van 
het schoolbestuur voor iederen functionaris 
over 1918 niet minder mag bedragen dan de• 
som, welke over 1917 door het schoolbestuur 
is uitgegeven_ of toegezegd ; 

Overwegende, dat de strekl.i,1g van het 
.beslujt is aan het hoofd en de onderwijzers der 
bijzondere lagere school in die gemeente in 
die hoedanigheid de genoemde gratificatie te· 
verleenen; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan het hoofd 
en aan de onderwijzers aan bijzondere lagere 
scholen, de ge;meenteraad, zii het tijdelijk, een 
gedeelte van de bezoldiging d,ezer onderwijzers 
ten laste van de gemeente brengt ; 

d_!!,t derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3,' derde lid, der wet tot regeling 

· van het lager onderwijs aan de bijzondere 
lagere school te Dirksl,and door dit Raadsbesluit 
vanwege die gemeente middellijk geldelijke 
bijdragen of eenige andere ondersteuning 
word.en toegekend ; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der gemeente
wet en op artikel 3 der wet tot_regeling van het 
lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 Juli 1918, n°. 22 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor -
noemden :Minister van 11 Juli 1918, n°. 12858, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der. 

gemeente Dirksland te vernietigen wegens 
str~jd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Juli 1918. 
WILHELM1NA. 

De Jlfinister van Staat, 
11t inister van Binnenlandscli~ Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 14 Aug'. 1918.) 

20 Jitli 1918. BESLUI'l', tot vernietiging van 
het besluit vRn den Raad der gemeente 
Wisch, van 22 Maart 1918, 'n°. XII, tot 
het verleenen van eene jaarlijksche grati
ficatie aan · het personeel aan de bijzondere 
scholen in die gemeente. S. 461. 

WIJ v\lILHELl\HNA, ENZ. 

Op .de voordracht van Om~en Minister van · 
Staat, Minister van Binnenl

1
andsche Zaken, van 

11 ,Juni 1918, n°. 8554/2, afdeeling Onderwijs, 
tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Wiscii, van 22 Maart 1918, 
n°. XII, waarbij aan het personeel aan de 
bijzondere scholen in die gemeente, op grond 
van de bi!Ujkheid, eene zoodanige jaarlijksche 
gratificatie wordt verleend, dat hunnesalarissen, 
zoo mogelijk, gelijk worden aan die der hoofden 
en onderwijzers(-essen), in gelijke positie werk
zaam bij het oµenbaaF onderw\is in die ge
meente; 

Overwegende, dat de strekking van het be
sluit is aan het personeel dcr bijzondere lagere 
scholen in die gemeente in die ~edanigheid 
de genoemde gratificatie te verleenen ; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan onderwijzers 
en onderwijzeressen aan bijzondere lagere 
scholen, de -gemeenteraad een gedeelte van de 
bezoldiging dezer or:.derwijzers ten Jaste van 
de gemeen_te brengt ; 

dat derh'alve, al moge het Raadsbeslnit de 
strekking hebb_en om tegenover de bedoelde 
perso::ien de billijkheid te betmchten, in strijd 
·met artikel 3, derde lid, der wet tot rege ling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere 
lagere scholen te Wisch door dit Raadsbeslnit 
van wege die geineente middellijk ge!delijke 
bijdragen of eenige andere ondersteu~ing 
worden toegekend ; 

Gezien Qns besluit van 5 April 1918 (Staats
blad n•. 230), waarbij hP.t besluit van den Raad 
der gemeente Wisch, van 22 Maart 1918, 
n°. XII, tot 1 November 1918 is geschorst ; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der ge-
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meen tewet en op artikel 3 der ,vet tot regeling 
van het lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord, ad,ies van 
2 ,Juli 1918, n°. 23 ; · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juli 1918, n°. 12859, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan ; 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente · Wisch te vernietigen wegens strijd 
met de wet. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de iiitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staafsblad geplaatst en in af-. 
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 20sten .Juli 1918. 
WILHELllffN A. 

JJe JJ1inister van Staat, 
1vI iniste1· van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDl!lN. 

(Uit,qe_q. 19 Au,q. 1918.) 

20 .J«li 1918. Bl!lSLUIT, tot vernietiging van 
10. het besluit van den Raad der ge• 

meente Baarn, van 1 Maart 1918, waar
bij aar, het onderwijzend personeel der 
Roomsch-Katholieke bijzondere lagere 
~chool in die gemeente toelagen voor een 
keer en we! over het jaar 1918 zullen 
worden verleend, en 

2°. het besluit var: dien Raad, van 26 
April 1918, waarbij aan het onderwijzend 
personeel van q, de School met den Bijbel, 
b. de Koningin Wilhelmina school, en c. 
de school der schoolvereeniging van de 
N ederland.sche Hervormde Gemeente, alle 
bijzondere lagere scholen in die gemeente, 
toelagen voor een keer en we! over het 
jaar· 1918 zullen worden verleend. S. 462. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de
1

. voordracht van Onzen :0-linister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 14 Juni 1918, n°. 10053/3, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van 1°. het besluit van 
den Raad der gemeente Baarn, van· 1 llfaart· 
1918, waarbij op grond, dat de onderwijzers 
aan· de bijzondere lagere syholen in dezelfde 
mate werkzaam zijn ten dienste der gemeen
schap als de open bare onderwijzers, aan het 
onderwiizend personeel der Roomsch-Katho
lieke bijzondere lagere school in die gemeente. 
toelagen voor een keer en we! over het jaar 
1918 zullen worden verleend, waardoor hlin 
inkomen ,gelijk zal komen te staan met dat 
der openbare onderwijzers in die gemeente, 

en 2°. het besluit van dien Raad, van· 26 :April· 
1918, waarbij op gelijken grond aan het persoheel 
vari a. de School met den Bijbel1 b. de Koningin 
Wilhelmina school, en c. de school der school
vereeniging van de .N ederlandsche Hervormde 
Gemeente, alle bijzondere lagere scholen . in 
die gemeente, gelijke toelagen zullen worden 
verleend: 

Overwegende; dat de strekking van deze 
beslniten is aan het personeel der bijzondere 
lagere scholen in die gemeente in die hoedanig- · 
heid de genoemde toelagen te verleenen ; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van toelagen aan het onder
wijzend personeel aan bijzondere scholen, de 
gemeenteraad, zij · het tijdelijk, een gedeelte 
van-de bezoldiging van dit onderwijzend per
soneel ten laste van de gemeente brengt ; dat 
derhalve, · al mogen deze Raadsbesluiten de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met· artikel 3, derde lid. der wet tot regeling 
van ·het lager onderwijs aan de bijzoniiere 
lagere scholen te Baa~·n door deze Raadsbe
sluiten van wege . die gemeente middellijk 
geldelijke bijdragen of eenige andere onder- · 
steuning worden toegekend ; 

Gezien Ons bAsluit van 21 . Maart 1918 
(Staatsblad n°. 163), waarbij het besluit van 
den Raad der gemeente Baam, van 1 Maart 
1918, tot 1 October 1918 is geschorst en Ons 
besluit van 18 Mei 1918 (Staatsblad n°. 295), 
waarbij het besluit van die:n Raad; van 26 April 
1918, tot 1 De.cember 1918 is geschorst ; · 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der ge
meentewet en op artikel 3 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord:, advies van 
:J' Juli 1918, n°. 21 ; 

. Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juli 1918,"n•: 12860, 
afdeeling Onderwijs ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermelde besluiten van den Raad der 

gemeente Baarn te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van .Binnenlandsche Zaken is· 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst, en in afschrift aan 
oon 'Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 20sten Juli 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
111 inister van Bin1ienlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uit,qe_q. 22 Aii,q. 1918.) 
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20 Juli 1918. BESLUIT, tot vernietiging van I geldelijke ·-b'ijdragen of eenige andere onder-
. het besluit yan den Raad der gemeente steuning worden toegekend ; 
Haarle1nmenneer, van 28 Febr~ari 1918, i Gelet op de artikelen 153 en 158 der ge
tot het verleenen van gratificaties aan / meentewet en op' artikel 3 der wet tot rege
elk der _hoofden en onderwijzers, die in ling ·van het lager onderwijs ; 
den loop van het jaar 1918 werkzaam I Den Raad van State gehoord (advies. van 

-zullen zijn aan eene der in· die gemeente 2 Juli 1918, ·n°. 20); 
gevestigde bUzondere lagere scholen. S. 463. Gezien het nader rappert van Onzen voor-

WIJ WILHELMINA, ENZ. noemden Minister van ·11 Juli 1918, n°. 12861, 
Op de voordracht van Onzen :Minister van aldeeling O_nderwijs ; 

Sta~t, Minister van Binnenlandsche Zaken, Hebben goedgevonden en verstaan; 
van 14 Juni 1918 n°. 10476/2, afdeeling Onder- bovenyenneld besluit ·van den Raad· der 
wijs, tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Haarlmnmermeer, van 28 
Februari 1918, waarbij met het oog op de groote 
nood der tijden, uit waardeering voor de aan 
die gemeente bewezen en I).og te bewijzen 
diensten, eene gratificatie tot een maximum 
van f 200 wordt verleend aa~ ell, der hoofden 
en onderwijzers, die in den loop van het jaar 
1918 werkzaam zullen zijn aan eene de:r in· 
die gemeente gevestigde bijzondere lagere 
scholen en zulks voor het aantal weken, waar
in zij zullen blijken te hebben gearbeid, tot 
zoodanig bedrag als - met bijtelling van al 

. hetgeen aan vast salaris, d uurtetoeslag of 
gratificatie van hun schoolbestuur of uit 
Rijkskas wordt genoten - noodig zal zijn om 
te komen tot de som, welke zij z_ouden hebben 
genoten, wanneer zij over bedoeld· tijdvak in 
dezelfde betrekking aan eene van de gemeente
scholen werkzaam geweest waren, met di~n 
verstande, dat de geldelijke bijdrage. aan vast 
salaris, duurtetoeslag of gratificatie van het 
schoolbestuur voor iederen funtionaris over 
het jaar 1918 niet minder mag bedragen dan 
de som, welke over het jaar 1917 door het 
schoolbestuur is uitgegeven of toegezegd ; 

Overwegende, dat de strekking van het 
besluit is aan het onderwijzend personeel der 
bijzondere lagere scholen in die gemeente in 
die· hoedanigheid de genoemde gratificaties 
te verleenen ; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan het onder
·wijzend _personeel aan bijzondere lagere scholen, 
de gemeenteraad, zij h,et tijdelijk, een gedeelte 
van de bezoldiging van dit personeel ten laste 
van de gemeent{l brengt ; 

dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om t.e.,enover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde Hd, der wet tot iegeling 
van het lager onderwijs aa,r;_ de bijzonderelagere 
scholen te H aarle~mermeer door dit Raads
besluit van wege die gemeente .middellijk 

gemeente Hawrle1mnermeer te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zakeii 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in af
sohrift aan den Raad van State mcdegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 20sten Juli 1918. 
WILHELMINA. , 

De ivl inister van Staat, 
111 inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 19 Aug. 1918.) 

20 Juli 1918. BESLUIT, tot vernietiging ;an 
het besluit van den Raad der gemeente 
Leimuiden, van 6 April 1918, tot. het ver
leenen van gratificaties over het jaar 1918 
aan het hoofd en aan ieder der onder
wijzers van bijstand van de bijzondere 
lagere school metdenBijbelindiegemeente. 
s. 464. 

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

Staat, Minister van BiU:Uenlandsche Zaken, 
van 11 Juni 1918, ri0 • 79722, aldeeling Onder
wijs, tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Leimuiden, van 6 April 
1918, waarbij, over het jaar 1918 aan het hoofd 
der bijzondere lagere school ¥let den Bijbei 
in die gemeente eene gratificatie van f 100 en 
aan ieder der onderwijzers van bijstand eene 
vaii. f 25 ~ordt toegekend ; 

Overwegende, dat de strekking van het 
besluit is ian het hoofd en de onderwijzei:s 
van bijstand' der bijzondere lagere school met 
den Bijbel in die hoedanigheid de genoemde 
gratificatie te verleenen ; 

Overwegende, dat door het toekennen Tan 
gemeentewege van gratificaties aan het hoofd 
en de onderwijzers van bijstand van eeile 
bijzondere !agere school, de ·gem·eenteraad, 
zij het tijdelijk, een gedeelte van de bezoldi
ging van het onderwijzend personeel dier 
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school ten laste van de gemeente brengf; 
dat derhalve, ,ai' moge het Raadsbesluit de 

strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere 
lagere school met den Bijbel te Leimuiden· 
door dit Raadsbesluit van wege die gemeente 
middellijk geldelijke bijdrage·n of eenige andere 
onderst~uning worden toegekend ; -

Gelet op de artikelen 153 en 158 der. ge
meentewet en op artikel 3 der wet tot regaling 
van het lager onderwijs ; 

Den Raa.d van State gehoord, advies van 
2 Juli 1918, n°. 19 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juli 1918, n°. 12862, 
aldeeling Onderwijs ; 

· Hebben goedgevondep. en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Leimuiden te vemietigen wegens 
strijd m'et de wet. 

Onze ' Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 

_ hetwelk in het Staatsblad geplaatst enin a.fschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Gegeven_ te 's-Gravenhage, den 20sten Juli 
1~18: 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

1lfinister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. . 

(Uitgeg. 19 Aug. 1918.) 

20 Juli 1918. BESLUIT tot vernietiging. vai, 
het besluit ~an den Raad der gemeente 

·· Deurne, van 18 April 1918, tot het ver
leeneµ v3:n gratificaties aan alle onder
wijzers en onderwijzeressen, die thans en 
in het vervolg aan · het bijzonder onder
wijs in die gemeente verbonden zijn. S. 465. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 11 Juni 1918, n°. 8277/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Deurne, van 18 April 1918, 
waarbij aan alle onderw_ijzers en onderwijze
ressen, die . tha'!}.s en tn he_t . vervolg aan het 
bijzonder onderwijs in ~ie . gemeente ver
_bonden. zijn, i:net inga'!}.g van 1 Januari 1918, 
uit de gemeentekas bij wijze van gratific3:tie 
wordt bijbetaald het bedrag, dat door hen, 
onder bijvoeging v3:n hetgeen hun wordt to~
gekend krachtens de wet van 23 Februari 19.18 
(Staatsblad 11°. 147), minder wordt genoten 

dan zij zouden genieten, indien zij aan -het 
openbaar onderwijs in- die gemeente verbonden 
waren; 

Overwegende, dat de strekking van het be
sluit is aan de onderwijzers en onderwijze -
ressen der bijzondere lagere scholen in die' 
gemeente in .die hoedanigheid de gcnoemde 
gratificaties te verleenen ; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan onder
wijzers en onderwijzeressen aan bijzondere 
lagere scholen de gemeenteraad een gedeelte 
van de bezoldiging dezer onderwijzers ten 
laste van de gemeente brengt ; 

dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkhe~d te betrachten, in 
strijd met artikel 3, derde lid, der· wet tot 
regeling van het lager onderwijs aan de bij
zondere lagere scholen te Deurne door dit 
Raadsbesluit van wege die gemeentc middel
lijk geldelijke bijdragen of eenige andere 
c:mdersteuning worden toegekend ; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 de.r ge
meentewet en op artikel 3 der wet tot regeling .. 
van het lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 Juli 1918, n°. 24; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 11 Juli 1918, n°. 12863, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Deurne te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

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

Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Juli 
1918. 

WILHELMINA. 
De llfinister van Staat, 

1lfinister van BinnenlandJJche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN

(Uitgeg. 19 AuiJ. 191&.) 

20 Jul-i 1918. WET, hc;mdende wijziging van 
de Indische Mijnwet (Nederlandsch Staatsblad 
1899, n°. 124, ep. 1910, n°. 293; ]ndisch 
Staatsblad 1899, n°. 214, en 1910, n°. 588). 
S. 466. 
WLT WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
-Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen in 



377 20 J UL I. 1918 

de thans ingJvolge de Iudische Mijnwet (Neder
laruuichStaatsbl,ad 1899, n°. 124, en_l910, n°. 293, 
Indisch Staatsblad 1899, n°. 214, en 1910, n°. 588) 
aan de ontdekking in den· zin dier wet van 
sommige delfstoffen verbonden gevolgen, zoo
mede door wijziging van die wet de mcigelijkheid 
te openen om terreinen of streken te reserveeren 
voor de opsporing en ·ontginning van bepa.a.lde 
delfstoffen ; 

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

Het eerste en tweede lid, van art. 1 der 
Indische Mijnwet worden gelezen : . 

(1) Over de navolgende delfstoffen mag in 
Nederlandsch-Indie de rechthebbende op den 
grond , niet beschikken : 

a. edelgesteent!m, graphiet, platina, osmium, 
iridium, goud, zilver, kwik, bismuth, molybdeen, 
tin, wolfrarn'ium,- looa, koper, zink, _cadmium, 
nikkel, kobalt, chroom, ijzer, mangaan, anti. 
moon, arsenik en stront,ium, alle hetzij gedegen, 
hetzij als erts, alsook andere delfstoffen, wanneer 
zij .met de hiergenoemde in dezelfde ;._fzetting 
gevonden worden en dus gezamenlijk gewonnen 
dienen te worden ; 

delfstoffen,. die op haar gehalte aan zwavel 
of voor de vervaardiging van aluin en vitriool 
ontgonnen kunnen worden ; 

phosphaten, die tot _bemesting dienen, en 
salpeter; 
. steenzout, benevens de daarmede in dezelfde 

· afzetting voorkomende zouten ; 
b. anthraciet en alle soorten van steen- en 

bruinkool; 
aardolie, aardpek, aardwas en alle- ander,e 

soorten van bitumineuse zelfstandigheden, 
zoowel vaste als vloeibare en brandbare gassen, 
de. laatste voor zoover deze niet van jongen 
datum zijn (moerasgassen); 

jodium en de verbindingen daarvan. 
(2) In geval van twijfel beslist de Gouverneur

Generaal of eenige delfstof behoort tot de in 
het vorig lid genoemde en in het bijzonder tot 
die, aldaar onder a da.n wel tot die onder b 
vermeld. 

Artikel II. 
Het eerste lid van artikel 2 der Indische 

, Mijnwet wordt gelezen : 
(1) In deze wet wordt onde~ opsporing of 

mijnbouwkundige opsporing verstaan het op
zettelijk ingesteld onderzoek naar de in art. · 1 
genoemde delfstoffen en ond,er ontginning of 
mijnontginning de opzettelijke winning van 
deze delfstoffen, onverschillig of de winning ge
schiedt door onderaardsche mijnwerken, ~pen 
groeven, grondboringen of op andere wijze. 

/ 

Artikel +II. 
In artikel 5a der Indische Mijnwet worden 

de volgende wijzigingen gebracht : 
A. Het tweede en ·derde lid worden gelezen : 
(2) Het kan_te dien einde cf zelf opsporingen 

en ontginningen ondernemen, of met personen 
of vennootschappen, die voldoen aan ,het 
eerste lid van artikel 4 dezer wet, overeenkom
sten aangaa.n, waarbij zij zich verbinden, tot 
het ondernemen van opsporingen, van ont
ginningen of van opspciringen en ontginningen. 

(3) Zoodanige overeenkomsten, met uit
zondering van die, welke uitsluitend betrekking 
hebben op het ondernemen van opsporingen, 
worden niet gesloten, dan nadat daartoe telken · 
male bij de wet machtiging is verleen:d. 

B. Aan het artikel wordt als vierde lid toe
gevoegd: 

(4) Het besluit, waarbij terreinen of streken 
voor opsporingen of ontginningen op den, bij 
dit artikel bedoelden voet worden gereserveerd, 
vermeldt de delfstoffen, welke het onderwerp 
uitma,ken van die opsporingen en ontginningen. 

Artikel IV. 
Het eerste lid van artikel 8 der Indische 

Mijnwet wordt gelezen : 
(1). Opsporingeri worden niet toegel_aten: 
a. in terreinen of streken, gereserveerd hetzij 

voor opsporingen of ontginningen als bedoeld 
in artikel 5a, hetzij voor de uitgifte van eene 
concessie na openbare mededinging volgens 
de arti)relen 31 en _ 32, zoomede in terreinen,. 
waarvoor aan anderen concessie is verleend 
of ten aanzien waarvari met anderen eerie 
overeenkom~t als bedoeld in artikel 5a is ge-· 
sloten; 

voor zoover zij bedoelen de delfstoffen, waar
op de reserveering, ·de concessie of de overeen-
komst betrekking heeft ; · 

b,. in terreinen, binnen welke aan anderen 
vergunning tot het doen van opsporingen is 
verleend, zoolang zij ingevolge die vergunning 
eene aanspraak op concessie geldend kunnen 
maken; 

c. in terreinen of streken door den Gouver
neur-Generaal om redenen van algemeen belang 
voor op_sporingen geslqten. 

Artikel V. 
Het eerste en tweede lid van artikel 10 der 

indische Mijµwet worden gelezen: 
(1) De vergunning tot het doen van opspo

ringen geeft den houder, met uitsluiting van 
ieder antler, het recht, om overeenkomstig de 
voorschriften dezer wet en de bij de vergunning 
gestelde voorwaarden, in het onderzoekingsveld 
alle werkzaamheden te verrichten, noodig t.ot · 



1918 20 JU L J:. 378 

opsporing van de in artikel 1 genoemde de}£. 
stoffen of ten doel hebbende den aard der aan
getroffen delfstofafzettingen en der daariri 
,-oorko.n3nd3 d31fstoffen te baoordeelen, een en 
antler voorjjzoover het _terrain voor die delf
stoffen niet is gereserveerd dan ,wel· voor die 
delfsto.ffen niet reeds ]eene concessie is verleend 
o(terzake van die d3lfsto.ffen geen overeenkomst 
is gesloten. 

, (2) Behoudens de rechten vau- anderen en 
het bepaalde in de artikelen 35 en 36 mag de 
opspoorder vrijelijk beschikke·n over de door 
hem verkregen delfstoffen, voor zoover deze 
vallen onder a van het eerat3 lid van artikel 1 
en mits zij op grond van de verleende vergunning 
mogen worden opgespoord. 

Artikel_ VI. 
Het tweede lid. van ·artikel 13 der Indische 

~Iijnwet wordt gelezen: 
. (2) Zij worden slechts verleend voor de win-

ning van de in het eerste lid van artikel 1 onder 
q vermelde delfstoffen, w_aarvan ten genoegen 
van den Gouverneur-Generaal -wordt, aange
toond, dat zij binnen het mijnveld in eene 
natuurlijke 'afzettii:tg voorkomen, waaruit hare 
winning technisch mogelijk is. 

Artikel VII. 
Het derde lid van artikel 16 der Indische 

Mijnwet wordt gelezen : 
(3) Delfstoffen, vermeld in het eerste lid van 

artikel 1 onder a, die niet in de akte van cor\.
cessie zijn genoemd, mogen door den concessio: 
rraris, tenzij hij tot de winning daarvan eene 
nadere concessie heeft verkregen, n1et gewonilen 
worden dan voor zoover, ter beoordeeling van 
den Gouvernenr-Generaal. de samenhang: dier 
delfstoffen met de in de akte van concessie ge
noemde ha,re gelijktijdige winning onvermijdelijk 
maakt. Heeft een antler in hetzelfde mijnveld 
eene concessie voor de winning· van die delf
stoffen, dan moet de overeenkonistig. 'dit lid• 
gewonnen hoeveelheid daarvan ·op zijne vor
dering,. tegen vergoeding der kosten van voort
brenging, aan hem warden afgestaan. 

Artikel VIII. 
In artikel 28 der Indische Mijnwet worden 

de volgende wijzigingen aangebracht : · · 
A. Het eerste lid wordt gelezen: 
(1) De ontdekking van eene in het eerste lid 

· van artikel 1 onder a genoemde delfstof geeft, 
wanneer het terrein voor de opsporing van die 

. delfstof niet was gereserveerd v66r het verleellj'ln 
van de vergunning of de concessie, d~n o;t. 
dekker, die, of is houder van eene vergu'nning 
tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen, 
of concessionaris op het betrokken veld - be-

houdens de rechten van der.den en het bepaalde 
in het tweede en zevende lid van dit artikel 
en in artikel 15 - recht op coricessie tot out
ginning van de ontdekte delfstof; zoodra hij 
zijn aanspraken doet gelden .. 

B. Tnsschen het tweede en_ derde lid.-wordt 
ingevoegd een nieuw lid, luidende: 

(2~) De ontdekking van eene }n het,eerste 
1 id van artikel l orider b vermelde delfstof geeft 
geen re0ht op concessie. Winning van eene 
z'oodanige delfstof kan _slechts geschleden van 
gouvernementswege dan wel ingevolge eene 
o vere_enkomst . op den . voet van artikel 5a. 
De belooning voor zoodanige ontdekking wordt, 
voor zooveel daaromtrent niet is overeenge
komen, in elk geval in het bijzonder door den 
Gouverneur-Generaal geregeld. 

Artikel IX. 
Het eerste lid van art. -in d:er lndische Mijn

wet wordt galezen: 
(l) Indien eene naar het oordeel van d;n 

G ouvern,eur-Generaal voor ontginning in aan
m er king komende delfstofafzetting ontdekt 
·is ten .gevolge van een van] Gouvernements
w ege ingesteld onderzoek, wijst de Gouverneur
G eneraal, behoudens de rechten van derden, het 
terrein aan, binnen hetwelk voor de oritdekte 
delfstof of delfstoffen geen concessie wordt 
v erleend clan na openbare mededihging, onver
minderd de bevoegdheid. van het Gouvern_ement 
o m daarbinnen zelf mijnontginning te onder
n emen of op den voet van artikel 5a met per
s· onen of vennootscha ppen overeerikorristen aan 
te gaan, waarbij zij zich verbinden tot het 
ond~rnemen van mijnontginning. 

Artikel X. 
De in de voorgaande artikelen dezer wet 

vervatte wijzigingen van de Indische lVIijnwet 
doen niet te-kort aan de rechten en aanspraken 
van h01iders van v66r l Mei 1913 verleende 
vergunningen tcit het doen van mijnbouwkmi
d1ge :opsporingen, ·uoch aan de rechten en aan
spraken . verkregen tengevolge van, beslissin° 
gen op bezwaarschriften, waarbij in beroep is 
_gekomen van v66r dat tijdstip genomen 
b~schikkingen, houdende afwijzing van_ aan
vragen om vergunning tot het doen van mijn" 
bouwkundige opsporingen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage; den 20sten Juli 

1918 . 
WILHELMINA. 

De 1rI inister van Kol.onien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1918.) 



20 JU L J. 1918 

20 Juli 1918. ,BESLUir, bevelende de plaatsing 
i'n 'hnt St!tdtsblad van de op 26 Mei 1916 te 
's-Ch-wi1ilv1,ge jonde1;teekende Verklaring tot 
afschaffing van de Nederlandsche capitulatien 
in de Fransche zone va11 1lfarokko. S. 467. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de op 26 Mei 1916 te 's-Gravenhage 

onderteekende Verklaring tot afschaffing van 
de Nederlancliche capitnlaWin in de Fransche 
zone van Maroliko, bencvens de op dien datum 
tussch!')n Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken en den Gezant der Fransc~e Republiek 
gewissclde nota's, van welkc Verklaring en 
nota's, goedgekeurd bij de wet van den 9 Nov. 
1917 (8taats)lad n°. 636), eeii afdrnk met ver
taling bij dit· besluit' is gevoegd; · 

Ovenvegende, dat de nitwisseling der akten 
van bekrachtiging van bedoelde Verklaring 
den :n Jtmi 1918 te 's-Grai•enhage heeft plaats 
geh~d: 

Op de voordi'a0ht van Onzen Minister van 
Buite11land,che Zaken van 18 Juli 1918, n°. 
43 6~3, Direatie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde Verklaring 

en nota's en van de vertalingen daarvan te 
bevelen door plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Juli 1918. 
WILHEL:\-ILNA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 25 Juli 1918.) 
VER'L\LI1':GEX. 

VERKL~RING. 

De ondergeteekenden, behoorlijk gemachtigd 
door de wederzijdsche Regeeringen, leggen, in 
gemeensohappelijk overleg, de volgende ver
klaring af : , 

In aaiunerking' genomen de ,vaarborgen voor 
rechtsgelijkheid, welke de. Fransche Recht
banken van het Protectoraat aan de vreemde
lingen bieden, doet d~ Koninklijke Neder
landsche -Regeering voor hare consuls, ·onder
danen en handelslichamen in de Fransche 
zone van het Oherifijnsche Keizerrijk afstand 
van alle uit het stelsel der capitulaties voort
gevloeide rec_hten en voorrechten. 

,De verdragen en conventies van welken aard 
ook, die tusschen Frankrijk en Nederland van 
kracht zijn, strekken zioh, behoudens bepaling 

van bet tegeb.deel, van rechtswege uit tot de 
Fransche zone van het Oherifijnsche ·Keizerrijk. 

Deze verklariilg zal worden bekrachtigd en 
de bekrachtigingsii'o'rkonden zullen zoo spoedig 
mogelijk te 's-Gravenhage worden uitge
wisseld. 

Zij zal· ~ene niaa1id na de uitwisseling der 
bekrachtigingsoorkonden in werking treden. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
26 Mei 1916. 

J. LOUDON. 
H. ALLIZE, . 

NOTA, door den 1Wi,,/,ister van Buitenlandsche 
Zaken gericht aan den Gezant der Fransche 
Republielc. 

's-Gravenhage, 26 Mei 1916. •. 
Mijnheer de Minister, 

Ter gelegep.heid van de onderteekening van 
de Verklaring, houdende afschaffing van de 
N ederlands_c!ie capitulaire voorrechten in de 
Fransche zone van het Oherifijnsche Keizerrijk, 
heb ik de eer het volgende ter kennis van 
Uwe Excellentie te brengen : 

1°. Er zal zoo spoedig mogelijk worden 
overgegaan tot de herziening, in gemeenschappe
lijk overleg, van de laatste lijst van de Neder
landsche beschermelingen, welke, overeen
komstig artikel 7 van het Verdrag van Madrid 
van 3 Juli 1880,, aan den Minister van Buiten
landsche Zaken van Zijne Majesteit den Sultan 
van Marokko is medegedeeld. 

Deze herziening zal_ plaats hebben door middel 
van rechtstreeksche onqerhandelingen tusschen 
den Nederlandsohen Diplomatieken ,Agent, te 
Tanger en den Resident-Generaal van · de 
Fransche · Republiek in Maroklrn, op den 
grondslag van het Verdrag van Madrid. 

Zij zullen een nieuwe lij st vasts_tellen, ver
meldende, voor zooveel ·mogelijk, de namen, · 
voornamen, hoedan.igheid en wooriplaats van 
de Nederlandsche beschermelingen in de Fran
sche zone van het Oherifijnsche Keizerrijk ; 
deze lijst zal aan de goedkeuring van de beide 
verdragsluitende Regeeringen worden onder
worpen. 

2°. De Nederlandsche beschermeljngen die 
op de hierboven beaoelde nieuwe lijst zijn ge
bracht,, zullen levenslang aan de rechtspraa.k 
van de Fransche rechtbanken,in de Fransche 
zone van het Oherifijnsche Keizerrijk zijn 
onderworpen. 

30, Alie gedingeh, zoowel . burgerrechtelijke 
als strafrechtelijke, die op het oogenblik van 
de inwerkingtreding van de hier~ven bedoelde 
Verklaring reeds voor de Nederlandsche con- . 



suJair11 r\lchtspraak in de_ ;Fransch_e zone v;m 
het Qherifjjns9_he Keizerrijk .zijn aangevangen, 
'zull~n t_ot in hoogsten aanleg voor de bevqegde 
N~d!Jrlandsche rechtban~en worden voortgezet. 
a'e£ fn zoo,danig. geding gewezen vonnis __ zal 
het exequatoir verkrijgen van de Fransche 
re_chterlijke macht in gezegde zone, zonder dat 
harerzijds wordt . overgegaan tot een nieuw 
onderzoek van den recht~grond der zaak. 

· 4°. Het is wel te verstaan, dat alle rechten. 
en voori;echten, waarvan geen melding is ge
maakt,. in de ver_dragen en conventies, bedoeld 
in de ·derde zinsnede van de Verklaring en 
welke in de Fransche zone van het Cherifijnsche 
Keizerrijk aan een andere natie zijn of mochten 
worden toegestaan, eveneens en zonder eenige 
voorwaarde, zullen worden uitgestrekt tot de 
Nederlandsche onderdanen en handelslichamen . . 

in voormelde zone. 
. _5°. Geen enkele ni9uwe besclierming zal_ 

kunnen worden verleend door de Nederlandsche 
co~suls, onderdanen en handelslich~me~ - in 
de Fran~che z~ne van het Cherifijnsche Keizer
rijk, met ingang van den datum van de goed
keu_ring, door de beide verdragsluitende Re
geeringen, van de lijst, welke, zooals hierboven 
vermeld, ~oet worden vastgesteld door den 
Nederlandschen Diplomatieken Agent te Tanger 
eIJ. den Resident-G~~ernal van de Fransche 
~epµbliek in Marokko. 

Gelief, Mijnheer de l\finister, de hernieu~de 
verzekering van __ mijne hoogachting t~ aan-, 
yaa,rden. 

J. LOUDON. 

NOTA, _do~r den Gezant der Fransche Republiek 
(J,ericht aa;n den Minister van Buiten

. land8che Zaken. · 

's Gravenhage, 26 Mei ~916. 
¥ijnheer de Minister, 

Ter gelegenheid van de ouderteekening van 
de _.Verldaring,_ h_oudende afschaffing van de 
Nederlandsche capitulaire voorrechten in de 
Fi;anscJ!e zone van het Cherifijnsche ~ei_zerrijk, 
heh )k de_ eer, behocirlijk gemachtigd ('!oor 
mijne Regeering, het volgende ter kennis van 
Uwe .E~cellentie te brengen: . .. 

1°. Er . zal zoo sp9edig mogelijk ~orden. 
· overgegaan tot de herziening, in gemeenschappea 
lijk overleg,. van de laatste lijst van de N:eder
landscp.e beschermelingen, .. welke, overeen
komstig artikel 7 van hEit Verdrag van M;adrid 
van 3 Juli 1880, aan den Minister van Buiten" 
lan<;[sche 'zaken van Zijne M~jesteit den Sult~n. 
van Marokko is 'medegedeeld.- _ . 

Deze herziening zal plaats hebben dooi; middel 
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van rechtstreeksche onderhand!)lingen tusschen 
den Nederlands!)hen Diplomatieken __ Agent te 
Tanger en den Resident-Generaal -va~ de 
Fransche Republiek in Marok)rn,_ op den_ grond
slag van het Verdrag van Madrid .. · 

Zij zullen een nieuwe _lijst vaststellen, ver
meldende, voor zooveel-.mogelijk, de namen, 
voornamen, hoedanigheid en woonplaats van 
de Nederlandsche bes·ch\lrmelingen in. de 
Fransche zone van het Cherifijnsche Keizerrijk ; 
deze lijst zal aan de goedkeuring van de beide 
verdragsluitende Regeeringen_ worden ~nder-._ 
worpen. 

. 2°. De Nedcrlandsche bescherm\)lingen· die_ 
op de hierboven bedoelde nieuwe_ lijst zijn · 
gebracht, zullen levenslang aan _de r_echtspraak 
van de Fransche· rechtbanken. in de,Fransche 
zone • van het . Cherifijnsche 'Keizerrijk zijn 
onderworpen . 

3°. Alle gedingen, zoowel burgerrechtelijke 
als_strafrechtelijke, die op het oogenblik van de 
inwerkingtreding van de hierboven bedoelde 
Verklaring reeds voor de Nederlandsche con
sulaire rechtspraak in . de Fransche zone _ van 
het Cherifijnsche Keizerrijk zijn aangevangen, 
zullen tot in hoogsten aanleg voor de bevoegde 
Nederlandsche rec_htbanken worden voortgezet. 
Het in zoodanig geding gewezen vonnis zal 
het excquator verkrijgen va_n de :fransche 
rechterlijke macht iu" gezegr].e zone, zonder dat 
harerzijds wqrdt . overgegaan tot. een nieuw 
onderzoek yan. den r,flchtsgrond der zaak. 

40; Het is wel te v_erstaan, -dat alle rechten 
en voorrechten, waarvan geen melding is ge
maakt in de verdragen. en conventies, bedoeld 
in de derde zinsnede van de Verklaring en 
welke in de Fransche_ zone van het Cherifijnsche 
Keizerrijk aan een andere natie zijn of mochten 
worden toegestaan, eveneens en zonder eenige 
voorwaarde, zullep. worden uitgestrekt tot ·a.e 
Nederlandsche onderdanen_ en-handelslichamen · 
in voormelde zone . 
. 5°: Geen enkele. nieuwe beschei·ming · zal 
kunnen worden verleend door de Nederlandsche 
.consuls, ~nde"rdarn;n. en handalslichamen in 
de Fransche zone van het Cherifijnsche Keiier
rijk, met in.gang van den datum van. de goed
keuring, ·door ·de J:,eide verdragsluitende Re, 
geeringen, van de_ lijst, ·welke, zooals hier,boven 
ve:rm,eld, moet worden vastgesteld door den 
Nederlandschen Diplomatieken·Agent te Tanger 
en de Resident-Gemiraal v~n de Fra~sche 
Republiek in Marokko. 

Gelief, Mijnheer dl'l Minister, de verzekering 
van mijne hoogachting te aanvaarden. 

H. ALLIZE. 
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20 Juli 1918.'" _BEsLUiT, tot wij~iging van: het 
· Koninklijk besluit van 17 , October 1913 

(Staatsblad n°. 394), houdende bepalingen 
_ der· uitvoering· van __ artikel 49 dm'·Vogel: 
wet 1912. S. 468. 

WIJ.-WH,HELMINA, EN;Z. 
Op de _voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 12 Juni 
1918, Directie van deri ·Landbouw, n°, 4438, 
2de Afdeeli:ilg ; 

Overwegende, dat het wenschelijk -is het 
Koninklijk besluit van 1°7 Octob~r 1913 (Staats
blad n°. 394), houdende bepalingen_ ter uit
voering van artikel 49 der · Vogelwet 1912, 
te wijzigen ; 
· Den Raad van -State jsehoord (advies van 
9 Juli 1918, n°. 72) ; 

Gezien het nader rapport" van,Onzen voor
noemden Minister van 18 Juli 1918, Directie 
van den Landbouw, n°. 8068, 2de Afdeeling; 

Hebben goedgevonden eri v'erstaan : 
Eenig artikel. 

Artikel 2, punt e; van het Koninklijk besluit 
van 17 October 1913 (Staatsblad n°. 394), 
wordt gele_zen als volgt : 

,,e. in het.vijfde jaar in de gemeenten Gaaster
land, Hemelumer Oldephaart en Noordwolde en 
Workum van 1 October·tot 31 October en in 
de overige in het eerste artikel_ :genoemde ge~ 
nieenten van 15 October tot_ 15 November": , 

Onie Minister· van Landbo~w, Nijverheid en 
, Handel is belast met de· uitvoering van· dit 
besluit, hetwelk in Ii.et Staatsblad zal worden 
geplaatst en:_ waarvan, afschrift zal worden 
gezohden aan den Raad v_an State. 

's-Gravenhage, den 20stenJuli 1918. 
W~LHELMINA. 

Delli inister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
. . POSTHUMA. 

(Uitrjeg. 6 Aug, 19i8.) 

24 Jul{ 1918. WET, houdende · aanvullir\g 
van het Reglement op het beleid der 

_regeering van Nederlandsch-Indie met 
.een hoofdstuk betreffel)-de waterschappen. 
s. 469. 

Bijl, Hand. 2e Xamer 1917/1918, n°. 157, 
I-8. 
· Hand. id. 1917/1918, bladz. 2586'. 

Hand. 1° Kamer 1917/1918, bladz. 588, 655, 
. 742-744, 769-774. 

Wr.r"WJLHELMINA ENZ . ." .. ,doente weteri: 
' Alzoo Wij "in overweging· genomen ·hebben 

dat het wenschelijk is in Nederlandsch-Indie 
re'chtspersoonl\jkheid bezittende lichamen in 
te ste!len · waaraan de zorg de:r: waterstaats-

belangen kan worden · toevertrouwd, -en te 
die_n einde het -!-'l,eglemerit op het beleid der 
regeering- van Nederlandsch-Indie aan te 
vullen-; 

Zoo -is het, dat Wij, den Raad van·State, enz. 
· , Het Reglement op het beleid der regeering 
van Nederlandsch-Indie, · vastgesteld, bij ·de 
wet van 2 . September 1854 (Nederlandsch 
Staatsblctd 1854 n°. 129, Indisch Staatsblad 1855 
n°." 2), zooals

0 

het· sedert is ·gewijiigd, wordt 
nader gewijzigd als volgt : 

'r. · ·Na het tiende ·1ioofdstuk wordt het vol 
gentle ingelascht : 

ELFDE HOOFDSTUK. 

Van de Waterschappen. 

: Artikel 145. Naarmate de omstandigheden 
het vorderen wordt de zorg voor de water
staatsbelangen-toevertrouwd aan rechtspersoon
lijkheid bezittende · waterscha ppen. _ , · 

De oprichting en de opheffing , van water
s chappen, zoomede 'de samimstelling, de -in~ 
richting, de werkkring en · de bevoegdheden 
van hunne besturen worderi bij .-.. ordonnantie 
geregeld, 

Aan de -besturen kan bij ordonnantie de 
bevoegdheid worden toegekend om met inacht
-neming· van de daarbij te · step.en regels en 
onder het daarbij te regelen toeiicht in het 
huishoudelijk belang der waterschappen _ ver
_ordeningen te maken, ook zoodanige waarbij 
belastingen worden geheven., De ordonnantie 
kan aan de bestureh ook de bevoegdheid 
toekennen om in hunne verord"eningen st~affen 
te stellen op hare overtreding. 

H. Artikel 58" wordt gelezen : 
B~houd~ns het bepaalde in de_ artikelen 68c 

en 145; zorgt de Gouverneur-Generaal dat in 
Nederlandsch:Indie geen belastingen geheven 
worden 'daq. die bij algemeene verordeninge~ 
zijn bepaald. · 

III. De artikelen 145 en 146 worden achter
E:envolgens Overgangsbepaling I en Overgangs
bepaling II. · 

Lasten en bevelen, enz. ' 
·Gegeven te 's-Gravenhage, "den 24sten Juli 

1918. 
WILHELMINA. 

De.Minister vdn Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
' (Uitgeg: 14 Aug. 1918.) 

24 Juli 1918. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van ·autoriteit1m, bedoeld in de artikelen 
2 en 3 van de wet van 17 J uni 1918 
(Sfaafsblad no. 410). S. 470. 

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

Staat, Minister van. Binnenlandsche Zaken van 
18 ,Juli 1918, n°. 10161; Afdeeling Vnlksgezond• 
heid en Armwezen, van Onzen Minister van 
.Justitie, van 11 Juli 1918, 2de Afdeeling A, 
no. 622 en ·van Onzen Minister van Oorlog 
van 22 Juli 1918, lste Afdeeling, n•. 71; 

24 Juli 1918. BESLUIT, t,o_t vei;nietiging vaJl 
het besluit van Gedeputeerde St_aten ·rnn 
Gelderla7UZ, van 22 Januari 1918, n°_ !JS, 
tot ongegrond-verklaririg van het geroep, 
ingesteld door A. A. H. Ferrari,. ·wed. 
P. W. Daalderop, te Arnheni, tegen cle 
intrekking door burgemeester en wet,
houders van Nijmegen van. de· te h,u·cn 
name staande vergunning voor · den ver
koop van sterkel). drank in het klcin. 
8, 471. 

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de wet van 
17 Juni '1918 (Stnatsblad n°. 410), houdende 
nadere voorzieningen il\ de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden betreffende het 

WIJ WIHEUUNA; ENZ., toezicht op hier te J,mde vertoevende vreemde-
Jingen ; . Op voordracht van Onzen Minister van Staat, 

Hebben goedgevonden en verstaan: :MirJster van Binnenlandsche Zaken, van 18 
10_ de hoofden van plaatselijke politie en de Juni 1918, n°. ·7958, afdecling Volksgezond

autoriteit~n, uitoefenende het militair gezag, beid en Armwezen, betreffend_e het besluit van 
elk voor zooveel bet in staat van beleg of in Gedeputeerde Staten van Gelderland, van. 22 
staat van oorlog verklaarde dee! van haar ge- Januari 1918, 'n°. 98, tot ongegrond-verklaring 
zagsgebied betreft, aan te wijzen als autori- van het beroep, ingesteld door A.;A. H. Ferrari, 
teiten, bedoeld in artikel 2 van de wet van wed. P. W. Daalderop, te Arnhem, tegen de 
17 ,Juni 1918 (Staatsblad n°. 410); intrekking door. burgemeester en wethouders 

2°. de Regeeringscommissarissen van vlucbt- van Nijme.gen van de haar bij besluit v,an 6 
oorden. het hoofd van het kamp voor inter- April 1909 verleende vergunning voor den 
neering van . vreemdelingen te Bergen en de verkoop van sterken drank in het klein 
boofden van de quarantainestations teEnschede, ·voor. het perceel Oude Stadsgraclit n°. _4, al
Didmn, Venlo en Sittard, mede aan te wijzen daar ; 

_ als )lutoriteiten bedoeld in artikel 2 van voor- Overwegende, dat' de intrekking der bedoelde 
melde wet, voor zooveel betreft de vreemde• •vergunning door burgerneester en wethouclers 
Jingen, die bij het iuwerkingtreden dier wet van Nijme.gen bij hun besluit van 22 October 
op grond. van gevaar voor de openbare orde, 1917, n°. 3, is geschied krachtens art. 28, 2°., 
veiligheid, gezondheid of :;10delijkheid, reeds van de Drankwet, op grond, dat de -vergun
hun verblijfplaats hebben in eenig vluchtoord, ninghoudster, die zich in het bedrijf door een 
kamp of quarantainestation; antler liet vervangen, zelf lan-ger dan 'drie 

3°. de Regeeringscommissarissen van vlucbt- maanden in_- het vergunningsjaa:r buiten _nood
oorden, het hoofd van bet kamp voor. inter- zaak uiet heeft gewoond in het huis waarin 
neering van. vreemdelingen te Bergen, en de bet bedrijf werd uitgeoefend ; 
hoofden van de quarantainestations te Ens-chede, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Didam, Venlo en Silt~rd aan te wijzen als auto- bij hun bovenbedoeld besluit het ingestelde 
riteiten, bedoeld in artikel 3 van voormelde wet. be"roep ongegrond hebben verklaard, uit over- , 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, w,eging, dat blijkens, ingewonnen arnbtsbe
van J ustitie en van Oorlog zijn belast met de richten de onderwerpelijke vergunning door 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het burgemeester en wethoude~s van Nijmegen 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan op grond van het bepaalde bij het 2de lid 
a£schri£t zal worden gezonden aan den Raad .,;..,:n_ art. 28 der Drankwet terecht is inge-
van State. trokken ; 

's-Gravenhage, den 24sten Juli 1918. Overwegende, dat art. 28, 2°., van de Drank-
WILHELl\UN A. wet · bep;alt, dat de vergunning, behoudens 

De Minister van Staat, de verrnelde uitzonderingsgevallen, wordt in-
Minister van Binnenlandsche Zaken, getrokken, wanneer de · _vergunni~ghouder, 

CORT v. D. LINDEN. die zicb in de uitoefening van het.bedrijf laat 
De Minister van Justitie, B. ORT. vervangen, zelf langer dan drie maanden in 
.De Minister ,va1, _ Oorlog, DE J ONGE. het vergunningsjaar . buiten nood_zaak niet 

(Uifge_q. ''27 Juli 1918.), woont in het huis; waarin het bedrijf worclt 
, uitgeoefend ; 
I dat A. A. H. Ferrari, wed. P. W. Daalderop, 
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die zich:'in• de ~itoefening van •het bedrijf door 
een antler· laat vervangen, .en zelve langer dan 

· drie maanden niet heeft gewoond ,in het huis, 
waar.in het bedrijr wordt. uitgeoefend,· bij eene 
memorie van toelichting op· haar beroepschrift 
aan Gedeputeerde Staten van Geldeland heeft 
overgelegd eene schriftelijke verklaring, . ge
dagteekend 8 November 1917, van den arts 
J. D. Ninck · Blok; te Arnhem, welke ver
klaring inhoudt, • dat de geestelijke vermogens 
van de wed. Daalderop, voornoemd, zoodanig 
z~jn achteruitgegaan, dat zij niet meer naar 
behooren een .koffiehuisbedrijf kan µitoefenen 
en- het, ook in verband met haar leeftijd (74 
jaar) · voor den gezondheidstoestand van deze 
patiente beslist noodzakelrjk is, dat zij ·in een 
volkomen rustige· omgeving woont. en. alzoo 
niet in een huis, waarin een koffiehuisbedr~jf 

· wordt uitgeoefend ; 
Overwegende, dat van , evengenoemde ·ver

klaring in het besluit ·van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 22 'Januari 1918, n°. 98, 
geen melding wordt gemaakt; . 

1 dat evenwel de geestelijke en lichamelijke 
.toestand van de vergunninghoudster, zooal!, 
die blijkens de verklaring zijn, moeten warden 
geacht haar te noodzaken om elders te gaan 
wonen dan in het perceel, waarin h,et bedrijf 
wordt uitgeoefend ; 

dat dan ook niet kan worden gezegd, dat 
de wed. Daalderop buiten. noodzaak niet 
wcionde in het huis, waarin voor haar het ver
gunninghoudersbedrijf werd uitgeoefend ; 
, dat derhalve -voor intrekking van de ver
gunning -der ·wed. Daalderop dp .grond van art. 
28, 2°., der Ilrankwet,- geen termen waren 
en het tegen de intrekking dier vergunning 
ingestelde·beroep mitsdien gegrond had moeten 
worden verklaard ; · 

Gelet op de artt. 166 en 168 der Provinciale 
Wet; . 

Den Raad van State gehoord, advies. van· 
9 Juli 1918, n°. 65.; · 

Geziei:t het nader rapport van Onzen Minister 
van . Staat, · · Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 18 Juli 1918, n°. 10058, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde 

Staten van Gelderlan,d van 2,2 Januari 1918, 
n°. 98, te vernietigen wegens strijd-met_de wet. 

Onze .Minister van Bi:nnenlandsche Zaken 
-is belast met de -uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst <:in in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal 

, worden; 

Gegeven te 's-Graverihage, den ·24sten. Juli 
1918. 

WILHELMINA. 
De 21!1 inister van Staat, 

1l1inister .v_an· Binnenlandsche Zaken, 
CORT V, D. LINDEN, 

( Uitgeg. 19 4,u.g: 1918-) 

25 ,Juli 1918, BESL!.fIT, tot bepaling van den 
dag met ingang_ van welken de Woning
noodwet (Staatsblad l\Jl8, n°. 379) in wer
kfog ,ml treden. S, 472. 

Bepaald op· l A-ugusti,s 1918, 

25 Juli l!H8. BESLUIT, tot aanvulling van 
artikel 27_van het gagementsreglement van 
1848 (Indisch Staatsblad 1849, n°. -8) in 
zake de onvervreemdbaarheid der gagc
menten. S. 4 73, 

WIJ WILHELMINA, ENZ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolol}ien, d.d. 8 Juli 1918, n°. 7; 

Den Raad van State· gehoord (advies _-v:an 
16 Juli 1918, _n°. 26) ; 

Gezien, het nader rapport .van. Onzen. voor
noemden Minister van 22 Juli ·1918, llde 
Afdeeling,· n°. 41; ·-· 

Hebben goedgeyonden en verstaan: 
te bepalen : · · 

Eenig Artikel. 
Onder de bij artikel 27 van het Reglement 

o'p de. pensioenen en gagementen voor de 
Europee_sche militairen behoorende tot de 
landma-0ht in de Nederlandsche overzeesche 
bezittingen en voor hunne weduwen of weezen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 
lsten November 1848, n°. 84 (lndisch Staatsblad 
1849, n°. 8), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 19 _Juli- 1910, n°. 45 (Gouvernement.~blad 
van Surinrzme van 1910, n°. 66 ; Pitblicatieblad 
van Giirat;ao. van 1910, n°. 43), verboden 
beleeningen zijn niet begrepen de voorschotten 
in N ederland of in de Kolonien en. bezittingen 
van het _ Rijk in andere werelddeelen door 
gemeentebesturen, liefdadige of tot algemeen 
nut :werkende instellingen, hetzij renteloos, 
h\)tzij tegen matige _rente -verschaft, en tot ' 
zckerheid waarvan het authentiek bewijsstuk 
wordt afgegeven, mits de 'bepalingen, volgens 
w~lke die voorschotten door bedoelde besturen 
en instellingen worden uitgekeerd zijn goedge
keurd :_ in_ Nederlan.d door den Minister van 
Kolonien, in · Nederlandsch-lndi!', en in de 
kolonien Suriname. en Gura~ao door de daartoe 
door den Gouverneur~Generaal .en door pe 
gouverneurs aan te wijzen autoriteiten. 

J 
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Onze Minister van Kolonien is belast -met 
de uitvciering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad ial warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State en a~n de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten Juli 1918. · 
, WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH, B. .PLEYTE. 
( Uit,geg. 9 Aug. 1918.) 

-neig dheid tot die verlep.ging blijk zij gegeven, 
welke opzegging ~chter, het recht om als 
circulatiebank werkzaam' te zijn, niet eerder· 
kan doen eindigen dan na· verloop van vijf 
jaren, ingaande o·p den, na den dag der opzeg
ging, eerst verschijnenden eersten April. 

2. Na artikel 6 der wet van 22 December 
1863 (Staatsblad n°'. 148), zooals die is gewijzigd 
en aangevuld bij de wetten van 7 Augustus 
1888 (Staatsblad n°. 122) en van 31 Decembe_r 
1903 (Staatsblad n°. 335), wordt ingevoegd: 

25 hili 1918. WET, tot w~jziging en verhoo- Art. 6bis. Alleen Nederlanders kunnen stem-
ging van het zevende hoofdstuk B der gerechtigde aandeelhoud,ers zijn. 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 3_ Artikel 6bis der genoemde wet wordt 
(Uitkeering aan gemeenten uit de op- artikel 6ter. 
brengst der oorlogswinstbelasting.) S. 474. 

Bij de zewet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 

_ totaal der IXde afdeeling en het eindcijfer van 
clat hoofdstuk met £ 10,000,000. 

25 Juli 1918. WET, tot verlenging en wijziging 
van het aan de Nederlandsche Bank 
verleende octrooi. S. 475. 

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

dat het wenschelijk is. het tijdperk, waarvoor 
de Ned erlandsche Bank, krachtens de wet ten 
van 22 December 1863 (Staatsblad n°. 148), 
van 7 Augustus 1888 (Staatsblad 122) en van_ 
31 December_ 1903 (Staatsblad n°. 335), in 
verband met Ons besluit van 14 Februari 1917 
(Staatsblad· n°. 216), gerechtigd is als circulatie
bank werkzaam te zijn, te verlengen en tevens 
de bepalingen, waaronder haar het recht 

· daartoe werd verleend, in eenige opzichten te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat,e, enz. 
Art. 1. Het tijdperk, waarvoor de Nea.er

landsche Bank, krachtens artikel 2 der wet van 
22 December 1863 (Staatsbl~d n°. 148), 'artikel 1 
der wet van 7 Augustus 1888 (Sta'atsblad 
11°. ·122) en artikel 1 der wet van 31 December 
1903 (Staatsblad n°. 335), in verband met Ons 
besluit· van 14 Februari 1917 (Staatsblad 
n°. 216), 'gerechtigd· is om als circulatiebank 

' werkzaam te zijn, wordt, te rekenen van den 
3lsten Maart 1919, verlengd met vijftien jaren, 
dus tot en met den 3lsten Maart _1934, en wel 
onder de bij die wetten en, bij de wet van 3 

·Augustus 1914 (Staatsblad n°. 345) gemaakte 
bepalingen, voorzoover daarvan bij deze ·wet 
niet wordt afgeweken. · 

Dat tijdperk wordt geacht, telkens opnieuw· 
met een jaar verlengd te zijn, tenzij door Ons 
of door de Bank, door opzegging, van- onge-

Na ·dat artikel wordt ingevoegd: 
Art. 6quatuor. Met goedkeuring van Onzen 

Minister van Financien, is de Bank bevoegd, 
bijzondere reserves te vormen. 

Telken jare wordt, bij het vaststellen van de 
balans, onder goedkeuring van Onzen Minister 
van- Financien, besliit of de in µet vorig' lid 
be doelde reserves warden aangehouden dan 
wel geheel of gedeeltelijk warden toegevoegd 
aan de winsten van het afgesloten boekjaar. 

Art. 6quinquies. De Bank is bevoegd een 
pensioenfonds voor haar personeel te vormen. 
De wijze, waarop het fonds wordt gevormd, 
de stortingen in het fonds en de overigens met 
b etrekking tot het fonds te stellen regelen war
den vastgesteld bij een reglement, hetwelk 
aan Onze goedkeuring wordt onderworpen. 

4. Artikel 7 de~ genoem:de wet wordt 
gelezen: 

_ De werkkring der Bank omvat: 
10. het uitgeven van bankbiljetten en het 

afgeven van assignatieU: op hare kantoren en 
van assignatien en cheques op hare correspori
deri.ten; 

2°. het clisconteeren van : a, wisselbrieven, 
assignatien en_ promessen met twee of· meer 

'solidair verbondenen en geen langeren loopt~jd 
dan de gebruiken des handels medebrengen; 
b, binnen zes maanden aflosbare scl\.uldbrieven 
onder solidaire medeverbinteni~ van den dis
cbntant; 

3°. het koopen en verkoopen van telegrafi
sche uitbetalingen, cheques, wisselbrieven en 
ander handelspapier, buitenslands beta~lb,aar; 

4°. het beleenen _ van effecten, goederen,, 
ceelen, munt,- muntmateriaal en waarden als 
bedoeld onder 2° en 3° ; onder beleenen is 
mede b egrepen het geven van voorsch'cit in 
rekeningcourant op onderpand van waarden, 
welke in beleening niogen genomen warden ; 

5°. den handel in edeie metalen, het doen 
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vermunten daarvan en het essayeeren en genoemde wet worden de woorden ,,twee'de lid" 
affineeren van• ertsen en metalen; · vervangen door ,,eerste lid". 

·, 6°. het houden van rekeningcourant voor · ~ 9. Het eerste lidvan artikel 13 der genoemde 
· hare rekeninghouders, waaronder begrepen het wet wordt gelezen : · • 
uitvoeren van opdrachten of overschrijving De biljetten der Bank zijn dagelijks op ver
(giro ), het houden van verrekeningen met_ of toon betaalbaar bij de Hoofdbank, de Bijbank 
tusschen · anderen ( clearing) en het incasseeren en de agentschappen, met uitzoli.dering van de 
ten behoeve van hare rekeninghouders; · dagen, vermeld in artikel 154 van het Wetboek 

_7° .. het in bewaring nemen van effectei:i,, van Koophandel. 1. ' 
goederen, ceelen, akten, kostbaarheden en Het derde lid van -genoemd artikel 13 ver-
~ndere voorwerpen van waarde, op de voor- valt. 
waarden, door de Bank in het openbaar aan Het vierde lid van genoemd artikel 13 wordt 
te kondigen. , · gelezen : 

Met Onze goedkeuring, den Raad van State, De biljetten der Bank zijn vrijgesteld van 
gehoord, kan de Bank, in het algemeen belang, . het recht van zegel. · 
andere werk~aamheden verrichten dan· · de· 10. Artikel 15 der genoemde wet wordt 
hilclrboven onder 1° tot en met 7° genoemde.·· gelezen: 
On~e besluiten, houdende goedkeuring. als De directie der Bank kan, na daartoe Onze 
vorenbedoeld, warden in het_ Staatsblad en in machtiging te hebben verkregen, houders van 
de Staatscourant geplaatst. door haar uitgegeven biljetten oproepen _om 

5. Artikel 8 der genoemde wet wordt -dezen ter betaling aan te bieden. 
gelezen : .Wij stelleu-, bij het verleenen van die inachti-

De · Bank verleent niem~nd · eenig crediet ging, den termijn vast, binnen welken de 
of voorschot in blanco ; onder crediet of voor- aanbieding moet geschiederi. 
-schot in blanco, is niet begrepen het toever- De oproeping wordt tenminste eenmaal 
trouwen in haar eige~_ belang van gelden of geplaatst in de N eµerlandsche Staatscourant. 
goederen aan lasthebbers, die niet bij haar in Na den in het tweede' lid _bedoelden termijn 
vasten dienst zij.n, of aan den ·Post-cheque en warden de, in de oproeping vermelde, biljetten 
Girodienst. uitsluitend door het hoofdkantoor der Bank 

• Bij executie van goederen, effecten of antler uitbetaald, nadat bij onderzoek is gebleken, 
onderpand, aan de Bank tot zekerheid voor de dat aan de aanvrage tot uitbetaling moet 
nako)'.lling van jegens haar aangegane verplich- gevolg warden ·gegeven. 
tingen verstrekt, is zij bev6egd clie goederen, Tien jaren na meergenoemden temijn wordt 
effecten of d,at antler onderpand, geheel of het bed rag der opgeroepen doch niet opgekomen 
gedeeltelijk, in ·te koopen ter nadere tegelde- biljetten aan de winst van het loopende boekjaar 
making. toegevoegd. De daarna nog · opkomende bil-

6. Artikel 9 der genoemde wet, wordt jetten warden, na onderzoek als in het vorige 
gelezen: lid bedoeld, betaald ten laste van de w:inst- en 

De Bank is bevoegd liaar reservefonds en verliesr_ekening. · 
een 'vijfde dee] van haar maatschappelijk Indien de Bank, v66r het einde van het, in 
kapitaa.l te beleggen. het vo:rig lid bedoelde, tijdvak van l;ien jaren, 

Deze belegging geschiedt volgens regelen, het recht mocht hebben verloren om als 
vastgesteld door de gemeenschappelijke verga- circulatiebank werkzaam:_ t~ zijn, wordt' het in 
dering van clirectie en commissanssen der het vorig lid bedoelde bedrag tusscheri den 
Bank. Staat en de Bank in dezelfde evenrecJigheid 

7. Het vierde lid van artikell0 der genoemde verdeeld als zou geschied zij:n indien dat bedrag 
wet worclt gelezen : ware toegevoegd aan de winst -yan het laatste 

Indien Onze· Minister van Finai;icien dit boekjaar, waarvoor de Bank gerechtigd was 
noodig _acht, belast zij zich bovenoien kosteloos als ~irculatiebank werkzaam te zij~. De_ na 
met het kassierschap van de Rijkspostspaar- die verdeeling nog opkomm1de biljetten worden, 
ban:k en van andere bij de wet of door Ons in na onderzoek als in het vierde lid bedoeld, 
het leven geroepeU: instellinge'u, 'als~ede met de door den Staat betaald. 
be_wa.ring van alle geldswaarden van het Rijk · Na verloop van dertig jaren sedert het einde 
en die instellingen en van· de door het Rijk en van· den in het. tweede lid bedoelden termijn, 
die instellingen in pand genomen waarden. · · is het recht o~.uitbetaling van de opge~oepen 

8.' In het eerste lid van artikel l lbi.s dcr bilj~tten te vorderen, vervallen. · 

1918. 
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: :S A,tikel 17 de, genoomde wet ::00: Ui: :~ v~ig lid peoo,ld,, belahg<ijke _;:;-! 
gelezen 1: . genheden, doet zij daarvan onverwijld mede -
, De direotie der Bank bestaat _tiit een presi- deeling aan den raad van · oommissarissen. 
dent, een seoretaris en tenminste twee direc~ - 14. In het derde -lid van artikel 22 der 
teuren. 111 genoemde wet wordt in ·de plaats van -6bis-

De beslissing over het aantal -direoteuren gelezen. 6ter. 
berust bij de gemeensohappelijke vergadering De laatste twee volzinnen van dat lid worden 
:van direotie en oommissarissen. gelezen : 

12. In het· tweede lid van artikel 18 der Van het oversohot wordt_3 pot. als tantiemes 
genoemde wet vervalt de zin : ,,J aarlijk~ treedt aan •direotie, oommissie •van ad.vies ·en commis -
een der directeuren af". sarissen uitgekeerd: Indien de dirE)ctie be- . 

13. Na artikel 18 der genoemde wet wordt staat uit meer dan vier leden, bedraagt de zoo-
ingevoegd : · even bedoelde uitkeering 3 % pet. - van ·het 

Art. l8bi8. De gemeensohappelijke - ver- oversohot. Het meerdere wordt voor · een 
· gadering van direotie en oommissarissen .kan vierde door de Bank el). ;oor d;ie vierden door 

plaatsvervangende direoteuren benoemen voor den Staat genoten totdat het ·winstaandeel 
den tijd en onder de regelen en de voorwaarden, der· Bank; behalve de vereisohte aanvulling 
door die vergadering bij de benoeming vast te ;an het reservefonds en de uitg,;ikeerd~ ta~tie
stellen. mes, zeven ten honderd vanhet maatschappelijk 

Art. l8ter.· Naast de directle is er eene kapitaal bedraagt. Van .-·ae · dan nog. over-· 
commissie van advies, bestaande uit vijf. blijvende winst ontvangt de Bank een achtste · 
personen. ·en de Staat zeven achtsten. · · 

De stemgereohtigde aandeelhciuders kiezen:_ 15. .Artikel _23 der genoemde wet wordt 
de leden dezer oommissie uit eene · voordracht gelezen : · · 
van twee personen voor elke opengevallen ·De rente; verkregeii uit de ·in· artikE)l 9 .be-· 
plaats: De raad van c~m~issarissen maakt doelde belegging, wordt onder de w:insten der 
deze voordracht op. De leden der-oommissie Bank opgenomen .. ·voor- of aohteruitgang van 
hebben ieder, zitting gedurende vijf achtereen- de waarde der door die, belegging verkregen 
volgende jaren; na afloop van dien termijn zijn' bezittingen wordt ten bate cif ten Jaste van 
zij niet· dadelijk herkiesbaar. het reservefonds gebracht .. 

Voor de eerste maal hebben de leden zitting. 
onderscheidenlijk gedurende een, twee, drie , 
vier en vijf jaren. Zij zijn niet dadelijk her
kiesbaar. Het lot bepaalt ]:i.et jaar, waarin 
deze leden volgens rooster aftreden. 

Bij tusschentijdsche vacature benoemt de 
raad'.ivan oommissarissen tijdelijk een nieuw 
lid ter vervulling van deze · vacature. Het 
aldus benoerride lid heeft zitting tot de eer~t -
volgende, gewone, algemeene vergadering van 
aandeelhoud.ers,' welke de benoeming al of niet · 

· bekrachtigen kan.. -
Bij tusschentijdsche vacature treedt de nieuw 

benoemde µi den duur van zitting van dengene, · 
w:iens plaats hij vervult. 

Leden der gommissie m;ogen tevens lid zijn 
van den raad van commissarissen. 

De oommissie vergadert op gezette tijden 
met de directie en wordt door de direotie 
gehoord .omtrent belangrijke aangelegenheden, 
een en antler volgens een reglement, vastgesteld 
door de gemeenschappelijke vergadering van 
direotie en . commissarissen. Dit reglement 
wordt aan Onze goedkeuring ori.derworpen. 

· Indien de direotie meent te moeten afwijken 
van het gevoelen _der commissie omtre'.1-t de 

OVERGANGSB~PALINGEN. _ 

16. Indien het verplichte reservefonds der 
Bank bij het einde van het tijdperk, waarvoor 
artikel l dezer wet de Bank het reoht geeft als 
ciroulatiebank werkzaam .te zijn, · blijken ·moch t . 
meer te bedragen dan op den 3lsten Maart 
188'9, volgens de balans ot>-er het boekjaar 
1888/89, en dat tijdperk niet weder wordt -
verlengd;komt dat.meerdere vqor de helft ten 
v,oordeele van den Staat en blijft· het voor· de 
wederhelft ten bate van de Bank. · 

17. Indien bij het efuc\e van het, in het vorig 
artikel bedoelde tijdperk, niet opnieuw aan de 
Bank het recht wordt verleend als circulatie-
bank werkzaam te zijn, vindt eene nadere 
waardeschatting plaats van de onroerende 
goederen en het kantoormeubilair der Bank. 
Deze schatting geschiedt door drie deskundigen 
van w:ie een door Onzen Minister van Financien, 
een door de direotie der Bank en 66n door .de 
reohtbank te .Anisterdam wordt benoemd. 

Een voordeelig of een · nadeelig - verschil 
tusschen de uitkomst de"r in het vorig lid bedoel
de·schatting en de J:>alanswaarde wordt gebracht 
ten bate of ten laste van_. de w:inst en v.erlies-
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rekening over het laatste boekjaar, waarvoor 
de Bank .. gyrechtigd is als circulatiebank werk-· 
zaam ·te ·zijn, 

SLOTBEPALING EN. 

18. De statuten van de Bank worden, 
behoudens Onze goedkeuring, met de bepalingen 
dezer wet in overeenstemming gebracht. 

19. Op Onzen last worden de bepalingen, 
waaronder de Nederlandsche Bank, krachtens 

· de wet -van 22 Dec~mber 1863 (Staatsblad 
n°. 148), zooals die sedert is gewijzigd; en de 
wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 345), 
gerechtigd is -als circulatiebank werkzaam te 
zijn, in eene doorloopende reeks van artikelen 
samengevat en ·met wijiiging dienovereenkom
stig van de aanhaling van artikelen of gedeelten 
van artikelen, · met nummering · voorzooveel 
·noodig van de alinea's en onder inachtneming 
van de gebruikelijke spelling; in het Staatsblad 

-geplaatst. 
1

Daarbij worden de artikelen 1 en 2 
der wet, van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 
345) ingevoegd na artikel 13 der wet van 22 
December 1863. (Staatsblad n°. 148), zonder 
overneming van het volgende: ,,._ met afwij
king van art. 13 der wet -:an 22 December 
1863 (Staatsblad n°. 148), gewijzigd en aange
vuld bij de wet van 7 Augustus 1888 (Staatsblad 
n°. 122) en bij de wet van 31 December 1903 
(Staatsblad n°. 335) -". 

Het geheei der aldus samengevatte bepalingen 
kan worden aangehaald als ,,Bankwet 1919", 
met bijvoeging van jaargang en nummer van 
het Staatsblad, waarin Ons besluit is geplaatst. 

20. Deze wet treedt in werking met den 
eersten April 1919. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Juli 

1918. 
WILHELMINA. 

De lllinister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 31 Juli 1918.) 

25 Juli 1918. WET, tot nadere vaststelling 
van het bedrag, waarvoor zilverbons 
kunnen word.en uitgegeven. S. 476. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken het, bij de 
Wet van 30 December 1916 (Staatsblad n°. 
592) vastgestelde bedrag, waarvoor zilverbons 
kunnen worden uitgegeven, .te v,erhoogen ; 

Zoo is'het, dat Wij, den }:taad van State, enz. 
Art. 1. · He~ gezamenlijk bedrag, waarvoor 

op den voet en volgens .de bepalingen overigens 
van de• wet van 6 Augustus 1914 (Staatsblad 

n°. 377) muntpapier onder de bel).aming van 
iilverbons wordt uitgegeven, wordt vastge
steld op ten .hoogste f 60,000,000. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Juli 

1918. . 
WILHELMINA .. 

De lYI inister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 30 Juli 1918.) 

25 Juli 1918. WET, houdende intrekking van 
artikel 73 van het Reglement op het , be
leid der Regeering van N ederlandsch-
Indii!. S. 477. . 

Bij. Hand. 2• Kamer 1917 /1918, n°. 310, 1-5, 
Hand. id. 1917/1918, bladz. 2473. 
Hand. l• Kamer 1917/1918, bladz. 588, 

656, 774--, 779. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot intrek
king van artikel '73 van het Reglement op het 
beleid der Regeering van N ederlandsch-Indie ; 

Zoo fa het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Artikel 73 van het Reglement op het' beleid 
der Regeering van Nederlandsch-Indie, vast
gesteld b~j de wet van 2 September 1854' 
(Staatsblad n°. 129), wordt ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Juli 

19}8. i ! ! . 
WILHELMIN-A. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
I (Uitgeg. 14 Aug. 1918.) 

25 Juli 1918. WET, houdende wijziging van 
de artikelen 105 en 106 van het Regle
ment op het beleid der Regeeririg van, 
Nederlandsch-Indie. S. 478. 

Bijl.Hand. 2• Karner 1917 /1918, n°. 263, 1-6. 
Hand. id. 1917/1918, bladz. 2474. 
Hand. 1° Kame-;: 1917/1918, bladz. 619, 779: 

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

dat de regeling betreffende het ingezetenschap, 
voorkomende in het zesde Hoofdstuk van het 
Reglement- op het -beleid der Regeering van 
Nederlandsch-Indie, herziening behoeft ;. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 105 van het b~j de wet van 

2 September 1854 (Nederlandsch Staatsblad 
1S54 n° .. 129; Indisch Staatsblad 1855 n°, 2) 

25"' 
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vastgesteld Reglement · op het beleid der ;&e
geering van Nederlandsch-Indie wordt·gelezen: 

· Artikel 105.' 1 

( 1) De regelen nopens de toelating en 
vestiging in Nederlandsch-Indie warden bij 
'algemeene verordening vastgesteld. 

(2) Ingezetenen van Nederlandsch-Indie 
zijn zij, die, mits niet in strijd met. de voor
schriften' dier verordening, in Nederlandsch

. Indie gevestigd zijn. 
(3) Aan ingezetenen kan niet dan in het 

geval en op de wijze bij artikel 45 vermeld 
het verblijf in Nederlandsch-Indie warden ont
zegd. _ 

(4) Het ingezetenschap gaat. verloren voor 
den ingezetene, die ophoudt in Nederlandsch
Indie gevestigd te zijn of aan wien met- toe
passing van artikel 4Q het verblijf aldaar is 
ontzegd. De ingezetene, die Nederlandsch
Indie verlaten hebbende, niet _binnen achttien 
maanden aldaar is teruggekeerd, wordt, be
houdens tegenbewijs, geacht te hebben op
gehotiden in Nederlandsch-Indie gevestigd 
te zijn. · 

·(5) l\finderjarigen en onder curateele ge
steMen, wier wettelijke vertegenwoordigers 
ingezetenen van Nederlandsch-Indie zijn, war
den als zoodanig aangemerkt; -hetzelfde geldt 
voor de gehuwde niet van tafel en bed ge
s'cheiden vrouw, wier echtgenoot ingezetene 
van: Nederlandsch-Indie is. 

(6) De bepalingen van ingezetenschap, in 
andere algemeene verordeningen voorkomende, 
gelden alleen voor zooveel betreft de onde_r, 
werpen in· die verordeningen behandeld. 

2. Artikel 106 van voornoemd Reglement 
vervalt. 

3. Zij die op het tijdstip, waarop deze wet 
in working- treedt, in den zin van de daardoor 
vervallcn bepaling ingezetenen van Neder- · 
landsch:r{idie zijn, worden als ingez~t~nen in 
den zin van het . bij arti_kel 1 dezer wet vast
gestelde nieuwe artil~el aangemerkt, totd3ct z.ij 
het ingezetensohap volgens het vierde lid. van 
dat artikel verliez<'ln. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Juli 

19i8. 
WILHELMINA. 

De 1J!Iini8ter van Kokmien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 16 Aug. 1918.) 

25 Juli 1918. WET, houdende vaststeliing 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Curw;ao 
over het dienstjaar 1914. S. 479. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gav;en en ontvangsten voor Cura9ao over het 
dienstjaar 1914 wordt vastgesteld als" volgt : 

De uitgaven hebben bedragen f 1,195,116.04. 
Deontvangsten hebben bedragenf 672,293.57. 
Het nadeelig slot · der rekening bedraagt 

alzoo f 522,822.47, welk bedrag dientengevolge 
tot aanvtilling der koloniale middelen is noodig 
geweest . 

25 Juli 1918. WET, houdende oprichting van· 
pensioenfon,dsen voor Europeesche en In
landsche burgerlijke . en militaire lands
dienaren in Nederlandsch-lndie. S. 480. 

WIJ WILHELMHf A, ENZ •.•• doen te weten: 

Alzoo· Wij in overweging geno.nien hebben, 
dat het noodig is fondsen op te richten voor de 
pensioenen van de Europeesche en Inlandsche 
burgerlijke en m.ilitaire landsdienaren in Neder
landsch-Indie wier indiensttreding meet ge
;ekend worden te zijn geschied met ingang 
van den lsten Januari 1917 oflater: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. (1) · Er word~n pensioenfondsen 

opgericht voor de landsdienaren in Neder
landsc_h-Inc!.ie, wier indiensttreding moet word en 
gerekend te zijn ge~chied met ingang van den 
lsten Jannari 1917 of later, en wel afzonder

lijk voor: 
1 °. de Europeesche burgerlijke ambtenaren: 
2°. de inlands·che anibtenaren; 
3°: de officieren van de landmacht; 
4°. de Europeesche en met dezen gelijk

gestelde miiitairen benederi den rang van offi
i cier, en 
1
1 · q0 • de niet-Europeesche militairen beneden 

den rang van officier. 
(2) De vermogens der fondsen worden ge

vormd uit: 
a. de in het eerste lid van artikel 3 · be

doelde uitkeeringen ten laste van . de. geld
middelen van Nederlandsch-Indie; 

b. voor zoover het fonds voor de Europeesche 
burgerlijke ambte;,,aren betreft, de V'),n de 
bezoldigingen en andere inkomsten der deelge
nooten ingehouden bijdragen voor hunne 
pensioenen ; 

c. de renten van de belegde gelden en 
d. toevallige baten .. 
(3) Ten laste van de fondsen worden be

taald: 
a. de op grond van de geldende pensioen

reglementen verschuldigde pensio!"nert van de 
tot elk fonds behoorende deelgenooten en 

i b. de kosten van het _ beheer der fondsen. 



25 JULI. 1918 

2. (1) De' fondsen worden gevestigd te 
. 's-Gravenhage en zijn rechtspersonen. 

(2) Door Ons worden regelen gesteld voor 
het beheer van de fondse'n, hunne vertegen
woordiging in en buiten rechten, de belegging 
der kapitalen, de opneming als deelgenooten in 
de fondsen van andere • pensioengerechtigden 
dan de in artikel 1 lid 1 onder 1°. t/m 5°. ge
noemden, en verdere onderwerpen, de fondsen 
betreffende, te welker aanzien zoodanige rege
ling door Ons wordt noodig geacht. 

3. ( 1) Ten laste van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indie worden jaarlijks aan de 
fondsen uitgekeercl. zoodanige bedragen als be
rekend wordt noodig te zijn om de fondsen in 
staat te stellen aan de in. lid 3 van artikel 1 

. bedoelde verplichtingen te voldoen 
(2) Om de vijf jaren worden, onder dag-

1 teekening van 31 December van bet laatst 
afgeloopen jaar, wetenschappelijke balansen 
van de fondsen opgesteld en openbaar gemaakt. 
De eerste balans loopt over de jaren 1917 tot en 
met 1921. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te s-Gravenhage, den 25sten Juli 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van K.olonienn, 
TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. lG Aug. 1918.) 

25 J1tli 1918. WET, houdende wijziging en 
·verhooging der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1918 ten behoeve van de oprichting· 
van pensioenfondsen voor Europeesche 
en Inlandsche burgerlijke en militaire 
landsdienaren. S. 481. 

25 Juli 1918. WET, ·houdende vaststelling 
van het slot der reken.ing van de koloniale 
uitgaven e.n ontvangsten voor Surjname 
over bet dienstjaar 1904. S. 482. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en·ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1914 wordt vastgesteld als volgt : 

De uitgaven hebben bedragen f 4,184,432.19. 
De ontvangsten l1ebben · bedragen 

f 3,016,957.81. 
Het nadeelig slot der rekening . bedraagt 

alzoo f l,1G7,474.38, 
welk bedrag dientengevolge tot aanv:ulling 

der koloniale geldmiddelen is noodig geweest. 

25 Juli 1918. WET, houden:de .verhooging der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie vo_or het dienstjaar 1918 wegens 
aankoop van het particuliere land Tanah 
Abang. S. 483. 

25 Juli 1918. WET, houdende verhooging van 
. het Iste hoofdstt\k der begrooting van uit

gaven van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1918. S. 484. 

25 Juli 1918. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikelen 4, 5 en 7 van de \V'oningnoodwet 
1918. (Staatsblad n°. 379). S. 485. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
28 Juni 1918 n°. 9432 afdeeling Volksgezondheid 
en Arm wezen ; 

Overwegende, dat ingevolge de artikclen 4 
en 5 van de Woningno.odwet 1918 (Sta.atsblad 
no. 379) bij algemeenen maatregel van bestuur 
voorwaarden moeten warden vastgesteld, waar
onder nit 's Rijks kas wordt bijgedragen voor 
de in die artikelen omschreven doeleinden en 
dat ingevqlge artikel 7 van.die wet bij algemee
nen maatregel van bestuur nadere voorschriften 
kunnen warden gegeven ten aanzien van de .in 
dat artikel genoemde onderwerpen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juli 1918 n°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Juli 1918 n°. 10461 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen ;.· 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepale'n : 
Art. 1. Van de_toepassing .van _de artikelen 

1, 4 en 5 van de wet zijn uitgesloten : 
1. tijdelijke verblijven, bestemd tot huis

•vesting van personen, die tijdelijk werkzaaµi 
zijn hetzij in eene bepaalde onderneming _ bij 
de uitvoering van grond-, bagger- of bomvwer
ken, hetzij als seizoenarbeider in landbouw-, 
boschbouw- of eenig antler beorijf; 

. 2. woningen, welke blijkens hare inrichting 
of prijs niet behooren tot eene soort, waarvoor 
krachtens de Woningwet geldelijke steun nit 
's Rijks kas wordt verleend ; 

3. woni:ri.gen, aan welke blijkens hare samen
stelling een aanmerkelijk langere duur dan vijf 
jaren is toe te kennen, wanneer deze worden 
opgericht in plaatsen, waar de arbeiderswoning 
als Mnsgezinshuis pleegt te warden gebouwd. 

2. Behoudens hetgeen Wij in ieder bijzonder 
gevai-nader zullen bepalen moeten de woningen 

' voldoen aan de algemeene voorschriften yoor 
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,- samenstelling, indeeling · en. instandhouding, Bevat de plaatselijke verordening te dien aan- · 

-. die Onze Minister van Binnenlandsche Zaken · zien geen bepalingen, clan moeten de voorschrif-
zal geven. . ten, die Onze Minister van Binnenlandsche 

3. 1. Behoudens 'hetgeen Wij in elk bij- Zaken zal geven, worden nageleefd, 
zonder geval nader zullen bepalen, zijn bij het • - 8. 1. De gemeente of het lichaam, dat de 
in gebruik geven,in gebruik nenien en in gebruik -woningen hee~ opgericht, is verplicht daarvoor 
houden van de woningen, de voorschriften van een persoon aan te· wijzen, die zorg · draagt 
kracht, vervat in de artikelen 4 tot en met 8. ·voor de nakoming der voorschriften, welke 

2. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ten -aanzien van de v.erhuring, het gebruik 
kan in bijzondere gevallen van een of meer ·en de instandhouding der woningen gelden .. 
dezer · voorschriften geheele, gedeeltelijke of Van deze aanwijzing wordt schriftelijk kennis 
vo~rwaardelijke ontheffing verleenen. _ . gege-ien aan den inspe<;Jteur, belast met de 

4. 1. De woningen mogen alleen in gebruik uitvoering van de wet. 
warden gegeven aan gezinnen met kinderen. 2. Ef!n persoon mag niet- vocir meer dan 

2 Indien de woningen zijn opgericht ter honderd wciningen met die zorg warden belast. 
voldoening aan het bepaalde krachtens artikel 1 3. De persoon, in' dit: artikel bedoeld, is 
yan de Woningnoodwet, zijn zij uitsluitend gehouden den· inspecteur en den -adjunct
bestemd voor gezinnen, waarvan het hoofd in inspecteurs met, de uitvoering der wet belast, 
de gemeente vast werk heeft. desgevraagd- alle verlangde inlichtingen be-

5. 1. · In de woningen mogen geen andere treffende den toestand en he£ gebruik der wo
personen gehuisvest warden dan de leden van ningen - desgewenscht ook schriftelijk - te 
het gezin van den hoofdbewoner. verschaffen. 

2. Onder leden van het· gezin zijn begrepen 9. V 66r het einde) van den tijd gedurende 
de bloed- . en aanverwanten, die volgens de welken de woningen als zoodanig zullen dienen, 
artikelen · 376-378- en artikel. 383 · van het mag· zonder -toestemming van Onzen Minister 
Burgerlijk Wetboek in de termen kunnen van Binnenlandsche Zaken de bestemming 
vallen om op onderhoud aanspraak te ni.aken. niet worden veranderd en mag · niet tot ver-

3. · In de woningen mag geen nering of bedrijf vreemding of afbraak worden · ov'ergegaa1i, 
worden uitgeoefend. · 10. 1. Binnen een maand na de dagteeke-, 

4. De woningen moeten ten genoegen van ning van Onze beslissi:ti.g, genomen ingevolge 
.Onzen Minister van Binnenlands,:he Zaken artikel 16, lid 3·, moet door het gemeentebestuur 

_ -worden verzekerd tegen brandschade. aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
6. 1. Ten aanzien van het aantal en de ter goedkeuring ·worden aangeboden een regle

ligging der slaapplaatsen in ,verband met het nient, regelende de keuze · der -huurder_s ·en de 
aantal- on de kunne der bewoners - gelden verhuring der woningen. 
de eische!]-, gesteld bij of krachtens de plaatse- 2. ·- ·De verhuring moet geschieden overeen
lijjre verord,ening ten aanzien van de woningen. konistig het door Onzen Minister van Binnen
waarop' die verordening van toepassing is. landsche Zaken goedgekeurd reglement. 
-Bevat die -verordening te dien aanzien geen 3. De huurprijs · der -woningen mag niet _ 
~epalingen, dan moeten de voorschriften, die lager worden gesteld dan een bedrag, waarvan 
Onze Minister van Binnenlandsche· Zaken zal het overeehkomstig artikel 21 vastgestelde 
geven, worden nageleefd. deel· toereikend is ·om de uitgaven te ·dekken. 
. 2. Onverminderd het bepaalde in het ·Onze Minister van Binnenlandsche Zaken kan 
eerste lid wor:lt bij de verhuring in aclit geno- afwijkirig hiervan toestaan. 
men, dat· in eenzelfde vertrek geen nachtverblijf 11. ·· De woning mag niet worden bewoond 
behoeven te houden niet met elkaar gehuwde ·na den dag, waarop hetzij overeenkoinstig arti
personen van verschillend geslacht, die den kel 2, eerste lid, van de wet, hetzij k~achtens 
leeftijd van 12 jaar bereikt hebben. hetgeen Wij daaromtrent nader hebben bepaald, 

3. Een slaapplaats mag' niet gelegen -zijn "de bewoning moet ophouden. · 
boven een andere slaapplaats, · ·en niet op den · 12. 1. Ten· minste zes maanden v66r : het 
vloer zijn aangebracht. · tijdstip, waarop de· be")l'oning eemlr woning 

7. Hetgeen in de plaatselijke verordening ·moet eindigen, wordt· door de gemeente,_ <lie 
is voorgeschreven betreffende de reinheid van of het lichaam:, dat de woning heeft- opge;icht, 
woningen en de bijbehoorende erven, alsmede da~raan ·een' kenteeken bevestigd,_ aan4,uidern}e 
betreffende de ·zui__;ering va'n ongedierte, is den dag waii:rop de woning moet oritruinid 
voor het gebruik dezer woningen van kracht. zijn, een en antler op · de wijze, door Onzen 
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JVIinister· van Binnenlandsche Zaken vast te· 
stellen. 

2. :Na den dag, waarop het kenteeken moet 
wordcn aangebracht, mag· niet worden toegela
te]l, dat personen, niet behoorende tot het 
gezin, dat de woning op dien dag bewoonde, 
-daarin intrek nemen en moet worden zorg 
gedragen, _dat personen, die in strijd met deze 
bepaling hun intrek daarin hebben genomen, 
<laaruit worden verwijderd. 

13. Voortzetting der bewoning na het 
tijdstip der ontruim:b_lg, door Ons vastgesteld 
-overeenkomstig het · bepaalde in artikel 2, 
eerste lid, van p.e wet, wordt door Ons niet 
toegestaan, wanneer· een d~artoe strekkend, 
met reden o·mkleed verzoek van het gemeente
bestuur bij Ons niet ten minste zes maanden 
.te voren is ingekomen. , 

14. W amrner Wij voortzetting der bewoning 
toestaan, gaari Wij daarbij steeds over tot de 
-verklaring, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 
-van· de wet, tenzij Ons· gebleken is, dat aan 
bl_ijvendc voorziening in den woningnood nog 
geen behoefte bestaat of tenzij zoodanige 
-voorziening reeds wordt uitgevoerd. 

15. 1. Na den dag, waarop de bewoning 
moet ophouden, · moet het gemeentebestuur 
<le waning onverwijld doen ontruimen, en haar 
doen afbreken, tenzij met goedkeuring van 
Onzcn Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
1e woning eene andere_ bestemming wordt 
gegeven. 

2. De woning wordt mede · onverwijld af
gebroken op aanwijzing van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, wanneer blijkt, 
<lat aan de woning geen behoefte meer bestaat, 
tenzjj met goedkeuring van Onzen v.oornoemden 
minister aan de woning eene andere bestemming 
wordt gegeven. 

3. Ten a~nzien va11 het afbreken moeten 
worden in.acht genomen deter zake door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken te geven 
-voorschriften. 

16. 1. Ter verkrijging van eene bijdrage 
ui_t 's Rijks kas in de kosten van voorzieningen, 
waartoe ingevolge een besluit van Ons moet 
warden overgegaan, dient het gemeentebestuur 
binnen een door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken voor ieder geval te bepalen 
termijn bij Onzen .voornoemden minister in : 

a. een afschrift van het raadsbesluit; 
b. een situatieplan op een schaal, niet kleiner 

dan 1 op 1000, aangevende de ligging van de 
woningen op een schaal, niet kleiner dan 1 op 
100, een en antler zooveel mogelijk vervat 
op bladen, hoog 33 centimeter ; 

c. eene omschrijving van de samenstelling 
der hoofdconstructie-deelen van de gebouwen 
en van 'de ontworpen werken tot vorming van 
het bouwterrein ; 

d. eene raming der stichtingskosten en der 
exploitatie ; 

e. eene opgave van den tijd, gedurende welken 
de woningen ter bewoning moeten dienen ; 

/. een exemplaar der bouwverordening en 
eene aanduiding der onderdeelen van het 
plan, welke niet in overeenstemming zijn met 
de bepalingen van de plaatselijke verorde
ningen. 

~ .. De stukken, bedoeld in het vorige lid onder 
a-e, warden i~ tweevoud ingezonden. 

3. Wij bepalen, indien Wij het plan goed
keuren, de bijdrage aan de gemeente. 

4. Indien Onze verklaring, dat in de g~
meent~ z66 ernstige woningnood bestaat, dat 
onmiddellijk voorziening wordt vereischt, ge
paard is gegaan met de verklaring, dat de 
gemeente verplicht is toepassing te geven aan 
artikel 30,- ·31 of 32 van de Woningwet, wordt 
tot uitbetaling van de · bijdrage in geeri geval 
overgegaan, v66rdat Ons heeft_ bereikt een 
verzoek om een voorschot uit 's Rijks kas ten 
behoeve van die toepassing. 

17. 1. Indien de gemeenteraad er de voor
keur aan geeft de · voorgeschreven voorzie
ningen door eene vereeniging, vennootschap 
of stichting, door Ons toegelaten als uitsluitend 
in het belang van verbetering der volkshuis
vesting werkzaam, te doen treffen, wordt 
tegelijkertijd met de indiening van de in artikel 
16 bedoelde stukken Onze goedkeuring daarop 
gevraagd. 

2. Daarbij wordt gevoegd de bereidverkla
ring van de vereeniging, de vennootschap of 
de stichting, om het aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken gezonden plan overeen- · 
komstig de daarvoor geldende wettelijke voor
schriften uit te voeren en de bereidverklaring 
van den gemeenteraad om jaarlijksche te)wrten 
te dekken. - · 

18. 1. Indien de voorziening in den wo
ningnood eigener beweging wordt getroffen, 
hetzij door eene gemeente, hetzij door eene 
vereeniging, vennootschap of stichting, die 
door Ons is toegelaten als uitsluitend in het 
belang ,van verbetering der volkshuisvesting 
werkzaam, dan vinden, indien de gemeente 
eene bijdrage uit 's Rijks kas verlangt, de 
artikelen 16 en 17 overeenkomstige ,toepassing.l 
De stukken, bedoeld in artikel 1 6, eerste lid 
worden in dat geval ten minste een maand 
v66r de uitvoering van het plan ge~onden 
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a:J,n Onzen Minister van Binnenlandsche ,Zaken. 

1

, aan het Rijk 9/10 uitkeeren van de waarde 
. 2. De bijdrage wordt slechts ve:rleend, indien van den opstal of de afbraak, alsinede, indien 

tevens toepassing wordt gegeven aan artikel ook voor !'!en koop van het bouwterrein een 
30, 31 of 32 van de Woningwet, tenzij Ons Rijksbijdrage is ontvangen, 9/10 van den 
gebleken is, dat aan een blijvende voorziening verkoopsom van het bouwterrein of van de 
nog geen behoefte bestaat. waarde van net bouwterrein te dien tijde. 

19. 1. De bijdragen moeten geheel of ten 2. Deze waarde van het bouwterrein wordt 
deele op · Onze eerste opvordering worden vastgesteld op ten minste het bedrag, dat ten 
terugbetaald, indien Ons is gebleken, dat behoeve van aankoop en vorming van bonw
de gelden voor andere doeleinderr dan :waarvoor terrein bij de oprichting der woningen als 
zij zijn verstrekt, zijn gebrnikt, dan wel de bij Rijksbijdrage is genoten. Onze l\>Iinister van 
of krachtens de wet gegeven voorschriften niet Binnenlandsche Zaken kan, indien het gemeen
behoorlijk worden gehandhaafd of nageleefd. tebestuur aannemelijk maakt, dat de koopsom 

2. Het College van Bijstand, bedoeld in van het terrein buitengewoon hoog was, 
art. 35 van ,de Woningwet, wordt gehoord, toestaan, dat de .waarde wordt bepaald door 
v66rdat Wij terugbetaling vorderen. schatting, te verrichten d~or drie schatters• 

20. 1. Van de exploitatie der met Rijks - waarvan een aan te wijzen door Onzen voor
bijdrage gebouwde' woningen moet eene af- noemden minister, een door het gemeentebe·
zonderlijke rekening worden aangelegd. Deze stuur, een door deze beide _schatters in onder
moet telken jare binnen 3 maanden na afloop 'ling overleg. 
van het dienstjaar, waarvoor zij geldt, pij ,het 3. Indien ingeval van brand aangaande 
College van Bijstand, bedoeld bij art. 35 van den herbouw der wonirigen door Onzen Minister 
de Woningwet, w'orden ingediencl,, dat haar · van Binnenlandsche Zaken geene nadere voor
vergezeld van zijn advies aan Onzen Minister schriften worden gegeven, zal 9/10 der verzeke
van Binnenlandsche Zaken doorzendt. Deze ringspenningen aan het Rijk worden uitgekeerd. 
stelt het saldo van de rekening vast. 23. 1. De ·aan het Rijk verschufdigde 

2. Van een batig saldo moet 9/10 aan het bedragen worderi verrekend met de uitkeering 
Rijk worden nitbetaald. ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 

21. 1. Het bedrag, dat op de jaarrekening n°. 156). · 
der exploitatie van eene woninggroep wordt 2. Indien zulks niet mogelijk is, moeten 
gebracht voor uitgaven - vergoeding voor de bedragen op eerste aanschrijving vanwege 
het gebruik van den grond en waterabonnement Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 

· inbegrepen - mag het door Onzen Minister onmiddellijk bij den betaalmeester worden 
van Binnenlandsche Zaken vastgesteld gedeelte g.estort. 
der huuropbrengst niet pverschrijden. ·24, Zoodra een besluit, als bedoeld bij art. 7 

2. Dit gedeelte zal v66r den aanvang van der wet, ter kennis van het bestuur der betrok
elk jaar worden bepaald en zal niet kleiner zijn ken gemeente is gekomen, wendt dit bestuur 
dan 40 en niet grooter dan 60 ten honderd van zich tot den inspecteur, belast met de nitvoering 
de huuropbrengst, waaronder te verstaan van de wet, teneinde overleg te plegen over' de 
is het vijftigvoud van de gezamenlijke weekhuur wijze, w_aarop de voorgeschreven maatregelen 
'der woningen, welke de groep vormeil.. zullen worden nitgevoerd. Onze Minister van 

3. Als inkomsteh worden op de exploitatie- Binnenlandsche Zaken kan eischen vast ·stellen, 
rekening gebracht de huurprijs der wonirigon, waaraan een woningtelling of een woningbeurs 
gerekend over het volle aantal weken, dat de mo~.t voldoen. · 
woningen krachtens te <lien opzichte · ge!dende 25. Ter verkrijging van een bijdrage nit 
bepalingen ter bewoning beschikbaar moeten 's Rijks kas in de kosten van een woningtelling 
zijn, m·et <lien verstande, dat voor huuruitval of van de instelling van een woningbeurs moet 
ten hoogste vier ten honderd zal kunnen worden het ,verzoek daartoe worden gedaan onder 
afgetrokken, tenzij Onze :Minister van Binnen- 'overlegging van een raming der kosten. Het 
landsche Zaken op groiid van bijzondere om- bepaalde in artikel 16, derde lid, is van, t~epas
standigheden toestaat, dat een hooger bedrag · sing. 
wordt afgetrokken, 26. Voorzoover nadere regelen ten aanzien 

22. 1. Indien met · toepassing van het ·van: de uitbetaling of de controle op het gebruik 
i bepaalde in artikel 9 of artikel 15 aan de waning der , gelderi noodig · blijken, worden deze door 

eene andere bestemming wordt gegeven of de Onzen Minister van Binneruandsche Zaken 
wonirig wordt afgebroken, moet _de gemeente I gegeven. 
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27. Dit besluit ·tre·edt · in ,werking met 
1 ingang van den tweeden dag na dien der dag

teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van. Binnenlandsche Zaken 
is belast .met de uitvoering \'an dit besluit, 
hetwelk gelijktijdig in het Stacitsblad en in de 
Staatscourant zal worden gepla~tst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 

. van State. 
·•s-Gravenhage, den 25sten Juli 1918. 

WILHELMINA. 
De Minister van St_aat, 

111 inister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D, LINDEN. 

(Uitgeg. 30 Juli 1918.) 

25 Juli 1918. BESLUIT, houdende bes.lissing 
dat. voor de berekening van den termijn 
bedoeld in art. 15 ,der Hinde~wet, een 
andere bekendmaking naast die, in art. 8 
der wet genoemd, niet kan in aanmer
king _komen. 

,Wr.J WILHELl\IINA, ENZ. 
. Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

, H. Wilgenhof te IJmuide~ (gemeente _Velsei;i) 
tegen het besluit v~n Burgemeester en 11/et
houders van Velsen van 19 October 1917, 
letter ]' l_/1-57 11°. 408, waarbij aan M. de 
Kadt te Haarlem en zjjne rechtverkrijgenden 
voor een proeftijd• van een jaar vergunning 
is verleend tot het oprichten van eene inrich
ting tot het verwerken van vischlever en traan, 
op het perceel kad. bekend .gemeente Velsen, 
Afdeeling IJmuiden, sectie L n°. 914, gelegen 
aan de 3e Havenstraat aldaar.; . 

Den Raad ·van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, g·ehoord, atlvies van 
10 Juli 1918, 11°. 253; 

Op de· voordracht van· Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 23. J11li 
1918, n°. 409, H, afdeeling· 1µbeid; · 

·overwegende : dat de vergunning is verleei;id 
bij besluit van Burge'meester en 1V ethouders 
van v'e!sen van 19 October 1917 en dat op 
dienzelfden dag van deze beslissing ingevolge 
art: 8 der Hinderwet dqor. aankondiging . op 

· de in de gemeente gebruikeljjke wijze aan· het 
, publiek kennis is gegeven ; 

dat het beroepschrift van den appellant op 
10 November 1917 liij Ons is ingekomen, dus 
na het verstrijken van den termijn, in art. 15 
der Hinderwet voor het in;tellen van beroel! 
gegund; 

dat weliswaar de beslissing van Burgemeester 
en WetJ:iouders ook nog op 27 October 1917 in 

de ,,lJmuider .Uourant, orgaan voor de ge
meente V~lsen" is bekend gemaakt, doch dat 
deze hekendmaking. niet kan worden aange
merkt als ingevolge art. 8 der Hin?,erwet 
gedaan; 

dat mitsdien de appellant niet ontvankelijk 
is in zijn beroep ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben •goedgevonden en verstaan; 

den appellant" niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. · 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast, e~z. (W. v. d. B. A.). 

26 Juli 1918. WET, houdende.· machtiging 
tot deelneming in het maatschappelijk 
kapitaal eener Naamiooze Vennootschap, 
welke zich t\)n doe! stelt de oprichting 
en exploitatie van een Nederlandsch 
Hoogoven-$taal- en Walswerk. S. 486. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in over.weging genomen- hebben, 

dat het wenschelijk is de oprichting en exploi-
. ta tie te bevorderen van . een N ederlandsc h . 
· Hoogoven-Staal- en Walswerk; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Eenig artikel. 
Onze Minister van Financien wordt gemach

tigd · -in het maatschappelijk kapitaal eener 
Naamlooze Vennootschap, welke 'zich ten 
doe! stelt de oprichting en exploitatie van een 
Nederlandsch Hoogoyen-Staal- en Walswerk, 
namens den Staat dee! te nemen voor een bedrag 
van f 7,500,000. 

Lasten en bev~len, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Juli 

1918. 
WILHEUUNA. · 

.JiJe 1lfinister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 30 J1ili 1918.) 

26 Juli 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
(Duurteh~jslag op pensioen en wachtgelcl). 
s. 487. 

-Bij deze wet wordt een nieuw artikel toege
voegd. 

Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 
van de IXde a£deeling als het eindcij£er van 
dat hoofdstuk verhoogd met f 3,000,000. · 

26 Juli 1918. · WET, houdende wijziging en 
verhooging van · het Iste hoofdstuk cler 
begrooting van uitgaven van N ederlandsch.
Indie voor het dienstjaar 1918. S. 488. 
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26 .Juli 1918. Wu, hotidencle wijz1gmg en 
verhooging van cle koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1918. S. 489. 

26 Juli 1918. WEr, houclende w1Jz1gmg en 
verhooging van de koloniale huishoude
lijke begrooting van Quracao voor het 
dienstjaar 1918. S. 490. 

26 .htli 1918. WET, houdende w1Jz1gmg ~n 
verhooging van het elfde ho,ofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het clienstjaar 1918. 
s. 491. 

B.if deze wet w:orden enige artikelen in
gevoegd en verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Ude afdeeling met f 19,200 : 

dat der IIIde afdeeling met f 9,800 ; 
terwijl het -eindcijfer van dat hoofdstuk 

wordt verhoogd met f 29,000. 

26 Juli 1918. WET, houdende regeling be-· 
treffende woonwagens en woonschepen. 
s. 492. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1912/13 n°. 194, 1-4; 
1913/11, n°. 56, l--'4; 1917/18, n°. 8, 1-i. 
· Hand .. id.· 1917/18, bladz. 2691-:-2695. 
Hand. I• Kamei· 1917/18, bladz. 584,659; 681, 

·815.-· 

1VIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
_llzoo 1Vij in overweging genomen hebben, 

dat een regeling bij de wet betreffende woon
wagens en woonschepen noodzakeltik is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Ar-t. 1. Onder woonwagens en woonschepen 

verstaat deze wet wagens en schepen, uitslui
tend of hoofclzakelijk als woni~g gebezigd of 
tot waning bestemd. 

Bij algemeenen maatregel van bestnnr war
den voorschriften vastgesteld betreffende de 
inrichti\lg en het gebrnik van woon wagens, en 
·w9onschepen. 

2. Het gebrnik van een woonwagen of 
wo:mschip als waning is slechts geoorloofd aan 
hem, wiens naam geplaatst is op een schrifte
lijlrn vargunning, overeenkomstig de bepalingen 
de~er wet verleend en op duidelijk waarneem
h3,re wijz,:i in den· woonwagen of het woonschip 
opgehangen. · 

3. ·Het a3,nvragan der vergmining geschiedt, 
.,c,1rifl;elijk en o vereenkomstig de voorschriften 
,_an den algemeenen maatregel van bestuur, 
aan Onzen Commissaris in de provincie, waar 
o.e aauvrager wo_ont. De. aanvrager moet 

meerdcrjarig zijn en een bepaalde woonplaats 
in de provincie kiezen. 

Hij, die hie·r te lande-geen woonplaats heeft, 
r icht de aanvraag tot Onzen Commissaris in 
de provincie Utrecht en kiest in deze provincie 
een bep·aalde· woonplaats. Hij kan, in af
wachting van de beslissing over die aanvraag, 
bij iu_komst hier te lande, aan het dienstdoend 

hoofd
1 

· -'-"~~Il. het kantoor cl.er invoerrechten, 
waar de douane-formaliteiten warden vervuld, 
een tijdelijke vergunning verzoeken. Deze 
tijdelijk~ . vergunning is geldig gedurende ten 
hoogste;veertien dagen na den <lag der afgifte. 

4. 111 de vergunning vermeldt Onze Com
missaris '. bet aantal personen, dat, overeen

k omstig·het bij den algemeenen maatregel van 
bestuur bepaalde, ten hoogste in den _woon
w agen of het woonschip_ mag wonen of nacht-
verblijf liebben. · 

Boven." het vastgestelde aantal mogen de 
na het verleenen der ve:rgunning geboren kin
deren van een der bewoners in den woonwagen 
of het woonschip wonen of nachtverblijf hebben. _ 

5. In de vergunning verp:ieldt Onze Com
missaris; · op verzoek van den aanvrager, den 
na am, ioov'eel mogelijk met aanduiding van 
plaats en datum der geboorte, van de person en, 
die in den woon wagen of het 'Yoonschip mogen 
wonen of nachtverblijf hebben. 

Op verzoek van den houder der vergunning 
kan· de burgemeester der gemeente, waar de 
woon wagen of het woonschip tijdelijk zich 
bevindt, · in deze opgave, met inachtneming 
van het · overeenkomstig artikel 4 in de ver
gunning bepaalde omtrent het aantal personen', 
w ijziging en aanvulling brengen. 

De algemeene maatregel van bestuur ,stelt 
n adere voorschriften vast ter nitvoering van 
het bij dit artikel bepaalde. 

6. In. de vergunning vermeldt Onze Com
m issaris letter en n ummer der vergunning, 
we lke op duidelijk waarneembare wijze uit
w endig op den woonwagen of het woonschip 
m oeten zijn aangebracht, een en antler over
e enkomstig nader bij den algemeenen maat
re gel van bestuur te stellen voorschriften. 

7. Het bepaald1'l bij de artikelen 4--6 is 
mede van toepassing ten aanzien van een 
t ij delijke vergunning, overeenkomstig artikel 3, 
lid 2 verleend, met <lieu verstande, dat het 
dienstdoend hoofd van het kantoor der invoer
rechten0 voor Onzen ·commissaris in de plaats 
treedt. · 

8. De vergunning houdt op van kracht te 
zijn .drie jaren na den dag, waaro1i zij is ver-
leend. · · 
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9. Bij overlijden van den houder der ver
gunning binnen den in het vorig artikel gestel
den termijn gaat de vergunning· over, op den 
in den -woonwagen of het woonschip"'.verblij
venden echtgenoot, of bij gebreke van :dien op 
den oudsten meerderjarigen bloedverwant in 
de rechte lijn, wiens naam vermeld-·is,-'over
eenkomstig artikel 5 dezer· wet, inr·:,1.13 :ver
leende ver~~ning; mits binnen twef·.\vekeil 
na het overluden van _den houder deJ':vergun
ning, op ver,.:oek van den belanghebbe'nde, van 
dezen overgang in de vergunning aanteekening 
is geschied door of vanwege den:burgemeester 
der gemeante, waar de woonwagen of het woon
schip tijdelijk verblijft. 

De burgemeester brengt dezen overgarig ter 
kennis van Onzen Commissaris, die de vergun-
ning heeft verleend. · 

Gedurende den in het eerste lid bedoelden 
termijn van veertien dagen na het overlijden 
van den houder der vergunning wordt de oudste 
bewoner van den woonwagen of het woon~chip 
geacht houder der vergunning te zijn. 

10. Onze Commissaris weigert bij met 
redenen omkleed besluit de vergunning.: 

1°. indien de aai:ivraag niet _overeenkomstig 
de. l:,epalingen dezer wet of van den krachtens 
deze wet vastgestelden algemeenen maatregel 
van bestuur is gedaan; 

2°. indi_en de inrichting van den woon wagen 
of het woonschip 'niet voldoet aari .de eischen, 
gesteld in den algemeenen maatregel van be
stuur; 

3°. indien redelijk vermoeden bestaat, dat 
_de eischen, gesteld in den algemeenen maat
regel van bestuur betreffende het gebruik van 
een wo6nwagen of woonschip, niet zullen wor
den • uageleefd; · 

4°. indien de aanvrager niet aannemelijk 
maakt, da.t zoowel _hij, als de persoon, wier 
namen hij ver:zoekt te vermelden overeenkom
stig artikel 5 dezer wet in de te verleenen ver
gunning, ten _tijde van de aan vraag voldoende 
middelen van bestaan hebben, of dat iu hun 
levensonderhoud op voldoende wijze wordt 
voorzien. 

11. Onze Cornrnissaris is bevoegd bij met 
redenen ornkleed besluit de vergunning te 
,veigeren: 

1 °. indien ten tijde van de aan vraag nog g~en 
drie jaren zijn v~rloopen, 

sinds de aanvrager of een der person~n, wier 
namen hij verzo_ekt te vermelden overeen
komstig artikel 5 dezer wet in de te verleenen 
vergunning, · een straf wegens een misdrijf, 
wegens een der overtredingen, bedoeld in de 
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artikelen 42:t, 426,. 431, 432, 433 of 453 van het 
Wetboek van Strafrecht, of wegens een der 
overtredirigen dezer wet of van den krachtens 
deze wet vastgestelden algemeenen maatregel 
van bestuur, gebeel of ten deele heeft onder
gaan, 

sinds een ter zake opgelegde geldboete is 
betaald, 

of sinds een ·zoodanige straf geheel is kwijt-
gescholden, . 

of indien ten tijde van de aanvraag der ver
gunning het re!)ht tot uitvoering dier straf 
nog niet is verjaard; 

2°: indien- ten tijde van de aanvraag· hog . 
geen drie j~ren zijn verloopen, sinds· een. ver
gunning tot bet ·gebruiken ·van denzelfden 
woonwagen of hetzelfde woonschip als woning 
op grond van artikel 12 dezer wet is ingettokken; 

3°. indien ten tijde van de aanvraag nog 
ten minste · drie maanden moeten verloopen, 
alvorens een ten aanzien van denzelfden woon
wagen of hetzelfde . woonschip verleende ver
gunning ophoudt van kracht te zijn; 

4°. indien de aanvrager niet aannemelijk 
maakt, dat hij het regelmatig ontvangen van 
onderwijs door de kinderen van leerplichtigen 
leeftijd, die in den woon wagen of het woonschip 
-wonen of nacbtverblijf hebben, l!aar vermogen 
bevordert. 

12. Onze- Commissaris, die de ve:rgunning 
heeft verleend, ·alsmede Onze Commissaris van 
de provincie, waar de woonwagen of het woon
schip zich bevindt, is bevoegd bij met redenen 
omkleed besluit de vergunning in te trekken : 

1°. indien de inrichting van den woonwagen 
of het woonschip niet voldoet aan de eisch(!n, 
gestcld in den algemeenen maatregel van 
bestuur; , 

2°. indien de eischen, gesteld in den alge- · 
meenen maatregel van bestuur, betrefferide 
het gebruii, van een woonwagen of woonschip, 
niet worden. f\ageleefd; 

3°. indien de houder of de o-;erige personen, 
overeenkomstig artikel 5 dezer wet • vermeld 
in de verleende vergunning, niet hebben vol
doende middelen van bestaan, of indien in hun 
lc7ensonderhoud niet op voldoende wijze .wordt 
voorzien; 

4°. indien een tegen den houder der vergun
ning uitgesproken veroordeeling wegens mis
drijf, wegens een der overtr~dingen, bedoeld. 
in de artikelen 424, 426, 431, 432, 433 of 453 
van het, iV"etboek van Strafrecht, of wegens 
een der overtredingen dezer wet of van den 
krachtens deze wet vastgestelden algemeerien 
maatregel van ·bestuur, onherroepelijk is ge-
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w'orden of de opgelegde geldbozte is betaald; 
5°. indien een tegen een der perscmen, over

eenkomstig artikel 5 dezer wet vermeld in de 
verleende vergunning, uitgesproken veroor
_deeling wegens misdrijf, wegens een der over
tredingen, bedoeld in de artikelen 424, 426, 
431, 432, 433 of 4-53 van het Wetboek van 
Strafrecht, of ,vegans een der overtredingen 
dezer wet of van den krachtens deze wet vast
gestelden algemeenen maatregel van bestimr, 
onherroepeijk is geworden of de opgelegde 
geldboete is betaald, voor zoover de strafbare 
feiten begaan zijn ten tijde dat de veroordeelde 
overee,njrnmstig. artikel 5 dezer wet vermeld 
.was in de verleende vergunning; 

6°. indien blijkt, dat de houder· der vergun
nin'g het regelmatig ontvangen van onderwijs• 
door de kiuderen_ van leerplichtigen leeftijd, 
-die in den woonwagen of het woonschip wonen 
.of nachtverblijf hebben, niet naar vermogen 
bevordert; 

7°. indien de houder q.er vergunning niet 
geacht lmn worden be,voner van den woon -
wage;,_ of van het woonschip te zijn. 

13_- Afschrift van het besluit tot intrekking 
der vcrgunning wordt zoo spoedig mogelijk 
namens Onzen Commissaris van wege den 
burgemeester. der gemeente, waar · de woon
wagen of het woonschip zich beviridt, uitge
reikt aan den houder der vergunning of, zoo 
deze niet meer in den woonwagen of het woon
schip verblijf houdt, aan den echtgenoot of 
den oudsten medebewoner. Van deze uit
reiking wordt proces-verbaal opgemaakt. 

Indien de houder niet meer in den woon
wagen of het woonschip verbijf houdt, wordt 
zoo mogelijk te;;ens afschrift van het intrek
kingsbesluit aan den houder der vergunning 
uitgereikt. 

14. Indien de houder der vergunning on
herroepelijk tot eenige vrijheidsstraf is veroor
deeld, zonder dat Onze Commissaris op dien 
grand de vergunning intrekt, wordt de ver
gunning, gedurende den tijd dat de .. houder 
de hem opgelegde straf onderga;i,t,geacht ·ver
leend te zijn aan den in den.·woonwagen of 
het woonschip verblijf houdenden echtgenoot 
of bij gebreke van dien aan den oudsten be
woner. 

15. Tegen een besluit tot weigering der 
vergunning kan de aanvrager binnen dertig 
dagen na de dagteekening van het besluit bij 
Onzen Minister van Justitie in beroep komen. 

16. Tegen een besluit tot intrekking der 
v:ergunn:ing kan de houder bij Onzen Minister 
voornoemd in beroep komen binnen veertien 

dageri, nadat het af~chrift van het besluit 
overeenkomstig de bepaling van artikel 13, 
lid 1, is uitgereikt. . 

Hangende den termijn tot en de behancleling 
van het beroep blijft het besluit tot intrekking 
buiten werking. 

17. Bij het instellen van beroep kiest de 
. aanvrager of houder eener vergunning, op 
·straffetvan niet ontvankelijkheid, in zijn ver
zoekschrift een bepaalde woonplaats binnen 
het Rijl;: in Europa. 

De beslissing van Onz~n :Minister voornoemcl 
wordt zoo spoedig mogelijk van wege den 

-burgemeester der betrokken gemeente aan 
de gekozen woonplaats uitgereikt. 

Van deze uitreiking , worclt proces-verbaal 
opgemaakt. 

W ordt bij de b.eslissing gehandhaafd het 
besluit van Onzen Commissaris tot intrekking 
der vergunning, dan wordt de intrekking van 
kracht veertien dagen na dagteekening dezer 
beslissing. 

18. Binnen acht dagen, nadat een vergun
ning heeft opgehouden yan kracht te zijn of 
nada,t een besluit tot in trekking dier vergunning 
van kracht is. geworden, .w.ordt de verleende 
vergunning door' den gewezen houder inge
leverd aan den burgemeester der gemeente, 
waar de woon wagen of het woonschip zich 
alsdan bevindt, en worden letter en nummer, 
der vergunning, welke overeenkomstig artikel 6 
dezer wet uitwendig op den woonwagen of het 
wo.onschip zijn aangebracht,- verwijderd. In
dien letter en nummer der vergunning niet 
binnen den gestelden termijn zijn verwijderd, 
doet de burgemeester der gemeente, waar de 
woonwagen of het woonschip zich bevindt, 
letter en nummer verwijdere'n ten koste' van 
den nalatige. 

De burgemeester, bij jvien de vergunning 
is ingeleverd, zendt de vergunning terug aan 
Onzen Commissaris, die de vergunning. heeft 
verleend, en geeft vaft do inlevering kennis 
aan Onzen Minister van Justitie. 

19. Van iede_r besluit tot het verleenen, 
weigeren of intrekken van een: vergunning of 
tijdelijke vergunning, van den overgang eener 
vergunning, alsmede van: bepaaide veroor
deelingen van een bewoner van een woon
wagen of woonschip, wordt onmiddellijk mede
deeling gedaan aan Onzen Minister van Justitie. 

Onze Minister voornoemd draagt zorg, dat 
het medegedeelde wordt aangeteekend in een 
algemeen register, en voor zooveel noodig; •ter 
a:Igemeene kennis wordt gebracht door plaat
sing in het Algemeen Politieblad of anderszins. 
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Bij algemeenen maatregel van bestuur war
den ,~erdere voorschrifter:i vastgesteld · ter 
uitvoering van het bij dit artikel bepaalde. 

20. Met geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden of hechtenis van ten hoogste 
drfe maanden _wordt gestraft de houder eener 
vergunning: 

a. indien niet hi den woon wagen . of het 
woonschip op duidelijk waarneembare' wijze 
is opgehangen de vergunning; · 

b. inclien een persoon, niet in de vergunning 
vermeld, in den woon wagen of het woonschip 
woout of nachtverblijf heeft, behoudens het 
bepaalde bij het tweede lid van artikel 4 dezer 
wet; 

c. indien·niet de letter en het nummer der
vergunning uitwendig op duidelijk waarneem, 
bare wijze, overeenkomstig de bepalingen van 
den algemeenen maatregel van bestirnr, aan · 
den woon wagen · of het woonschip aangebracht 

. en zichtb~ar zijn. · 
21. Met geldboete · van ten hoogste drie 

honderd g~lden of hechtenis van ten hoogste 
drie maanden wordt gestraft hij, die in een 
woonwagen of een woonschip woont of daarin 
nachtverblijf houdt, zonder ,dat in dien woon
wagen of dat woonschip op duidelijk waarneem
bare wjjze is opgehangen de voor het gebrnik 
van dien woonwagen· of dat woonschip ver
leende vergunning. 

2~. ,\,Iet geldboete van ten hoogste hondjlrd 
gulden of hechtenis van ten hoogste een maand 
wordt gestraft hij, die in een woonwagen of 
een woonschip woont of daarin nachtverblijf 
heeft, zonder dat zijn naam overeenkomstig 
het bepaalde oij artikel 5 dezer · wet geplaatst
is op de op duitlelijk waarneembare wijze in 
den woonwagen of het woonschip opgehangen 
vergunning. 

23. De artikelen 21 en 22 zijn niet van 
toepassing op de getrouwde vrouw, die niet 
van tafel en bed is' gescheide~, op minder
jarigen en op antler curateele gestelde meer-

. derjarigen, indien de echtgenoot, diegene der 
ouders die de ouderlijke macht over den minder
jarige nitoefent, de voogd. of de curator mede 
in den woonwagen · of het woonschip woont 
of .nachtvei:blijf heeft. 

24, Met geldboete van ten hoogste hori.derd 
gulden of hechtenis van ten hoogste een maand 
worclt gestraft overtreding van artikel 18, 
lid 1, eersten zin, dezer_ wet. 

25. Op overtreding van den. krachtens deze 
wet vastgestelden algemeenen maatreg'el van 
bestuur kan, voor zoover daarin niet reeds bif 
deze ,ret is voorzien, straf · warden gesteld, 

: doch geen an'dere of hoogere clan hetzij ht:ch
tenis van ten hoogste een maand of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden, hetzij geld
boete van ten hoogste honderd gulden. 

26. Bij overtreding
0 

van artikel· 20 of 
artikel 21 dezer wet kan de woonwagen of het 
woonschip warden in beslag genorhen. · · 

Bij veroordeeling wegens overtreding van 
artikel 21 dezer wet kan de rechter bij het 
vonnis de vernietiging of de onbrnikbaarmaking 
van den woonwagen of het woonschip gelasten, 
indien de ,~oonwagen of het woonschip niet 
v oldoet aan de eischen, gesteld in den alge
meenen maatregel van bestuur, en blijkens 
het register, bedoeld in'• artikel 19 deze1 wet, 
voor,het gebruik van den woonwagen oi het 
woonschip als- waning geen vergunning is ver-
leend. · 

Bij veroordeeling wegens overtreding van•. 
artikel 20 of artikel 21 dezer wet kan de rechter 
de · verbeurdverklaring van den woonwagen 
of het woonschip ·uitspreken, indien de woon
wagen of het woonschip aan den veroordeelde 
toebehoort. 

27. Met h_et ·opsporen van de overtredingen 
dezer wet zijn, behalve de bij artikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen per
sohen, belast de marechaussee, alle· andere 
ambtenaren van Rjjks- en gemeentepolitie, 
alsmede de ·ambtenaren· der invoerrechten en 
accijnzen, dienstdoende binnen den afstand 
van de Rijksgrens, aangeweze~ ~gevolge arti
kel 771 der wet van 26 Augustus 1822. (Staats
blad n°. 38), laatstelijk ·gewijzigd bij de wet 
van 28 April 1916 (Staatsblad n°. 175). 

Zij treden den woonwagen of het woonschip· · 
niet binnen clan op vertoon van een schrifte
lijken algemeenen- of bijzonderen last van den 
Of/icier 'of van een hulp-officier van justitie. 
Van dit binnentreden wordt door hen proces
verbaal opgemaakt, dat, zoo inogelijk, binnen 
tweemaal vier-en-twintig uren aan dengene, 
wiena waning· is binnengetreden, in· afschrift 
wordt medegedeeld. , 

28. De bestirnrder van een woon wagen of 
woonschip is verplicht op de eerste vordering 
van de in artikel 27 genoemde- ambtenaren: den 
woon wagen of het woo:ri.schip te doen stilhouden. 

29. De feiten bij en krachtens deze wet 
strafbaar gesteld zijn overtredingen. 

30. Alie stukken, opgemaakt ter voldoening 
aan deze wet, "·orden kosteloos uitgereikt·. 

31. Alie provinciale-, plaatselijke- en water
schapsverordeningen betreffende woonwagens 
en ,voonschepen vervallen bij het in werking 
treden dezer wet. 



1918 

De geniee~terad(ln blijven bevoegd bepalin- danks. strijd met het bepaalde bij 
gen vast te stellen betreffende de. plaats, door onder 2 en 3, dezer wet. 

· ,yoonwagens en woonschepen bij verblijf_binnen 36. Indien, Wij, · Gedeputeerde St11,ten ge- 1-, T 
de gemeente in te nemen, alsmede omtrent <;le hoqrd, oordeelen dat door de: uitgaven aan ?/,~ 
voldoening v;tn gelden 'tot gering -bedrag voor armenzorg ten behoeve van armlastige · niet-

11 
/.., 

een standplaats op openbare plaatsen, wanneer ingezetenen, welke voor een gemeente of een ) 
het verblijf binnen de gemeente een bepaalden ·, burgerlijke installing van weldadigheid een lf[,1. 
b~ de verordening vast te. stellen :termijn te [ gevolg zijn van het in werking treden. dezer 
boven gaat .. Deze tennijn, mag niet. korter : wet, het totaal bedrag _ der .v:orige uitga,ven 
worden gesteld dan veertien _al dan I?-iet achter- i tot· gelijic· d9el een t!) groote vermeerdering 
eenvolgende dagen biunen hetzelfde kalender- ] zou ·ondergaan, kan aan die gemeente of, bur-
jaar. I gerlijke instelling uit 's Rijks · kas tijde_lijk 

32. In de wet van 4 December 1872 Staa s- subsidie worden verleend. Van Ons besluit 
bl::d n°. 134), laatstelijk gewijzigd bij de wet wordt melding gemaakt in de Nederland.sche 

· van 27 April 1912 (Staat.sblad n,0 165), worden Staat.scourant., 
. de volgende -wijzigingen aangebracht : .· . ])e . bepaling van dit artikel is slechts ge-

In de artikelen 2 en 3, lid 1, wordt voor dt[rende .tien jaren: na het :in werking · treden 
,,slaapsteden -of '!ogei:nenten" gelez~n: ,,sl;utp- dezer wet van kracht.· 
steden, logei;nenten, woonwag~ns !)f ,woon- _Lasten en bevelen, enz. 
schepen". Gegeven te 's Gravenhage, den- 26steri Juli 

I;;_ artikel 4 wordt cvoor ;,huizen, keeten. en 1918." 
vaartuigen" geiezen: ,,huizen, woonwagens, 
keeten ,en vaartuigen". 

In artikel 14 wordt voor ,,huizen. of va.ar
tuigen1' gelezen:. ,,huizen, woonwagens of 
vaart~ig'e"n". .. 

In. artikel 20 wordt voor ,,huizen en vaar
tuigen", ·.gelez·en: ,,huizen, woon wagens en 
vaartuigen'.'. :,a· .- -

33. Deze wet ' kan _,vorden. aangehaaid 
onder den titel ,,Wet, op Woon:wagens ·en -
·Woonschepen"; niet vermelding van ·den jaar
g9Jlg, en het nummer van h_et · Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

L 34._ Deze wet t·reedt in werking op een 
na_der door Ons te _bepalen tijdstip. 

Overgangsbepalingen. 

35: Aan hen, die tijdens de afkondiging 
,d!)zer wet· een woonwagen of een woonschip 

/ bewonen en die binnen drie maanden na ·de 
l afkondiging der wet een aanvrage om .vergun

ning richten tot Onzen Commissaris in· de 
provincie, waar zij ten tijde van die aanv~;ag 
wonen, kan Onze Coi:nm'issaris . :vergunning 
verleenen dien woon wagen of dat ·woonschip 
als. woning te blijve11 gebrniken, o·ok oridankB 
st_rijd met h{lt bepaalde bij artikel 10, 

1
onder 

2 en· 3, dezer wet. · . 
Insgelijks_kan bij het_.verstrijken van deii. gel

digheidstermijn van:. een krachtens deze wet 
verleende vergunning, ·. aan den houder der 
vergunning, die den woonwagen of het woon
schip · reeds tijde:0.~ de afkondiging dezer wet 
bewognde, of diens eohtgeno·ot telke.ns weder 
een nieuwe vergunning worden verleerid, on-• 

WILHELMINA.:·. 
,. De Minister van ·.fustitie, B. ORT. 

De -Minister van Bin~enlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. ~ $ept. 1_918.)· 

2(l •Juli 1918. ·WET, tot instelling van- een 
handelsregister. S. 493. 

Bijl .. Hand. 28 Kamer 191.7 /1918, n°. 258, 
1-:-18. ·.:: 

'Hand. id. •1917/1918, bladz, 2414, 2415; 
2428-2430 ; 2433-2450 ; 2452-:-2457 ; 2480--- : 
2495; 2647, 2648 .. 

Ha'fld. l• Kamer 1917/1918, bladz. 622,657, 
815. .. . . . . ... 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•. doen te weten: 
Al.zoo Wij in• ovElrweging genomen• hebben, 

d~t het noodzakelijk is over te ,gaan t()t de 
instelllng' van een handelsregister ; 

·Zoo is het,_dat Wij, den Raad.van State, eni. 
.Art. 1. (1) Er ·wordt een handelsregister 

ingesteld, w~arin alle in het Rijk in :Eu.ropa 
gevestigde .handelszaken worden ingesohreven. 

.(2) Het handelsregister wordt gehouden door 
de. , Kamers, van Koophandel en Fabrieken, 
ieder voor ·zooveel haar gebied betreft. 
· ((3) Iedere handelsza~k wordt mgeschreven. 

iri het handelsregister bij de Kamer van Koop
handel en Fabrieken,- in welker gebied zij ge
vestigd is. 

2. (1) Onder handelszaak verstaat · deze 
wet de zaak of onderneming van een koopman, 
ook indien een antler, . niet koopmah zijnde, 
rried.eeigenaar· is. · 

.(2) Onder -koopman verstaat deze. w:et den 



399 26 JULI. 1918 

koopman in den zin van het Wetboek van 
Koophandel en in het algemeen een ieder die 
zijn beroep maakt van. het uitoefenen van 
eenigen tak van handel of nijverheid in den 
ruimsten zin. Voorts is iedere naaml~oze 
vennootschap en iedere cooperatieve vereeni
girig koopman in den zin dezer wet. 

(3) Kooplieden in den zin dezer wet zijn 
niet de publiekrechtelijke lichamen, noch : 

a. minderjarigen, die geene hand!ichting 
hebben ·bekomen; 

b. straatventers, die niet tevens een winkel 
· houden, en andere door Ons aan te wij.zen 

soorten van kleine handelslieden ; 
c. ambachtslieden, die niet meer personen 

in hun dienst hebben, dan voor elk bedrijf 
door Ons zal worden bepaald, rekening hou -
dende met den aard en de plaats van vestiging 
der onderneming, en die uitsluitend verkoopen, 
hetgeen in hunne onderneming is voortgebracht 
of bewerkt; 

d. land- en tuinbouwers, alsmede visschers, 
die uitsluitend verkoopen hetgeen in hunne 
onderneming is voortgebracht of gevangen. 

·3. ( 1) Tot het doen van de voorgeschreven 
opgaven voor de inschrijving in het handels -
register is gehouden de · koopman, eigenaar 
der handelszaak. Behoort de handelszaak 
aan meer dan een koopman, dan zijn alien ·tot 
het doen van de opgaven gehouden. 

(2) Word~ de handelszaak namens den eige
naar door een antler gedreven, dan zijn beiden 
tot het doen·van de opgaven gehouden. 

(3) Behoort de handelszaak aan eene naam -
looze vennootschap, eene wederkeerige ver
.zekerings- of. waarborg-maatschappij, . eene 
cooperatieve of eene andere rechtspersoonlijk -
heid bezittende vereeniging of eerie stichting, 
met meer dan een bestuurder, dan zijn alle 
bestvurders tot het. doen van de opgaven ge
houden. 
- (4) Zijn twee of meer personen gehouden 
tot het doen van eene zelfde opgaaf, dan is,' 
zoodra een hunner zijne verplichting heeft 
vervuld, die van den antler of van de anderen 
opgeheven. ; 

4. (1) De opgaaf van de vestiging eener 
handelszaak geschiedt uiterlijk eene week 
daarv66r of daarna. · Bij de opgaaf wordt 
het tijdstip van vestiging vermeld. Eene 
zaak_ wordt gevestigd wanneer .het bedrijf ten 
aanzien van het publiek aanvangt. 

(2) Was de zaak reeds gevestigd bij het in 
,verking treden dezer wet, dan geschiedt de
opgaaf binnen drie maanden na dat tijdstip. 

(3) De andere voorgeschreven opgaven ge-

schieden uiterlijk eene week nadat bet op te 
gev~n feit gescbied of besluit in werking ge
treden is. 

5. (1) Behoort · de handelszaak aan e,en 
koopman, niet een rechtspersoon zijnde, dan 
wordt opgegeven •: 

·1°. zijn naam, voornam~n en woonplaats; 
betreft het eene gehuwde vrouw of eene 
weduwe, dan warden mede opgegeven 
de naam en de voornamen van den echt
genoot of van den overleden echtgenoot ; 

2°. de plaats en de dagteekening zijner ge
boorte ; ligt die plaats buiten het Rijk 
in Europa, dan wordt mede opgegeven 
de naam van het land· waar die plaats · 
ligt; 

3°. zijne nationaliteit ; 
4°. de bandelsnaam, waarnnder hij . zijne 

-= zaak drijft ; 
· 5°. bet bedrijf, dat bij uitoefent; 
6°. de gemeente, de straat en bet huisnunimer, 

waar zijne zaak gevestigd is ; . 
7°. de handteekening en de paraaf, die bij 

onder de _stukken, dezaak betreffendestelt. 
(2) Zijn met den koopman andere personen 

eigenaren der zaak, dan wordt omtrent dezen 
opgegeven betgeen voorgeschreven is bij bet 
eerste lid antler 1°., 20. en 30., met vermelding 
van bet gedeelte, waarvoor ieder eigenaar is. 

(3) Is de koopman gebuwd onder huwelijk
scbe VOOI'Waarden,ij _bepalingen bebelzende; 
waarbij gebeel of gedeeltelijk van de wettelijke 
gemeenscbap van goederen wordt afgeweken, 
dan warden die bepalingen opgegeven. 

(4) Heeft de koopman den leeftijd van 
21 jaren niet bereikt, dan warden opgegeven 
de tifd en de wijze, waarop hij bevoegd is ge
-ivorden verbintenissen aan te gaan, en ,de be
p~lingen, die bij bet verleenen van die bevoegd
beid mochten zijn gemaakt. 

(5) Behoort de _zaak aan eene open_bare 
koopvrouw in den zin van artikel 168 van bet 
-Burgerlijk Wetboek, dan warden opgegeven 

"de tijd en de wijze, waarop de man zijne toe
;;re'mming beeft verleend dat _zij als. open bare 
koopvrouw optreedt, en de bep_alingen, die hij 
daarbij mocht _hebben;_gemaakt. Zoolang niet 
de fman' · de intrckldng _v&n zijne toestemming 
;:;;;~ ins;hrij~ingtin het bandelsregister beeft 
opgegeven, kan hij zich niet _daarop beroepen 
tegenover_: _derden,f _dier_te goeder trouw v'er
kl-aren:'.dat die intrekking hun onbekend was. 

6.:c, .( 1) Is;r_eener·_vennootschap · antler . eene 
firma aangegaan, dan wordt opgegeven : 

1°. het tijdstip van aanvang en dat van bet 
einde der ·vennootscbap; 
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2°. de handelsnaam, ·waaronder de vennoot
schap optreedt; 

3°. het bedrijf, dat de vennooten uitoefenen ; 
4°. de gemeente, de straat en het huisnummer, 

waar de zaak gevestigd is ; 
_5°. ten aanzien van iederen vennoot, al het

geen in artikel 5, · eerste lid, onder 1 °., 
2° en 3° is voorgeschreven ; 

6°. ten aai;izien van iederen vennoot, die niet 
· van de teekening der firma is uitgesloten, 

de handteekening en de paraaf, die hij 
onder de stukken, de zaak betreffende, 
stelt; · 

7°. en voorts, in het algemeen, al hetgeen 
de overeenkomst bevat ter bepaling van 
de rechten van derden. 

(2) Ten aanzien van de vennooten vindt het 
bepaalde bij het derde, het vierde en het vijfde 
lid van artikel 5 overeenkomstige toepassing. 

7. (1) Is eene vennootschap en commandite 
aangegaan, dan wordt omtrent de venn6oten 
bij wijze van geidschieting opgegeven hnn 
aantal, hunne nationaliteit en het land hunner 
iiiwoning, benevens het _bedrag der gelden, 
welke zij gezamenlijk heboen ingebracht. ·. 

(2) Waar het geldt eene commanditaire 
vennootschap op aandeelen, wordt, in plaats 
van het bij het eerste lid bepaalde, opgegeven : 
het qedrag van het co=anditair kapitaal, 
het aantal en het beclrag der aandeelen, waarin 
het verdeeld is, en het beclrag van het geplaatst 
kapitaal. Het bedrag van het geplaatst kapi
taal wordt eenmaal in de zes m.aanden opge
geven, totdat blijkens opgaaf het kapitaal ge
heel is geplaatst. 

· 8. (1) Behoort 'de handelszaak aan eene 
naamlooze vennootschap, dan wordt opgegeven:· 

·1 °. de, benaming en de plaats vari vestiging; 
2°. het beclrijf, dat de vennootschap nit

oefent; 
3°. de gemeente, de straat en het hnisnummer, 

waar de zaak gevestigd is ; 
4°. de dagteekening der Ne,lerlandsche Staats

coura;i,t, waardoor de akte van oprichting 
is ope_nbaar gemaakt ; 

5°. ten aanzien van iederen bestuurder en 
commissaris, al hetgeen in artikel 5, eerste 
lid, onder 1°., 2°., 3°. en 7°.- is voorge-
schreven. / 

(2) De Kamer van Koophanclel en Fabrieken 
kan verlangen dat bij de opg~af de Staatscou
rant, waardoor de akte van oprichting is··open
baar gemaakt, · of bij gebreke daarvan een 
au thentiek · afschrift dier akte, overgelegd 
wordt. 

(3) Wanneer niet blijkens· de akte van op-

richting het maatschappelijk kapitaal geheel 
is geplaatst, wordt eenmaal in de zes inaanclen 
het geplaatst beclrag opgegeven; totdat blijkens 
opgaaf het kapitaal geheel is geplaatst. 

( 4) · Zijn ni~t-volgestorte aandeelen uitge
geven, dan worden opgegeven de namen, de 
beginletters der voomamen en de woonplaatsen 
der houders ·van zulke aandeelen, met opgaaf 
tevens van het aandeelenbezit van iederen 
houder · en ·van het daarop gestort bed.rag. ' 
Wijzigingen in deze opgaaf worden eenmaal 
in ·de zes maanden opgegeven. 

9. · Behoort de handelszaak aan eene coope
ratieve vereeniging, clan worclt opgegeven al 
hetgeen in het eerste lid van het voorgaand 
artikel betreffende de naamlooze vennootschap 
is voorgeschreven. Het tweede lid is van 
toepassing. 

10. Behoort cl'e handelszaak aan eene ver
eeniging, erkend ingevolge de wet van 22 April 
1855 (Staatsbl,ad n°: 32), tot regeling en beper
king der uitoefening van het recht van vereeni
giI:ig .en vergadering, da~ wordt opgegeven al 
hetgeen in het eerste lid van artikel 8 betref
fende de naamlooze vennootschap is· voorge
schreven, met dien _verstande, dat v_oor· de 
statuten geldt wat voorgeschreven is omtrent 

. de ·akte van oprichting. Het tweede lid vindt 
overeenkomstige toepassing. 

11. (1) Behoort de handeL~zaak aan eene 
weclerkeerige verzekerings- of waatborgmaat
scba ppij, · dan wordt opgegeven al .hetgeen in 
artikel 8, eerste lid, onder 1 °., 20., 3°. en 50. 
betreffende de naamlooze vennootschap is 
voorgescbreven en bovendien de woordelijke 
inhoud van. overeenkomst, statU:ten of regle-
ment. . 

(2) Hetzelfde geldt ten aanzien van de op
gaaf voor de inscbrijving der handelszaak, 
tciebehoorencle aan eene sticbting of aan eene 
recbtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, 
niet dnderworpen aan erkenning ingevolge • 

·.de wet van 22 April 1855 (Staatsb'lad n°. 32), 
tot regeling. en bep·erking der uitoefening van 
bet recht. van vereeniging en vergadering. 

12. Beboort de handelszaak aan een vreem
_deling, of aan een rechtspersoon, opgericbt 
ingevolge de wetgeving van een antler land, 
dan vinden de artikelen 5 en volgende tot en 
met 11 overeenkomstige toepassing. 

13. (1) Wordt eene bandelszaak namens 
den eigenaar door een gevolmachtigde gedreven, 
d~n wordt, wa:t dezen betreft, opgegeven al 
hetgeen in artikel 5, eerste lid, onder 1°., 20., 
30: en 7°. is voorgeschreven. 

(2) Heeft eene handelszaak een procu;atie-
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houder of een anderen dergelijken gevolmachj 
tigde, dan wordt, wat dezen betreft, opgegeven 

1 al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onder 1 °. en 
7°. is voorgeschreven. 

(3) Beperking en intrekking der volmacht 
worden opgegeven. · 

14. (1) Heeft eene handelszaak een filiaal 
of bijkantoor in het Rijk in Europa, dan worden 
opgegeven de gemeente, de straat en het huis
nummer, waar het filiaal of bijkantoor ge~ 
vestigd is. 
. (2) Is een filiaal of bijkantoor gevestigd in 
het gebied eener andere Kamer van· Koop
handel en Fabrieken dan de handelszaak, dan 
wordt al hetgeen · de zaak zelve betreft, ook 
bij die Kamer opgegeven. 

(3) Bij de opgaaf van een filiaal of· bijkan
toor voor ~schrijving ·bij de Kamer, in wier 
gebied het gevestigd is, wordt omtrent den 
beheerder opgegeven al hetgeen in artikel 5, 
eerste lid, onder 1 °. ,' 2°., 3°. en· 7°. is vo.orge
schreven. 

(4) Indien de handelszaak zelve buiten het 
Rijk in Europa is gevestigd, wordt het filiaal 
of bijkantoor 'ingeschreven in het handels
register bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken, in welker gebied het gevestigd is. 
Het eerste en het derde lid zijn van toepassing. 
Tevens wordt opgegeven : de handelsnaam; 
waaronder. de zaak wordt gedreven, het bedrijf, 
in de zaak uitgeoefend, en de plaats en het 
land waar zij gevestigd is, en bovenilien al 
datgene wat ingevolge de wetgeving van dat 
land omtrent de zaak voor inschrijving in een 
handelsregister wordt opgegeven of op andere 
wijze openlijk bekend wordt gemaakt. 

15. (1) Wordt eene handelszaak gedreven 
met behulp van geleende gelden, verkregen 
door de uitgifte van schuldbrieven, dan worden 
opgegeven het aantal en het bedrag van ieder 
der. in omloop zijnde- schuldbrieven en het 
onderpand en het bedrag· ten honderd in het 
jaar van de verschuldigde rente. 

(2) Het aantal der in omloop zijnde schuld
brieven wordt eenmaal in de zes · maanden 
opgegeven. 

16. In geval van sch.eiding van goederen, 
curateele, verklaring van vernioedelijk over-
1.ij den, faillissement of surseance van betaling, 
van dengene die als eigenaar eener handelszaak 
of als vennoot onder eene_ firma in het handels
register ingeschreven ·is, worden alle aankondi
gingen, welke krachtens de artikelen 811 en 
815 van het Wetboek van BU:rgerlijke Rechts
vordering, de artikelen 498, 4\)9, 517 en 527. 
van het Burgerlijk Wetboek of krachtens de 
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Faillissementswet in de Ned~rlandsche Staats'. 
co,urant of in een antler nieuwsblad worden 
opgenomen, door hem die met die bekend
maki:ng belast is, mede ter inschrijving in het 
handelsregister opgegeven. 

17. (1) Iedere wijziging van hetgeen be
treffende eene handelszaak ingeschreven is, 
wordt opgegeven. 1 

(2) Hebben in de gevalle:ii. van de artikelen 
8, 9 en 10 de akte van oprichting of de statuten 
wijziging ondergaan, dan wordt opgegeven 
de dagteekening der N ederlandsche Staats, 
,courant, waardoor die wijziging openbaar, ge
maakt is. Het tweede lid varl artikel 8 vindt 
overeenkomstige toepassing. 

18. ( 1) In geval .va,p. . opheffing van· eene 
handelszaak zijn zoowel degenen, bedoeld bij 
artikel 3, als de vereffenaar gehouden daarvan 
opgaaf · te doen. . · . · 

(2) De opgaaf houdt tevens in, wat den 
vereffenaar betreft, al hetgeen in artikel 5, 
eerste lid, onder 1 °., 2°., 3°. ·en 7°. is voorge
schreven, zoo niet een en antler reeds in ver
band met dezelfde handelszaak ingeschreven is. 

• (3). Heeft eene handelszaak !anger dan eene 
week opgehouden te bestaari, zonder dat de 
opheffing voor inschrijving is opgegev,en, dan 
kan de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
haren secretaris gelasten te handelen als ware 
opgaaf gedaan van de opheffing. 

19. (1) Voor de inschrijving van eene 
handelszaak is een bedrag van ten hoogste · 
f 50, en voor elke ingeschreven handelszaak 
is na het jaar van inschrijving jaarlijks een 
bedrag van ten hoogste f 10 verschuldigd aari 
de· betrokken Kamer van Koophandel en · 
Fabrieken. 

(2) De Kamers van Koophandel en Fabrieken 
zijn rechtspersonen. De samenstelling, in
richting en bevoegdheid der Kamers wordt 
bij de wet geregeld. 

{3) Is een bedrag, krachtens deze wet. of 
den bij artikel 23 bedoelden algemeenen maat
regel van bestuur verschuldigd, voor het geheel 

een deel niet binnen den bepaalden tijd 
voldaan, dan maant de Kamer. van Koop
handel en Fabrieken den nalatige_ bij aange
teekenden brief aan om alsnog binnen acht 
dagen na de ontvangst van dien brief het daarin 
vermeld bedrag aan de Kamer te doen toe
komen. V olgt op deze aanmaning de b.etaling 
binnen den gestelden termijn niet, dan vaardigt 
de ·Kamer een dwangbevel uit, medebrengende 
het recht van parate exe~uti'e, welk dwangbevel 
wordt executoir verklaard door den voorzitter 
der rechtbank_ van het arrondissement, waar de 

26 
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Kamer haren zetel hee{t. '1Iet dwangbevel kan 
in het geheele Rijk worden ten uitvoer gelegd ; 
de beteekening en tenuitvoerlegging geschieden 
op' de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke, 
Rechtsvordering ten aanzien :van vonnissen 
en authentieke akten voorgeschreven. 

20. (1) Indien de Kamer ,;an Koophandel 
en Fabrieken oordeelt dat eene opgaaf voor 
inschrijving ten onrechte is gedaan, of onvol

, ledig of onjuist is, of in strijd met de openbare 
orde of de goede zeden, wendt zij zich bij ver
zoekschrift tot den rechter van het kanton, 
waar de inschrijving is geschied, met het ver-, 
zoek, al naar de omstandigheden, doorhaling, 
aanvulling of wijziging van het ingeschrevene 

' te gelasten. 
(2) Een ieder, t'e wi~ns aanzien hetgeen }n 

het handelsregister is ingeschreven, onvolledig 
of onjuist is, of in strijd met de openbare orde 
of de goede zeden, kan, indien de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken weigert of nalaat het 
·verzoek tot aanv.ulling of wijziging te doen, 
zich op dezelfde wijze met dit verzoek tot den 
kantonrechter wenden. 

(3) De kantonrechter willigt het verzoek niet 
in dan na verhoor of behoorlijke oproeping 
van den eigenaar der handelszaak en van den
gene die de opgaaf heeft gedaan. 

(4) Binnen een maand na den dag der be
slissing van den kantonrechter kan door hem, 
die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk 
is gesteld, hooger beroep wc;,rden ingesteld bij 
de ar~ondissements-rechtbank, die in raad
kamer beslist. Het daartoe strekkend ver
zoekschrift wordt aan de belanghebbende weder
partij bet_eekend. Het derde lid vindt over
eenkomstige toepassing. 

(5) Binnen een maand na den dag der be
slissing van de arrondissements-rechtbank 
kan door hem, die daarbij geheel of gedeeltelijk 
in het ongelijk is gesteld, beroep in cassatie 
worden ingesteld. Het · daartoe strekkend ver
zoekschrift wordt aan de belanghebbende 
wederpartij beteekend. 

(6) De kantonrechter kan de voorloopige 
tenuitvoe:i-legging zijner beschikking bevelen. 

(7) Indien bij rechterlijke uitspraak hetgeen_ 
in het handelsregister is ingeschreven, geheel 
of gedeeltelijk onrechtmatig is verklaard, doet 
de secretaris van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken op verzoek van den belangheb-
9ende daarvan aanteekening _in het handels
register. 

21. ( 1) Het handelsregister ligt voor een 
ieder kosteloos ter inzage. 

(2) De . secretaris der Kamer van Koop-

handel en Fabrieken geeft . aan een ieder op 
diens verzoek afschriften van of uittreksels 
uit hetgeen in het handelsregister ingeschre
ven is. 

22. (1) Zoolang niet de voorgeschreven 
opgaaf is gedaan van eenig feit, kan hij die 
gehouden is die opgaaf te doen, zich niet op 
dat feit beroepen tegenover derden, · die te 
goeder trouw verklaren dat het hun onbekend 
was. 

(2) Hij die gehouden is eenig feit op te 
geven, kan niet de onjuistheid of onvolledig
heid van de opgaaf tegenwerpen aan derden, 
die zich te goeder trouw op het handelsregister 

, beroepen. ' 
(3) •Dit artikel is niet van toepassing ten 

aanzien · van het bepaalde in · artikel 29 van 
het Wetboek vanKoophandel noch ten aanzien 
van opgaven betreffende aangelegenheden, 
welke ingevolge wettelijk voorschrift ook op 
andere wijze openlijk, bekend worden . ge-
maakt. -

23. . Alles wat betreft de inrichting van en 
het toezicht over het handelsregister, de op
gaven voor de inschrijving, ·de inschrijving zelve 
en de gelden, daarvoor verschuldigd, de door
haling, de aanvulling en de wijziging van het 
ingeschrevene, het ter' inzage leggen .en het ' 
geven van afschriften van en uittreksels uit 
hetgeen ingeschreven is, wordt, voor zooveel 
daarin niet bij deze wet is voorzien, bij alge
meenen -maatregel van -bestuur geregeld. 

24. (1) Hij die opzettelijk eene onjuiste 
of onvolledige opgaaf doet, bestemd voor in
schrijving in het handelsregister, wordt ge
straft' .. met gevang~nisstraf van ten hqogste 
een jaar of geldboete van ten hbogste duizend 
gulden. · 

(2) Hij die wettelijk gehouden is eene op
gaaf te doen voor inschrijving in het handels-· 
register, wordt, indien het aan zijne schuld 
te wijten is dat die opg~af, gedaan door hem
zelven of door een antler, onjuist of onvolledig 
is, gestraft me,t hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldbo~te van ten hoogste duizend 
gulden. 

(3) De feiten, strafbaar gesteld in dit artikel, 
worden beschouwd als misdrijyen. 

25. (1) Hij die niet voldoet aan zijne wet
telijke verplichtingen tot het doen van opgaaf 
voor inschrijving in het handelsregister, wordt 
gestraft met geldboete van ten _hoogste twee 
duizend gulden. 

( 2) Het feit, strafbaar geste Id in dit artikel~ 
wordt beschouw,d als overtreding. 

26. (1) De Tweede Afdeeling. van den 
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Derden "Titel des Eersten Boeks van het Wet
boek van Koophandel ondergaat de volgende 
wijzigingen: 

Artikel 23 wordt gelezen als volgt : 
,,De vennooten onder eene _'firma zijn ver

pligt de vennootschap te doen inschrijven in 
het handelsregister, overeenkomstig de daar
voor geldende wettelijke bepalingen." 

De artikelen 24, 25, 26, 27 en 28 vervallen. 
De aanhef van artikel 29 wordt gelezen : 
,,Zoolang de inschrijving in het handels-

register ·niet . is geschied, zal de vennoot
schap ..... enz.". 

Het tweede lid van artikel 29 vervalt. 
In artikel 30, eerste lid, worden de woorden : 

,,en in de nieuwspapieren doen bekend maken, 
op den voet en wijze als bij art. 23 _en volgende 
is bepaald en op de straffen _bij art. _29 :ver
meld" vervangen door : ,,in het handels'register, 
overeenkomstig de daarvoor geldende wette
lijke bepalingen". 

In artikel 31, eerste lid, vervallen de _woor
den: ,,en bekendmaking in de openbare nieuws
papieren". ' 

Het ·tweede en het. derde lid v"an artikel 31 
vervallen. 

(2) De- Derde · Afdeeling van genoemden· 
titel ondergaat de volgende _wijzigingen: 
· Het tweede lid van artikel 38 wordt gelezen 

als volgt: 
.,De bestuurders zijn verpligt :de _vennoot

schap te doen 'inschrijven in het handelsregister, 
overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke 
bepalingen, en de akte mitsgaders de konink
lijke bewilliging openbaar te maken door ·mid
del van het officieel dagblad, _welk _laatste 
kosteloos geschiedt." 

Het derde en het jijfde lid _van _artikel .38 
vervallen. 

,27. De wet van 17 November .. 1876 (Staats
blad n°. 227), tot regeling der ,cooperatieve 
vereenigingen, laatstelijk gewijzigd bij _de wet 
va~ 20 Januari 1896 (Staatsblad n°. ,9), _onder
ga11t de volgende wijzigingen : 
· Het :eerste lid van artikel _5 wordt gelezen 
als· volgt: 

·,.De bestuurders zijn verpligt de vereeniging 
te doen inschrijven in het handelsregister, 
overeenkomstig de daarvoor ·geldende wette

'lij ke bepalingen, en de acteiopenbaar te _maken 
in de Nederlantlsche Staatscourant." 

Het tweede, het vijfde en het. zesde lid van 
artikel 5 vervallen. 

Artikel 6, eerste lid, wordt gelezen als volgt-: 
,,Alvorens de inschrijving heeft plaats ·ge

had en de acte van oprigting en de verande-

ringen in de voorwaard.en of verlenging der 
vereeniging, op de wijze voorgeschreven in het 
vorig artikel, _zijn openbaar gemaakt, geldt 
een en antler tegen derden niet. Zoolang de 
vereeniging niet is ingeschreven en de· acte 
van oprigting niet is openbaar gemaakt, zijn 
de bestuurders· persoonlijk en ieder _;oor het 
geheel verantwoordelijk voor de handelingen 

' ten name der vereeniging, door hen of op hun 
last verrigt." 

In het tweede lid van artikel 6 wordt het 
woord ,,inschrijving" vervangen door : ,,in-
schrijving der vereeniging". · 

Het derde lid van artikel 6 vervalt. 
Het derde lid· van artikel 16 wordt gelezen 

als volgt: 
. ,,De rekening en verantwoord_ing wordt door 

het bestuur binnen eene maand na hare goed
keuring nedergelegd· bij het handelsregister, 
waar de verel3niging ingeschreven is." 

Het vierde lid van artikel 16 vervalt. 
In artikel 22 onder 2°. wordeI). de woorden : 

,,ter _griffie van het kantongeregt, in welks 
gebied de zetel der vereeniging is gevestigd" 
vervangen door : ,, bij het handelsregister, 
waar de vereeniging ingeschreven is". 

28. -Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Handelsregisterwet", met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
van het Btaatsblad, waarin zij is geplaatst.. · 

29 . . Deze wet treedt in werking 9p een ·door 
Ons te bepsilen tijdstip. , 

OVERGANGS
0

BEP ALING. 

30. Zoolang· niet ·de wettelijke regeling der 
Kamers van Koophandel en Fabriel~en vol
gens het tweede lid van artikel 19 is tot stand. 
gekomen, zal het handelsregister, in afwijking 
van het bepaalde bij artikel 1, worden gehouden 
door de griffiers bij de ,kantongerechten. De 
overige bepalingen d_eze'r wet vinden daarbi.) 
overeenkomstige toepassing. De gelden, be
doeld bij artikel 19, worden door de griffiers 
ten behoeve van den Staat gei'nd: 

Lasten en bevelen; enz. 
Gegeveh te 's-Gravenhage, den 26sten Juli 

1918. 

WILHELMINA. 
De J.lfinister va'f/, Justitie, B. ORT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
. POSTHUMA. ' 

( Uitgeg. 3 Aug. 1918.) 
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26 .Jiili 191_8. WET, tot installing eener bij
zondere rechtspraa);: in distributie- en 
andere crisiszaken. S. 494. 

Bijl. Ha~d. 2° Kamer 1917/ 1918, n°. 393, 
1-13. 

Hand. id. 1917 /1918, bladz. 2811-2831, 
2834--2844. 

Hand. l•• Kamer 1917/1918, bladz. 585, 586, 
663, 664, 690, 691, 815-819. -

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

dat in distributie- en andere cri;iszaken beroep 
op eenen bijzonderen rechter dient te worden 
opengesteld en in verband daal"Il!ede de Be
roepswet moet worden gewijzigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bijzondere gerechten (distributie

gerechten) oordeelen·, in geval· van beroep, 

1over: 
1. de besluiten, handelingen en weigeringen 

( om te besluiten of te handelen), in de uitvoe
ring van de Distributiewet 1916, van de wet 
van 3 Augustus 1914· (Staatsblad n°. 344) hou
dende verbod tot uit- en ver'l"oer van so,mmige 

1 artikelen, van de wet van 11 Maart 1916 
(Staatsblad n°. 127) tot hefting van vergoeding 
van kosten voor afgifte ,an consenten voor 
uitvoer, van de daarop berustende regelingen 
en van Ons besluit vari 22 December 1917 
(Staatsblad n°.' 726) houd~nde bepalingen ten 
aanzien van ·het goederenverkeer met het bui
tenland, door de daarmede belaste organen 
genomen, ven·icht of uitgesproken ; 

2. de inbezitnemingen in de uitvoering van 
de wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 351) 
tot aanvulling der Onteigeningswet . .ter voo:f:. 
koming van · vasthouding en prijsopdrijving 
van waren, door de daarmede belaste organen 
gedaan, alsmede O'l"er de vaststelling der schade
loosstelling, ingevolge deze wet of de Distribu
tiewet 1916 verschuldigd; 

3. de besluiten, handelingen en weigeriti.gen 
(om te besluiten. of te handelen), in de uitvoe
ring van de Nood-l3oschwet, van de wet van 
23 Februa~i 1918 (Staatsblad n°. 133) houdende 
bepalingen betreffende het slachten ,.;an paar
den, runderen, schapen en varkens, en van de 
daarop berustende ·regelingen, door de daar
mede belaste organen genomen, verricht of 
uitgesproken. · · 

Aan hen kan bovendien de kennisneming 
worden opgedragen. van beroepen, betreffende 
de besluiten, handelingen en weigeringen ( om 
te besluiten of te handelen), die in de uitvoering 
van andere wetten, met de door den oorlog of 
het oorlogsgevaar veroorzaakte bijzondere 

omstandigheden verband houdend, de daar
mede bela!!te organen nemen, verrichten of 
uitspreken. 

Beroep kan worden ingesteld op grand : 
1°. dat de hesluiten, handelingen en weige

ringen (om te besluiten of te handelen) 01iwet
tig zijn; 

2°. dat zij steunen op het · aanwezig zijn 
van feitelijke omstandigheden, welke in wer
kelijkheid niet bestaan; 

3°. dat bij het nemen, verrichten of · uit
spreken van besluiten, handelingen en weige
ringen (om te ·besluiten of te handelen) het 
orgaan van zijne bevoegdheid kennelijk een 
antler gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven. 

2. Als Centraal Distrib~tiegerecht van hoog
sten. aanleg, tevens, in daarvoor aangewezen 
gevallen, in eerste en hoogste ressort beslis
sende, treedt de Centrale Raad van Beroep op. 

De leden van de distributiegerechten van 
eersten aanleg (plaatsvervangers inbegrepen) 
worden door Ons benoemd, geschorst en .ont
slagen. 

De distributiegerechten kunnen op de gron
den in artikel 1, lid 3, genoemd, de aangeyallen 
besluiten, handelingen en weigeringen vernieti
gen en veroordeelen den verweerder, voor 
zooveel noodig,om te doen of te besluiten het
geen deze ingevolge wet of wettelijk voorschrift 
doen of besluiten moet, behoudens hunne 
bevoegdheid, indien het te nemen besluit eene 
geldelijke aanspraak betreft, dit besluit in 
hunne uitspraak vast te stellen. 

Is de vaststelling der schadeloosstelling_ niet 
overeenkomstig de voorschriften der wet tot 
stand -gekomen, dan beveelt het distributie
gerecht, dat zij alsnog, met inachtneming 
van zijn uitspraak, plaats vinde. 

Bevoegd beroep in te stellen is ieder bijzonder 
persoon, die, of ieder openbaar lichaam (de 
Staat inbegrepen),. dat door· het aangevallen 
besluit of de aangevallen handeling of weigering 
rechtstreeks in zijne belangen is getroffen. 

3. Wij regelen verder bij algemeenen maat
regel van bestuur den zetel, bet rechtsgebied, 
de samenstelling, de bevoegdheid en de proces
orde der distributiegerechten. 

De behandeling van het geding en de gevol
gen van de uitspraak worden geregeld overeen
komstig de bepalingen der artikelen 49, . 50, 
53, 54 lid 1-3, 55. tot en met 61, 62 lid 1, 2 
e:n 4, 64 tot en met 76, 80 lid 1, 4 en 5, 81 lid 
1, 82 tot en met 90, 91 lid l, 2,' 3 ,4, 6 en7, 
92, ·93, 94 lid 1, 95 tot en met 102, 103 lid 1, 
2 en 3, 104 tot en met 117 der. Beroepswet, 
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behoudens de afwijkingen en: aanvullingen 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast te 
stellen. 

Wij, regelen verder bij algemeenen maat
regel van bestuur alles wat in verband met 
de inrichting dezer rechtspraak voorziening 
vordert. 

4. In artikel 42 van de Beroepswet wordt 
het woord: ,,leden" gelezen: ,,leden, benevens 
ten hoogste 9 plaatsvervangers','. 

5, Achter artikel 51 ·van de Beroepswet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende : 

,;Artikel 51a. Op de plaatsvervange,rs bij 
den Centralen Raad van Beroep vindt het 
omtrent de leden in de artikelen 43, 44, 46. 
tot en met 51 bepaalde overeenkomstige toe
passing, met dien verstande dat : . 

a. buiten toepassing blijven de artikeien 
15 en 16, eerste lid, der wet op de Rechterlijke 
Organisatie en het Beleid de'r Justitie; 

b. dat in geval van afwezigheid, belet of 
ontstentenis van een lid, dit vervangen wordt 
door den plaatsvervanger, die beschikbaar is." 

6. Deze wet en de te harer uitvoering uit 
te vaarcligen algemeene maatregelen van be
stuur treden in werking op door Ons te be
palen tijdstippen. · 

Lasten en bevelen, eriz. 
. Gegeven te 's-Gravenhage, den. 26sten Juli 

1918. 
WILHEUUNA. 

De lvlinister van Justitie, B. ORT. 
De 1vlin. van Lr,ndbouw, Nijverheid en ·Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 27, Juli 1918.) 

26 Juli 1918. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor hat dienstjaar 1918. S. 495. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge
voegd. 

Tengevolge van artikel 1 dezer wet wordt 
het · totaal der XIIde afdeeling en het eirid
cijfer van het hoofdstuk in het vorige artikel 
vermeld, verhoogd met f 100,00. 

26 Juli 1918. WET, tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S, .496. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal- van 
de . IV de onderafdeeling der lste afdeeling, 
hat totaal der lste afdeeling zoomede het eind: 
cijfer van het VIde hoofdstuk der Staatsbe
groot,ing · voor 1918 verhoogd met f 27,500. 

26 Juli 1918. WET, tot ·wijziging en verhoo
ging van het vijfde' hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 19181 
s. 497. . 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, ingevoegd en wordt de omschrijving 
van eenige artikelen gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
de Iste Afdeeling verhoogd met f 4000 ; de Ude 
Afdeeling met f 239,065 ; de IIIde Afdeeling 
met f 19,750; de IV Afdeeling met f 290,296; 
de Vde 'Afdeeling met f 5,000,000; de VIde Af
deeling met f 30,563 ; de VIIIste Afdeeling 
met f 23,500, en het eindcijfer van dit hoofd
stuk metf 5,607,174. 

26 Juli 1918. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het aanleggen van 
een duinweg van de kom van Overveen 
naar Zandvoort, alsmede ter bestrijding 
van werkloosheid. . S. 498. 

26 Juli 1918. WET, tot beperking van papier
verbruik, ·en nadere regeling van het in 

. werking treden van algemeene maatregelen 
van bestuur. S. 499. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, iifverband met de noodzake
lijke bezuiniging op het papierverbruik, de 
openbaarmakingen in de Nederlandsche Staats
courant zooveel mogelijk . te beperken en de 
verslagen van de Kamers van Arbeid te doen 
vervangen door een overzicht van die verslagen ; 
alsmede het in werking treden van algemeene 
maatregelen van bestuur nader te regelen ; 
· Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

.Art. _I. Art.· 2 der wet van 26 April 1852 
(Staatsblad n°. 92), houdende regeling der 
afkondiging van algemeene maatregelen van 
inwendig bestuur van den Staat, gewijzigd bij. 
de wet van 23 Juni 1893 (Staatsblad n°. 111); 
wordt gelezen als volgt : · 

,,De afkondiging geschiedt door plaatsing in 
het Staatsblad." 

Art. II. Art. 3 van de in artikel I genoemde 
wet wordt gelezen als volgt : 

,,\Vanneer de ·algemeene. maatregel van be
stuur geen antler tijdstip vaststelt, wordt de, 
afkondiging gerekend bekend te zijn op den· 
twintigsten dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin h\j is geplaatst. 

,vanneer de algemeene maatregel van bestuur 
een antler tijdstip vaststelt, mag dit t\jdstiti 
niet vroeger ,worden bepaald, dan op den twee-
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den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsb'lad, waarin hij fa g"eplaatst."· 
· Art. III. Art. 40 der wet van 21 December 

1861 (Staatsb'lad n°. 129), hciudende regeling 
der samenstelling en de bevoegdheid van 
den Raad van State, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 17 Juli 1911 (Staatsb'lad n°. 217) 
wordt gelezen · als volgt : 

,,Indie·n Onze beslissing van het advies 
afwijkt, wordt zij, met redemm orrikleed, in het 
Staatsblad geplaatst met het rapport van het 
hoofd van het ministerieel departement, het
welk Onze beslissing mede onderteekend heeft. 
Dit rapport bevat het ontwerp, bedoeld bij 
het tweede lid van art. 39." 

Art. IV. Het tweede lid van art. 34 der 
W oningwet wordt gelezen als volgt : 

. ,,Onze besluiten tot het verleenen van zoo
danige geldelijken steun · worden met redenen 
omkleed. Van de beslissing wordt mededee
liri.g gedaan in de Staatscourant". 

Art. V. Art. 1_4 der wet van 4 April 1870 
(Staatsb'lad n°. 62), houdende bepalingen omtrent 
de uitgifte van schatkistbiljetten, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 Jnli 19f2 (Staatsblad 
n°. 240), en art. 11 der wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185), houdende bepalingen 
omtrent · de uitgifte van schatkistpromessen, 
vervallen. 

Art. VI. Het tweede lid van a.rt. 34 der 
Burgerlijke Pensioenwet, het · derde lid van 
art. 38 en de laatste zin van art. 70 der Pen
sioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913, 
het derde lid van art. 24 en de laatste zin van 
a.rt. 46 der 1Veduwenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913, en het derde lid van art. 24 
der vVeduwcnwet voor de Rijkswerklieden 
1914 vervallen. 
· Art. VIL Art: 34, tweede lid, der- :Militie
wet wordt gelezen als volgt : 

,, V oorzoover zij niet betreffen een der beide 
in het eerste lid omschreven gevallen, worden 
de op grond van art. 21, eerste lid, 7°., verleende 
vrijstelling met opgaaf van de redenen, die 
daartoe hebben geleid, in de Staatscourant 
medegedeeld". 

Art. VIII. Art. 15, eerste lid, tweede zin, 
der Landweerwet wordt gelezen als volgt: 

' gewijzigd bij de wet van 25 l\faart 1918 (Staats
blad n°. 175), 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 betrokken, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Omtrent den loop en de. uitkomsten dier 
examens wordt, voor zoover zij op de Konink
lijke l\iilitaire Academie, den Hoofdcursus · en 
de Cadettenschool betrekking hebben, een ver
slag opgemaakt". 

Art. X. Art. 97, eerste lid, der Ongevallen
wet 1901 wordt gelezen als volgt : 

,,Omtrent den staat der Rijksverzekerings
bank en hare werkzaamheden in elk afgeloopen 
jaar brengt Onze l\finister, met de uitv9ering 
der Ongevallenwet 1901 belast, telken jare aan 
Ons een uitvoerig verslag uit, dat ._ aan de, 
Staten-Generaal wordt medegedeeld". -

Art. XL .Het · tweede lid van •art. :23 der 
wet van 25 l\'Iei 1880 (Staatsb'lad_no. 88) tot 
instelling eener Rijkspostspaarbank, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 211), wordt gelezen als volgt : 
- ,,Omtrent den staat der inrichting en van 
hare werkzaamheden in elk afgeloopen jaar 
wordt · door Onzen l\fo:iister van '\Vaterstaat 
telken jare aan Ons een uitvoerig verslag uitge
bracht, dat aan de Statert-Generaal wordt 
medegedeeld.'' 

Art. XII. Het tweede lid van art. 33 der 
wet op de Kamers van Arbeid, zooals deze wet 

gewijzigd bij de wet van 3 Fehr: 1902 (Staats
b'lad n°. 14) en moet worden gelezen in verband 
met de wet van 28 Ap_ril 1906 (Staatsblad no·. 
100), wordt gelezen als volgt: 

,,Deze deelt de verslagen der Kamers geheel 
of gedeeltelijk, dan wel een overzicht daarvan 
mede aan de Staten-G;neraal." ' 

Art. XIII. Deze wet treedt in werking met 
ingang _van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten .Juli 

1918. . 

WILHELMINA. 
De .iJ,f inister van Staat, · 

. 1vl·inister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

,, Van deze ontheffing wordt, tenzij zij · is 
verleend om redenen, overeenkomende niet die, : 
·omschreven in art. 21, eerste lid, 40 en 50, ! 26 
~n in art. 34 eerste lid, 2°., der Militiewet, mede- ! 
deeling gedaan in de Staatscourant, met opgaaf : 
van de redenen, welke daartoe geleid hebben". ; 

( Uitge,g. 29 Juli 1918.) 

Juli 1918. vVET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor en ten behoeve van 
de uitbreiding van hetl\Iarktplein teA.lmelo. 

Art. IX. Art. 8, tweede lid, der wet van 
21 ,Juli 1890 (Staatsblad n°. 126), laatstelijk 

s. 500. . 
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26 Juli 1918. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, · · noodig voor het bouwen van 
woningen in de~ Hillepolder te Rotterdam, 
alsmede tot bestrijding van werkloosheid. 
s. 501. . 

26 J1bli 1918. WET, tot vaststelling ·van rege
len voor de heffing van opcenten ten be
hoeve der gemeenten op de dividend- en 
tantieme-belasting. ·S. 502: 

Bijl. Hand. 2• Kamer i912/1913, n°. 341,1-3, 
1915/1916, n°. 78, 1-3, 1916/1917, n°. 98; 
1917 n°. 78; 1917/1918, no. 78, 1-4. 

Hand. 2• "Kamer bladz. 2371-2374. · 
Hand. l• Kamer 1917/1918, bladz. 624, 625, 

658, 819 . 
. WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is regelen' vast te stellen 
voor de hefting van opcenten ten behoeve der 
gemeenten op de dividend- en tanti~mebelasting. 

Zoo is het; dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten. behoeve van de gemeenten 

· worden op de hoofdsom der dividend- en tan' 
tieme-belasting geheven 30 opcenten. 
· 2.' Boven de opcenten bedoeld in artikel 1 
dezer wet, kuµnen op de hoofdsom· der belasting, 
daarin genoemd, door de gemeentebesturen ten 
hoogste 18 opcenten worden geheven. 

Van deze bevoegdheid kan echter slechts 
gebruik ivorden gemaakt, · indien en, voor 
zoover hetgeen alsda:i:t, ingevolge dit en hat 
vorige artqrnl, te zamen van de hier bedoelde 
belastingplichtigen ten behoeve van de ge
meente wordt geheven, percentsgewijze niet 
h,ooger is dan drie-vijfden van het percentage, 
dat in het laatst v.erstreken belastingjaar in die 
gemeente van het hoogste inkomen is geheven. 

Het eerste lid blijft buiten toepassing indien 
in het laatst verstreken belastingj aar geen 
plaatselijke directe belastjng naar het ~komen 
in de genieente is geheven. 

3. Het wegens · voormelde opcenten in 
iedere gemeente geheven bedrag wordt haar 
uitgekeerd, behoudens hetgeen hierna in dit 
en het volgend artikel wordt bepaald ten aan
zien van de opcent~n in artikel 1 genoemd. 

Indien de ·uitdeeling, waarvoor de aanslag 
wordt opgelegd, is gedaan ter zake van een 

, bedrijf, dat door of voor rekening van den 
belastingplichtige in een. kantoor, . winkel, 
werkplaats of andere vaste inrichting wordt 
.uitgeoefend in een of meer geementen buiten 
die waar het is gevestigd, wordt het geheven 
bedrag onder de gemeenten, die der vestiging 

medegerekend, verdeeld in · evenredigheid van 
de in het boekjaar waarover de uitdeeling loopt, 
betaalde belooning aan de personen in iedere 
gemeente in het bedrijf geregeld 'werkzaam, 
de bestuurders en commissarissen niet medege
rekend. 

Is een persoon in meer dan eene gemeente 
in het bedrijf werkzaam, dan wordt zijne 
belooning geacht betaald te zijn, of hij geacht 
in het bedrijf gebezigd .te zijn, in de genieente 
waar hij zijn hoofdwerkkring heeft. 

Van de verdeeling worden uitgesloten de 
gemeenten, buiten die der vestiging, alwaar 
in het bedrijf in het laatstverloopen kalender
jaar niet meer dan tien personen rechtstreeks 
voor reke11ing der onderneming g~regeld werk

· zaam zijn geweest ;' voor spoorwegondernemin
gen wordt dit getal gesteld op veertig. 

3a. De heffing der opcenten in artikel 1 en 2 
genoemd, geschiedt slechts voor de helft, 
voor zoover de belasting wordt geheven ter. 
zake van het in artikel 10, lid 1, b, der Wet op 
de Dividend- en Tantieme-belasting · 1917 
bedoelde bedrag van ondernemingen die eigen 
kantoren of andere vaste inrichtingen ten be
hoeve van hun bedrijf in de koionien of bezit
tingen des Rijks buiten Europa of in het bui
tenland bezigen en voor een-vierde, voor zoover 
zij ter zake vai:J. het bovenbedoeld bedrag wordt 
geheven van onderiiemingen die huri bedrijf of, 
is er. sprake van meer bedrijven, hun hoofd
bedrijf, uitsluitend uito~fenen in die kolonien 
of bezittingen of in h(!t . buitenland. 

4. De verdeeling, in · artikel 3 bedoeld, 
geschiedt door den inspecteur der directe 
belastingen, die den aanslag in de _dividend
en. tantieme-belasting heeft vastgesteld. 

Het bestuur der gemeente dat meent aan
spraak te kunnen maken op een gedeelte van 
een elders geheven bedrag aan opcenten, geeft, 
uiterlijk_ binnen een maand ~a afl.oop ·van het 
boekjaar der ondern eming, daarvan schriftelijk 
kennis aan dien inspecteur.' Daarbij doet het 
opgave van de v aste inrichtingen en van· het 
aantal personen in het laatstverloopen kalender
jaar geregeld in het · bedrijf in de gemeente 
werkzaam geweest. De inspecteur ·zendt van 
de ingekomen opgave aan het bestuur der 
gemeente bericht ·van ontvangst. Van de 
basis en de uitk omst der verdeeling, alsook 
van uitsluiting, geeft hij bij aangeteekenden 
brief kennis aan het bestuur van ieder der 
belanghebbende gemeenten. 

Het bestuur der gemeente, dat bezwaar 
heeft tegen het bedrag eener haar gedane 
toebedeeling of tegen eene uitsluiting, kan 
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binnel). dertig dagen, nadat de kennisgeving is 
toegezonden, bij gemotive~rde memorie bij 
Ons in beroep komen. Door Ons wordt op het 
beroep beslist, den Raad van State gehoord. 
Met afwijking van het bepaalde in de artikelen 
38. 40 en 41. der wet, houdende regeling der 
samenstelling en bevoegdheid van den Raad 
van State, geschiedt de behandeling met 
gesloten deuren, wordt beslissing noch rapport 
gepubliceerd, en wordt geen voorlezing gedaan 
van Onze beslissingen in eene openbare vergade
ring der afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

~ij Onze u,itspraak wordt bepaald; hoe de 
verdeeling o;vereenkomstig" deze wet behoort 
te zijn. 

De uitspraak wordt, indien zij tot verreke
ning tusschen de gemeenten aanleiding ,geeft, _ 
behalve aan de gemeente, welke in beroep is 
gekomen, ook medegedeeld aan die, welke bij 
de verrekening betrokken zijri. 

De verrekening geschiedt door de gemeenten 
onderling ,binnen drie maanden na de dagtee
kening der uitspraak. 

5. Behoudens de verplichting ingevolge 
art. 17 der Wet op de Dividend- en Tan-ietme 
belasting 1917, a.oen de bestuurders, beheerende 
vennooten of met, de vereffening belaste per
sonen der bij artikel 1 van gemoemde wet 
bedoelde vennootschappen, vereenigingen en 
maatschappijen, alsmede· de beheerders van 
gedeelten van hare bedrijven in gemeenten 
buiten die der vestiging, aan den inspecteur 
of zijn ambtgenoot over de gemeente of het 
deel der gemeente, waar een gedeelte van het 
bedrijf is geves~igd, desgevraagd opgave om
trent personeel en belooningen, die vo01: de 
verde.eling overeenkomstig deze wet ten be
hoeve van de gemeenten, noodig wordt geacht. 

De in het vorige lid bedoelde bestuurders, 
beheerende vennooten of met de vereffening 
belaste personen doen desgevraagd gelijke. 
opgave aan het bestuur der gemeente, waar 
het bedrijf is gevestigd ; de beheerd~rs van 
gedeelten van bedrijven in gemeenten buiten 
die, waar het bedrijf is gevestigd, aan het 
bestuur der gemeente, waar dat gedeelte van 
het bedrijf is gevestigd. 

Het niet. doen van opgave als in de v,,:irige 
leden oedoeld, wordt gestraft met geldboete. 
van ten -hoogste f 100. " 

De feiten, strafbaar. volgens het vorige lid, 
worden beschouwd als overtredingen. De 
artikelen 45 en 46 van de.Wet op de Dividend-· 
en Tantieme-belasting 1917 zijn op die over
tredingen van toepassing. 

6, Het is een ieder verboden hetgeen hem 

I 

in zijn ambt of betrekking, bij de . uitv;oering 
dezer wet of in verband daarmede, .nopens 

1 inkomen, opbrengst, uitdeeling\)n-. en in het 
iilgemeen nopens de zaken of werkzaamheden 
van een antler, blijkt of medegedeeld wordt, 
verder bekend te maken dan noodig is voor de 
uitoefening van dat ambt of die betrekking, 
of voor de invordering van ~enige 'll,an ,den,lande 
of aan ·eene gemeente vers~huldigde belasting . 

Hij die opzettelijk de bij het vorige lid opge
legde geheimhouding schendt; wordt gestraft 
met gevangenisstraf va~ ten · hoogste zes 
maanden of- geldboete van ten hoogste zes-
honderd gulden. , ·. . 

Hij aan wiens . schuld schending ·van de 
. geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste · drie maanden of 
·geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

.Geene verv9lging wordt ingesteld dan op 
klachte van hem te wiel).S aanzien de geheim
ho~ding is geschonden. 

De feiten, strafbaar volgens het tweede en 
derde lid, worden beschouwd als misdrijven. 

7. Deze wet treedt in werking met 1 Janu
ari 1919. 

Zij is mede van toepassing op uitdeelingen, 
bedoelq. bij artikel 2 en de aan belasting onder
worpen salarissen bedoelq in artikel 7 der Wet 
op de Dividend- en Tantieme-belasting 1917, 
over een boekj[l,_ar, dat eindigt op of na 31 
December 1918. · 

De opcenten geheven op de hoofdsom in 
artikel 1 genoemd, wegens uitdeelingen, welke · 
ingevoige het -bij het tweede lid bepaalde onder 
deze wet vallen en v66r den dag harer inwer
kingtreding zijn gedaan, kunnen afzonderlijk 
ten kohiere worden gebr'acht.' 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Juli. 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
1vlinister _van Binnenlandsche Zalun, 

CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 9 Aug. 191,8.) 

27 Juli 1918. WET, houdende regaling in
zake de" omzetting in bouwland en de 
bebouwing van graslanden, klavers of 
kunstweiden. S. 503. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1917/1918, n°. 435, ' 
1-13. 

Hand. id. 1917/1918, bladz. 2913-2938. 
Ha;id. l• Kamer 1917/1918, bkidz. 687_:689, 

745-647, 788-791, 850-860. 
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Wrr"WI(;HELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

. Alzi:Jo Wij in· overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is rn de tegel).woordig~ 
buitengewone omstandigheden bepalli).gen, vast 
tl'l stellen ten . aanzien van het omzetten van 
graslanden; klavers of kunstweiden in bouwland 
en het beb'ouwen ~a~ die gronden, zulks in 
het belang der volksvoeding ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van.State, enz. 
· Art. 1. 1. Door of vanweg~ Onzen Minister 

van Landbouw; Nijverheid en Handel kunnen, 
volgens regelen bij algemeenen maatregel · van 
bestuur .te stellel)., ten aanzien van het geh·eel 
of een gedeelte ·van de tot bepaaldelijk aan te 
wijzen bedrijven, perceelen of groi,idcomplexen 
behoorende graslanden, klavers -of kunst
weiden, voorschriften worden gegeven. tot en 
betreffende de omzetting in bouwland en de 
bebouwing van die gronden. 

2. Bij deze voorschriften wordt een termijn 
gesteld, binnen welken onq.erscheidenlijk d<1 
voor de omzetting en voor de bebouwing noodige 
werkzaamheden moeten, zijn verricht. . 

3. Onder graslanden ve:r:staat deze wet 
weiden of grasperken, die· langer, on_der kunst
weiden, weiden of grasperken, die _korter dan 
vier jaar in gras .hebben gelegen. 

4 .. Al hetgeen' betreft de instelling, samen
stelling, taak ·en werkwijze van 9-e organen, 
die .door Onzen voornoemden Minister kunnen 
worden belast met het geven van · bedoelde 
voorschriften, wordt, voor zoover daarin niet 
bij deze wet is voorzien, geregeld bij _algemeenen 
maatregel van 'bestuur. 

5. Van de beschikkingen geno~en door of 
·vanwege Onzen voornoemdenMinister krachtens 
het eerste lid van dit artikel kunnen belang
hebbenden binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen 
bij eene Commissie van berbep, . voor iedere 
provincie doi:Jr Onzen vo_ornoemden Minister 
aangewezen. :)3evoegd is de Commissie van 
beroep binneri wier geJ;>ied het aangewezen 
onroerend goed of. het groot-•telgedeelte daarvan 
is gelegen. 

2. 1. De gebruikers ei1 eigenaars van gron
den, alsmede zij, die een recht van vrucht
gebruik, beklemming of erfpacht op gronden 
hebben, zijn verplicht de door of vanwege 
Onzen Minister van Landbouw, .Nijverheid en 
Handel bij schriftelijke vordering verlangde 
inlicnuingen omyrent omvang en inrichting 
van het op die · gronden uitgeoefende bedrijf 
en. omtrent · aard en ligging . der door hen ge
bruikte gronden naar waarheid te geven. 
Dezelfde verplichting rust op hen, die uit hoofde 

yan overeenkomsten, welke van kracht zijn op 
het tijdstip, waarop de · inlichtingen worden 
gevraagd, in d~ · oogstperiode daaraanvol
gende gebruiker~ .~ullen zijn v~n die gronden.· 

2. Onder gebrqiker, onderscheidenlijk. ei
genaar,, vruchtgebruiker, beklemden meier, of 
erfpachter wordt begrepen degene, · die h_et 
beheer over ·de. gronden heeft en indien eene 
naamlooze venootschap,' eene ~ooperatieve ·of 
a:qdere .rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging of stichting, het gebruik, onderschei
denlijk den eigendom, het vruchtgebruik, het ' 
recht van beklemming of v,an erfpacht heeft, 
elk lid 1van het bestuur. 

· 3. _ Onder oogstperiode verstaat deze ~et 
het tijdperk van den eersten Mei tot den eersten 
November. · 

3. Geen beroep kan Norden gedaan op 
een beding, voorzoover het, indien het werd 
Iiagekomen, de rialeving zou verhinderen · van 
eenig voorschrift -bij of krachtens deze wet . 
uitgevaardigd, of voorzoover, het insluit, dat 
de . naleving van zoodanige voorschriften na
deelige gevolgen heeft, welke degene, dien zij 
treffen, had kunnen verlll-ijden,. indien de 
voorschriften niet waren gegeven. 
_· 4. 1. In afwijking van hetgeen is bepaald 
bij artikel 1595 van het Burgerlijk Wetboek, 
is de pachter • van. de- gronden, die ter uitvoe
ring van de voorschriften, uitgevaardigd kr11,ch
tens artikel- 1, zijn of moeten_ worderi omgezet 
in bouwland, gerechtigd deze gronden weder 
te verhuren, doch voor riiet !anger dan een 
jaar telkenmale. 
- 2. De verpachter kan zich niet b'eroepeµ 
op een beding, hetwelk den pachter het weder, . 
verhuren verbiedt of dat aan wederverhuring 
voor den pachter nadeelige gevolgen ver
bindt. 

5. 1. Hij, die ingevolge artikel 13 aan
sprakelijk is voor de naleving van de voor
schriften, als bedoeld in artikel 1, is, onver- . 
minderd· de . bevoegdheden, -. die -hij ontleent 
aan op dit stuk bestaande gebruiken of tusschen 
partijen gesloten overeenkomsten, vari af den. 
eersten November, volgende op de uitvaardi
ging dier voorschriften of, indien de uitvaardi
ging eerst . na. den . eersten November heefi 
plaats gehad; · onmiddellijk na die uitvaardi
ging, gerechtigd de werkzaamheden te verrich
ten, welke rio6dig zijn voor, de· omzetting en 
b_ebouwing der gi;onden, ten aanzien·waarvan 
die voorschriften zijn gegeven. 

2. Tegenover den gebruiker kan geen 
beroep worden gedaan op een beding, dat hem 

verrichten dier werkzaamheden op dien 
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·datum verbiedt •Of dat daaraan -voor hem 
nadeelige gevolgen verbindt. 

6. 1. Door het Rijk wordt voor de ·gronden 
die worden omgezet in bouwJand, degene die 
op den laatsten dag van den termijn binnen 
welken de voor de omzetting noodige werk
zaamheden moeten zijn verricht, eigenaar ie 
van die gronden, indien hij daardoor nadeel 
ondervindt, schadeloosgesteld. 

2. Zoodra het bedrag der schadeloosstel
, ling vaststaat, wordt door of vanwege Onzen 
, voornoemcten .Minister voor de betaalbaar
. stelling zorg gedragen. 

3. Ten aanzien van gronden, aan he1; 
recht van beklemmine: onderworoeri , of in 
eeuw1guurenue errpacht oezeten, treedt in 
de plaats van den eigenaar, de beklemde 
meier, onderscheidenlijk de erfpachter. 

7. 1. Hij die ingevolge artikel 13 aanspra.
kelijk is voor de naleving van de voorschriften 
als bedoeld in artikel 1, wordt indien hij daar
door nadeel ondervindt, schadeloosgesteld. 

2. De betaalbaarstelling geschiedt door of 
vanwege Onzen voornoemden Minister op het 
tijdstip of de tijdstippen, vastgesteld bij de 
voors~hriften, uitgevaardigd krachtens artikel 1. 

8. 1. ' De hypotheekhouder heeft geen recht 
op eenige af~onderlijke schadeloosstelling. 

2. Hij oefent zijn recht alleen uit·op de som, 
die aan den hypothecairen schuldenaar is 
toegekend, en • zulks onverschillig of zijne 
schuldvordering al dan niet opeischbaar zij. 

· 3. Voor het geval de vordering niet geh~el 
uit de schadeloosstelling kan worden voldaan, 
wordt die vordering verminderd met het 
bedrag, hetwelk de hypotheekhouder ontvangt. 

4. Wanneer de· hypotheek tot zekerheid 
eener voorwaardelijke schuld of eener schuld 
~an onbepaalde grootte is gesteld, kan de 
schuldeischer vorderen, dat die som, ten 
hoogste tot het beloop der in de akte opgegeven'e 

-waarde met aanteekening van zijn recht, in 
een van de Grootboeken der Nationale Schuld 
te zijner keuze worde ingeschreven ; in het 

• eerste geval totdat de onzekerheid. omtrent ·het 
bestaan der schuld hebbe opgehouden. 

5. Voor het. geval de schadeloosstelling 
minder· is dan de in de akte opgegeven waarde 
der vordering, wordt die waarde verminderd 
met het bedrag der ingeschrev.en schadeloos
stelling. 

6. W~nneer de hypotheek tot zekerheid 
van altijddurende renten is gesteld, kan de 
hypotheekhouder zijn recht op de schadeloos
stelling doen gelden tot het bedrag. van het 
twintigvoud der jaarlijksche renten en indien 

de schadeloosstelling daartoe niet toereikend 
is, op haar voile bedrag, in welk geval·het bedrag 
der altijddurende renten verminderd wordt 
met het :twintigste deel der schadeloosstelling. 

9. Wanneer ten gevolge der uitvoering van 
de voorschriften, uitgevaardigd krachtens artikel 
1, eene erfdienstbaarheid niet kan worden 
uitgeoefend, zal de vergoeding uit de aan den 
eigenaar toegekende som worden gevonden en 
daarop bij de bepaling dier som worden gere
kend. Bij de berekening woi:dt vooral de 
meerdere of mindere noodzakelijkheid der 
erfdienstbaarheid en de mogelijlilieid haar 
door eene andere te doen vervangen, in het 
oog gehouden. 

10. 1. Hij, die op de gronden, die moeten 
worden omgezet in bouwland, een recht van · 
vruchtgebruik had, heeft slechts aanspraak 
op de interessen van de aan den eigenaar als 
schadeloo'sstelling toegekende som, welke op 
zijn verlangen in een der Grootboeken der 
Nationale Schuld, te zijner keuze, wordt inge
schreven, met aanteekening van het recht van 
vruchtgebruik. 

2. Hetzelfde geldt voor hen, die een recht 
van gebruik op bovenbea.oelde gronden hebben; 
doch alleen tot een bedrag, berekend naar 
gelang van hun genot. 

3. Schadeloosstelling, toegekend voor fidei
commissaire goederen moet door den bezwaar
den erfgenaam in een der Grootboeken der 
Nationale Schuld te zijner keuze worden inge
schreven, met aanteekening van het recht van 
verwachting. 

11. 1. Degene, te wiens behoeve een grond- . 
rente is gevestigd op gronden, ten aanzien 
waarvan een voorschrift, als bedoeld in artikel 1 

is· uitgevaardigd, heeft geen recht op eenige 
a.fzonderlijke schadeloosstelling. 

2. Hij oefent zijn recht alleen uit op de 
schadeloosstelling, die aan den schuldplich
tige is toegewezen. Indien deie schadeloos
stelling minder bedraagt dan het twintigvoud 
der grondrente, wordt die · rente met het 
twintigste deel dier schadeloosstelling ver
minderd. 

12. Hij, die de gronden, die moeten wordeii· 
omgezet in bouwland, in tijdelijke erfpacht 
bezit, heeft recht op eene ajt de schadeloos
stelling te betalen som ; bij de berekening dier 
som wordt gelet op den tijd, dien het recht 
waarschijnlijk nog zou hebben geduurd. 

13. 'i. De overtreding van een voorschrift, 
als bedoeld in artikel 1, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste f 6000. Indien de 
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~chadeloosstelling, bedoeld in artikel 7, reeds 

is betaalq; wordt verbeurdverklaring dier 
schadeloosstelling uitgesproken ; wordt he\ 
bedrag dezer schadeloosstelling · niet terugbe
taald, dan wordt de verbeurdverklaring ver
vangen overeenkomstig artikel 34 van hei 
Wetboek van_ Strafrecht. Voor zoover de 
schadeloosstelling nog niet is betaald, verklaari 
de 'rechter de aanspraak daarop voor vervallen. 

2. V oo'r overtreding dier voorschriften is 
aansprakelijk hij, die uit hoofde van overeen
komsten, welke van kracht zijn op den laatsten 
dag van -den termijn, binnen welken de voor de 
omzetting ·noodige werkzaamheden moeten 
zijn verricht, in de oogstperiode daaraanvol
gende · gebruiker zal zijn van de gronden, die 
moeten warden omgezet in bouwland. Bestaan 
te dien tijde zoodanige overeenkomsten niet, 
dan is de eigenaar _aansprakelijk voor de over
treding'. 

3. Ten aanzien van gronden, waarop een 
recht van vruchtgebruik is gevestigd, die aan 
het recht van beklemming zijn· onderworpen 
of die in erfpacht warden bezeten, treedt in 
de plaats van den eigenaar, de vruchtgebruiker, 
onderscheidenlijk de beklemde meier en de 
erfpachter. 

4. Onder eigenaar, onderscheidenlijk vrucht
gebruiker, beklemden meier of erfpachter 
wordt begrep~n degene, die het beheer over de 
gronden heeft en indi~n eene naamlooze 
vennootschap, een ·co6peratieve of andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereemgmg 
of stichting den eigendom, onderscheidenlijk 

1 het vruchtgebruik, het recht van beklemming 
of van erfpacht heeft, elk lid van het be
stuur. 

14. 1. Hij, die nalaat eene opgave te doen, 
als bedoeld bjj · 1;1,rtikel 2, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanuen ot 
geldboete van ten · hoogste 3000 gulden. 

2. Hij, die in strijd met het bepaalde in 
artikel 2 opzettelijk nalaat eene opgave - te 
doen of opzettelijk eene onjuiste opgave doet, 
wordt gestraft met· gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren. · 
. 15. Met hechtenis van ten hoogste zes 

maanden of geldboete van ten hoogste f 600,000 
wordt gestraft hij, die eenige handeling, waartoe 
:legene die haar onderneemt, bevoegd is inge
volge artikel 5 of 17, belet, belemmert of 
verijdelt, of tracht te beletten, te belemmeren 
of te verij delen. · 

16. De feiten, strafbaar gesteld bij deze 
wet, worden beschouwd als overtredingen, met 
uitzondering van dat,' strafbaar gesteld bij 

a,rt. 14, tweede lid, hetwelk al~ misdrijf wordt 
a11,ngemerkt. , 

· 17. 1. De door of vanwege Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan ta 
wijzen ambtenaren zijn krachtens een bijzonde
ren schriftelijken last, door of va~wege Onzen 
voornoemden Minister te . geven, bevoegd, 
desnoods ·bijgestaan door ambtenaren van d~ 
Rijks- of geineentepolitie en op kosten der 
overtreders, weg te nemen, te doen wegnemen, 
te beletten, te doen beletten, te verrichten, te 
doen verrichten, hetgeen in strijd met deze wet 
of de krachtens deze wet uitgevaardigde voor
schriften is of wordt ondernomen of nagelaten. 

2. Oak kan door of vanwege Onzen voor
noemden Minister aan qen overtreder het 
gebruik van gronden, die hadden moeten 
worderi omgezet in _bouwland en bebouwd, 
worden ontzegd en aan andere personen of 
instellingen warden toegekend, doch voor- niet 
langer dan een jaar telkenmale, tegen eene door 
of vanwege Onzen voornoemden Minister met 
die personen of instellingen overeen te komen 
vergoeding, wellrn komt ten bate van hem, 
aan wieri het gebruik is ontzegd. Laatstge
noemde blijft echter aansprakelijk voor alle 
verbintenissen, die hij heeft aangegaa~ in de 
veronderstelling, dat hij het gebruik · van die 
gronden zou hebben, behoudens hetgeen be-
paald is bij artikel 3. ' 

18. Met het opsporen van de feiten, bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn belialve de bij artikel 
8, 1 °.-6°. van het Wetboek van Strafvordering 
:tangewezen personen, oak belast de marechaus
see, alle ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, alsmede alle andere ambtenaren, 
daartoe aangewezen door Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
· 19. 1. Voor iwover zulks voor de uitvoering 

en handhaving van de bij of krachtens deze 
wet- uitgevaardigde voorschriften noodig is, 
wordt aan de in het vorig artikel genoemde 
ambtenaren toegang verleend tot alle ongebouw
de eigendommen en, op vertoon van eene 
al.gemeene of bijzondere machtiging van 
Onzen Ministe~ van Landbouw, Nijverheid en 

:Handel, oak aan anderen. · 
2. Indien de toegang wordt geweigerd of 

belet, verschaffen zij zich dien, desnoods met 
inroeping van den sterken arm. 

20. De burgemeesters zijn verplicht hunne 
medewerking te verleenen bij alle door of 
variwege Onzen · Minister · van Landbouw, 
Nijverheid en Handel ter zake van het in bouw
land omzetten van graslanden, klavers of kunst
weidcn voorgeschreven maatregelen. 
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21. 1. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondiging. 

2. Zij kan worden aangehaald ais ,,Schenr
wet", doch met bij:voeging van den_ jaargang 
en het nummer van h\)t Staatsbktd, waarin zij 
is geplaatst. 

22. Zoodra de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden hebben opgehouden te be
~taan, zal aan de Staten-Generaal een ;voor_stel 
van wet worden gedaan, waarbij de intrekking 
van deze wet zoomede de overgang tot den 
normalen t'lestarid worden geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van· I;,andb., Nijverheid. en Handel, 
POSTHUMA. 

De Minister van Ju&titie, B. ORT. 

( Uitgeg. 5 Aug. 1918.) 

27 Juli 1918. WET, houdende wijziging van 
de wet van 27 September 1892 (Staatsbktd 
n°. 223) op de vermogensbelasting, gelijk 
zij door opvolgende wetten is a:angevuld 
en gewijzigd. S. 504. 

Bijl. Ha_nd. 2• Kamer 1915/16, n°.-205, 1-7; 
1917, n°,' 33. 1; 1917/18, n°. 33. 1-8. 

_Hand. id. 1917/18, bladz. 2456, 2457, 2459-
2466. 

Hand. 1• Kmne1· 1917/18, bladz. 507, 678-680, 
698-100. 821-e86, 849. 

Wr.J WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, de wet van 27 September 
~.892_ (Staatsbktd n°. 223) op de vermogensbe
lasting, gelijk zij door opvolgende wetten is 
aangevuld en ,gewijzigd, ook in verband met 
de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, te 
herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de wet van 27 September 1892 

(Staatsblad n°. 223), zooals zij. door latere 
wetten is aangevuld en gewijzigd, worden de 
volgende veranderingen gebraoht : 
§ 1 _. . . ; .. . . . . . (is vervallen). 
§ 2. Artikel 3. 

Dit artikel wordt gelezeil : 
,,Alie zaken, welke geldswaarde hebben, -

vruchtgebruik. en het recht op. eerie ingegane 
lijfrente daaronder_ begrepen -, komen als 
vermogen in aanmerking. 

Hij, die het vruchtgebruik van vermogen 
heeft, is belastingplichtig als ware h:ij voor 
vier· vijfde gedeelten de eig~naar van het ver
mogen. 

Met fidei-commis bezwaarde eigcndom •wordt 
als voile eigendom beschouwd. Het wettelijk 
vruchtgenot en het recht van gebruik worden 
met vruchtgebruik gelijkgestel!'[.". 
§ 2bis. Artikel 4. 

De leden 3 en 4 van dit artikel worden 
gelezen: 

,,In de gevallen van scheiding vah tafel en 
bed en van scheiding van goederen is de vrouw, 
naar de. waarde van haar eigen vermogen Z'!lve 
belastingplichtig. Hetzelfde geldt, indien en 
voor·zoover de vrouw. het beheer over haa1 
vermogen heeft bedongen. . 

Niettemin word.en in alle gevallen, behalve" 
dat van scheiding van tafel en bed, bij de. 

berekening van de verschuldigde belasting de 
vermogens van man en vrouw samengevoegd ; 
de uitkomst der berekening wordt dan in even
redigheid -tot het batig bedrag van ieders ver
mogen over beide omgeslagen.". 
§ 3. Artikel 6. 

Dit artikel wordt gelezen·: 
,,Onder vermogen worden niet begrepen: 
a. huisraad in den zin ,:an art. 571 van het 

Burgerl:ijk Wetboek, voorwerpen van kunst of 
wetenschap, kleederen en levensmiddelen voor 
zoover een of antler geen handelsvoorraad is 
of niet dient voor de uitoefening van eenig 
beroep of bedrijf ; 

b. polissen van, nog loopende levensver
zekeringen ; 

c. het recht op pensioenen, welke krachtens 
wet of verordening zijn toegekend of door 
particuliere werj{gevers ter zake van verr_ichten 
arbeid verschuldigd z:ijn ; 

d. het recht op lijfrenten, voor zoover deze 
gezanienlijk niet meer bedragen dan f 1200 
per jaar, indien dat recht verkregen is door 
betaling ·van een gelijk blijvende premie, ge
durende ten minste 10 jaren, 

0

mits_ de genieter 
der l:ijfrente niet bovendien een belast baar ver-
mogen van f 16,000 of meer bezit'; · 

e. goederen, waarvan anderen het vrucht
gebruik hebben ; 

f. nog niet vorderbare termijnen van renten, 
van uitkeeringen, van · bezoldigingen en van . 
andere inkomsten, alsmede nog niet ingeoogste 
vruchten, die ten minste eenmaal in drie jaar 
worden ingeoogst.". 
§ 4. Artikel 7. 

Dit artikel wordt gelezen : 
,,Voor de regeling der belasting wordt de 

waarde van het vermogen bepaald als volgt : 
A.. Onroerende za.ken worden gescliat naar 

de verkoopwaarde ; bij twijfel omtrent de ver-.. 
koopwaarde wordt deze afgeleid nit die van 
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eigendommen, goederen of rechten, welke 
daarmede, 1wat soort en omstandigheden be
treft, overeerikomeu. 

B. Hypothecaire vorderingen word~n geschat 
op het bedrag van het kapitaal. 

Indien de schuldvordering of de betaling 
der rente niet voldoende verzekerd is, wordt 
de ~aarde begroot. 

C. Effecten warden geschat op hunne gelds
waarde naar de laatst uitgegeven prijscourant, 
bedoeld in -artikel 47 · der Successiewet, ~n zoo 
zij daarop niet bekend staan, naar _de laatst 
bekende gegevens. 

D. Van lijfrenten wordt de waarde bepaald 
op de wijze voor het recht van successie voor
geschreven bij artikel 4 7 der Successiewet, · met 
dien verstande dat gedeelten van jaren worden 
verwaarloosd. 

E. Alie overige zaken warden gestihat naar 
hare geldswaarde, in verband met hare be
stemming, voor zoover dem;e op de waarde 
invloed heeft.". 
§ 5. Artikel 8. 

Dit artikel wordt gelezen : 
,,Het vermogen, overeenkomstig de be

palingen dezer wet berekend, wordt verminderd 
met de contante waarde van de schulden 
ten laste van den belastingplichtige. · 

Wettelijk verschuldigde lijfrenten, pensioenen, 
gevestigde of altijddurende renten, daaronder 
begrepen verschuldigde verstrekkingen van 
levensonderhoud, huisvesting of andere zaken 
worden in mindering gebracht voor het kapi
taalsbedrag, berekend overeenkomstig de Suc
cessiewet. 

Wegens premien voor levensverzekering of 
voor pensioen, wegens onverschuldigde uitkee
ringen en wegens uitgaven voor onderhoud en 
opvoeding van minderjarige kinderen wordt 
niets in mindering gebracht.".· 
§ 6. . . . . .. ·. . . . . (is vervallen). 
§ 7. Artikel 12. 

Het laatst~ lid wordt vervangen door : 
,,Bezwaren. betreffende de toepassing van 

dit artikel kunnen door den aangeslagene 
binnen twee maanden- na de dagteekening van 
het aanslagbiljet en door ieder antler belang
hebbende uiterlijk binnen drie maanden na 
afloop van het belastingjaar bij Ons worden 
ingebracht. 

Door Ons wordt beslist, den Raad van State 
gehoord.". 
§ 7bis. Artikel 14. 

Het derde lid wordt gelezen : 
,,Meent de inspecteur, dat iemands naam 

nog op · de lijst moet worden gebracht, dan 

wordt de lijst op dezelfde wijze aangevnld.". 
§ 8. Artikel 16. 

a. Het derde lid worctt ingetrokken. 
b. Het vierde lid wordt gelezen : 
,,Indien de gehuwde_ vrouw zelve het beheer 

van eenig vermogen' heeft; is elk der echtelieden 
verplicht aangifte . te doen van het ',vermogen_, 
dat hij 'beheert."; 
§ Sbis. Artikel 18. 

Dit artikel wordt gelezen: 
,,Na aan:vulling en onderteekening wordt 

het aangiftebiljet be,zorgd bij den ontvanger 
der suocessierechten, op hot biljet aangewezen. 

Voor d@ze be;orging kan hier te lande koste-
loos van de post worden gebruik gemaakt. 

Bij bezorging niet per post, maar recht
streeks ten kantore, wordt desverlangd eeii 
bewijs van ontvangst afgegeven.". 
§ Ster. Artikel 19 wordt ingetrokken. 
§ 9. Artik;l 20. 

Aan het slot wordt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

,,De aangever, die ingevolge de wet verplicht 
is boek te houden, is desgev'raagd gehouden den 
inspecteur in.zage te verleenen van boeken 
of andere bescheiden, die tot staving der 
aangifte of zijner na_dere beweringen kunnen . 
dienen.". 
§ 10. Artikel 21. 

Het vierde lid van dit artikel wordt inge
trokken. 
§ lObis. Artikel 22 wordt ingetrokken. 
§ 11. Artikel 23. 

Het tweede lid wordt gelezen : 
· ,,Tyrstond na de vaststellirig zendt de ont- · 

vanger, tot wiens kring van· kantoor het register 
behoort, ieder der aangeslagenen in een ge
sloten omslag kosteloos een gedagteekend aan
slagbiljet, houdende uitnoodiging om te zijnen 
kantore het bedrag te betalen, waarvoor hij 
in de belasting is aangeslagen.". -

Het voorlaatste lid wordt ingetrokkeh. 
In het laatste· lid wordt : ,,de uitnoodiging" 

vervangen door : ,,het aanslagbiljet.". 
§ 12. Artikel 24. 

Het eerste lid wordt gelezen :. 
,,Hij, die bezwaar heeft tegen den hem··opge

legden aanslag, kan zelf of door een gemachtigde 
binnen twee maanden na de dagteekening 
van het aanslagbiljet een gemotiveerd bezwaar
schrift indienen .bij den inspecteur.". 

Aan het tweede lid wordt toeg~voegd : 
,,Hij is desgevraagd gehouden den inspecteur 

inzage te verleenen van boeken · of andere be
scheidep, die tot staving zijner beweringen 
kunnen dienen.". 
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V oorts wordt hierachter ingevoegd : 
Artikel 24a luidende : 

,,Indien de volg~s artikel 16 ~ereischte 
aangifte niet is gedaan of niet volledig is voldaan 
aan de verplichting tot het verleenen van 
inzage ingevolge artikel 20 of artikel 24, wordt 
de aanslag gehandhaafd, zoo niet is gebleken, 
dat en in hoever hij onjuist is. 

Hij, wien inzage van boeken of andere ,be
scheiden is gevraagd, wordt geacht die in zijn 
bezit te hebben of gehad te hebben, tenzij het 
tegendeel aannemelijk is gemaakt.". 
§ 13, Artikel 25. 

· Dit artikel wordt gelezen : 
. ,,Aan ·hem, die in den loop van het belasting

jaar het Rijk metterwoon verlaat, wordt :ont
heffing verleend voor _ zooveel twaalfde ge: 
deelten van zijn aanslag als het aantal geheele 
maanden van het belastingjaar beloopt, "die 
tijdens zijn vertrek nog niet zijn ingetreden. 

Aan hem,· die aangeslagen is wegens een 
vruchtgebruik of een recht op eene lijfrente, 
hetwelk in den loop· van het belastingsjaar 
eindigt, wordt ontheffing verleend voor zooveel 
geheele maanden als bij het eindigen van het 
vruchtgebruik of het recht op eene lijfrente 
nog niet zijn ingetreden. 

De ontheffingen moeten niterlijk binnen 
drie ms1,anden na afloop van het belastingjaar 
worden aangevraagd bij een aan den inspecteur 
in te dienen verzoekschrift.". 
§ 14. Artikel 26. 

In het tweede lid wordt : ,,Hij :,;endt de uit
spraak" vervangen door: ,,Hij zendt een af
schrift van deze uitspraak.". 

Als derde lid wordt toegevoegd : 
,,De uitspraak is met redenen · omkleed, 

indien aan het bezwaar- of-verzoekschrift niet 
ten volle wordt voldaan.". 
§ 15. · Artikel. 27. 

Het eerste lid wordt gelezen :· 
,,Onjuiste aanslagen kunnen op machtiging 

van · den directeur der registratie door den 
inspecteur ambtshalve worden verminderd of 
vernietigd." 

Het tweede lid van dit artikel vervalt. 
§ 16." Artikel 28. 

Dit artikel, zooals het is gewijzigd door 
artikel 31 van de wet van 19 December 1914 
regelende de instelling van raden van beroep 
_voor de directe belastingen (Staatsbl,ad n°: 564), 
wordt gelezen: 

,.Hij, die bezwaar heeft tegen de uitspraak 
op zijn bezwaarschrift, kan binnen eene maand, 

· nadat het bij. artikel 26 bedoelde afschrift 
aan den. aangeslagenefper post is toegezonden 

of aan dezen tegen gedagteekend ontva1igbewijs· 
is ·uitgereikt, in beroep komen. bij, den -Raad 
van beroep voor de directe belastingen tot 
wiens rechtsgebied de gemeente van aanslag 
behoort. 

Het beroep op den Raad wordt ingesteld 
door indiening van een met redenen omkleed 
beroepschrift. Een afschrift der uitspraak, 
waartegen het beroep is gericht, wordt daarbij 
overgelegd.". 
§ 17 .. Artikel 33. 

a. Het eerste lid wordt·gelezen: 
,,De Raad is bevoegd bij zijn uitspraak 

den opgelegden aanslag te handhaven, te .ver
ininderen of te vernietigen." . 

b. Het tweede lid wordt vervangen door : 
,,Indien de volgens artikel 113 vereischte 

aangifte niet is gedaan of niet volledig is voldaan 
aan de verplichting tot het verleenen van 
inzage ingevolge artikel 20 of artikel 24, wordt 
de aanslag, zooals: hij laatstelijk is vastgesteld, 
gehandhaafd, zoo niet den Raad is gebleken, 
dat en in hoever hij onjuist was. 

Hij, wien inzage van boeken of andere be
scheiden is gevraagd, wordt geacht, die in zijn 
bezit te hebben of gehad te hebben, tenz:ij het 
tegendeel voor .den Raad aannemelijk "is ge-
maakt. ''. 

1 

c. Het voorlaatste lid wordt vervangen door: 
,,Orn geldige redenen kan de Raad toelaten'. 

dat de verklaring krachtens eene bijzondere 
volmacht wordt afgelegd.". 
§ 18. Artikel 34. 
· Dit artikel wordt ingetrokken. 

§ 19. Artikel 38. 
Dit artikel wordt gelezen : 

· ,,Hij, die bezwaar 'heeft tegen de uitspraak 
van den inspecteur op zijn verzoekschrift, 
krachtens artikel 25 ingediend, kan binnen eene 
maand, nadat het bij artikel 26 bedoelde 
afschrift aan hem per post is toegezonden 
of aan hem tegen gedagteekend ontvangbewijs 
is uitgereikt, in beroep komen bij .den Raad 
tot wiens rechtsgebied de gemeente van aan-
slag behoort. · 

Het beroep op den Raad wordt ingesteld docir 
indiening van een -met redenen omkleed beroep
schrift. Een afschrift der uitspraak van den 
inspecteur wordt daarbij overgelegd.". 
§ 20. Artikel 39. 

Het tweede en derde lid worden ve:rvangen 
door: 

·,,Aanslagen, waarvan het aanslagbiljet na 
I October van het·belastingjaar is gedagteekend, 
moeten worden. betaald v66r. den lsten April 
daaropvolgende. Aanslagen, waarvan het aan-
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slagbiljet na 1 Maart ·van het belastingjaar' 
is gedagteekend, moeten worden betaald binnen 
twee maanden na de dagteekening van .het 
aanslagbiljet. Ook deze aanslagen kunnen in 
twee gedeelten worden betaald. · 

Zoodra · een aangeslagene het Rijk metter
woon wil v:erlaten, is zijn aanslag voor het ge
heel invorderbaar, · onverminderd zijne aan
spraak op ontheffing.".-
§ 21. Artikel 40. 

De woorden : ,,de uitnoodiging tot betaling" 
in het tweede lid worden vervangen door : 
,,het aanslagbiljet.". 
§ 22. Artikel 42. 

a. Het voorlaatste lid wordt gelezen : 
,, Verzet en terugvordering kunnen niet zijn 

gegrond op eenig verweer, dat volge~s artikel 28 
aan de beslissing van den Raad van beroep 
kan worden onderworpen, nog op het niet ont
vangen van waarschuwing en aanmaning!'. 

b. Het tweede en het laatste lid worden 
ingetrokken. 
§ 23. Artikel 44. 

In het tweede lid worden_ de woorden : ,,na. 
d_e vaststelling van den aanslag" vervangen 
door: ,,na de dagteekening van het a.anslag-
biljet.". . 

Aan dit artikel wordt als derde lid toege
voegd: 

,,De tijd, gedurende welken de aangeslagene 
zich metterwoon buiten het Rijk bevindt, 
·telt voor de verjaring van de. vordering van 
belasting niet mede.". 
§ 24 .. Artikel 45. 

Dit artikel wordt gelezen : 
,,Wij behouden Ons voor op grond van dwa

ling of verschoonb~ar verzuim kwijtschelding 
of vermindering te verleenen van den aanslag, 
van den• aanslag tot navordering en van de· 
verhooging in de artikelen 45d en 45j genoemd, 
en te bepalen, dat de in artikel 45h bis be
doelde · openbaarmaking achterwege zal blij
ven.". 
§ 25. 

De artikelen 45 A' tot en met 45 G benevens 
het opschrift: ,,Navordering van belasting" 
worden ingetrokken en onmiddellijk na art. 45 
wordt ingevoegd : 

,,N avordering. 
Art. 45a. Bijaldien eenig feit grond oplevert 

voor het vermoeden, dat een aanslag ten on
rechte is achterwege gebleveri of vernietigd 
of dat een te lage aanslag is opgelegd, kan de 
te weinig geheven belasting van den belasting
plichtige of zijne erfgenal)'len worden nage
vorq.erd, zoolang niet sedert den aanvang 

van het belastingja~r drie jaren zijn ver
streken. 

Ontstaat dit vermoeden door een memorie 
van aangifte voor het. recht van succ~ssie, 
voor welker inlevering, overeenkomstig de 
bepalingen der Succ{)ssiewet, uitstel is verleend, 
dan wordt de termijn, binnen welken de aansla" 
tot navordering kan worden opgelegd, van rechts~ 
wege met den tijd van het uitstel verlengd. 

Art. tf;5b. De vaststelling ·der aanslagen tot 
navordering is opgedragen aan den,inspecteur, 
in wiens dienstkring de oorspronkelijke aanslag 
is opgelegd of vermoedelijk een aanslag had 
moeten zijn opgelegd . 

.Art. 45c. Voordat cle inspecteur een aanslag 
tot navordering vaststelt, is hij verplicht den 
belastingplichtige 6£, indien deze is overleden, 
ieder de.r bekende erfgenamen, benevens den 
executeur-testamentair of den bewindv~erder 
over zijne nalatenschap mededeeling te doen 
,van het in artikel 45a bedoelde feit en van 
het bedrag .van het vermogen, dat vermoedelijk 
ten onrechte niet in aanmerking is genomen, 
met uitnoodiging binnen een do.or den inspecteur 
te bepalen termijn van ten 1ii.inste een maand 
de opheldering te geven,. welke hij dienstig 
mocht achten. •· · 

Bij deze uitnoodiging voegt de inspecteur 
zoo · mogelijk een afschrift . der ingeleverde 
aangiften betrekkelijk de belastingj aren, waar
over de navordering zich uitstrekt. 

De tot de erfgenamen gerichte uitnoodiging 
kan worden gezonden aan_ de bij artikel 42 der 
Succ,essiewet bedoelde woonplaats. Zij kan, 
zoolang niet sedert de aangifte voor het recht 
van successie twee maanden zijn verstreken, 
·tot de gezamenlijke erfg~namen, , zonder uit
drtikking van namen en woonplaatsen, zijn 
gericht. 

De· omstandigheid, dat de voorschriften van 
dit artikel niet zijn nageleefd, maakt de aanslag 
tot navordering niet ongeldig. 

Het eerste. lid blijft buiten toepassing, indien • -
door den belastingplichtige, of na zijn overlijden 
door zijne erfgenamen, schriftelijk wordt ver
klaard, dat zij tot de daarbijbedoelde ophelde
ring niet in staat zijn, of indien zij uit eigen be~ 
weging schriftelijk mededeeling hebben gedaan, 
dat de aanslag te laag is geschied of ten onrechte 
is achterwege gelaten of vernietigd en de in
lichtingen worden verstrekt, noodig voor de 
regeling· van een aanslag tot navordering. 
• Art. 45d. Behoudens -het bepaalde in artikel 

45e bis wordt de in een naderen aanslag te 
begrijpen belasting met het viervoud daarvan 
verhoogd, tenzij blijkt, dat slechts over een 
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belastingjaar te weinig belasting is geheven. 
In geval van navordering over meer dan een 

belastingjaar wordt de verhooging slechts 
toegepast op een der bedrageii, die ~an den 
belastingplichtige te weinig zijn geheven, bij 
verschil 'op het g~ootste. · 

Art 45e. Hij, die bezwaar lieeft tegen' den 
hem opgelegden aanslag tot navord~ring; kan 
binnen twee maanden · na de dagteek~ning van 
Iiet aanslagbiljet een met redenen omkleed 
beroepschrift indienen bij den Raad van beroep 

. voor de. directe belastingen tot wiens' rechts
gebied de gemeente van aanslag behoort. 

De aanslag wordt door den Raad gehandhaafd 
vernietigd of opnieuw geregeld. 

De uitspraak is met redenen omkleed. 
Artikel 33 is niet toepasselijk. 

· Art. 45e bis. De Raad van beroep bepaald; dat' 
de bij artikel 45d bedoelde verhooging niet ver
schuldigd zal zijn, indien en voor zoover de 
aanslag te laag is geweest of achterwege is 
bleven ten ·gevolge van eene te lage schatting 
van den aangever, en de Raad tot de over
tuiging komt, dat die schattirlg te goeder trouw 
heeft plaats gehad. 

To~passing van het eerste lid kan door den 
aangeslagene binnen twee maanden na de dag
teekening van het aanslagbiljet schrifte_lijk 
warden verzocht. Het verzoekschrift wordt 
als een _beroepschrift behandeld. 

De aangeslagene, die krachtens artikel · 45e 
in beroep wenscht te komen, kan in zijn beroep
schrift tevens het verzoek om· toepassing van het 
eerste lid van dit artikel opnemen. 

Art. 45,f. Indien de aangeslagene is overleden, 
kan de erfgenaam, executeur-testamentair of 
bewindvoerder, die tegen den aanslag is opge, 
komen, door den Raad warden uitgenoodigd, 
hetzij terstond, hetzij in eene nadere verga'. 
dering; de volgende verklaring af te leggen : 

,,Ik verklaar, dat ik niet weet noch vermoed, 
. dat papieren, behoorende tot den boedel van 

N. N., na zijn (haar) overlijden vernietigd of 
weggenomen zijn met het doel de bewijzen 
van tc !age aangifte voor de vermogensbe
lasting te doen verdwijnen. 
· Ik verklaar, dat ik de papieren van .dien 

boedel, voor zoover voorhanden, onderzocht 
heh en dat ik noch door dat onderzoek, noch 
door eenige andere omstandigh_eid, van welken 
aard ook, weet of vermoed, dat de aangifte 
van N. N. voor de vermogensbelasting over 

· het belastingja·ar ( een der belastingjaren) . . : 
te laag is· gedaan'." 

Indien geene aangifte is gedaan, ~orden de 
woorden: ,,te lage aangifte voor de vermogens-

belasting" vervangen door : ,, te lagen aanslag 
in de vermogensbelasting". Het slot der ver
klaring luidt alsdan : ,,dat N. N. in de ver
mogensbelasting ove; het belastingjaar (een 
der belastingjaren) te laag is aange
slagen". 

Het formulier der verklaring wordt, ingeval 
oorspronkelijk geen aan~lag was opgelegd of 
ingeval het een vernietigden aanslag betreft, 
zoo noodig gewijzigd. 

Orn geldige redenen kan de Raad toelaten, 
dat een antler d:1n hij, die het be:roeps~hrift heeft 
ingediend, krachtens eene bijzondere volm~cht 
de verklaring aflegt. 

·van het afleggen der verklaring word t proces
verbaal opgemaakt, dat door hem, die haar. 
aflegde, alsmede door.den voorzitter en de leden 
van den Raad_ wordt onderteekerid. 

Het afleggen der verklaring heeft ten gevolge, 
dat de aanslag wordt vernietigd. 

Wanneer de verklaring op de daartoe gedane 
uitnoodiging niet wordt afgelegd of het proces
verbaal door hem, die haar aflegde, niet wordt 
onderteekend, handhaaft. de Raad den aanslag. 

Art. 45f,. De aanslagen tot navordering zijn in 
eens invorderbaar twee. maanden ·na de dag
teekening van het aanslagbiljet. 

Voor een aanslag tot navordering, die na 
overlijden van den belastingplichtige wordt 
vastgesteld en voor de verhooging van dien 
aanslag, bedoeld in artikel 45j, zijn de erfge
.namen niet verder aansprakelijk dan ieder tot 
het beloop van zijn erfdeel, vermeerderd ,.met 
het bedr,tg van hetgeen hen gelegateerd is. 

Art. 45h. Met afwijking van hetgeen de Re
gi~traticwet 1917 en de Successiewet bepalen, 
zijn de ambtenaren der registratie en der succes
sierechten bevoegd voor de toepassing der bepa-
1.ingen van dit hoofdstuk, uittreksels uit hunne 
registers en afschriften van of uittreksels uit 
memorien van aangifte voor het recht van 
successie rechtstreeks of • door tusschenkomst 
van den inspecteur uit te reiken · aan hen, die 
de bij artikel 45c bedoelde mededeeling hebben 
ontvangen en aan de Raden van beroep voor 
(le directe belastingen. 

Art. 45h bis. Iedere onherroepelijkvaststaande 
aanslag tot navordering wordt van wege Onzen 
Minister van Firiancien in de .Staatscourant 
openbaar ·gemaakt door aanduiding van naam, 
voorriamen,. beroep en woonplaats van den 
belastingplichtige en van het bedrag van den 
naderen aanslag". 
§ 26. 
· Onmiddelijk na , artikel 45h bis wordt een 

nieuw'hoofdstuk ingevoegd, -luidende·: 
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,, Verhooging van den aanslag. 
Art. 45i., Elk beroepschrift, ingediend krach

tens artikel 28 of artikel 45e moe,t, voor 
zoover ni'et beweerd wordt, dat gee11 aanslag 
had moeten zijn opgelegd, zoodanig zijn in
gericht, dat daaruit eene conclusie kan wor
den getrokken ten aanzien van het bedrag, 
dat volgens den appellant had moeten worden 
geheven. 
' Art. 45j. Indien de volgens de uitspraak van 

den Raad van beroep verschuldigde of terecht 
nagevorderde belasting het bij het vorig artikel_ 
bedoelde bedrag te boven gaat, wordt de aan
slag verhoogd met vijf en twintig ten hqnderd 
van het verschil. Had volgens den appellant 
geen _aanslag mogen zijn opgelegd, dan strekt 
de verhooging zich uit tot het geheele bedrag 
van den door den Raad gehandhaafden · of 
vastgestelden aanslag. 

Zif blijft achterwege, indien of voor zooveel 
het beroep uitsluiterid gegrond was op ver
keerde toepassing of _sch~nding. der wet, als
mede indien het beroep is ingesteld tegen een · 
uitspraak, niet voldoende aan IJ.et laatste lid 
van art. _26. 

Zij blijft eveneens achterwege, indien en 
voor zoover afwijking van de aangifte of 
navordering noodig is geweest ten gevolge van 
eene te lage schatting van den aangever, en 
die schatting naar het oordeel van den Raad 
klaarblijkelijk te goeder trouw heeft plaats 
gehad. 

De nadere aanslag voor de verhooging wordt 
vastgesteld door den inspecteur, die den aanslag 
heeft opgelegd. 

Art. 45k. Hij, die bezwaar heeft tegen den hem 
opgelegden nader~n aanslag v'olgens het vorig 
artikel,_ kan binnen twee maanden na de dag
teekening van het aanslagbiljet een met redenen 
omkleed beroepschrift bij den Raad van beroep 
indienen.". 
§ 27. Artikel 46. 

Dit artikel wordt gelezen : 
,,Voor het indienen van bezwaar-, verzoek- en 

beroepschriften .kunnen worden vertegenwoor
digd: 

de erfgenamen van een aangeslagene door 
-een hunner, den executeur-testamentair of- den 
bewindvoerder over de nalatenschap ; 

minderjarigen en onder curateele gestelden 
door hun wettelijken vertegenwoordiger. 

Alie bezwaar0 , verzoek- en beroepschriften 
kunnen dam; een gemachtigde warden onder
teekend. 

In' alle bezwaar-, verzoek- en beroepschriften 
:inoet, indien _degene, die voor zich zelf of als 
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' vertegenwoordiger optreedt, niet binnen het 
Rijk woont of gevestigd is, woonplaats binnen 
het Rijk worden gekozen.". 
§ 28. Artikel.47. 

Tusschen'de woorden ,,ambt"·en ,,gevorderd" 
aan het slot vari het,eerste lid·wordt.gevoegd: 
,, , voor de invorde_ring van ,eenige aan-den-landc 
verschuldigde · belasting, of voor de toepassing 
van eenig wetsvoorschrift.". ' 
§ 29. 

Achter artikel 47 warden gevoegd: 
Artikel 4 7 a, litidende : 
,,Hij, die eene aangifte, als bedoeld bij art. 16, 

voor zich zelven of voor een and~r opzettelijk 
o~juist of onvolledig doet, wordt, indien daaruit 
nadeel voor het Rijk kan ontstaan, gestraft 
met gevangenisstraf van ten ·hoogste zes 
maanden. 

De bepaling van het eerste lid blijft buiten 
toepassing, indien de aangever, zoolang het 
openbaar ministerie niet is verwittigd, uit · 
eigen beweging alsnog een juiste en volledige 

· aangifte doe£, mits : 
hetzij de aanslag. nog niet is vastgesteld 

en de aangever niet overeenkomstig· artikel 20 
tot het geven van nadere inlichtingen of tot 
het verleenen van inzage van boeken of andere 
bescheiden is uitgenoodigd ; 

hetzij de aansiag te laag is. vastgesteld.". · 
Artikel 47b, luidende : 
,,Met gevangenisstraf van ten hoogste twee 

. jaren wordt gestraft: 
1°. hij, die aan den ·mspecteur of den Raad 

van beroep opzett~lijk een valsch of .vervalscht 
geschrift als bewijsstuk overlegt ; 

2°. hij, die, nadat hem door ·den inspecteur 
of den Raad van beroep is gevraagd inzage 
te verleenen van boeken of andere bescheiden, 
die _tot staving zijner aangifte of bewering 
kunnen dienen of nadat zijn aanbod om inzage 
van boeken of bescheiden te verleenen is aan
vaard, aan dien inspecteur of Raad of aan den 
door den Raad . aangewezen deskundige, op
zettelijk een valsch of vervalscht boek of antler 
geschrift ter inzage aanbiedt.". 
·§ 30. Artikel 48. 

Dit artikel wordt geiezen : 
,,Hij, die in de ·gevallen, bedoeld bij art. 45/, 

persoonlijk of, door een bijzonder daartoe ge
machtigde opzettelijk eene valscb.e verklaring 
aflegt, wordt gestraft met. gevangenisstraf 
van ten hoogste twee jaren. 

De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
warden be~chouwd als misdrijven.". 
§ 31. Artikel 49. 

Dit artikel wordt ingetrokken. 
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§ 32. 
:Artikel 50 wordt ingetrokken. 
2. De wet . van , 27 September. '189~ 

(Staatsblail no. 223), zooals zij bij latere wetten 
is of mocht worden gewijzigd, zal kunnen 
worden aangehaald als: ,,Wet op de vermo
gensbelasting.". · 

Waar in eenige wet sprake is van de wet 
op de vermogensbelasting, wordt daaronder 
verstaan· de wet van 27 September 1892 (Staats

. blail n°. 223) opcde vermogensbelasting, zooals 
· zij door latere wetten is of mocht worden 
gewijzigd. 

3. Op Onzen last wordt de wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 223) met 
de daarin door d,eze en andere wetten gebrachte 
wijzigingen in eene doorloopende reeks van 
artikelen en · met herziening van . de daardoor 
noodig geworden verandering in de verwijzingen 
in het Staatsblad geplaatst. 

4. Deze -wet wordt geacht te zijn in wer-
king getreden met den lsten Mei 1918. j 

Voor het belastingjaar, dat den lstenMei 1918· 
aanvangt, zal de in artikel 14 der wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 223) bedoelde 
lijst worden opgemaakt v66r 15 Augustus 1918, 
zal het in artikel 15 dier wet bedoelde biljet 
v66r het einde van Augustus 1918 worden 
verzonden en zal in het zevende lid van a;rt. 16 
dier wet _in plaats van ,,Juni" worden gelezen 
,;September". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1918.) 

:n Juli 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
Uit kracht van art. 1 der wet ran· 3 Au-. 

gustus 1914, S. _344, kan de Minister nii,t 
ieder vervoer van goederen verbieden, doch 
slechts zoodanig vervoer, dat tot strekking 

. heeft de goederen te brengen uit een bepaald 
aangewozen Rijksgedeelte, welks grenzen 

"reeds van tevoren vaststaan of bij des Mi
nisters Besluit worden aangewezeo, naar 
bet overige, buiten die grenzen vallende 
deel des Rijks. · 

·Het verbod va~ vervoe~ van aard!ippelen 
uit eenige plaats _in- een gemeente gelegen, 
n aar het overige dee! des Rij_ks, hetzij in of 
buiten die gemeente gelegen, is niet in ver
bod als bedoeld in geme!ci a~t. 

(Uit- _en· vervoerwet art. I.) 

Voorzitter : ~ir. A. M. B. .H/n:lo. 

Raden : Mrs. S. G~atama, A. J. L. Nijpels, 
A. P. L. Nelissen en .J. Kostors. 

De Proc.-Gen. bij het Gerechtshof te Leeu
warden, requirant van cassatie tegen'een arrest 
van lret Gerechtshof aldaar van 16 Mei 1918, 
waarbij in hooger beroep is bevestigd een 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Heerenveen 
van 8 Februari 1918 (N .. J. 1918 blz.-189, Red.) 
_bij welk vonnis J. L. enz. is ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
• Besier. 

In eersten aanleg werd bewez~n verklaard, 
dat de beklaagde op 4_Januari 1918 in Neder
land aardappelen vervoerde uit · een in de ge
meente Steenwijkerwold gelegen plaats naar 
het overige deel . des Rijks en wel naar . een 
plaats gelegen in _ de gemeente Oldemarkt. 
:Oit feit werd echter niet strafbaar geacht, in 

_het bijzonder niet·· als overtreding van het 
Ministerieel verbod van 24 September 1917 
(S. 224), gewijzigd bij beschikking van 22 De
cember 1917 (S. 300), waarbij is verboden het 
vervoer van aardappelen uit _ eenige plaats, 
in eene gemeente gelegen, naar het overige 
deel des rijks, hetzij in of buiten die gemeente 
gelegen.. De Rechtbank beschouwde den Mi
nister als niet bevoegd tot het geven van zooda
nig verbod, ook niet krachtens art. 1 der Wet ' , 
van 3 Augustus 1914 (S. 344). 

Tegen de bevestiging dezer uitspraak bij het 
bestreden arrest keert zich de .Heer Eischer 

. bij _ tijdig ingediende memorie, doch .alleen om 
Uwen Raad in ·de gelegenheid te stellen, in 
deze eene beslissing te geven, daar hij het 
blijkens zijne vordering ter terechtzitting met 
het gewezen vonnis geheel eens is. Als middel 
van cassatie voert hij aan : 

,,Schending door verkeerde toepassing der 
artt. 1 en 2 der Wet van 3 Augustus 1914 

. (S. 344), zooals deze artikelen zijn gewijzigd 
bij de Wet van 1 September 1917 (S .. 578) en 
art. 216 Sv. · 

Mij komt, de gegeven ·beslissing alleszins 
juist voor. I-k -kan ten deze v~rwijzen naar 
Uw arrest van 11 Maart 1.1. (W. 10224) (N. J. 
1918 blz. 302, Red.) en naar mijne hieraan 
voorafgaande conclusie. Wat · daarin is be
toogd )s op deze zaak geheel toepasselijk,- ook, 
nu het J\'1inisterieel verbod, dat in de vorige 
zaak nog ongewijzigd toepasselijk was, bij 
beschikking van 22 December 1917 eenigszins 
is gewijzigd. Deze wijziging toch -bestaat 
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alleeii hierin, dat niet meer wordt gesproken 
van vervo_er uit-een gedeelte des· Rijks, <loch 
van ve1·voer uit eenige· plaats in een gemeente 
gelegen. Dit maakt vcolstrekt .geen verschil, 

· daar elk gedeelte· des .Rijks in eene gemeente 
ligt, en elke plaats in eene gemeente ook deel 
van het Rijk uitmaakt. · Waar het op aan
komt_is, dat het gebied, uit hetwelk het vervoer 
verboden mag worden, een bij de Ministerieele 
beschikking bepaald aangewezen Rijksgedeelte 
moet zijn, terwijl het vervoerverbod zoowel 
in zijn: oude als in zijn nieuwe vorm elk vervoer 
uit' eenig deel des Rijks naar een- antler dee!, 
dus het binnenlandsch vervoer iri zijn vollen 
omvang, treft. 

Ik concludeer tot verwerpi,ng van het beroep. 

De Hooge · Raad, enz. ; 

Gehoord · het versl~g van den Raadsheer 
Nelissen. 

Gelet op: het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie: (zie concl. 
Adv.-Gen.); · · 

0., dat aan _deii gerequireerde was te laste 
gelegd .en dat in het bevestigde vonnis wettig 
en overtuigend is be)vezen verklaard met 
gerequireerde's schuld daaraan, enz. (zie cone!. 

· Adv.-Gen.); 
O., · dat de Arr.-Rechtbank te Heerenveen 

bij haar voonp.eld vonnis dit feit niet strafbaar 
heeft geoordel'lld 9mdat daardoor wel werd 
overtreden het verbod van vervoer v:an· aard
appelen uitgevaardigd bij beschikking van den 
Minister van Landbimw, Nijverheid en Handel 
van 24 September _1917, gewijzigd bij beschik
king van 22 December 1917 (S. 300) <loch dat 
dit verbod in de Wet van 3 Augustus 1914, 
zooals die is gewijzigd bij de Wetten ;van ;n 
December 1915 (S. 532) en van 1 September 
1!)17 ($. 578) geen steun vi~dt, een daaraan 
verbindende kracht moet worden ontzegd, 
terwijl dat vervoer ook niet strafbaai; is gesteld 
bij eenig antler wettelijk voorschrift. 

Ten aanzien van het eenig middel van cas'. 
satie tegen de bestreden uitspraak aangevoerd ; 

0., dat art. 1 der Wet van 3 Augustus 1914 
(S. 344) zooals dit art. luidde na de wijziging 
door de Wet van 1 September 1917 en voor 
die bij de Wet van· 3 Juni 1918 (S: 326) daarin 
·aangebracht, · den Minister van: Landbouw, 
Nijverheid en Nandel bevoegd verklaart tot 
· uitvaard,ging van , een vervoerverbod van 
bepaalde goederen ,, uit · een · gedeelte naar het 
overige deel des Rijks" ; 
· 0., dat de ·tekst van gemeld artikel duidelijk 

bepaalt, dat d~ voormelde Mini~ter uit kracht 

daarvan niet ieder vervoer van goederen li:an 
verbieden, doch slechts zoo,danig. vervoer dat 
tot strekking heeft d_e goederen te . brengen 
uit een bepaald aai:J.gewezen Rijksgedeelte, 
welks grenzen reeds -v_an te voren vaststaan 
of bij des Ministers Besluit worden aangewezen, 
naar het overige, buiten die grenzen vallende, 
deel des Rijks ; 

0., dat echter bij de beschikking van voor
melden Minister van.•24 Sept~mber I917, zoo
als die moet worden gelezen volgens de Be
schikking :van dienzelfden Minister van 22 
December 1917 (S. 308) verboden is het vervoer 
van aardappelen uit eenige plaats _ in eene 
Gemeente gelegen, naar het overige deel des 
Rijks, hetzij in of buiten die Gemeente gelegen, 
zoodat dit algemeen verbod niet is een verbod 
als bedoeld in het eerste lid sub a. of sub b. 
_der gewijzigde Wet van 3 Augustus 1914 (S._ 344) 
en de.rhalve overtreding van zoodanig verbod 
niet bij art. 2 dier Wet strafbaar is gesteld ; 

0., dat overtreding van dat verbod evenmin 
is strafbaar gesteld bij eenig· antler wettelijk 
voorschrift, zoodat het middel is ongegrond 
en de gerequireerde terecht bij het bevestigde 
vonnis van alle rechtsvervolging is ontslagen ; 

Verwerpt he.Ji beroep. (N. J.) 

31 Juli 1918. MISSIVE van den Minister van , 
Binnenlandsche Zaken, waarbij ten be-. 
hoeve van het Departement inzending 
van de gemeenteverslagen werd verzocht. 

· Ik heh de eer Uw col'.ege te berichten, dat 
nu ingevolge het slot van nevenvermeld 
schrijven mijn aandacht is gevestigd op de 
onderhavige aange.legenheid, de dezerzijdsche 
circulaire van 18 Juli 1852 n°. 12, 28 Afdeeling 
wordt ingetrokken mede · ter besparing van 
·.thans overbodig geworden_,,,werkzaamheden 
en kosten. 

l Augustus 1918, BESLUIT, tot vernietiging 
· van het besluit van den Raad der gemeente 

Eibergen, van 5 Juni 1918, tot het verleenen 
. van· eene gratificatie aan elk der hoofden 
en cinderwijzers, die in den loop ,·an het 
jaar 1918 werkzaam zullen zijn aan · elke 
der twee bijzondere lagere scholen in die. 
gemeente, s.~505. 

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

Staat, Minister van· Bfunenlandsche Zaken, 
van 22 Juni 1918,_- n°. • 11748/2, afdeeling 
Onderwijs, ' tot vernietiging van het beshrit 
van den Raad der _gemeente Eibergen,_ van 
5 Juni 1918, waarbij met het oog op den grooten 
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nood der tijden, uit waardeering voor de aan' 3 
die gemeente bewezen en nog te · bewijzen 
diensten, eene gratificatie wordt verleend aan 

Augustus 1918. BESLUIT, tot vernietiging' 
van het b·esluit.van den Raad de~genieente 
Rijs°'wijk (Z.-H.), van· 1 Juni 1918, t,ot 
het verleenen vari .' gratificaties over het 
i,aar 1918 aan 20 iri dat besluit vermelde 
personen, allen · hoofden, onderwijzers 
of onderwijzeressen. aan eene der drie 
bijzondere lagere scholen in die gemeente. 
s. 506. 

elk de'r hoofden en· onderwijzers, die in den 
loop van het jaar ·1918 ,verkzaam zullen zijn 
aan elke der twee bijzondere lagere scholen in 
die gemeente, en zulks voor het aantal weken, 
waarin zij zullen blijken te hebben gearbeid, tot 

_ · zoodanig bedrag, als no_odig zal zijn om te 
komen t~t de som, weik:e zij zouden hebben 
genoten, wanneer zij voor genoemd tijdvak in 
dezelfde betrekking aan eene van de gem~ente: 
scholen waren werkzaam geweest ; · · 

Overwegende, dat de strekking van .het 
besluit is aan het onderwijzend personeel der 
twee bijzondere lagere scholen in die gemeente 
in die hoedanigheid de genoemde gratificatie 
te verleenen ; 

0., dat door het toekennen van gemeente
wege van gratificaties aan het onderwijzend 
personeel aan bijzondere lagere scholen, de 
gemeenteraad, zij het tijdelijk, een gedeelte 
van de bezoldiging van dit personeel ten laste 
van de gemeente brengt ; ' 

dat derhalve, al· moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedcielde 

: personen de bi lijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde. lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de twee bijzondere 
lagere scholen te Eibergen door dit Raadsbesluit 
van wege die gemeente middellijk geldelijke 
bijdragen of eenige ander_e ondersteuning worden 
toegekend; 

Gelet op de artikelen-153 en 158 der gemeente
wet en op artikel 3 der wet tot regeling van het 

·lager onderwijs; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

' 9 Juli 1918, n°. 66; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor: 

noemden Minister van 22 Juli 1.918,- n°. 13373, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Eibergeri te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

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

· warden. 
's~Gravenhage, den lsten Augustus lltl8. 

WILHELMINA. 
De. Minister van Staat, 

2\finister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1918.·) 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 27 Juni)918, n°._ 11353/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Rijswijk (Z.-H.), van 1 Juni 
1918, waarbij over het jaar 1918 ·aan 20 in 
dat besluit vermelde peisoneri, allen hoofden, 
onderwijzers of o'nderwijzeressen aan eene der 
drie bijzondere lagere scholen, uit waardeering 
voor · de aan die gemeente bewezen diensten 
gratificaties worden toegekend ; 
· Overwegende, dat de strekking van liet 
besluit is aan de hoofden, onderwijzers en 
onderwijzeressen der drie bijzondere lagere 
scholen in die hoedanigheid de genoemde 
gratificaties te verleenen ; 
· . Overwegende, dat door het toekennen · van: · 
gemeentewege van gratificaties aan het hoofd, 
de onderwijzers en de ·on:derwijzeressen van 
eene bijzcindere lagere school, .de gemeente
raad, zij het tijdelijk, een gede_elte van de 
bezoldiging van het onderwijzend personeel 
dier school ten laste van• de gemeente brengt·; 

dat derhalve, al moge ·het · Raa,dsbesluit 
de strekking hebben om ·tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, ·derde lid, der wet· tot regeling 
van het lager onderwijs aan· de drie bijzondere 
lagere scholen te Rijswijk ·(Z.-H.) door dit 
Raadsbesluit van wege die gemeente mid
dellijk geldelijke bijdragen of eenige andere 
ondersteuning warden toegekend ; 

·Gelet op -de artikelen 153 en 158 der ge
meentewet en op artikel 3 der wet tot regeling 
van het lager· onderwijs ; 

Den Raad van Sta.te gehoord, advies. van 
16 Juli 1918, n°. 20; 

Gezien het nadPr rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juli 1918, ri.0 • 13823, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedge_vonden .en,verstaan: 
bovenvermeld besluit :van den Raad ·der 

gemeente Rijswijk (Z.-H.) te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

· Onze 11'.[inister -van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit · besluit, . 
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hetwelk . .in het Staatsblad geplaatst en in 
afschrift aan den Raad v_an State medegedeeld 
zaf word.en. 

's Gravenhage, den 3den Augustus 1918. 

WILHELMINA. 

De 111 inister van Staat, 
111 inister van Binnenlandsche Zaken, 

·CoRT V. D. LINDEN .. 

3 Augiistus 1918. 
nister van 

(,Uitgeg. 28 Aug. 1918.) 

BESOHIKKING van den Mi
Binnenlandsche Zaken· tot 

uitvoering van het Koninkiijk Besluit 
van· 25 Juli 1918 (Staat~blad 485)_. 

De Minister van Staat: ~finister ~an Bin
nenlandsche Zaken ; 

Gelet op· art. · 2 van het Kon~klijk besluit 
van 25 Juli.-1918 (Staatsblad 11°. 485), tot 
uitvoering van eenige artikelen van de W o
ningnoodwet 1918 (Staatsblad 11°. 379) : 

Heeft goedgevonden te bepalen : · 
Art. 1. l. Woningen worden niet haven 

elkaar geplaatst. 
2. Woningen waarvan de wanden in hoofd

zaak zijn ·samengesteld van hout warden ge
maakt als alleenstaande of. als dubbelwoi:ting ; 
i;1 andere gevallen mogen de woningen in een 
aaneengesloten rij warden geplaatst· ten getale 
van ten hoogste 8 woningen. · 

3_- . Langs den voor- en· achtergevel van 
~lke woning moet e~ne open ruimte aanwezig 
zijn, die l.oodrecht op den gevel -gemeten ner
gens s~1aller is dan 10 M. De ruimte tusschen 
niet aan elkaar gebouwde, woningen is nergens 
kleiner dan 6 M. · 

. In . de hi~r omschreven open ruimte wordt 
bij elke waning de plaatsing toegelaten van 
een uitgebouwd. gedeelte ter lengte van hoog
stens 3 M. en niet meer uitstekend dan 2 M. 

2. ·1. De bovenkant van den vloer van een 
woonvertrek ligt ten minste 0,30 M. boven 
den waterstand welke ter plaatse van den 
bouw pleegt voor te komen. 

2. De hout~n vloer van een· woonvertrek . 
· 'ligt minstens 0,25 M. boven het hoogste punt 

van het omliggend terrein. 
3. Het terrein r_ondom de ~oning moet 

een goeden _toegang :µaar de woning verschaffen 
en behoorlijk afwaterend zijn'. 

3. 1. Hetgeen w~rdt bepaald betreffende 
woonve~rekken geldt mede voor slaapvertrek
k(ln. en. keukens .. 

2 De oppervlakte eener woning, binnen
. werks gemeten, is nie.t kleiner. dan 36 M2• in
dien. alle woonvertrekken op den beganen 

grond zijn gelegen en 30 i\l2. lJl andere g~
vallen. 

3. ' Elke -wonirig bevat. ten minste : . 
een woo,nvertrek van minstens 14 M2• vloer

oppervlakte; drie woonvertrekken van min
stens 4 M2• vloeroppervlakte ; 

een bergruimte of portaal van minstens 
2 M2• vloeroppervlakte ; · 

een privaat uitsiuitend voor de gebruikers 
der woning bestemd. 

4. De vrije hoogte va11 · woonvertrekken 
bedraagt over de in het derde lid omschreven 
oppervlakte ten minste 2.50 ·M. ; · de hoogte 
van den zijwand van een woonvertrek bedraagt 

· ten minste 1 M. -
5. Bedsteden mogen niet worden gemaakt.· 
6: ·Elk woonvertrek is voorzien van een 

staand lichtraam, waarvan de oppervlakte 
niet kleiner is dan 1/12 en niet grooter dan -
1/6 geqeelte der vloeropperv\akte Val). bet 
vertrek. 

7. Elk woonvertrek is voorzien van eene 
in de buitenlucht uitkomende afsluitbare en 
gemakkelijk beweegbare inrichting voor- lucht
verversching, ter doorlaatoppElrvlakte van 

· minstens 48 vierkante decimeters, welke opper
vlakte zoo mogelijk in· haar geheel moet war
den aangetroffen tcr hoogte van minstens ,1,80 
M. haven den vloer. · 

4. De woningen moeten voorzien · zijn van 
een middel am deugdelijk huishoud- en drink
water in vol9-oende hoeveelheid te verschaffen. 

5. De. buitenwanden en de dakbedekking 
der wonii'ig moeten waterdicht. ~n tochtvrij 
zijn: Scheidingswanden tusschen de woningen 
zijn zoodanig samengesteld, dat gehoorigheid 
in voldoende mate wordt tegengegaan. · 

6. Er moeten warden gezorgd voor een be
hoorlijken afvoer van vuil huishoudwater en 
privaatstoffen. . 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de N ederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 3 Augustus 1918. 

V oor den . Minister, 

De Secretaris-Genera,al, J. B. KAN. 

5. August1is 1918. BESLUIT, tot i'.ijziging van. 
het ,,Reglement Industrieele .Eigendom 
(Staatsblad ri0 • 558 van· 1914)". S. 507. 

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

Landbouw, Nijverheid en.'Ii:andel van 9 Juli 
1918, n°. 5451, Afdeeling Hand_el; . 

Gezien· Ons Besluit van 15 December 1914, 
houdende · vaststelling: van ' ~en _Regleme~t 
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voor het Bureau voor den Jndustrieelen
Eigendom; 

Den -Raad van State gehoord (Advies van 
23 Juli 1918, no. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Augustus 1918, 
n°. 5994, Afdeeling Handel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Flenig artikel. 

In het eerste lid van artikel 7 van het ,,Re
glement Industrie'ele' Eigendom (Staatsbkul, 
n°. 558 van 1914)" worden de woorden ,,te _ 
half twee uur des namiddags" vervangen door 
de woorden ,,des middags te_ twaalf uur". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van _dit i 
besluit, hetwelk · in het Staatsblad gepiaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 5den Augustus 1-918. 
WILHELl'IIINA. 

De 111in. van Landbou.w, Nijverheid en Handel, 
PosTHUJIA. 

(Uitgeg. 19 A1~. 1918.) 

5 Augustus 1918. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit van 
den 18den · September 1906 (Staatsblad 
n°. 244), waarbij aan de Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van krankzinnigen 
in Nederland, gevestigd te Utrecht, ver
gunning js verleend op een terrein i:iJ. de 
gemeenten Doorwerth en Ren~L?n een, 
gesticht voor krankzinnigen ·op te richten. 
s. 508. . . 

W"Ii WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen llfinister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 30 Juli 1918, n°: 10624, afdeeling V'olks:• 
gezondheid en Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n.0 • 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van· 
·27 April' 1912 (Staatsblad n°. 605) ; 

Hebben goedgev:onden en verstaan te _ be-
palen _: 

Eenig artikel. 
Aan artikel 2 van het Koninklijk besluit 

van 18 September. 1906 (Staatsblad n°. 244) 
wordt aan ·het slot een niei.Iw derde lid toege
voegd, luidende_ als volgt : ,,Bovendien mogen 
gedurende het tijdvak, eindigende 31 D~<;:ember 
1920, in het gesticht nog 20 mannen en 20 
vrouwen verpleegd worden':." . 

Onze Minister v_an Bimienlandsche Zaken is 
belast n1et de· ·uitvoering van dit besluit, dat 
in het Stiwtsblad zal worden geplaatst. · · 

's-Gravenhage, den 5den Aug~stus' 1918. 
WILHELMiNA. - : ' 

De Minister van Staat, 
111 inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 23 Aug. 1918.) 

5 Augustus 1918. _BESLUIT, houdende nadere 
W1Jz1gmg van het Koninklijk besluit van 
2 Juli 1894 (Staatsblad n°. 89), waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke ver
zorging van krankzi'nnigen in N ederland, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is ver
leend te Zuidlaren een gesticht · voor 
krankzinnigen op te richten. · S. 509. 

WrJ WILHELMINA, 'irnz. 
Op de voordracht van Onzen ,'Minister van· 

Staat, ll~inister van Binnenlandsche Zaken, 
van 30 Juli 1918, n°·. 10768, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezer{; · · · · ' 

Gelet op cle wet van 27 Aprii 1884 (Stoat~: 
blad n°. 96), Iaatstelijk ·gewijzigd bij- ·de· 'Yet 
van 27 April 1912 (Staatsbuid n°. 165) ; 

'Hebben goedgevonderi e:O. ·verstaan: 
te bepalen : · · 

Eenig artilcel: 
Het bij Ons besluit van· 7 April 1913 (Slaat.s

blad n°. 125) aan artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 2 Juli 1894 (Stdaisblad no. 89) 
toegevoegde tweede lid wordt gelezen als volgt: 

,,Bovendien mogen in _ het gesticht· gedu
rende het tijdvak, eindigende 31 December· 
1920, nog 13 ·mannen en ·12 vroU:wen w'orden 
verpleegd." · · ·. 

Onze Minister van Binnehlandsche Zakeri 
is belast met cle uitvoering van· dit 'besluit; 
dat in het Staalsblad zal wbrden geplaatst. 

's Gravenhage, den 5den Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
.Minister van Binnenla'ndsche Z~ken, 

CORT v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 23 Aug. 1918.) 

5 August,ts 1918. BESLUIT, tot nadere· bepa
ling van -de hoeveelheden der uit te· geverr 
zilverbons van t'Yee en een halven gulden 
en van een gulden. · R. 510. · ·• 

. WIJ WILHELMINA; ESZ. 
Op de voordracht van. Onzert Minister van 

Financien van den 1 Augustus 1918, Generale 
Thesaurie, no. 212; · 

Gezien de wetten van den 6 Augustus' 1914 
(Staatsblad n°~ 377) en van den· 25 Juli 1918 
(Sta:atsblad, n°. 476) en Onze besluiten van den 
31 Maart 1915 (Staatsblad n°. 174), 22 April 

I 
• 1 
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1916 (Staatsblad' n°. 168), 16 Februari 1917 
{Staatsbl,ad n°.' 219), 22 October 1917 (Staats~ 
blad n°. 606) en den 14 Juni 1918 (Staatsblad· 
n°. 357.)'; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art'. 1. Artikel 2 van Ons besluit van den 
31 Maart 1915 (Staatsblad· n°. 174), zooals dat. 
artikel is gewijzigd bij artikel 3 van Ons besluit 
van den 22 April 1916 (Staatsb/,ad n°. 168), 
artikel 1 van Ons besluit van den 16 Februari 
1917 (Staatsbl,ad n°. 219) en artikel 2 van Ons 
besluit van den 14 Juni 1918 (Staatsblad 
11°. 357), wordt gelezen als volgt: 

,,Naar gelang daaraan de behoefte blijkt 
te bestaan zullen worden uitgegeven twaalf 
millioen achthonderd · duizend zilverbons van 
twee en een halven gulden van de. in artikel 
1 omschreven uiterlijke· vormen, vertegen-_ 
woordigende een kapitaal van twee en dertig 
1nillioen gulden." 

2. Artikel2 van Ons besluit van den 22 April 
1916 (Staatsblad n°. 168) zo~als dat artikel 
is gewijzigd bij artikel 2 van Ons besluit van 
den 16 · Februari 1917 (Staatsblad n°. 219) 
wordt gelezen als volgt: 

,,Naar gelang daaraan de .behoefte blijkt 
te ·bestaan · zullen worden uitgegeven acht en 
twintig millioen zilverbons van een gulden 
van den in artikel 1 omschreven uiterlijken 
yorm, vertegenwoordigend~ een kapitaal van 
acht en twintig millioen gulden". 

Onze Minister van Financien is belast met 
<le uitvoering· van dit besluit, dat in het Staats
blad · zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, TREUB. 
( Uitgeg. 8 Aug. 1918.) 

5 Augustus 1918. BESL UIT, tot toe kenning eener 
uitkeering aan gemeenten uit de opbrengst 
der Oorlogswinstbelasting. S. 5U. · 

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

:Financien van ·1 Augustus 1918, Generale 
'Th~~urie, n°. 211; · · 

Gezien de wet van den 25 Juli 1918 (Staats
blad n°. 474), tot wijziging en verhooging van 
het zevende Hoofdstuk B der Stii,atsbegrooting 
Y~or' het ·dienstjaar 1918 · (Uitke~ring ·aan ge
meenten uit de opbrengst der Oorlogswinstbe
lasting); 

Hebben goedgevonden en verstaan :· 
Aan de gemeenten, genoemd op den aan dit 

besluit toegevoegden staat,, als uitkeering uit 

de opbrengst der Oo;logswinstbelasting toe te 
kennen de bedragen op dien staat voor elke ge-, 
meente vermeld: ,. 

Onze Minister van Financien is befast niet 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats'. 
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den Augustus· 1918. 
WILHELMINA. 

De· Minister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 24 Aug. l918.) 

Bijlage, behoorend bij het Konink-
lijk Besluit van den 5 Augustus 

. 1918 (Staatsblad n°. 511), tot to,e
kenning eener uitkeering ~an ge
meenten uit de opbrengst der oor
logswinstpelasting. 

DRENTHE. 
Assen. . f 12,500 
Beilen 11,000 
Coevorden. 10,000 
Diev'er . 1,000 
Emmen. 80,000 
Havelte. 3,000 
Roden 3,000 
Rolde. 2,500 
Ruinen . 4,000 
Sleen . 3,000 
Smilde . 3,000 
Vledder. 1,000 
Westerbork . 3,400 
Zwee!o . 1,000· 

f 138,400 

FRIESLAND. 
Bolsward .. f 
Harlingen . . 
Utingeradeel 
W eststelling-

werf 

2,800 
95,000 
. 2,000 

9,400 

f 109,200 

GELDERLAND. 
Angerlo. . . f 1,400 
Apeldoorn. 50;500 
Arnhem. . 150,000 
Barneveld. 3,000 
Bergh. . 3,000 
Borculo. 1,600 
Culemborg 5,000 
Didam . , . 9QO 
Ambt-Doetin-

ohem .... 4,000 
Stad-Doetin-

Wisch 
Zelhem. 
Zutphen 

. f 2,000 
2,000 

15,000 

f 271,700 

GRONINGEN. 
De.!J;zijl . . . f 
Finsterwolde 
Groningen .. 
Nieuweschans 
Oude-Pekela. 
Sappemeer .. 
Veendam .. 
Vlagtwedde . 
Winschoten . 

78,000 
5,000 

406,000 
4,000 

12,900 
19,200 
14,200 
5,500 

38,600 · 

f 583,400 
' I ' • 

. NOORD-BRABANT. 
Bergen op 

Zoom ... f 
Eindhoven . 
Loon op Zand 
·Roosendaal o.a. 

13,800 
.29,100 

5,000 
14,400 

62,300 

NOORD-HOLLAl~D
Amsterdam f 3;860,000 
Helder'. . '. 75,000 
Ransdorp 2,000 
Sohoten . 45,000 
Vlieland 2,000 
Westzaan• 1,500 
Zaandam. 75,000 

£4,060,500 

LIMBURG. 
chem. 

Eibergen . 
E;pe· .... 
Lrnhtenvoorde 
Nederhemert 
Neede . 
Wageningen . 
vVestervoort 
Winterswijk . 

3,0,00, .Maastricht. . f 
500 Mesch .. 

35,000, 
600 

1,100 Nieuwen-
2,000 hagen. 

300 ·Oud-Vroen-
900 hoven .. 

20,000 Roeimond. • 
500 Sittard . · 

5,000 Slenaken• . 

1,000 

7,300 
18,000 
3,500 

700 
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Venlo. . f 
Ubach over 

Worms .. 

35,00_0 

1,000 

£ 102,100 

ZEELAND. 
Neuzen . . . f 12,000 
Vlissi,ngen 115,400 

£ 127,400 

OVERIJSSEL. ZUID-HOLLAND.-. 
'iiGiethoorn 

. ' Hellendoorn 
, Lonneker.! . 

Losser ... 
Stad-Volleil.

hoven .. 

6QO Boskoop .. £ 9,000 
4,000 Brielle . · . 1,600 
3,000 Delft . . . 40,000 
3,100 Dordrecht. 130,000 

Gorinchem 20,000 
1,000 Hellevoetsluis 5,900 

Hillegom . 10,000 
11,700 Leerdam . l,~00 

UTRECHT. 
Leiden . . 80,000 
Rotterdam 3,643,000 

Utrecht . . . £ 528,000 Sassenheim 3,800 
Vreeswijk . 1,000 Schiedam . 55,000 

f 529,000 f 3,999,800 

5 .Augustus 1918. BESLUIT, houdende be- . 
slissing dat de aan een gemeente-veld
wachter toegekende ·vergoeding voor heti . 
houden van -een rijwiel uitsluitend strekt 
tot vergoeding van aan de waarneming 
van het ambt verbonden onkosten en 
derhalve niet behoort tot de aan eene 
gemeentelijke betrekking verbonden wedde -: 
in den zin van art. 2 onder H d~r- Pensi
oenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913. 

WIJ WILHELMINA, enz: 

Beschikkende op het bezwaar van K. Tim
merman te Genemuiden tegen de vaststelling 
van ·zijn pensioensgrondslag als gemeente
veldwachter; 

Den . _Raad van State, Afdeeling voor. de 
Geschillen _van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Juli 1918, n°. 242; 

Op de voordracht van Onzen ivlinister van 
Financi~n ~an 1 August.us 1918, n°. 102, Afd. _ 
Pensioenen ; 

0.: dat Onze Minister· van Financien )Jij 
besqhikking van ~l Juli 1916, Afd. Pensioenen 
n°. 26487, overeenkomstig het advies van den 
Pensfoenraad voor de . gemeente-ambtenaren, -
den pensioensgrondslag van K. Timmerman, 
gemeente-veldwachter te Genemuiden, met 
ingang van - l Oct. 1913 heeft vastgesteld op 
f 579.16½; 

dat, nadat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren ·had geadviseerd dat de pensioens-•_ 
grondslag van K. Timmerman met ingang 
van 1 October 1913 nader behoorde te worden 
vastgesteld _ op _ _f_5(,i2.50, Onze ~fini~ter b,ij 

beschikking v,an 27 Februari 1918; afd: Pen
sioenen n°. 75270, gelet op het nader- advies 
'van den Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren, de beschikking van 22 Juli 1916, 
Afd. Pensioenen, n°. 26487, heeft ingetrokken 
en met ingang van 1 October 1913 den pensi
oensgrondslag van K. Timmerman heeft ~ast
gesteld op f 562.50 ; 

dat Onze l\finister daarbij heeft overwogen 
dat rijwieltoelagen geacht ·moeten worden 
in haar geheel te st~ekken toj; vergoeding van 
aan de waarneming van de betrekking verbon~ 
den onkosten en dus, aangezien zij als zoodanig 
niet vallen onder het begrip ,,wedde"; bedoeld 
in art. 2 H der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913, niet voor een dee! in den 
pensioensgrondslag behooren te_ worden opge_
no1nen ; 

dat de belanghebbende bij sch,ijven van 
22 Mei 19i8 zijn verlangen heeft ·te kennen 
gegeven dat omtrent de vaststelling van zijn 
pensioensgrondslag het . gevoelen van den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschiiien 
van-Bestuur, moge worden ingewonnen; 

0. : dat met Onzen Minister van Financien 
moet worden aangenomen dat de vergoeding 
voor het houden van een rijwiel uitsluitend 
strekt. t_ot vergoeding van aan de waarneming 
van het ambt verbonden onkosten en derhalve 
niet behoort tot de all,n eene gemeentelijke be
trekking verbonden wedde in ,den zin van art_ 
2 onder H der Pensioenwet voor de gem.-ambt. 
1913; 

dat oo~ overigens de pensioensgr9nclslag 
met juistheid is ber<;lkend ; 

Ge,-:ien de Pensioenwet voor de gemeente-
ambtenaren 1913; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te verklaren dat het bezwaar van K: Tim

merman te Genemuiden tegen de vaststelling 
van zijn pensioensgrondslag als gemeente
veldwachter is ongegrond ; 

On:ie :Minister van Financien is_ belast, enz. 
(W. v. d. B. A.) 

6 Augustus· 1918. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte Vari. schatkistbi!Jetten 
en schatkistproinessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsbl;d no. 62), la.atste: 

· lijk gewijzigd bij die van i5 Juli 1912 
(Stacitsblad n°. 240) en· de wet van 
5 · December 1881 (Staa~blad n°. 185). 
s. 512. 

'I 
I 
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8 A1tgustus 1918. 'BESLUIT, tot schorsing van 
' het besluit van Burgemeester en Wethou-

, ders der gemeente Oudewater, van J3 Juli 
1918, strekkende tot definitieve benoeming 
van E. Groen,:iw~g aldaar tot. grassier van 
aarda.ppelen vanwege. het gemeentelijk 
distri)mtiebedrijf. S. 513. 

Geschorst tot l Maart 1919. 

8.Augustus ~918. BESCHIKKING van den Minis -
ter van BinnenJandsche Zaken tot nadere 
vaststelling van·. bepalingen, met inach t
neming. van ·welke de onder beheer van den 
Centralen Gezondheidsraad staande ver-

_/ plaatsbare ziekenbarakken aan gemeente
besturen ten gebruike warden afgestaan. 

De Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken, 
. Gelet op het advies· van den voorzitter van 

'den Centralen. Gezondheidsraad van 25 Juli 
1918, n°. 1052; 

Heeft g?edgev:onden : 
met intrekking V!l,n zijne beschikking van 

30 October 1916, n°. 13583, afd. V. A. (Neder-
1,a,ndsche Staatscourant van 30 October _1916, 
ri0 • 256), tot vaststelling van de daarbij be
hoorende bepalingen, met inachtneming van 
welke de onder beheer van den Centralen 
Gezondheidsraad staande verplaatsbare zieken
barakken aan gemeentebesturen ten gebruike_ 
worden· afgestaan ; 

die bepalingen nader vast te stellen zooals 
ze hierbij zijn gevoegd. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de Nederl,a,ndsche; Staatscourant. 

's-Gravenhage, 8 Augustus 1918. 

Voor den Minister; 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

BEPALINGEN; met inaclttneming van welke
de onder beheer van den f]entralen Gezond-

1 • • • 

keidsraad sta-ande verpl,a,atsbare zieken, 
bd°)Akken aan gemeentebesturen 'ten gebruike 
worden afgestaan. 

Art. 1. Het bestuur der gemeente richt 
zijne aanvrage tot het. in gebruik afstaan_ van 
eene barak door bemiddeling van den betrokken 
ziekteninspecteur tot don voorzitter van den 
Centralen Gezondheidsraad. Deze staat dp 
aanvrage toe, indien eene barak beschikbaar 
is, met <lien verstande, dat, indien gelijktijtlig 
meerdere aanvragen inkomen dan barak)ren 
beschikbaar zijn, de barakken ten gebruike 
warden afgestaan aan -de besturen van die 
gemeenten. waarin, naar · het oordeel van deii. 

voorzitter, de . grootste behoefte daaraan be-· 
sta~t. 

!Ii gevallen van bijzonderen spoe.<!,eischenden 
aard kan de voorzitter ·van den Centralen 
Gezondheidsraad e,ene , reehtstreeksche aan, 
vrage van een gemeeritebestuur. to!'lstaan_. 
_ De. voorzitt,er geeft . van -zijne beslissing 

onverwijld kennis aan .. den betrokken ziekten
inspecteur. 

Moet' eene barak, op grand van ,dringender 
behoeften elders, uit eene gemeente, · warden 
venv~jderd v66rdat de inspecteur, tot 'de ver
w~jdering geraden heeft, dan geschiedt zij op 
last van den voorzitter- van den Centralen 
Gezondheidsraad. Deze. · geeft -van zijne- be, 
slissing onverwijld kennis aan den ziekten
inspecteur. 

2. · Eene barak blijft bij het bestuur van 
eene . zelfde gemeente niet !anger dan drie 
achtereenvolgc,nde · maanden · in gebruik, tenzij 
met goedvinden van den voorzitter van de_n 
Oent,ralen Gezondheiclsraad, welke dien termijn; 
op' aanvi;age ~an het gemeentebes~uur, telkens 
voor hoogstens d.rie maanden-kari verlengen. , 

3. De voorzitter van den Centralen Ge
zondheidsraad wijst een of twee deskundige 
werklieden en, zo~ noodig, een ambtenaar _van 
dien raad aan, onder wier toezicht de barak 
ten gebruike wordt verzonden, en die ter · 
plaatse de opstelling en het u.iteennemen, 
ontsmetten,. inpakken en verladen der barak 
leiden e~ waarbij de deskundige werklieden 
als voorwerkers di~nst doen. De ,overige 
werklieden en de hulpmiddelen hiertoe ge-y-or
derd, alsmed!" het, noodige tot het geschikt 
maken van het terrein, ;warden. door het .ge~ 
meentebestuur besch.ikbaar gesteld. 

4. Voor · elken dag dat eene barak met 
toebehoo~en - een badkuip. met .kachel of 
geyser, ijzeren ledikantefi, tijken voor matras
sen, kachels, linoleum op den vloer -~ ~er 
beschikking van het bestuur eener genieente 
is, is die gemeente .aan den Staat p.er Neder,. 
landen_ een bedrag van . twee en een halven 
cent (f 0,021 / 2) per M2• inw_endig vloeropper
vlak verschuldigd. 

Indien geen ,,toebehoo_ren" ter beschikking 
kunnen warden gesteld, wordt het in de vorige 
alinea bedoeld 'bed.rag· verminderd tot antler-· 
halven cent (f 0,011/.) per l\l2. inwendig vloer-
opper.vlak. · 

_In deze bedragen is begrepen vergoeding 
voor ·de kosten van het vervoer naar het naar.t 
bij de plaats van besteniming gelegen spoor
wegstation ·of aanlegpl~ats, en terug. 

Bij de bepaling der. oppervfakte eener barak 
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worden gedeelten van een vierkanten· meter 
-voor 1 M2 herekend. 

De termijn gedureii.de wolkeri eene· barak 
• ter peschikking van het bestuur eerier gemeente• 
'is, wordt geacht aan tc vangen met het· begin· 
van,den dag volgende op-dien waarop de barak 
aan het · naastbij gelegen station of aanleg
plaats aankomt, en te ~indigen met het einde 
van den dag voorafgaande aan dien wa:i,top 
de barak van dat station of van die aanlegplaats 
. wordt teruggezonden. · 

· De voldoening van het verschuldigde ge
schiedt bihnen eene· maand, nadat het gebruik 
der· barak is geeindigd, ten kantore van een 
der Rijksbetaalmeesters. · 

De voor· de betaling ontvangen quitantie 
van storting wordt uiterlijk binnen vi~r d~gen
na de afgifte· gezonden aan den voorzitter van 
den· Centralen Gezondheidsraad,. die desver
langd een bewijs van ontvangst afgeeft. 

5. Voor rekening van de gemeente kom~n 
v·oorts·de volgende kosten': · 

I. · die van het loon; de reis- en het verblijf 
der deskundige werklieden en-~ie ·van de reis 
en het verblijf vim den ambtenaar bedoeld in 
art. ·3, in ·.dezer voege, dat in rekening_ kan 
worden·gebracht: 

voor de werklieden : 
a. cen uurloon, als vastgesteld in eene te· 

dier zake.door den voorzitter van den Centralen 
Gezondheidsraad, na bekomen goedkeuring 
-van.- d'en Minister van · Binnenlandsche Zaken 
niet een ,verkgever gesloten overeenkomst,
welk uurloon wordt· vlirhoogd met : 
. 100 pet. voor· arbeid op Zondagen of daar

mede' gelijk gestelde dagen ; 
50 pet. voor nachtarbeid, waaronder is te· 

verstaan arbeid tussehen, 10 uur des· n11,middags 
en 6' uur des voormiddags ; 

25 pet. voor de uren waarop ontsmettings-
arbeid is verrieht·; 

b. ·i:eis- en · verblijfkosten, te · berekenen 
overeenkomstig de vijfde lilasse van het tarief: 
bedoeld in het ·Reisbesluit 1916 :-. 

door den ambtenaar : I 
reis- -en verblijfkosten, berekend overeen

kcimstig die klasse van bovengenoemd tarief j 
als waarin hij volgens·zijn rang is gerangsehikt; 

TI. die der ontsmetti~g van de liarak ;· 
III. die van het vervoer der barak va~ en 

naar het naastb\igelegen -~poorwegstaticin of· 
aanlegplaats ; 
. ·IV. die der verni_euwingen van de barak of 
van haar toebehooren, voor zoo_verre de~e 
noodzake~jk zijn geworden door onoordeel
kundig gehruik van de barak of toe_behooren·, en 

V. die v~llende op de exploitatie ·van. de 
barak ter ·plaatse van gebruik, ·geene uitge- · 
zonderd. 

De voldoening der in dit artikel bedoelde 
kosten geschiedt, voor zoover de deskundige 
werklieden betreft, · aan ·den werkgever· ·met 
wien te dezer zake door den voorzitter van den 
Centralen Gezondheidsraad' ~ene overeenkomst, 
a.ls 1/edoeld in art. 5,' onder la, is aangegaan 
en overigens reehtstreeks aan h_en· die de werk
zaamheden hebben verrieht, de kosten ge
maakt, of _de diensten hebb,en bewezen.· 

De in de voorgaande a.linea bedoelde kosten 
zullen worden verevend binnen twee maanden 
na dagteeliening van de te dier zake ingezon- · 
den declaratien .. 

6. Alle geschillE:n, geene uitgezonderd, die 
over de uitvoering dezer bepalingen mochten 
ontstaan, worden door den Minis~er. van ·Bin
nenlandsehe Zaken_in hoogste i'nstantie beslist. 

7. Deze bepalingen treden in werking den 
eersten October· 1918. 1 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Staat, Minister van BinnenlandschE, Zaken, 
van 8 Augustus 1918, ·n°. 10905 · afd. V. A. 

lliij bekend, 
De Secretaris-Generaa.l van Binnenland.'lche 

Zaken, J. B. KAN. 

10 Augustus 1918._ WET, tot aanvulling,van de , 
wet tot regeling van het··recht van enquete. 
s. 514. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 19I7/1918, n°. 401, 1-5. 
· Hand. id. 1917/'1918, bladz. 2657-2658. 
Hand. 1e Kamer 1917Jl918, bladz: 549,572, 

819. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doe~ te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat: krachteiis artikel 95 der Grondwet, het 
r_echt van enquete ook aan de Eerste Kalll.er 
der Staten-Generaal toekomt; · 

· Zoo is het, dat Wij, den Raad van St~te, ertz .. 
Art. I. In de wet ~~n 5 Augustrir -1850 

( Stadtsblad n°. 45), laatstelijk · gewijzigd.
0 

bij de 
wet van 31 December 1887 (Sta~(sbl,ad n.0 • 265), 
worden de volgende wijzigingen- gebracht : 

:De- considerans wordt gelezen als volgt : 
,,Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ter uitvoering van artikel 95 der Grondwet, 
het recht van onderzoek · (enquete)• van de 
Kamers der Staten-Gener~al moet . g~regeld 
worden door de wet'"'; 

· In artikel 1 wordt, in plaats ·van: ,,der 
Tweede Kamer", gelezen: ,,van de Ka.me~, 
die tot het instellen v~n een onderzoek (enquete) 
heeft besloten,-". · 
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In ar~{kel 7 wordt, in plaats van ,,de Tweede 
Kamer'! gelezen : ;,de Kamer". · 

Art. Il. Deze wet treedt in werking met 
ingang- van -den dag na dien harer afkoii\liging. 

Lasten en. bevelen, enz. 
Gegeven .ten Paleize het Loo, den lOden 

Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De llfinist~r van Staat, 
Jiinister ·vein Binnenkmdsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

.( Uitgeg. 14 Aug: 1918.) 

10. Augustus 1918. BESLUIT, tot W1Jz1gmg en 
aanvulling van enkele bepalingen van het 
Algenieen Reglement voor de eindexamens 
der hoogere ·burgerscholen inet vijfjarigen 
cursus, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 21 April 1917 (Staatsblail, n°. 299).· 
s. •515. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

· Op de voordmcht van Onzen Minister· van· 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 

:_ van 27 Juni 1918; n°. 10881/4, afd. Onderwijs; 
Overwegende; dat het wenschelijk is en_kele · 

bepalingen van het Algemeen Reglement vooi: 
de eindexamehs der ·hoogere burgetscholeh, 
vastgesteld bij Ons besluit van. 21 April 1917 
(Staatsb/,ad n°. 299), te w~jzigen en aan te 
vullen; · · 

Den Raad van ·State gehoord, ad vies van· 
30 Juli _1918, n°. -72; 

Gezien · Jiet ·nader rapport van Onzen voor
noemden _ Minister van 7 . Augustus 1918,
n0. 14609, ·afdeeling Onderwijs; 

Hebben· goeclgevonden en verstaan: 
. te bepalen : 

I. a. ·Aan art.· 6,' tweede lid, van voren
bedoeld Reglement warden toegevoegd' de 
woorden : ,,en aan ieder der directetiren van 
de hoogere · · burgerscholen, welker leerlingen 
door hunne 'commissie_ zullen worden ge~xa-· 
mineerd, ,J"ene l~jst: · bevattend,e de namen en 
de. nummers der candidaten, die aan · zijne 
school het schriftelijk examen zullen afleggen" _-

b. in het derde lid van art. 6 wordt in·stede 
van ·,,vOo'i; den· lsten ·Mei" gelezen: ,;voC!r den 
15den April". 

c. In· art. 12, eerste' lid,· eersten volzin; 
vervallen 'de woorden: ,,eene lijst der· candi
daten, die daaraan zullen deelnemeri, alsmede". 

:'d.· In art.' 17, derde lid, t;weeden' volzin, · 
-~ordt in 'stede· van ·,,In dat geval kunnen 
bovendien" gelezen : · ,,Ingeval eene · , enkele 

of dubbele commissie meer dan 4S candidaten · 
telt, kunnen". 

e. In art. 22, eerste lid, eersten . volzin, 
-vervallen de woorden: ,,of in elk,der ih art. 8 
genoemde afdeelingen". 

f. Aan art. ·22 wordt een nieuw lid toege
voegd, iuidende: ,,Voor het geval het afdee
lingscijfer een gemengd getal is, wordt dit tot 
het naastliggend · geheel getiil afgeron\l. Ge: 
mengde getalleh met de breuk een half worden 
naar ·beneden afgerond·," 

II. · Het antler I. a, b . en c bepaalde z:iI · 
voor het eerst worden toegepast op de in 1919 . 
te houden examens ; het onder I. d, e en f 
bepaalde op de" in 1918 te houd~n examens. 

Onze Minister van Binne1ilandsche Zaken 
is belast, ·i:net de uitvoering · -van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad za.r:worden geplaatst 
en. wn.arvan .. afschrift _zal' worden· gezo"nderi . 
aan den Raad· vah State.· 

Het Loo, den lOden Augustus 191S. 
WILHELMINA. 

De jJ-l inister. van Staat, 
_1liini8ter 'vin Bi;,_nenl,indsche Zaken, 

QORT V. D. LINDEN. 

I uitgeg. 28. Aitg. 1918.) 

10 Augustus 1918. BESLUIT, tot vernietiging 
van het be~luit van den Raad der· ge
meente Heinenoord, van 21 Juni 1918; 
tot het verleenen uit de · gemeentekas 
per j aar v:an e·ene zoodanige gratificatie 
aan het personeel der bijzondere school 
aldaar, dat de jaarwedde, die zij thans 
genieteri gelijk is aan die van het l?ersoneel 
der openbare lagere _scholen'. in die ge
meente. S. 516. 

Wr, WILHELMINA, ·ENZ. 

'op .de voordracht van Onzen Minister van·· 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 11 Juli 1918, n°. 13024/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging v·an het besluit van den 
Raad der gemeente Heinenoord, van 21 Juni 
1918, waarbij, uit overweging, dat "door )let 
in werking treden met 1 Januari 1918 van de 
regeling· der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel ·der openbare lagere scholen in die 
gemeente, 4et onderwijzend ·personeel · der 
bijzondere lagere\ school aldaar in ongunstiger 
financieele· omstandigheden komt te verkeeren 
dan de genoem,de · openbare . onderwijzer~, - en 
die_, onbillijke toestand niet bestendigd mag 
worden, -met ingang van 1 Januari 1918 aan 
het personeel der_ bijzoI).dere school_te Heinen
oord uit de gemeentekas ·per jaar eene zoodanige 
_gratificatie wordt verleend,, dat de jaarwedde, 
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di_e zij thans genieten, , gelijk is. aan . die yan 
het personeel der openbare lagere scholen in 
die gem_eente ; 

Overwegende,. (!at de strekking van het. 
besluit is aan het onderwijzend .personeel der 
bijzondere lagere school in die gemeente in 
die hoedanigheid de. genoemde gratificatie' 
te verleernm ; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan het onder
wijzend personeel aan bijzondere lagere scholen, 
.de gemeenteraad etin gedeelte ·van de bezol
_diging van dit personeel ten laste van de ge
meente brengt ; . 

dat derhalve, al moge he.t Raadsbesluit de. 
s~rekking he_bben om tegenoyer_ d,e bedoelq.e 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel, 3, derde lid; der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzond~re 
lagere school te Heinenoord. door _dit R3:ads
besluit van wege die gemeente middelliJk 
geldelijke bijdragen · of eenige andere onder-· 
steuning worden toegekend ; 

Gelet op de artikelen ·153 e11. 158 _der gemeen
tewet en op artikel 3 der wet tot regeling van 
het .lager onderwijs ; 

' Den Raad van State gehoord, advies van 
23 Juli 1918, n°. 16 ;. . , 

Gezien het nader rapport van O~zen voor
. noemden Minister .van 7 Augustus 1918, n°. 
' 14;W5, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld · besluit van den Raad der 

gemeente ·Heinenoord te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlands_che . Zaken 
is belast ~~t de uitvoering van dit besluit, 
het'welk in het Staatsblad gepiaatst en in af
schrift aan den Raad van State· medegede_eld 
zal worden.' 

Het Loo, den lOden Augustus 1918. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Staat,, 
1l[inis_ter van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v .. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 28 Aug. 1918.) 

12 Augustus 1918. BESLUIT, houdende mach
tiging tot· uitgifte van schatkistbiljetten 
_en- schatkistpromessen volgem de wet ·van 
· 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62); laatstelijk 
-gewijzigd bij die ·van '15 Juli 1912 (Staats-
blad n°.- 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad· n°. 185). S.· 517. · 

13 Augus_tus 1918. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den , Raad cler ge-, 
gemeente .Tietjerksteradeel, van. ·26 Juni 
,19i8, tot het verleenen van eene gratifi
catie aan elk der ho'ofden en onderwijzers, 
die in den loop van het jaar 1918 werk
zaam zullen zijn aan eene der in ·die ge
meente gevestigde bijzondere lagere 
scholen. S. 518. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de yoordracht van: Onzen Minister van 
Staat, · Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 16 Juni 1918, 11°. 13269/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van het besluit van· de·n 
Raad der gemeente Tietjerk~teradeel, .van 
26 Juni 1918, waarbij met het oog op den 
grooten nood der tijclen, nit waardeering ,yoor 
de,-aan die geineente bewezen en nog te be
wijzen diensten, eene gratifi_catie, tot .. een 
maxim.um bedrag van f 200 wordt verleend 
aan elk der hoofden en onderwijzers,, die in 
den loop van het jaar 1918 werkzaam zullen 
zijn aan eene der in die gemeente gevestigde 
bijzondere lagere scholen, en zulks vo9r het 
aantal weken, waarin zij zullen blijken te hebben 
gearbeid, tot zoodanig bedrag, als - met 
l:iijtelling van al hetgeen aan vast salaris, 
duurtetoeslag of gratific;atie van hun school-' 
bestuur • of uit Rijkskas wordt genoten -

· noodig zal zijn om.. te komen tot de sbm, welke 
zij zouden hebben genoten, wanneer zij over 
bedoeld tijdvak in dezelfde betrekking aan 
eene van de geme_entescholen ware:n werkzaam 
geweest, met dien verstancle, dat de geldelijke 
bijdrage aan vast salaris, duurtetoeslag of· 
gratificatie van h()t schoolbest'uur voor iederen 
functionaris over 1918 niet 1ni~der · mag be
dragen dan de som, welke over 1917 _ _-do9r het 
schoolbestuur is · uitgegeven of toegezegd of 
door later benoemden in .1917 zou gcnoten 
zijn-, indien zij ook dat jaar aan. clezelfde scholen. 
verbonden zijn geweest ; 

Overwegende,. dat de strekking. van het 
be~luit is aan het onderwijzend . personeel 
der bijzondere lagere scholen in die gemeente 
in die hoedanigheid de genoemde gratificatie 
te verleenen ; , 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan_ het onder
wijzend perso~eel aan bijzontlere lag".re scholen; 
de gemeenteraad, zij liet tijdelijk, een · gedeelte 
~an de bezoldiging_ van dit personee~ ten laste 
van . de g~meente_ brengt ; , 

dat derhalve, al moge hyt Raadsbesluit de 
strekking hebben !)ID tegenoviir de .b,edoeldq. 
personen de_ billijkheid te betrachten, in,strijd 
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met. artikel 3, derde lid, der -ivet tot regeliiig· r is: belast met de uitvoering van. dit besluit, 
van het lager onderwijs aan de bijzondere dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
lagere scholen te Tietjerlcsteradeel door· dit Het Loo, den 14den Augustus 1918. 
Raadsbesluit van wege die ge~eente middellijk WILHELMINA. . 
geldelijke bijdragen· of eenige andere onder." De' 1Winister van Staat, 
steuning worden toegekend·; 

1 
• 111 inis{er van· Binnenlandsche · Zaken; 

Gelet op de artt. 153 en 158 de·rgemeentewet- CORT v. D. LINDEN.· 
e11 op art;. 3 der wet tot regeling v~n het lager ( Uitgeg. 29 Aug. 1918.) 
onderwijs; 
, Den Raad van State gehoord; advies van 
30 Juli 1918, n°. 73; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Augustus 191_8, 
n°. 14674, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gem~ente Tietjerksteradeel te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister 'van • Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State :medegedeeld 
za.l worden. 

Het Loo, den 13den Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
111-inister van ·Binnenlandsche Zaken, 

CORT 'V. D. LINDEN. 
( Uitgeg; 2.9 Aug. 1918;) 

14 Au~u~t~~ 1918. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit v~n 

, 22 Maart 1904 (Staatsblad n°. 65), ·waarbij 
aan het B\)stuur ·der provincie Noord
holla-nd vergunning is verleend op een ter
rein in de- gemeente · Oastricum, een ge
sticht voor krankzinnigen op te richten. 
's. 519. . . 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat,- Minister· van Binnenlandsche Zali:en 
van 10 August.us 1918, n°. 11377, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; 

Gelet op· de wet, van 27 April 1884 (Staats
blad no .. 96); laatstelijk gewijzigd ·bjj _de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en- verstaan: 
· te bepalen : 

Eenig artikel. 
In het bij art. II van-Ons besluit van ·21 Fe

bruari 1917 (Staatsblad n°. 222)- aan art. 2 van 
Ons besluit ·van 22 Maart 1904 (Staatsblad 
n°. 65).toegevoegde derde lid, warden in plaats 
van de• woordeiI: ,,1 April 1918", gelezen · de 
woorden: ,,31 'Augustus 1919". 

Orize ·-Minister · vai;i · Binnenlandsche · Zaken 

15 Augustus 1918. ·-BESLUIT, betreffe~de be
tr'ekkingen, genoemcl in art. 1. K. B. 1 De
cember 1913 (Staatsblad n°. 420), voor 
berekening van het pensioen van een 
gemeente-ambtenaar . 

. WI.J WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de aanvrage om pel)-sioen 

·van F . . J. van der Grift te · Utreqht; gewezen 
pijpvoerder bij het brandwezen aldaar ; ' 

€:lezien · het ad vies van · den Pensioeilraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 6 April 
1918," n°. 37, La.' G; 

D~n Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Juli 1918, n°. 281 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van· 
Financien van 9 Augustus -1918, n°. 75, Afd. 
Pensioenen . 

0. : dat de Pensioenraad voor de ge~een
te-ambtenaren in zijn · voormeld advies Ons 

· in overweging heeft gegeven· aan den belang
hebbende; met ingang van i Jailuari' 1918 een 
jaarlijksch pensioen toe te ·kennen van f 10.-, 
aari;oerende dat hij bij besluit vari Burgemees
ter en Wethouders van Utrecht van 15 Januari 
_1918, n°. 1508/20 A. Z. met ingang van 1 Janu
ari 1918 eervol is ontslagen; 

dat zijn diensttijd bedoeld 'in artikel -15a 
der Pensi~enwet voor de gemeente-ambtena:ren 
1913 van 4_jaren en 3 maanden, vereenigd met 
den overigen, volgens art. 15b dier wet, iri 
aanmerking komenden, dienst van 27 jaren 
·en 9 maanden en den volgens art. 15d dier wet 
in· verband met· art: 14b' der Burgerlijke Pen: 
sioenwet geldigen militai,en dienst van·4 jaren, 
2. niaanden en 22 dagen, een tijdvak uitmaakt 
van 36 jaren, 2 maanden en 22 dagen, en dat 
-hij laatstelijk meer dan 10 jaren ·als kraan-
-draaier bij. eene beroepsbrandweer heeft ge-
diend; d~,t hij, geboren 18 • Maart 1862, ·den 
eeftijd van 55 jaren heeft be;eikt ; dat zijn 
pensioensgrondslag _van 1 October 1913- tot 
-en met ultimo December-1917 f 13.99 e~ de ge
durende het tijdvak van 1 Jan. 1913 tot en 
met ultimo September 1913- genoten wedde 
f 15.80 heeft bedragen, zoodat overeenkomstig 
de- beslissing · betreffende de berekening der 



I 
1 •• 

1918 16 AUG U ST tr S. 430 

niet voorkomt de functie die -de belang
hebbende heeft bekleed, terwijl die functie 
_ook niet kan worden geacht onder·een anderen 
naam dezelfde te zijn als een der betrekkingen 
in evengenoemd artikel opgesomd ·; 

Gezien de Pensioenwet voor de ge~e~nte
ambte_naren 1913; 

Hebben goedgevc;mden en verstaan: 

in art.. 8, le lid, der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 bedoelde mid
delsom, genomen bij Koninklijk Besluit Yan 
·21 Juli 1914, n°. 40, een zestigste deel van 
die middelsom ad £ 15.05 ·3/20)edraagt f 0.25 
103/1200_; dat de aan:vrage is ingediend binnen 
een jaar na het tijdstip waarop het recht op 
pensioen werd verkregen ;}weshalve de Pen
..:ioeriraad van oordeel is, da t· hij .volgeris · de 
artikelen 3a. en 15a, b en d der voormelde 
wet van 1913,. in verband met _ art. 14b der 
Burgerlijke Pensioenwet en art_. 1, van, het 
Koninklijk Besluit van 1 December 1913 
(Staatsblad n°. 420) recht- heeft op een pen
sioen van f 9;09 ; 

te verklaren dat de aanvrage om pensioen 
- van F. J. van der Grift te Utrecht niet vatbaar 

dat Onze JVIinister van Financien zich met· 
het lidvies van den Pensioenraad _niet kan 
vereenigen, aanvoe'rende dat ondet · de ge
meentelijke betrekkingen, waaraan ingevolge 
art. 3, . 1 °. lid, litt -b der Pensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren . 1913 uitzicht op 
pe.nsioen op 55-jarigen leeftijd · is verbonden, 
in art. 1 van het 'Koninklijk Besluit van 1 
December 1913 (Staatsbl .. n°. 420) o: a. warden 
genoemd· die van commandant van en brand
meester · brandwacht _ of kraandraaier bij eene 
bei:oeps-brandweer; dat aangezien echter de 
brandweer ·te Utrecht volgens door den Bur
gemeester dier gemeente _. verstrekte inlich
tingen geen beroepsbmndweer is en Van der · 
Grift op 1 Januari 1918 den 6_5-jarigen lee~tijd 
nog niet · had bereikt, hij aan geene enkele 
bepaling der wet aanspraak op pensio~n kan 
ontleenen· en derhalve op de pensioensaan
vrage afwijzend moet warden beschikt ; . 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
en het_ afwijzend gevoelen van Onzen Minister 
van Financien aan den belanghebbende waren 
medegedeeld,. hij zijn verlangen heeft .te ken
nen gegeven dat daarover het gevoelen moge 
warden ingewonnen van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, aanvoerende dat zijne functie . is 
geregeld in de verordening betreffende het 
persqne(!l van het Brandwezen te Utrecht 
en dat het, wat betreft de pensioensaanspraken 
van Brandweerpersoneel, geen . verschil uit
maakt of de ambtenaar uitsluitend·in g_emeen
tedienst werkzaam is of bij een 1ichaa1ll als 
de Utrechtsche Brandweer; 

O: : dat het recht op pensioen wegens het 
bereiken van_den:leeftijd van 55 jaar is verbon
den aan het. laatstelijk bekleed -hebben van 
bepaalde • betrekkingen, die in art. 1 van Ons 
_besluit van 1 December 1913 (Staatsbl. n°. 420) 
met name zijn genoemd, en dat daaronder 

is voor inwilliging. 
Onze Minister van Financien is belast, enz. 

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

16 Aug11,Stus 1918. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van het ·Ko
ninklijk besluit van 30 Maart 186_7 (St_aats
blad n°. 19) hqude~de bepalingen ter uit
voering der wet tot regeling van de wijze 
van beheer en verantw{!ording der geld
middelen van N ederlandsch-1 ndie, voor 
zooveel de ontvangsten. en uitgaven be
treft, overeenkomstig die wet in Nede1-
land te doen. S. 520. 

, WrJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de .voordracht van Onze Minist"ers van 

Kolonien en van': Financien, van 9 Augustus 
1918, 3de Afdee~ng n°. 43, en van 13 Augustus 
1918, n°. 144, Generale Thesaurie; 

· Gelet op artikel II van Ons besluit van 11 
Juli 1918 (Staatsblad n°. 446).; 

· iHebben goedgevonde'n en verstaan : 
'den tekst van het Koninklijk besluit van 30 

Maart 1867 (Staatsblad n°, 19), houdende vast
stelling van bepalin'gen t_er uitvoering der wet 
.tot regeling van de wijze van beheer en verant-. 
woording der geldmiddelen van NcderlandEcb
Indie, voor zooveel de ontvangsten en uit
gaven betreft, overe,mkomstig die wet in Neder
la:iJ.d te doen, zooals dat gewijzigd is -bij het 
Koninklijk besluit van 25 November 1884 
(Staatsblad n°. 225) en Ons besluit van 11 Juli 
1918 (Staatsblad n°. 446), pvereenkcmstig hEt 
bepaalde in artikel II van laatstgenoemd bc
sluit algemeen. bekend te maken door bijvo€
ging van den tekst in zijn geheel bij dit besluit. · 

:Onze Ministers van Kolonien en van Finan
cien zijn, ieder voor zooveel-hem aangaat, be
last met de uitvoering van dit besluit·, dat in 
het Staatsbla({, zal worden !(eplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De '11finister van Kolonien. TH, ,B .. PLEYTE. 
De 1llinister van Financien, TREUB. ,. ' 

(Uitgeg. 28, Aug. 1918.) 
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TEKST VAN HET KONINKLIJK BESUJIT 
van 30 ill :nrt 1857 (Sbaabsblad n°. 19), 
hoitdend~ bepalingen ter uitvoering der wet 
tot regeling van de wijze van beheer en· vei·
antwoording der geldmiddelen van N eder
lanrlsch-1 ndie, voor zooveel de ontvangsten 
en uitgaven betreft, overeenkomstig die wet 
in N ederland te doen. 

§ I. Van de ontvangsteri betrekk~lijk de midde
len en inkomsten va1i N ederlanrlsch-1 ndie.. 

Art. 1. Van alle in Nederland plaats heb
bende v Jrkoopingen van goederen, ·and.ere dan 
de , gouvernementsproducten,. bedoeld bij ar
tikel 75 der wet. tot regeling van de wijze van 
beheer en verantwo.ording · der geldmiddelen 
van Nederlanrlsch-lndie, doch welker opbrengst 
niettemin behoort tot de geldmiddelen van 
Nedei·lanrlsclt,-Indie, wordt overeenkomstig .ar
kel 85 dier wet aan de Algemeene Reken -
kamer rekening gedaan door hen, .die met den 
verkoop belast zijn. 

De Minister van Kolonien doet aan de. Alge
meene 'Rekenkamef aanwijzing van de per
sonen en administratieri, die ·volgens het laatst
gemelde wetsartikel aan haar rekenplichtig zijn. 

Het. bedrag, volgens hum1e rekening · ver
schuldigd, wordt, voor zoover dit met den aard 
van het betrokken beheer is overeen.te brengen, 
in 's Rijks schatkist gestort en de daarvoor be
komen quitantie, na aan het .Departement van 
Kolonien ter visiil' gezonden en van daar terug 
ontvangen .te zijn, nevens de rekening ~verge
legd en: in ,uitgaaf gebracht. Wordt van den 
postcheque- en girodienst gebruik gemaakt, 

· dan wordt het be1Vijs van· starting of van 'af
schrijving door den rekenplichtige nevens zijne 

. rekening overgelegd en in uitgaaf gebracht. 
2. De· stortingen in Nederland ten bate van 

_het koloniaal. beheer van Nederlandsc.h-Indie 
geschieden bij de :rijksbetaalmeesters, bij de 
Nederlandsche Bank als rijkskassier of bij den 
postcheque- en girodienst. · 

De Minister van Financien bepaalt na over
leg met dien van Kolonien, welke stortin:gen 
n;10eten geschieden bij de N ederlandsche Bank. 
Di} overige sbortingen kunnen geschieden zoo
wel bij de rijksbetaalmeesters als bij den post
chequc- en girodienst. Wat dezen dienst be
trelt kan voor storting in de plaats treden over
schrijving van de rekening , van clen schulde
naar op de schatkistpostrekening (voor de kolo-
nien). · 

.De bij dit artikel bedoelde stortirigen bij de 
rijksb~taalmeesters en bij de Nederlandsche 
Bank· worden met. bijzondere a_anwijzing .op-

genomen'in de gewone verantwoordingen; welke 
die rekenplichtigen aan het Departement van 
Finari.cien en de . Algemeene Rekenkamer af
leggen. 

3. De quitantien, afgegeven wegens de in 
het vorig artikel bedoelde stortingen bij de 
rijksbetaalmeesters ,en bij de Nederlandsche 
Bank wo;den behoude~s het bepaalde bij het 
laatsbe lid van artikel 1 ·tegen bewijs -van over
neming door het Departement van Kolonien 
inget.rokken. · De door den beheerder van· ·de 
schatkistpostrekening (voor de kolonien) ont
vangeI_l. kennisgevingen van- storting en van 
bijschrijving worden 9-oor hem aan genoemd 
Departement toegezonden. 

De ingetrokken -qui~antien van storting als
mede de · kennisgevingen· van storting eu van 
bijschri}ving worclen, na · afloop van iedere. 
maand, venameld op _borderellen in drievoud. 

Twee exemplaren van die borderellen wor- · 
den, met de quitantien en de kennisgevingen 
van storting en van bijschrijving, overgelegd 
aan het Departement van Financien, dat na 
gedane boeki:ng een.exemplaar met de quitan-. 
tien en de kennisgevingen aan de_ Algemeene 
Rekenkamer inzendt. . · 

. Van elke quitantie van stortin:g, volgens_ het 
laatste lid. van artikel 1 bij het Departement 
van Kolonien geviseerd, wordt aldaar een af

. schrift · genomen, waarmede gehandeld wordt 
a.ls ten opzichte van de ingetrokken quitantien 
bij dit artiliel is bepaald. · . 
- 4. Alie aan de middelen van N ederlandsch
I ndie ver~chuldigde geldsommen, die .hier _te 
lande op uitgaven worden ingehouden, als ,bij
dragen voor de burgerlijke pensioenen en der
gelijke, w.orden door middel van bevelschriften 
ten name van de Genera.le Thesaurie en ten 
·behoeve van de beri:Jkken posten der inkomsten 
verevend ten laste van de begrootingsartikelen, 
op welke het ingehouden bedrag der uitgaven 
is aan te wijzen of geboekt .ten laste van· de 
rekening bij artikel .22 bedoeld. , 

5. De bevelschriften .bij artikel 4 bedoeld · 
worden, met afzonderlijke · aanwijzing, in ,de 
gewone .verantwoordingen van den .betaal
meester voor de verrekeningen bij het Depart€
ment van Financien ,op~enomen. 

' ' 

§ 2. V ,;,,;_ de uitgaven ten kiste. van hoofdstuk I 
· der begroo/ing ~oor··Nederlaridsch-Indie. 

6. De . vorderingen ten laste van het Iste 
hoofdstuk der .begrooting voor Nederlandsch
Indie worden, behoudens de bepali~gen van 
artikel 76 der · wet ,tot •regeling van ··de :wijze 
van beheer el/- verantwoording der geldmiddelen 
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van Nederlandsch-Indie en van die in de 'vol-
- gentle "artike'len dezer paragraaf_ vervat, . op 

gelijke wijze gestaafd, betaaibaar gesteld en 
gekweten als de aan latere verevening door de 
Algemeene · Rekenkamer onderworpen vorde
ringen ten laste van de Staatsbegrooting, met 
deze uitzondering, dat door Ons geene vooraf
gaande beschikbaarstelling van d~ daa:rtoe 
vereischte soinmen op de betrokken begrootings
artikelen plaats heeft. 

7. De voldoening der vorderingen geschiedt 
op sphriftelijk verzoek door overschrijvipg van 
de schatkistpostrekening (voor de kolonien) 
bij _den postcheque- en girodienst en _overigens : 

a. rechtstreeks uit de·opbrengst der gouver
nementsp:rodu~ten, voor de kosten van ver
voer,. bewaring, verkoop en aflevering, zoo

)ang· de tegeldemaking van die producten aan 
,de· · Nederlandsche Handel-Maatschappij is 
· opgedragen ; 

b. op betaalsrollen voor traktementen, pen
sioenen, gagementen, toelagen en dergelijke 
vaste posten ; 

c. op wissels, voor vorderingen van buiten 
het Rijk ge.vestigde schuldeischers, aan wie dit 
1hiddel van beschikking is toegestaan ; 

d. op bevelschriften ten name van de schuld
eischers of hunne rechtverkrijgenden, welke 
bevelschriften in bijzondere gevallen ook tot . 
betaalbaarstelling van de onder b vermelde 
onderwerpen van uitgaaf- · kunnen gebezigd 
warden. 

8. De betalingen door middel van den post
. cheque- en girodienst geschieden door.tusschen

komst van den beheerder van 's Rijks schat
kistpostrekening. 

9: De bewijzen der bei;ali ngen, vermeld 
lJij letter a van artikel 7, warden door het De
-partement van Kolonien aan. de Algemeene · 
Rekenkamer ingezonden. · 

Het ·bedrag dier betalingen- wordt, voor zoo
ver het deugdelijk is bevonden, · verevend 
bij bevelschrift, ten name van de Generale 
The;aurie, om ten bate van de opbrerigst,der 
betrokken middelen te warden geboekt. 

10. De betalingen op de betalingsstukken, 
ve~meld onder b, c en d van artikel 7, gl'ls'chie
den door de rijksbetaalmeesters. 

De Minister van Financien geeft, na overleg 
met dien van Koloniiin, hun vborschriften om
trerit .hetgeen · zij daarbij in acht te nemen 
hebben. 

Die _voorschriften warden aan de Algemeene 
Rekenkamer. medegedeeld. 

· · 11.- Pen:sioene·n, gagementen en _daarmede 
gelijkstaande onderstanden warden betaalba.ar 

gesteld om de drie maanden. De daarloe strek
kende betaalsrollen en bevelschriften blijven, 
met inbegrip van de maand der·- betaalbaar
stelling, gedurende drie maanden geldig. Na 
verloop van dat tijdperk geschiedt geene na
dere betaalbaarstelling dan op aanvrage door 
of vanwege de belanghebbenden. 

De ~1inister van Koloniiin kan van den · in 
het vorige lid gestelden regel · afwijken door 
·gagementen of daarmede gelijkstaande pen
sioenen bij een korteren termijn betaalbaar te 
stellen. 

12. De betalingen, bedoeld liij de aitikelen 
8 en 10, geschieden krachtens kredieten, welke 
de Minister van Financien op aanvraag van 
dien van Kolonien opent. 

De aanvraag, en opening van, alsmede de 
beschikking en afschrijving. op· deze 'kredieten · 
geschiedt in gelijker voege, als ten aanzien van 
gelij ksoorlige kredieten ten laste van de Staats
be grooting plaats heeft, met deze uitzondering, . 
dat aan de kredietopening geene afzondering 
van de daar.toe benoodigde sommen · op de be
trokken begrootingsartikelen · voorafgaat; 

13. Na afloop van i~dere maand warden de 
bewijzen vrun afschrijving vari de · schatkist
postrekening (voor de koloniiin) door den be
lieerder van 's Rijks schatkistpostrekening bij 
zijne verantwoording ter zake van de ee'rst
bedoelde rekening aan de Algemeene Reken-
kamer overgelegd. · _ 

Een afschrift van die verantwoording wordt 
door dien beheerder aan het Deparlement van 
Koloniiin ingezonden. · 

14. Na afloop van iedere maand warden de. 
gekweten betalingsstukken, bedoeld bij ar

t,ikel 10, door de rijksbetaalmeesters per soort 
en per dienst gebracht op afzonderlijke borde-, 
relleri in drievoud, waarvoor niodellen door 
den :Minister van Financiiin warden vastgesteld. 

De rijksbetaai.meesters zenden een · exeni
plaa,r dier borderellen met de bewijzen der ge
dane betalingen, gelijktijdig met hunne. andere 
tot dezelfde maand betrekkelijke uitgaafstuk
ken; aan de .Algemeene Rekenkamer en de twee 
overige exemplaren; nevens hunne algemeene 
maandelijksch!') rekening-courant, aan het De
par.tement van Financien, hetwelk een · exe:ni.
plaar aan · het Deparlement van Koioniiin 
overlegt. 

15. De bevelschriften ter zake van uitgaven, 
die bij verrekening tot stand komen, daaronder 
begrepen die, bedoeld bij artikel 9, warden door 
den betaalmeester voor -d~ 'lferrekeningeh· bij 
het Departement van Financieri op afzonder
lijke b,orderellen gebracht en in diens gewone 
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maa.ndelijksche verantwoording aan de Alge
meede Rekimkamer opgenomen. 

Een exemplaar dier borderellen, waarvoor 
een model door den Minister van 'Financien 
wordt vastgesteld, wordt. door genoemden 
bctaalmeester aan het Departement van Kolo
nien ingezonden. 

16. De betalingen en: verrekeningen wor
dcn aan. de rijksbetaalmeesters geleden, wan
neer zij beantwoorden aan de vereischten waar 

· de· rekenplichtigen· ,naar hunne instructien op 
te letten hebben. , 

17. Maandeljjks zcndt het Departcment van 
Kolonien, r,a ontvangst van de borderellen der 
betaalde en verrekende uitgaven, aan de Alge
meene Rekenkamer de bescheiden tot staving 
van de deugdelijkheid dier uitgaven met een 
staat, waarop·die· uitgaven worden vermeld. 

De bescheiden warden_ :vooraf voor ieder be
talingsstuk · afzonderlijk vereenigd in een om
slagv')l, houdende aanwijzing van den begroo
tingspost, den titularis, het bedrag der vorde
ring en van dagteekening en nummer van h_et 
betalingsstuk. 

Posten, wier verevening uisluitend geschiedt 
krachtcns cloor Ons gcnomcn, aan de Algemeenc 
Rekenkamer medegedeelde besluiten en krach
tens beschikkingen van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-Indie of den Minister 
van Kolonien, welke door laatstgenoemden 
ter barer kennis zijn gebracht, wordcn zonder 
bijvoeging van ·bescheiden op <lien staat ver
meld. 

18. In de maand Januari na de afsluiting 
van iederen dienst, z'e:ri.dt de Minister van Kolo
nien aan de Algeu'i.eene Rekenkamer, verge
zeld van de vereischte in omslagvelle~ ver
cenigde bescheiden, een staat van alle ten laste 
van den dienst verevende vorderingen, welke 
den laatsten December te voren nog onbetaald 
waren. 

19. Na onderzoek van de vereveningen ver
meld op de staten, in de beide vorige artikelen 
bedoeld, gecft de Algemeene Rekenkamer be
richt van: de· door haar gedane boeking aan 
den Minister v~n Kci"ioriien en aan dieri van 

• Financien, aan eerstgenoemden onder mede
deeling_ van de gerezen bedenkingen en ·met 
terugzending dcr bescheiden, w~arop·, die be
trekking hebben_. 

20. Wanne.er de bedenkingen van de Alge
meene Rekenkamer den Minister van Kolo
nien gegrond voorkomen, zorgt deze, naar be
vind van zaken, dat of ·hetgeen ten- onreclite 
werd betaald in 's Rijks schatkist wordt terug
gestort, of dat de gerezen bedenking door aan-

1918. 

vulling of verbetering van bescheiden als anders
zins wordt opgeheven. 

21. Wanneer verevende uitgaven worden 
teruggegeveµ v66r de afsluiting van den dienst 
die er mede belast' werd, kan, ter zake van di~ 
terugga.ven, eene vebnindering van ve1'3vend 
bezwa.ar op den betrokken begrootingspost 
geschieden. 

De opgaaf van die vermindering wordt door 
den Minister van Kolonien,' met de vereischte 
bescheiden, in tweevoud gezonden aan den 
Minister van Financien, ·die haar in han:den
stelt van den betaalmeester voor de v_erreke
ningen bij zijn Departement, om bij de Alge
meene Rekenkamer te worden overgebracht. 

Afschrijving van ontvangsten, die bij ver
rekening tot _stand kwamen, wordt voor do 
toepassing van dit artikel met teruggave ge
lijkgesteld. 

22. Bij het Departement · van Kolonien en 
bij de Algemeene Rekenkamer wordt, voor ieder· 
j aar afzond~rlijli:, eene rekening geopep.d ter 
zake van de voorzierung in de behoeften van 
's lands kassen _in Nederlandsch-Indie. · 

Die rekeningen worden belast v,oor alle be
talingen daartoe betrekkelijk. 

Zij , worden outlast : 
a. voor alle bij 's Rijks schatkist· gedaan 

wordende ontvangsten: 1°. waarvan het be
drag door tusschenkomst van het Nederlandsch
Indisch bestuur is of moet worden uitbetaald ; 
2°. waaruit voortvloeit eene vermindering der 
verevende uitgaven ten laste van het IIde 
hoofdstuk ,der begrooting yan Nederlands~h
Indie; 

b. voor de sommen, die, tot deze voor
ziening bestemd, door schipbreuk of antler 
ongeval mochten verloren gaan. 

Deze laatste tegoedschrijving geschiedt niet 
alvorens het bedrag als uitgaaf ten laste van 
hoofdstuk I der begrooting voor Nederlandsch
Indie of, op andere wijze behoorlijk ver
evend zij. 

23. Op de ontvangsten, bedoeld bij artikel 
22, letter a, zijn de bepalingen van artikel 2 
en van het" lste, 2de en 3de lid van artikel 3 
toepasselijk. · 

24. Onder de· ontvangsten, bedoeld bij 'ar
tikel 22, letter a, zijn mede begrepen de. ·in
houdingen op uitgaven ten laste van hoo:fd
stuk I der begrooting voor Nederlandsch-Indie, 
waarvan het bedrag door tusschenkomst van 
het Nederlandsch-Indisch bestuur .aan derden 
nioet warden uitbetaald. 

Voor die -inhoudingen worden bevelschriften 
opgemaakt ten las.te van de daarbij betrokken 

28 
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·begrootingsartikelen en ten narne van de Gene
rale Thesaurie, om ten bate van de bij artikel 
22 bedoelde rekening te worden geboekt. 

De veraiitwoording dier bevelschriften ge
schiedt naar het bepaald_e bij artikel 5. 

25. Behalve de uitzendingen van munt
specien en de betalingen van wissels, door het 
Nederlandsch-Indisch bestnur op het Departe
ment van Kolonien getrokken, worden als voor
ziening in de behoeften van 's lands kassen · in 
Nederlandsch-Indie behandeld en geboekt de 
uit de Nederlandsche schatkist gedane beta
lingen, waarvan het bedrag bij 's lands kassen 
in Indie wordt ontvangen, waarvoor het Ilde 
-hoofdstuk der begrooting voor N ederlandsch-
1 ndie na onderzoek en goedbevinding dooi: de 
Algemeene Rekenkamer aldaar, is bezwaard, 
of waarmede de ontvangsten in N ederlandsch-
1 ndie zijn verminderd. 

1 
,V oor de voorzieningen, bij dit artikel be

doeld, worden door den Minister van Finan
cien, op aanvrage van dien van Kolonien, af
zonderlijke kredieten geopend, wat de uitzen
dingen· betreft, bij de Nederlandsche Bank als 
-rijkskassier, en· voor de andere betalingen bij 
de rijksbetaahneesters. 

26. De beta1ingen ten laste van de kre
dieten, bij het vorige artikel bedoeld,- geschie
·den op bevelschriften en betaalsrollen, door of 
namens den Minister van Kolonien afgegeven, 
op wissels door of namens hem geaccepteerd, 
·alsmede door overschrijving van de schatkist
postrekening (voor de kolonien) bij den post
cheque- en girodienst op- verzoek van voor
noemden Minister. Zij worden aan de -reken
plichtigen geleden als volgt : 

a. die voor de uitzendingen op de daartoe 
afgegeven bevelschriften, voor . voldaan ge
teekend door een gemachtigde van den Minister 
van Kolonien tot overneming der specien. 

De Minister van Kolonien zendt daaren
boven aan de Algemeene Rekenkame:r; een 
exemplaar van de cognossementen ter zake 
van de inlading der specien afgegeven. 

b. die op wissels afgegeven door 1iet Indisch 
bestuur tot voorziening in de behoeften van 
's lands kassen, tegen intrekking van deze 
sttikken, behoorlijk voor voldaan geteekend. · 

c. de overige betalingen op recepissen van 
het Departemei'it van Kolonien voor de over- · 
neming der vqor vol~aan geteekende bevel
schriften, wissels en betaalsrollen daartoe be
trekkelijk, met uitzondering van de betS:Iing
stukken teri name van de Generale Thesaurie, 
waarop de voorschriften van de artikelen 4 en 
5 van toepassing zijn. 

.d. die per postgiro op de bewijzen_ van bij
schrijving daartoe betrekkelijk. 

De toezending dezer bevelschriften, wissels 
en betaalsrollen aan het Departement van 
Kolonien geschiedt uiterlijk den 5deil.: en de 
afzending van recepissen daarvoor uiterlijk 
den lOden van de maand, op die van de betaling 
-volgende. 

27. Op de bevelschriften, wissels, betaals
rollen en recepissen, in het voorgaande artikel 
bedoeld, is artikel 14 toepasselijk. · 

28. Tot staving van de rekeningen, bedoeld 
bij het eerste lid van- artikel 22, warden door 
tusschenkomst van den Minister Vl_tn Kolonien 
aan de Algemeene Rekenkamer hier te lande 
verklaringen overgelegd va.n de Algemeene 
Rekenkamer in Nederlandsch-Indie. 

Die vi;rklaringen wijzen aan : 
a. het bedrag en onderwerp van de bij 

's lands kassen in Indie gedane betalingen aan 
de daarop rechthebbenden ter zake van de ont
vangsten en inhoudingen, bedoeld bij artikel 
22, letter a, en artikel 24 ; 

b. het bedrag bij die kassen in ontvang ver- , 
antwoord wegens nit Nederland gezonden geld
specien, wegens betalingen hier te lande voor 
rekening van derden gedaan en wegens te geld~ 
gemaakte wissels op het Departe_ment van 
Kolonien; 

c. de sommen.en onderwerpen van uitgaaf, 
waarmede ofschoon zij in Nederland zijn of 
moeten warden uitbetaald, het Ilde hoofd
stuk der begrooting voor Nederlandsch-Indie 
is bezwaard, of de ontvangsten in Nederlandsch
Indie zijn verminderd. 

De verklaringen, bij letter b van dit artikel 
voorg~schreven, vermelden wijders, behalve 
de dagteekeningen en kantoren van ontvangst 
in Indie, de namen der schepcn met wellrn de 
overbrenging der uitgezonden specien plaats. 
had, ae_ onderwerpen der ontvangsten, ter zake 
waarvan hier te lande betalingen te _doen of 
gedaan zijn, voorts de dagteekening, het num
mer, den nemer en het nominaal bedrag voor 
elken verkochten wissel, den koers der tegeldc
making en den voor den wissel v:erkregen prijs. 

Het verschil tusscheii dien prijs -en het in 
Nederland uitbctaald nominaal bedrag van den -
wissel wordt, zoo het voordeelig is, in_ Neder
landsch-Indie als toevallige b_ate onder de in
komsten verantwoord en, zoo het nadeelig is, 
ten laste van het Ilde hoofdstuk der begrooting 
van Nederlandsch-Indie verevend, tot verhoo
ging · van' den werkelijken ontvang wegens ·de 
opbrengst der wissels in het betrokken jaar. 

29. De uitkomsten, verkregen door de ver-
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klaringen bij het voorgaande artikel voorge
sclu:even, warden door de Algemeene Reken
kamer medegedeeld in het verslag, bedoeld bij 
artikel 79 der wet tot regelirig van de wijze van 
behee:r en verantwoording der geldmiddelen 
van Nederlandsch-lndie. -

SLOTBEP ALING. 

Behoudens het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 14 en het tweede lid van artikel 15 
warden de modellen der borderellen, aanvra
gen, staten, bevelsc_hriften, betaalsrollen en 
recepissen, in dit besluit bedoeld, door den 
Minister van Kolonien vastgesteld. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 16 
Augustus 1918 (Staatsblad n°. 520). 

Ons bekend, 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

De 111inisier van Financien, TREUB. 

16 Augustus 1918. BESLUIT, houdende nadere 
voorschriften betreffende het toezicht -op 
hier te lande ;ertoevende vreemdelingen. 
s. 521. . 

Wrr WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijk~ voordrach£ van 

Onze Ministers· van Justitie,. van Binnen
landsche Zaken, van Oorlog en van Buiten: 
landsche Zaken van 19 Juli 1918, 2de Afd. A, 
no. 121, Geheim; 

Gezien de wet van 17 .:[uni 1918 (Staatsblad 
n°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies· van 
30 Juli 1918, n°: 71, Geheim, La. E 1); -

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
voornoemde Ministers van 13 Augu·stus 1918, 
2de Afd. A, n°. 92, Geheim; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast 
te stellen het navolgende 

VREEMDELINGENREGLEMENT. 

Art. 1: Als het ·hoofd van politie wordt 
voor de toepassing van dit reglement aan
gemerkt: 

1°. in gemeenten, waar geen hoofdcommis
saris of eommissaris van politie is, de burge
meester; 

2°. in andere gemeenten, onderscheidenlijk 
de hoofdcommissaris of de commissaris van 
politie. 

Onder Inspecteur wordt in dit reglement 
verstaan de Inspecteur der Koninklijke ]\fare
chaussee. 

2. Onverminderd de taak van anderen is 
het hoofd van politie eener 'gemeente belast 

met het toezic;ht op de ter plaatse vertoevende 
vreemdelingen. 

Hij treft zoo noodig · te hunnen · opziehte 
bijzondere maatregelen van toezicht, als hier
onder nader omschreven. 

3. Alle vreemdelingen, die hier te lande 
_komen, zijn verplicht zich binnen vier en twin
tig uren daarna in persoon aan te melden, 
hetzij bij het hoofd van °politie der gemeente 
aan de grenzen of ter plaatse van eerste aan
komst, hetzij bij het hoofd van politie ter 
plaatse van eerste nachtverblijf, hetzij bij 
een ambtenaar, door een dier hoofclen van 
politie aangewezen. 

Indien een gezin hier te lande komt, kan 
met goedvinden van 'een der ambtenaren, in 
het voorgaande lid bedoeld, · de aanmelding 
van de tot het gezin behoorende pe:rsonen 
door een hunner geschieden. 

4. Alle vreemdelingen zijn te allen tijde 
verplicht aan eene vordering van een ambte
riaar, -als bedoeld in artikel 2!l, om zich op een 
bij de vordering aangegev'en tijd en plaats bij 
het hoofd van politie ter plaatse, waar zij 
hunne woon- of verblijfplaats hebben of ver
toeven, of een door dat hoofd van politie aan
gewezen · ambtenaar aan te melden, gevolg te 
geven. 

De vordering, bedoeld in - het ,roorgaande 
lid, wor_dt hetzij mondeling of schriftelijk ge
richt tot dengene, wien zij aangaat,_ hetzij ge
daan bij algemeene bekendmaking. Die be
kendmaking geschiedt · op de wijze, ~oor den 
Inspecteur of door het hoofd van politie bepaald. 

5. Wordt eene verplichting, ais' bedoeld 
bij een der artikelen 3 of 4, niet nagekomen, 
da.n kan de betrokken vreemdeling door een 
ambtenaar, als bedoeld in artikel 28, worden 
voorgeleid. 

6. De vreemdeling is verplicht tot het naar 
waarheid -geven van alle gevraagde inlich
tingen betreffende zijne identiteit; nationaliteit, 
tegenwoordige en vroegere_ , militaire verhou
' ding tot eene buitenlandsche mogendheid, 
tegenwoordige en vroegere middelen van be
staan en zijne tegenwoordige en vroegere 
woon- of verblijfplaats. Deze verplichting 
bestaat tegenover elk dei ambtenaren, be
doeld in artikel 28. 

7. Aan den vreemdeling, die zich heeft 
·aangemeld of •die is voorgeleid, wordt, indien 
hij° nog geene identiteitskaart heeft, door of 
vanwege het hoofd van politie ten bewijze 
van de aanmelding of voorgeleiding · eene 
identiteitskaart uitgereikt van het model, 
vastgesteld door den Inspecteur. Hiervan 

:is• 
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wordt door of vanwege liet hoofd van politie 
- . onverwijld schriftelijk mededeeling gedaan 

aan den Inspecteur en aan zoodanige ·andere 
. personen, als deze noodig mocht oordeele~. 

Van verdere aanmelding o_f voorgeleiding 
- . geschiedt ten bewij~e_ daarvan aa.nteekening 

op de identiteitskaart. 
8. Bij voorgenomen vertrek uit Nederla.nd 

is de vreemdeling verplicht de identiteitskaart 
in persoon ter afstempeling aan te bieden a.an 
het hoofd van politie ter plaatse van la.a.tste 
nachtverblijf of een door da.t hoofd van politie 
aangewezen ambtenaar. 

De identiteitska_art wordt aan de grenzen 
ingenomen. Hiervan wordt onverwijld mede
deeling gedaan aan den Inspecteur. 

9. Het is d~n vreemdeling, wien eene 
identiteitskaart is uitgereikt, verboden zich 
van die kaart te ontdoen of die te vernielen 
of geheel of gedeeltelijk onbruikbaar te :i;naken. 

Het is verboden zich met behulp van eene 
aan een antler uitgereikte identiteitskaart 
voor een antler uit te geven. 

10. De vreemdeling, wien eene identiteits
kaart is uitgereikt, is verplicht deze s·teeds 
bij zich te dragen en op eerste aanvraag te 
vertoonen aan een ambtenaar, als bedoeld in 
artikel 28, zoomede aan dengene, die hem 
huisvesting verleent. 

Van verlies of vermissing van de ident~teits
kaart geeft de vreemdeling zoo spoedig mogelijk 
in persoon k~nnis aan het hoofd' van politie 
ter pla.atse, waar hij vertoeft, tot het bekomen 
van eene nieuwe identiteitskaart. 

11. Indien ten opzichte van een vreem
deling bijzondere maatregelen van ~oezicht 
noodzakelijk 'w'orden geacht, doet ten bewijze 
daarvan het hoofd van politie ter plaatse, 
waar de vreemdeling vertoeft, hem al of niet
op last van den Inspecteur en onder inneming 
van de identiteitskaart, indien deze was uit
gereikt, een controlepas uitreiken van liet 
model, vastgesteld door den Inspecteur. 
Hiervan wordt, onder opgave van redenen, 
door of vanwege het hoofd van politie onver
wijld schriftelijk mededeeling ge4aan aan den 
Inspecteur en aan- zoodanige andere personen, 
als deze noodig mocht oordeelen. Ten aan
zien van den controlepas zijn de artikelen s· 
tot en met 10 van overeenkomstige toepassing. 

12. De vreemdeling, wien een controlepas 
is uitgereikt, is verplicht : _ 

1 o. om in persoon van elke· adresverandering 
binnen de gemeente, waar hij vertoeft, bin!len 
vier en twintig uren mededeeling te doen aan 

' het hoofd der plaatselijke politie of een door 

dat hoofd van politie aangewezen ambtenaar ; 
2°. om in per;oon van elke overbrenging 

van zijne woon- of verblijfplaats naar eene 
andere gemeente te voren mededeeling te doe11. 
aan het hoofd van politie ter plaatse van 
vertrek of een door dat hoofd van politie aan
gewezen ambtenaar en binnen vier en twintig 
uren na. a.ankonist bij het hoofd van politie 
der andere gemeente of een door dat hoofd 
van politie aangewezen ambtena.ar; 

3°. oin zich op de tijden en plaatsen, door 
of va.nwege het hoofd van politie ter plaa.tse, 
waa.r hij vertoeft, aa.ngegeven, in persoon 
a.an te melden ; 

4°. om zich te gedragen ·naar de verde!'e 
aa.nwijzingen, hem door of va.nwege het hoofd 
van politie ter plaatse, waar hij vertoeft, in 
het bela.ng van het op hem te houden toezi~ht 
gegeven. 

13. Van elke aanmelding of mededeeling, 
voorgeschreven bij artikel 12, geschiedt ten 
bewijze daa.rvan aanteekening op den con
tri\lepas. 

Van eene adresverandering of overbrenging 
van woon- of verblijfplaats, als bedoeld in 
a.rtikel 12 onder 1°. of 2°., · en van een maa.t
regel van toezicht, getro:ffen ingevolge artikel 
12 onder 3°. o"f 4°., wordt, voor zoover betreft 
bedoelden maatregel van toezicht, onder 
opgave van redenen, door of vanwege het 
hoofd van politie onverwijld- schriftelijk mede
deeling gedaan aan den Inspecteur. Gelijke 
mededeeling geschiedt, indien zoodanige maat
regel al of niet op last van den Inspecteur 
wordt ingetrokken of gewijzigd. 

14. Indien ten opzichte van een vreem
deling, wien een controlepas is uitgereikt, 
bijzondere maatregelen van· toezicht niet 
langer noodzakelijk voorkomen, kan die pas 
door het hoofd van politie der gemeente, waar 
de vreemdeling zijne woon- of verblijfplaats 
_heeft, worden ingetrokken, nadat. bedoeld 
hoofd van politie zich heeft vergewist, dat 
tegen de intrekking bij · den Inspecteur geen 
bezwaar bestaat. Van de intrekking wordt 
onverwijld schriftelijk mededeeling gedaan 
aan den Inspecteur. 

De intrekking van den controlepas geschiedt 
onder uitreiking van eene identiteitskaart ten 
bewijze van plaats g~vonden aanmelding of 
voorgeleiding. 

15. De hoofden ·van plaatselijke pofitie 
zijn bela.st iµet het doen houden en dpen bij
houden van een register, waarin, voor zoover 
uoodig onder vermelding van redenen, aan
teekening gesqhiedt: 
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1°. van elke aanmelding of voorgeleiding 
van een vreemdeling overeenkomstig · dit 
reglement ;· 

2°. van elke uitreiking ,~an eene identiteits
kaart of van cen controlepas ; 

30_ van elke adresverandering of overbren
ging van woon-• of verblijfplaats, als bedoeld 
in artikel 12 Ol}der 1 °. of 20. ; 

40_ •van elken maatregel van toezicht, ge
troffen ingevolge artikel. 12 antler 3°. of 4°., 
zoomede van elke intrekking. of wijziging van 
'zoodanigen maatregel; · · 

5°. van elke intrekking van een controlepas ; 
6°. van elke toepassing van artikel 19, 

tweede lid, van artikel 20, eerste lid, of van 
artikel 31 onder 7°. ; · 

7°. van hetgeen verder door den Inspecteur 
mocht worden _voorgeschreven. 

Het model van het register wordt door den 
Inspecteur vastgesteld. 

16. De Inspecteur is belast met het doen 
houden en doen bijhouden van een centraal 
register betreffende identiteitskaarten en een 
centr;i,al register betreffende controlepassen, 

Hij draagt zorg, dat geleidelijk aan alle hier 
te lande vertoevende vreemdelingen identi
teitskaarten worden uitgereikt. 

Hij voorziet de. hoofden van plaatsel,jke 
politie van de ~egisters en · formulieren, bc
noodigd voor de uitvoering van dit reglement. 

Hij verstrekt aan de burgerlijke en i:nilitaire 
colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, 
de gevraagde gegevens uit de centrale registers. 

17. De Inspecteur zorgt voor de richtige 
uitvoering van dit reglement.-

Hij geeft daartoe bevelen aan de hoofden 
van plaatselijke politie. 

Hij gedraagt zich ten deze naar de ;i,an
wijzingen van Onze Ministers van Justitie, 
van Binnenlandscb,e Zaken, van Oorlog of 
van Buitenlandsche Zaken. 

Eenc cornmi~sie van advies, bestaande uit 
vier leden (met plaatsvervangers), waarvan 
elk Onzer voornoemde Ministers er een (met 
een plaatsvervanger) aanwijst, staat den 
Inspecteur . ter • zijde. De commissie wordt 
door hem gehoord in zake alle belangrijke 
vragen van toepassing'· van <lit. reglement en 
in het bijzonder van artikel 19. Hij verstrekt 
aan de commissie _alle gegevens, ·well:e deze 
wenscht te ontvangen. · 

18. De procureurs-generaal, ~ungeerende 
directeuren van politie, zien, elk- binnen zijn 
ressort·, toe op de uitvoering van dit reglement. 

Zij vestigen d~ aandach~ van den, ·fuspecteur 

0 p hetgeen, na&r hun _oordeel, eene ric_htige 

uitvoering van dit reglement vordert. Oor
deelt de Inspectem' daaraan geen gevolg te 
moeten gevon, dan roept hij de beslissing ·in 
van Onzen Minister van Jnstitie. · 

Kan door bijzondere omstandigheden het 
optreden van , den Inspecteur niet warden 
afgewacht, dan komen mede aan de procureurs
generaal, fungeerende directeuren van politie, 
alle bevoegdheden toe, _biJ of krachtens dit 
regleinent aan den Inspecteur toegekend. 
Van elke toepassiirn Yan <lit lid wordt zoo 
spoedig mogelijk schriftelijk mededeeling ge
daan aan.den Inspecteur. 
· 19. De Inspecteu~ is bevoegd aai;i. een 

vreemdeling, die· gevaarlijk wordt geacht 
voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid 
of zedelijkheid, of die zich niet gedraagt nalj,r 
de bepalingen, vastgesteld bij of krachtens 1 

dit reglement, eene bepaalde verblijfplaats 
aan te -wijzen en ,hem daarheen te doen over
brengen, of wel hem het verblijf op bepaalde 
plaatsen van het rijk in Europa te ontzeggen 
en hem· daaruit te. doen verwijderen. · De 
aanwijzing van eene plaats binnen een in 
staat van oorlog of van beleg verklaard ge
deelte van het grondgebied des rijks als be
paalde verblijfplaats geschiedt, tenzij als 
bepaalde verblijfplaats wordt aangewezen een 
daartoe bestemd kamp, vluchtoord of quaran
taine-station, niet dan na verkregen overeen
stemming met het militair gezag. 

Aan een vreemdeling, die door het hoofd 
van politie eener gemeente voor de toepassing, 
van het eerste lid i_s voorgedragen, kan dat 
hoofd van politie, in ·afwachting van de be
slissi,ng van den Inspecteur, die gemeente 
a.ls bepaalde verblijfplaats- aanwijzen, of eene 
bepaalde verblijfplaats in die gemeente aan
wijzen en hem daarheen doen overbrengen, 
of wel het verblijf op bepaalde plaatsen van 
de gemeente ontzeggen en hem daaruit doen 
verwijderen, onder verplichting om daarvan, 
onder opgave van redenen, onverwijld sch~if
telijk mededeeling te doen aan den Inspecteur. 
Onder gelijke verplichting kan het hoofd van 
politie den getroffen maatregel info·ekken of 
wijzigen. _ 

Voor zooveel betreft een in staat van oorlog 
of van beleg verklaard gedeelte van het grond
gebied des rijks, kan mede het militair gezag 
een vreemdeling voor de toepas~ing van het
eerste lid voordragen.· Het voorgaande lid 
is van overeenkomstige toepassing. 

20. Een vreemdeling, die gevaarlijk wordt 
geacht voor de openbare gezondheid, kan 
door het hoofd van J?olitie ter plaatse, waar 
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hij zich aanmeldt of wordt aangetroffen, 
worden opgezonden naar een · qnarantaine
station. Van de opzending word~ onverwijld 
mededeeling gedaan aan den Inspecteur. 

De directeur va.n. het quarantaine-station 
ontslaat den vreemdeling uit d~ quarantaine, 
zoodra deze niet langer noodzakelijk voor
komt. De laatste zin van het voorgaande 
lid is van overeenkomstige toepassing. Is 
den vreemdeling een controlepas uitgereikt, 
dan wordt van het voorgenomen ontslag te 
voren tijdig mededeeling gedaan aan het hoofd 
van politie ter plaatse, waar het quarantaine
station is gevestigd. 

21. De- vrijheid van hier te lande vertoe-
vende vreemdelingen om zich naar het buiten

' land te_ begeven, wordt door de toepassing 
• van maatregelen van aan wijzing of ontzegging 
van verblijf niet verkort. 

Alle maatregelen van aanwijzing of ont
zegging · van verblijf, getroffen ingevo~ge dit 
reglement, kunnen door den Inspecteur wor-
den ingetrokken. · 

22. De kampen, vluchtoordeil en quaran
taine-stations, welke als verblijfplaats, voor 
vreemdelingen kunnen strekken, worden aan
gewezen door en staan onder beheer van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De directeuren van kampen, vluchtoorden 
en quara.ntaine-stations, als b~doeld in het 
voorgaande lid, verschaffen aan den Inspecteur 
alle gegevens, welke deze wenscht te ont: 
vangen. 

23. Het is den vreemdeling, wien eene 
bepaalde verblijfplaats is aangewezen- of we_l 
het verblijf op bepaalde plaatsen van het rijk 
in Europa is ontzegd, verboden de hem aan-

. ~ gewezmi verblijfplaats te verlaten of zich op 
de hem ontzegde plaatsen te bevinden. 

.. 24. Als autoriteiten, bedoeld in artikel 3 
der wet van 17 Juni 1918.(Staatsblad n°. 410), 
worden aangewezen de directeuren van kampen, 
vluchtoorden of quarantaine-stations, als'
mede de hoofden va:ri. politie ter plaatse, waar 
de vreemdeling zich bevindt. 

25. Onze Ministers van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken, van Oorlog · en van· 
Buitenlandsche _Zaken zijn bevoegd voor
schriften vast te stellen ter verzekering van 
eene richtige uitvoering van <lit reglement. 

Voor zoover algemeen of voor vreemdelingeri 
verbindende voorschriften warden· gegeven, 
wprden zij bekendgemaakt in de N ederlandsche 
Staatscourant. 

Overtreding van de krachtens d1t artikel 
vastgestelde, algemeen of voor vreemdelingen 

verbindende voorschriften wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
.geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

26. Overtreding van de artikelen 3, 4, 
eerste lid, 6, 9, 10, 12, 23 en 31 onder 4°., 
voor zoover betreft de artikelen 9 en 10, al 
of niet in verbinding met artikel 11, laatsten 
zin, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee ma.anden _of geldboete van ten 
hoogste duizend .gulden. 

Overtreding van een der artikelen 3, 4 of 12 
onder 1°. tot en met 3°., is niet strafbaar, 
indien 'blijkt, dat daarvoor eene geldige reden 
bestond en dat, indien die reden heeft opge
houden te bestaan, onverwijld daarna alsnog 
aanmelding of mededeeling in perso.on heeft 
plaats gehad bij het hoofd eener plaatselijke 
politie of een door dezenaangewezenambtenaar. 

27. Hij die er zijn be~oep van maa,kt · aa,n 
personen nachtverblijf te verschaffen en nalaat 
in het register, bedoeld hij artikel 438 van het 
Wetboek van Strafrecht, aan te teekenen of 
te doen aanteekenen de gemeenten van uit
reiking en de nummers van de identiteitskaar
ten en van de controlepassen van de vreem
delingen, die een nacht in zijn huis hebben 
doorgebracht, woidt gestraft met. hechtenis 
van ten hoogste · zes dagen of geldboete van 
ten hoogste vijf en twiht'ig gulden. 

28. Met de opsporing van de feiten, straf
baar gesteld bij of krachtens dit reglement, 
zijn, behalve de bij ·artikel 8 van _het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be
last alle ambtenaren van rijks- en gemeente
politie, de marechaussee, de ambtenaren der· 
invoerrechten en accijnzen en de personen, 
beeedigd krachtens artikel 50 der wet van 23 Mei 
1899' (Staatsblad n°. 128). 

29. Van elk opmaken van ee11 proces
verbaal wegens een feit, strafbaar gesteld bij 
·of krachtens dit reglement, en van den afloop 
van elke st_rafzaak betreffende zoodanig feit, 
wordt door de zorg van het openbaar ministerie 
onverwijld schriftelijk mededeeling gedaan 
aan den Inspecteur. 

90. -Dit reglement is riiet van toepassing op : 
1°. gezanten en andfre- diplornatieke amb

tenaren; consuls-generaal, consuls en •diplo
matieke koeriers van buitenlandsche mogend
heden, alsmede op de personen, door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken aange
wezen; 

2°. alle hier te lande hetzij ingevolge alge
·meene regelen van volkenrecht, hetzij 'ingevolge 
bij zondere overeenkomst gei"nterneerde personen. 

31. Di_t reglement. is mede van toepassing 
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op vreemde deserteurs en ontvluchte krijgs
gevangenen, met dien verstande : 

1°. dat. zij van de aanmelding, bedoeld in 
artikel 3,. zijn vrijgesteld, indien blijkt, dat zij 
zich binnen vier en twintig uren na hunne 
binnenkomst hier te lande hebben aangemeld, 
hetzij bij den commandant van ee~ doorlaat
post, hetzij · bij een brigade-commandant der 
Koninklijke Marechaussee ; 

2°. _dat de vaststelling van de hoedanigheid 
van vreemde deserteur of ontvluchte krijgs
gevangene geschiedt, hetzij in een quarantaine
station, als bedoeld in artikel 20, door een 
officier, daartoe door of vanwege Onzen Minister 
.van Oorlog aangewezen, hetzij door den 
naastbijzijnden garnizoenscommandant, wien 
de hoofden van plaatselijke politie daartoe de 
&e hunner beschikking staande gegev.ens ver

schafien; 
3°. dat aan alle vreemde deserteurs eri, 

onverminderd artikel 11, mede aan, die ont
vluchte krijgsgevangenen, te wier. aanzien 
zulks door den Inspecteur wordt noodig ge
oordeeld, een controlepas wordt uitgereikt; 

4°. dat op hen, nadat hun een controlepas 
is uitgereikt, mede de navolgende verplich
tingen rusten : 

a. om zonder toestemming van den Inspec
teur hunne woonplaats niet in eene 'bepaalde 
ge_meente te vestigen of naar eene ande:ie 
gemeente over ·_te brengen ; 

b. om zonder toestemming van den Inspec
teur geen militaire uniformkleeding te dragen ; 

5°. dat de vreemdeling, die op zijn contro]e
pas als vreemde deserteur of· ontvluchte 
krijgsgevangene is aangeduid, als zoodanig 
wordt aangemerkt, totdat het teg~ndeel is 
aangenomen, hetzij door den reohter, hetzij 
door den Inspecteur; 

6°. dat de contro]epas wordt- ingetrokken, 
indieri blijkt, dat degene, wien de pas is uit
gereikt, niet is een vreemde deserteur· of een 
ontvluchte krijgsgevangene, · in welk geval 
artikel 14, tweede lid, van toepa~sing is; 

7°. dat zij zoo spoedig mogelijk na hunne 
binnenkomst hier te lande worden opgezonden 
naar eene quarantaine-station, zulks door de 

' zorg van dengene, bij wien zij zich hebben 
aangemeld of voor wien zij zijn geleid, en die 
van de opzending onverwijld schriftelijk mede
deeling doet aa_n den Inspecteur. 

Onder vreemde deserteurs worden ten deze 
.verstaan alle vreemdelingen, die zich hebben 
onttrokken aan hunne verplichtingen ten aan
zien van den krijgsdienst tegenover eene 
buitenlandsehe mogendheid. 

32. Ons besluit van 24 Juli 1918 (Staats
blad n°. 470) wordt op het tijdstip van de 
inwerking1;reding van dit reglement ingetrokken. 

Ten aanzien van de op grond van dat be
shrit genomen maatregelen van aanwijzing 

-of imtzegging van verblijf is artikel 21, tweede 
lid, van overeenkon:istige toepassing . 

33. Dit reglement treedt in werking met 
ingang van 16 September 1918. 

Onze Ministers van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Oorlog en van Buiten
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat; belast met de uitvoerip.g van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal warden geplaatst 
en waarvan afschrift zal warden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Justitie, B. QRT. · 
, De ·11[ inister van Staat, 

111 inister van Binnenlandsclie Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE.· 
De Mini&ter va1i Buitenlandscl/,e Zciken, 

J. LOUDON. 
(Uit,geg. 21 Aug. 1918.) 

19 Aiigustiis 1918. BESLUIT, tot vernieti
ging van het besluit van den Raad der ge
meente Soest, van 28 Juni 1918, tot het 
verleenen van eene gratificatie aan elk der 
hoofden en onderwijzers, die in den loop 
van het jaar 1918 werkzaam zullen zijn 
aan eene der in die gemeente gevestigde 

· bijzondere lagere scholen. S. 322. 
Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
19 Juli 1918, n°. 13374/2, afdecling Onderwijs, 
tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Soest,· van 28 Juni 1918, waarbij 
met het oog op den grooten nood-9-er tijden, nit 
waardeering voor.de aan die gemeente bewezen 
en nog te bewijzen di_ensten, eene gratificatie 
wordt verleend aan elk der hoofden en onder
wijzers, die in den loop van het jaar 1918 werk
zaam zullen zijn aan eene dcr ·in die gemeente 
gevestigde bijzondere lagere scholen, en zulks 
voor het aantal weken, waarin zij zullen blijken 
te hebben gearbeid, tot zoodarig bedrag als 
met bijte]ling van al hetgeen als. vast salaris, 
duurtetoeslag of gratificatie van hun school
bestuur of uit 's Rijks kas wordt genoten, 
nooclig zal zijn om te komen tot de som, welke 
zij zouden hebben genoten, wanneer zij over 
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bedoeld tijdvak in dezelfde betrekking aan eene , 19 Juli 1918, nP. 13444/1, afdeeling .Onderwijs, 
van de gemeentescholen waren -werkzaam ge- tot vernietiging van het besluit van den Raad 
woest; der gemeente Gapelle aan den JJssel, van 5 Juli 
· Overwegende, dat de strekking van he't be- 1918, waarbij aan het personeel der beide bij-. 

sluit is aan het onderwijzend personeel der zondere lagere scholen in die gemeente eene 
bijzondere lagere , scholen in die gemeente in - toelage uit de gemeentekas wordt verstrekt tot 
die hoedanigheid de genoemde gratificatie te zoodanig bedrag, dat hun salaris, verhoogd 
verleenen; met die 'toelage, gelijk worde aan -het salaris 

Overwegende, dat door het toekennen van van het personeel der openbare lagerc scholen 
gemeentewege van gratificaties aan het onder- in die gemeente, welk besluit geacht wordt in 
wijzend personeel aan bijzondere lagere scholen, werking te zijn getreden den 28 Februari 1918; 
de gemeenteraad, zij het tijdelijk, een gedeelte Overwegende, dat de strekking van het be
van de bezoldiging van dit personeel ten, laste sluit is aan het onderwijzend personeel der 
van de gemeente brengt ; beide bijzondere lagere scholen in die gemeente 

dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de in die hoedanigheid de, genoemde toelage te 
strekking hebben om tegenover de bedoelde verstrekken; 
personen de billijkheid te- betrachten, in strijd Overwegende, dat door het verstrekken uit 
met artikel 3 derde lid, der wet tot regeling van de gemeentekas van toelagen aan het orider

, het lager onderwijs, aan de bijzondere lagere wijzend personeel aan bijzondere lagere scholen, 
scholen te Soest door dit Raadsbesluit van wege de gemeenteraad een gedeelte van de bezoldi
die gemeente middellijk geldelijke bijdragen of ging van dit personeel ten laste van de gemeen
eenige andere ondersteuning worden toegekend ; te brengt ; 

Gelet op de artt. 153 en 158 der gemeentewet dat derhalve; al moge het Raadsbesluit -de 
en op art. 3 der wet tot regeling van het lager strekking hebben om tegenover de bedoelde 
<_mderwijs; personen de billijkheid te betrachten, in strijd 

Den Raad van State gehoord, advies van met artikel 3, derde lid, der wet tot regeling 
6 Augustus 1918, n°. 19; van het lager onderwijs aan de beide bijzondere 

Gezien het nader rapport van Onzen voor- lagere scholen te Gapelle aan den IJssel door dit 
noemden Minister van 15 Augustus 1918, n°. Raadsbesluit van wege die gemeente middellijk 
15228, afdeeling Onderwijs ; geldelijke, bijdragen of , eenige andere onder-

Hebben goedgevonden en verstaan : steuning worden toegekend,; 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge- Gelet op de artikelen 153 en 158 der ge-

meente Soest te vernietigen wegens strijd met meentewet en op artikel 3 der wet tot regeling 
de wet. van het lager onderwijs ; 

Onze Minister van 'Binnenlandsche Zaken is Den Raad van State gehoord, advies van 6 
belast met de uitvoering van dit besluit, hot- Augustus 1918, n°. 18; 
welk in het Staa,tsblad geplaatst en in afschrift Gezien het nader rapport van Onzen vo9r
aan den Raad van State medegedeeldzal wordon. noemden Minister van 15 Augustus 1918, n°. 

Het Loo, den 19den Augustus 1918; 15226, afdeeling Onderwijs; 
WILHELMINA. Hebben goedgevonden en verstaan: 

·bovenvermeld besluit van den Raad der ge
meente Oapelle aan den IJssel te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

De 11:l in;ister van Staat, 
Minister van Binnenlands_che Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 7 Sept. 1918.) 

19 :Augustus 1918. BESLUIT, tot verniet1ging 
van het besluit van den Raad der genieente 
Oapelle aan den IJssel, van 5 Juli 1918, 
tot het verstrekken van eene toelage · uit 
de gemeentekas aan het personeel der beide 
bijzondere lagere scholen in die gemeente. 
s. 523. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, :Minister van Binnenlandsche Zaken, van 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
wqlk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
a.an den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

Het Loo, den 19den Augustus 1918. 

WILHELMINA. 

De .Minister van Staat, 
Jiinister ,van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. J). LINDEN. 

( Uitgeg. 7 Sept. 1918.) 
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19 Augustus 1918. BESLUI'.l', houdende wijzi
ging van het Consulair Reglement. Ko
ninklijk besluit van 1 Maart 1911 (Staats
blad n°. 83). S. 524 .. 

- •WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van ·Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken dd. 2 Juli 1918; Tweede 
Afdeeling, n°. 40636; · 

-Den. Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1918,· n°. 81) ; 

Gezieri het_'nader _rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 14 , Augustus 1918, Tweede 
Afdeeling, n°. 49436 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan,: 
a. in te trekken het Consulair Reglement' 

vastgesteld bij Ons Besluit van 1 M~art 1911 
(Staatsblad n°. 83) ; · 

b. vast te stellen het volgende Reglement 
op de oprichting van den consulairen dien st : 

HOOFDSTUK I. 

Van de bezoldigde consulaire ambtenaren. 

Art. 1. 1. De bezoldigde consulaire amb
j;enaren hebben den rang van aspirant-vice
consul, vice-consul, consul of consul-generaal. 

2. De bezoldigde. consulaire ambtenaren 
worden door Ons benoemd, bevorderd, ter 
beschikking gesteld en ontslagen. · 

Zij kunnen door Onzen Minister van Buiten
landsche Z1,ken worden geschorst. 

2. 1. Tot aspirant-vice-consul kunnen alle.en 
benoemd worden zij, die als candidaat voor 
den consulairen dienst zijn aangewezen en 
met goed gevolg het examen vo'or den con
sulairen dienst, bedoeld in art. 5 van dit 
reglement, hebben afgelegd. 

2. Tot vice-consul kunnen alleen benoemd 
worden zij, die gedurende den termijh, ge
noemd in art. 8 van dit reglement, als aspirant
vice-c~nsul hebben gediend. 

3. Tot consul of consul-generaal ,lrnnnen, 
behoudens het bepaalde in het volgend lid, 
alleen benoemd -worden zij, die de rangen van 
aspirant-vice-consul en vice-consul hebben 
doorloopen. 

4. Echter kunnen tot consul of consul
generaal ook benoemd worden zij, van wie de 
Commissie, bedoeld in art. 6 van dit-reglem(lnt, 
verklaart op het desbetreffend verzoek om 
advies van· Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken, dat zij naar hare meening vol<;loende 
kennis en ervaring bezitten , om zonder _het 
afleggen der exainens, · aangegeven in de artt. 3 
en 5- van dit reglement, tot den ·consulairen 
dienst te warden_ toegelaten. 

3. 1. Telkens wanneer het belang van den 
dienst zulks eischt, wordt de aanwijzing a.ls 
candidaat voor den consulairen dienst voor
bereid door eene ·commissie, daartoe door 
Onzen: Minister van Buitenlandsche Zaken 
aangewezen, bestaande uit vijf leden, onder 
welke het hoofd der Afdeeling van het Depar
tement van Buiten!andsche Zaken, welke 
bela~t is -met de behan:deling der consulaire 
zaken, bijgestaan door een secretaris. 

2. Deze Commissie plaatst binnen veertien 
dagen na ontvangst van eene opgave van het 
aantal candidaten, voor den consulairen dienst 
aan te wijzen, eene oproeping in de Neder
landsche Staatscoiirant, waarbij tevens het 
bovenbedoelde aantal wordt vermeld, alsmede 
plaats en datum van het examen. Deze 
oproeping wordt· door de Commissie herhaald 
zoovele _malen als zij zulks gewenscht acht. 

3. B~j haar onderzoek naar de aanbevelens
waardigheid van dy personen, die zich bij haar 
hebben aangemeld, let de Commissie op hun 
verleden, hunne geschiktheid voor hunnen 
toekomstigen werkkring en hunne algemeene 
ontwikkeling. 

Zij onderwerpt hen aan een vergelij~end 
examen, waarbij moet blijk worden gegeven : 

1 °. van vaardigheid om _schriftelijk in goed 
Nede.rlandsch eene zakelijke uiteenzetting of 
beschrijving te leveren, een stuk Nederlandsch 
behoorlijk te lezen en zich van het gelezene 
goed rekenschap te geven, alsmede 0111 Fransch, 
Duitsch en Engelsch proza goed te vertalen 
in het Nederlandsch en zich van die vreemde · 
talen practisch mondeling en schriftelijk te 
kunnen bedienen ; 1 

2°. van eenige handelskennis; eenige kennis 
van handelsrekenen, van boekhouden, van 
handelsaardrijkskunde, van handelsgeschie
denis en van de Staatsinstellingen van 
Nederland en zij1{e Kolonien, alsmede van 
bekendheid met· de grondb(;ginselen der Staat
huishondkunde. 

4. De Commissie kan het examen, al naar 
zij wenschelijk. acht, schriftelijk of mondeling 
afnemen. , 

5. De Commissie 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 niet te korten tijd -in den handel 
practisch werkzaam geweest is. · 

7. Zij, die zich wenschen te onderwerpen 
aan het onderzoek, bedoeld in het derde lid 
van dit artikel, moeten mannelijk Nederlander 
zijn, en in den loop van het ,jaar, waarin. het 
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onderzoek plaats vindt, den leeftijd van 21 jaar 
bereikt hebben. Zij melden zich daartoe 
binnen den termijn, bij de oproeping vermeld; 
bij den secretaris der Commissie - aan, met 
overlegging van een bewijs van Nederlander
schap, een uittreksel uit hunne geboorteakte, 
een kort relaas van het onderwijs, door hen 
genoten, eene verklaring van goed maatschap
pelijk gedrag en hunne diploma's, getuigschrif
ten of eindrapporten. Indien er voor hen 
uitzicht bestaat am· na hunne aanmelding nog 
diploma's, getuigschriften of eindrapporten 
te verkrijgen, deelen zij dit mede, en zoo spoedig 
'mogelijk na de verwerving zenden zij die 
stukken aan den secretaris der Commissie 
in, Tevens deelen zij mede ·welke verplich
tingen zij· nag te vervullen hebben ten aanzien 
van den militairen dienst_ 

8. Birmen twee maanden na afloop van ·het 
examen brengt de Commissie aan Onzen 
::iiinister van Buitenlandsche Zaken een ver
slag nit, waarin zij haar oordeel uitspreekt 
over de personen, die voor aanwijzing in aan
merking komen, met opgaaf der volgorde, 
waarin zij naar hare meening behooren te 
warden geplaatst. 

9_ · Na ontvangst van dit rapport warden 
binnen eeile maand door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken de candidaten voor 'den 
consulairen dienst aangewezen. 

4. 1. De candidaten voor den consulairen 
clienst moeten zich -uiterlijk binnen twee jaar 
. na hunne aanwijzing -schriftelijk bij Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken aanmelden 
tot het afleggen van het examen voor den 
consulairen dienst, bedoeld in art. 5. 
··2. Wanneer zij zich in staat achten met goed 

g'evolg het examen te doen, geven zij 'cl.aarvan. 
kennis' aan Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken, die alsdan bepaalt wanneer het exarnen 
zal worden gehouden, met dien verstande dat 
het examen wordt afgenomen zoo mogelijk 
uiterlijk zes maanden nadat de aanmelding 
heeft plaats gehad; 

Bij· deze kennisgeving leggen zij• over eene 
verk!aring omtrent hun gezondheidstoestand, 
af te geven door een geneeskundige,' aan te 
wijzen door Onzen Minister voornoemd, waar
;,it o. a. blijkt of zij lichamelijk ongeschikt 
zijn voor het verblijf in een bepaald klimaat. 

3. Terzake van hunne voorbereidende'studie 
worden hun vanwege Onze~ Minister van 
Buitenlaildsche Zaken de noodige aanwijzingen 
verstrekt. · 

4. De candidateil voor den consulairen 
dienst zijn verplicht omtrent hunne studie en 

v6orts omtrent hun gedrag aan O_nzen Minister 
van Buit(U}landsche Zaken alle inlichtingen 
te verstrekken, 'die hij direct of indirect, mon
deling of schriftelijk, van- hen verlangt en alle · 
desbetreffende wenken van den Minister voor
noemd te volgen. 

5. vVegens aanhoudende ziekte en wegens 
plichtsverzuim en wangedrag van de candi
daten ·voor den consulairen dienst kan Onze 
genoemde Minister, ' te zijner beoordeeling, 
hunne aanwijzing als zoo<;l.anig iµtrekken. 

6. Het candidaatschap vervalt voor hen, 
die zich voor het examen niet binnen den ter
mijn, omschreven in het eerste lid, hebben 
aangemeld. 

7. Wanneer een candidaat voor den con
sulairen dienst voor de eerste maal niet slaagt 
bij het afleggen van het examen, kan hij het 
nag eenmaal herhalen binnen een termijn, in 
overleg met de Commissie, te bepalen door 
Onzen :Minister van Buitenlandsche Zaken. 

8. Voor hen, die zich na hunne aanwijzing 
aan de studie. van rechts- of staatswetenschap 
aan eenc Universiteit wijden, .. of cursussen 
van hooger handelsonderwijs, hetzij in Neder
land hetzij in het buitenland volgen, of wel 
in handel of industrie ,practisch werkzaam 
zijn, kan de termijn, genoemd in het eerste 
lid, door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken met ten hoogste een jaar warden ver
lengd. Gelijke verlenging kan op grand van 
welbewezen ziekte of op grond van. andere 
buitengewone omstandigheden - ter beoor
deeling van Onzen genoemden Minister. -
door dezen warden toegestaan. 

5. Het examen voor den consulairen dienst 
omvat: 

-I. De Nederlandsche, ]!'ransche, Engelsche 
en Duitsche talen, waarin de candidaat zich 
schriftelijk en mondeling juist moet kunnen 
uitdrukken. Kennis van eenige andere .:reem
de taal strekt tot aanbeveling. 

Ha. · Het Nederlandsch burgerlijk recht en 
wel voornamelijk Boek I, II en- III Burgerlijk 
Wetboek, en de wet houdende Algemeene 
Bepalingen der Wetgeving van het Koninkrijk; 

b. de voornaamste bepalingen van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering ; 

'c. het Nederlandsch handelsrecht, in het 
bijzonder het zeerecht; -

d. kennis in hoofdzaken van het volken·
recht; 

e. de strekking der voornaamste Neder
'iandsche verdragen op handelsgebied; 

/. de verplichtingen en bevoegdheden der 
Nederlandsche consulaire ambtenaren, zooals. 
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die omschreven zijn in de ,,Handleiding van 
den .Nederlandschen consulairen · ambtenaar", 
in de wetten betreffende de bevoegdheid der 
consulaire ambtenaren tot het opmaken van 
burgerlijke akten en de consulaire rechtsmacht, 
alsmede in de consulaire conventies ; 

g. de voornaamste b_epalingen van het 
Nederlandsch strafrecht en de strafvordering. 

Illa. De grnote 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 '\Vest-Indische be
langen; 
· c. de handelsgeschledenis van den nieuweren 

tijd; 
d. de wijze van voortbrenging der voor-· 

naamste Nederlandsche en Koloniale artikelen; 
e. de inrichting der Nederlandsche handels

en scheepvaartstatistiek. 
2. De candidaten voor den consulairen 

dienst, die aan eene der Nederlandsche Univer
siteiten den graad van doctor in de rechts
wetenschap · hebben verworven, zijn vrijge
steld van het examen in de-vakken, venneld 
sub II, littera a, b. en g. De candidaten voor 
.den consulairen dienst die aan eene der Neder
landsche Universiteiten den graad van doctor 
in de Staatswetenschappen hebben verworven, 
zijn vrijgesteld van het vak, venneld sub II, 
littera d. De candidaten voor den consulairen 
dienst,, die aan de Nederlandsche Handels
hoogeschool het doctoraat in de handelsweten
schap hebben verworven, zijn vrijgesteld van 
het examen in de vakken, venneld sub II 
littera a, b en c en sub III littera c en e. 

6. 1. Het examen v.oor den consulairen 
dienst wordt in het openbaar gehouden te 
's-Gravenhage bij voorkeur in ·de tweede helft 
van de maand April of van de maand October. 

2. Tijd en plaats van het exa)llen worden 
vooraf in de Staatscourant afgekondigd. 

3. Het examen voor den consulairen dienst 
wordt [!,fgenomen door eene commissie, door 
Ons benoemd, bestaande uit een voorzitter en 
4' leden. 

4. In die Commissie heeft zitting een reehts
geleerde bekend met de rechtspraktijk, een 
vertegenwoordiger van den handel, en, zoo 
mogelijk, een consul-generaal of consul of 
oud-consul-generaal of oud-corisul. Een ambte
naar van het Departem:ent van Buitenlandsche 
Zaken -wordt door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken aan die Commissie als secre
taris toegevoegd. 

5. De ,Commissie kan zich bij het afnemen 

van het examen doen bijstaan door deskun
digen, ha vooraf daartoe machtiging te hebben 
verkregen van Onzen Minister van Buiten
lands~he Zaken. 

6. Bij ontstentenis van den voorzitter of 
van een der leden wordt door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken tijdelijk in de ver
vanging vootzien. 

7. De Commissie wordt door haren voor
zitter tot-het afnemen van het examen opge
roepen, wanneer de Minister oordeelt dat daar 0 

aan behoefte bestaat. 
8. _ De Commissie brengt aan voornoem -

den Minister schriftelijk verslag uit van het 
examen. 

7. Zij, die inet goed gevolg het examen 
voor den consulairen dienst hebben afgelegd, 
warden bimien drie maandcn nadien tot as
pirant-vice-consul aangesteld. 

8. 1. Drie jaren na hunne aanstelling als 
zoodanig kunnen de aspirant-vice-consuls tot· 
vice-consul worden bevorderd. 

2. Voor hen, wien krachtens het achtste 
lid van art. 4 verlenging is toegestaan van den 
termijn, binnen well.en examen moet worde{i 
afgelegd, kan de termijn van drie jaren, be
doeld in het vorige lid, met den duur der ge
noemde \'-erlenging verminderd worden indien 
Onze Minister van Buitenlandsche Zaken 
daartoe tennen aanwezig acht. 

9. 1. De ·consulaire ambtenaren worden 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
werkzaam gesteld bij zijn Departement, bij 
een Geza:iJ.tschap of bij een Consulaat-Gene
raal ·of Consulaat of wel ter beschikking gesteld 
van het hoofd van eenig ·antler Departement 
van Algemeen Bestuur in Nederland, Nede'r-. 
landsch Oost- of '\Vest-Indie, een en antler met 
dien verstande d;t de aspirant-vice-consul 
zoo mogeljjk althans een deel van zijn dienst
tij d in het buitenland werkzaain zij. 

2 .. Zij kunnen ook word.en belast met de 
waarneming van een consulairen post, met 
dien verstande dat de aspirant-vice-consuls 
slechts in aanmerking kunnen komen ·voor de 
tijdelijke waarneming van een consulairen post. 

10. Nadat de vice-consul vijf jaren als zoo
danig heeft dienst' gedaan kan hij tot consul 
warden bevorderd. , 

11. Nadat de consul vijf jaren als zoodanig 
heeft dienst gedaan kan hij tot consul-generaal 
warden bevorderd. 

12. 1. Aan een consul-generaal kan een · 
diplomatieke titel worden ·verleend vo.or_ den 
tijd gedurende welken hij een bepaalden post 
vervult, wanneer dit door Ons wcnschel\jk 

I, 
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wordt geacht voor de goedc vervulling van 
dien po.st. 

2. Eveneens zal een diplom&tieke titel 
kunnen worden verleend aan een consulairen 
ambtenaar, wien een bijzondere zending naar 
een bcp&ald land is opgedragen. · -

3. Bij. o~tslag of overplaatsing · of bij het 
eindigen der bijzondere zending, bedoeld in 
het vorige lid, vervalt die titel van rechtswege. 

4. .Ook kan uit hoofde van de reden, ver
meld in lid 1 van dit artikel, door Ons aan een 
consulairen ambtenaar de titel worden ver
leend van den rang onmiddellijk volgende op 
dien, wellrnn hij bekleedt. 

5. Het verleenen van dien titel brengt 
geene verhooging van bezoldiging mede. -

13. 1. De aspirant-vice-consuls gcnieten 
eene bezoldiging van f 1500.- per jaar, 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gestelq., kan hun bovendien een · ver
goeding voor verbFjf, door Ons te bepalen, 
worden toegekend. 

14. 1. De vice-consuls genieten eene, be
zoldiging van f 2000 per jaar; dit be.drag wordt 
na drie jaren dienst als zoodanig met f 500 en 
·na vijf jaar verderen dienst met f 500 verhoogd 
totdat een bcdrag van f 3000 is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worq.en werk
zaam gesteld kari hun bovendien een vergoe
ding voor verblijf,.door Ons te bepalen, worden 
toegekend, voor zooveel hun niet krachtens 
art. 18 reeds eene vergoeding toekomt. -

15. De consuls genieten eene bezoldiging 
van f 3000 per jaar, welke bezoldiging na elkc 
vijf jaren dienst als zoodanig met f 1000 wordt 
verhoogd, tot dat een be drag 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. 

17. 1. Door Ons kan aan een consul
generaal, die ten minste 10 jaren als zoodanig. 
werkzaam is geweest en daarbij zijne taak 
steeds ten genoegen van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken heeft vervuld, cene 
jaarlijksche toelagc wordcn verleend van 
f 1000. 

2. Telkens na vijf jaren kan deze toelage 
met f 1000 worden verhoogd. · 

18. 1. De consuls-generaal en de consuls, 
alsmede de vice-consuls. die anders dan ter 
tijgelijke vervanging van een titula~is, een 

. . ' 

bedrag, als voor den post, door hen bekleed, 
is vastgesteld. 1 

2 Het bedrag der vergoeding voor verblijf, 
aan hen toe te kenn~n, wordt door Ons vocir 
elken post afzonderlijk vastgesteld. 

3. In geval van· overlijden wordt de ver
goeding voor verblijf, aan den consulairen 
ambtenaar toegekend, uitl:)etaald aan zijn 
gezin tot en met zes maanden na het over-
lijdfn. 

19. Aan de' consulaire_ ambtenaren, die :.an 
het hoofd van een post zijn geplaatst, kunnen 
de dienstuitgaven, voor zooverre Onze :Minister 
van Buitenlandsche Zaken <lit noodig mocht 
oordeelen," vergoed worden. 

20. 1. Bij definitieve plaatsing aan het 
hoofd van een post kan ter vergoeding cler 
kosten van vestiging 'aan den consulairen amb: 
~enaar door Ons eei:J. bedrag ,vorden toegekend : 

voor consuls-generaal van ten hoogste f 4500 ; 
voor consuls van ten hoogste f 3500 ;· 
voor vice-consuls van ten hoogste f 2500. 
2. Aan aspirant-vice-consuls kan bij uit-

2:ending naar overzeesche gewesten. voor kosten 
van uitrusting een bedrag v:an ten hoogste 
f 1500 worden toegekend, wanneer het te voor
~en is dat hunne uitzending ten minste drie 
jaar zal duren. 

3 .. Van deze bedragen kan restitutie ge
eischt worden indien de belanghebbencle 
binnen de· twee jaar op zijn verzoek wordt 
9vergeplaatst of uit eigen beweging den dienst 
verlaat. 

21. 1. In geval van plaatsing, overplaat
sing, eervol ontslag of ter beschikking stelling 
zullen ,aan de consulaire ambtenaren de reis-
en verblijfkosten van hun gezin naar hunnen 
post 9f naar Nederland vergoed worden . 

2. Hun eigen reis- en verblijfkosten worclen 
geregeld op den voet als door Ons vastgestelcl, 
of vast te stellen. 

3. In geval van overlijden van een consulair 
ambtenaar; als bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, ontvangt zijn gezin vergoeding 
voor de reis- en verblijfkosten naar Neder
land of naar de plaats waar het zich gaat 
vestigen. 

22. 1. Aan de consuls-generaal en de con
suls die aan het hoofd van een pqst staan, als

. mede aan de vice-consuls, die belast zijn met 
het. beheer van een post, indien dit beheer niet 
het karakter draagt e·ener tijdelijke vervan
ging van den titularis, kan een verlof worden 
yerleend: · 

consulairen post beheeren, genieten voorts a. indien zij zijn gevestigd op posten · in 
eene vergoeding voor verblijf tot zoodanig I Europa, Noord-Afrika, Klein:Azi/i en Syrie, 
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van drie maanden na een onafgebroken cllenst
tijd van 5 jaren ; 

b. indien zij zijn gevestigd op posten ge
legen binnen de keerkringen of daarmede ge
lijkgesteld, van 8 maanden na een onafgebroken 
diensttijd van drie jaren; 

c. indien zij zij1~ gevestigd · op andere posten 
dan die genoemd sub a en b, van 6 maanden 
na een onafgebroken diensttijd. van vier jaren. 

2. Bij tusschentijdsche overplaatsing van 
cen der groepen, hierboven bedoeld, naar een 
der andere, bepaalt Onze -Minister van Buiten
landsche Zaken, in verband met den tijd, 
welken de consulaire ambtenaar op zijne laatste 
standplaats heeft doorgebracht of en inhoeverre 
zijne overplaatsing als afbreking van den dienst 
wordt beschouwd. , 
. ·3, Van de ,verloven, hierboven bedoeld, 

moeten de consulaire ambtenaren een gedeelte 
in Nederland doorbrengen ter aanknooping 
van betrekkingen met Nederlandschc belang
hebbenden en voor" zoodanige andere bezig
heden, als Onze Minister van Buitenlandsche 
Zaken noodig mocht oordeelen. Onze Minister 
voornoemd bepaalt in elk geval afzonderlijk, 
het gedeelt~ der verloven, dat voor het doel,_ 
in bovenstaande zinsnede omschreven, zal 
warden besteed. 

4. Bij aankomst in Nederland wenden de 
consulaire ambtenaren zich onmiddellijk tot 
Onzeu- Minister van Buitenlandsche Zaken ter 
verkrijging van de no'odige instructies in ver
band met het doel, aangegev:en in het vorige lid. 

5. De duur der reis van de standplaats van 
de consulaire ambtenaren, bedoeld in lid 1 sub 
a en c, naar N ederland · en terug, berekend 
naar de kortste reisroute, is niet inbegrepen 
in het· verlof. 

6. Afgescheiden van het vcrlof, genoemd 
in lid 1 van dit artikel, kan aan de consuls
generaal en de consuls een verlof van zes weken, 
aan de vice-consuls en de aspirant-vice-consuls 
een verlof van vier weken warden verleend. 
Deze verloven warden niet als afbreking van 
den dienst in aanmerking gebracht. Geduren
de de verloven bedoeld in dit lid,' blijven de 
consulaire ambtenaren in het genot hunner 
volle vergoeding· voor · verblijf. Ingeval van 
ov-erschrijding van het verlof hierbovenbe
doeld, zal Onze Minister van Buitenlandsche 
Zaken beoordeelen in hoeverre en in \Welke 

.mate alsnog tot inhouding der vcrgoeding voor 
vcrblijf zal- warden overgegaan. 

7. In geval van afwezigheid wegens ziekte 
bepaalt Onze Minister van Buitenlandsche 
Zaken, in vcrband met den duur der ziekte, in 

hoeverre deze als afbrekirig van den dienst · 
wordt beschouwd, 

8. De reis- en verblijfkosten door de co"n
sulaire ambtenaren te makcn, zoowel voor zich
zelf als voor hun gezin, terzake van de ver
oven, bedoeld in lid 1 van dit artikel, warden 
hun vergoed op den voet, als door Ons vastge
steld of vast te stellen. 

9. Bjj tusschentijdsche verloven genit:ten 
de consulaire ambtenaren, genoemd in ·lid I 
van dit artikel noch voor zichzclf, ·noch voor 
·hun gezin · eene vergoedirig terzake van de 
kost~n hunner verlofreizen. · · · 

10. Wij . behouden Ons voor in elk voorko
mend geval te bepalen of en in hoeverre de , 
·kosten hunner verlofreizen vergoed zuijen 
·worden aan de vice-consuls en de aspirant
vice-consuls die tijdelijk een consulaire:µ post 
beheeren ter vervanging van den titularis, 
alsmede aan de vice-consuls en de aspirant
vice-consuls, die werkzaam gesteld zijn aan 
een Ge.zantschap, aan een Consulaat-Generaal 
of aan een Consulaat. 

ll. Gedurende hunne verloven blijve,n de 
consulaire ambtenaren in het genot hrinner 
jaarwedde, met dien verstande dat geene-jaar
wedde wordt genot~n voor den tijd dat het 
verlof langer dan een jaar duurt of geduurd 
J:\ceft. 

12. De termijn waarna de consulaire amb
tenaar· volgens de bepalingcn van dit reglement 
in aanmerking zoude kunnen komen voor 
rangs- of traktementsverhooging wordt ver
lengd met de~ duur van het verlof, door hem 
_buiten bezwaar van·•s Lands schatkist genoten. 

23. 1. De verloven der consulaire ambte
naren worderi behoudens de uitzondering, be
doeld in het volgend lid, verleend door Onzen 
Minister van Buit~nlandsche Zaken. 

2. Do onmiddellijke chef van een bezoldigd 
consulair ambtenaar is bevoegd.aan dezen een 

·verlof te verleenen, hetwelk den duur van vier 
weken · 's jaars riiet mag overschrijden, tenzij 
ziekte of buitengewone omstan~igheden · dit 
noodig maken. Van het verleenen van zoo
danig verlof geeft hij kennis aan Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken. 

24. 1. Bij afwezigheid met verlof of wegens 
ziekte van een consulair _ambtenaar, di0 een 
consulairen post beheert, wordt door Ons in 
elk afzonderlijk geval vastgesteld of, en zoo 
ja, tot welk bedrag zal warden gekort op de 
vergoeding voor verblijf, hem toegekend. 

2. Mede wordt_ door Ons .in elk geval" af
zonderlijk vastgesteld of, en zoo ja, tot welk 
bedrag aan den waarneu:i-er van den post eene 

I 

I 

·1 
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vergoeding voor verblijf zal worden td'egekend. 
,3. De waarnemer mag, zon_der voorafgaande 

machtiging van· Qnzen Minister van Buiten
landsche Zaken of van den_ titularis, · geen:e 
verandering brengen in de inrichting van den 
post. 

25. 1. De consulaire ambtenaren kunnen 
te alien tijde ter beschikking worden gesteld 
of _geschorst worden. 

2. -- Bij ter beschikking steliing kunnen de 
consulaire ambtenaren gedurende twee jaren 
in het genot blijven van ten hoogste twee
derde van 'het bedrag hunner bezoldiging. 

3. Ingeval de consulaire ambtenaren, die 
ter beschikking gesteld of geschorst zijn, weder
om in den consulairen dienst herst~ld :wotden, 
w~rden de termijnen, bedoeld in_ de art. 10, 
11, 14, 15, 16 en 17 van dit reglement ver
lengd met den duur der ter beschikking stelling 
of schorsing. 

4. De bepaling van het vorige lid geldt 
ook ten opzichte van consulaire ambtenaren, 
die tengevolg')_ van ziekte .gedurende een jaar 
niet in staat zijn geweest hun ambt waar te
nemen. 

26. Tot de bevc;,rdering van vice-consul, 
bedoeld in art. 8 en tot de verhooging van be
zoldiging, bedoeld in de artt. 14, 15 en 16, 
wor_dt alieen dan overgegaan, wanneer de con
sulaire ambtenaar zijn taak ten genoeg~n van 
Onzen lVIinister van Buitertlandsche 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 een andere vennootschap zijn. 

HOOFDSTUK II. 

Van de onbezolil,igde consul,aire ambtenaren. , 

28. 1, De onpezoldigde consulaire ambte
naren voeren in hierarchieke volgorde den titel 
van. consulair agei:i.t, vice-consul, consul en 
consul-generaal. 

2. Nederlanders, die eene voldoend zelf
standige positie hebben, genieten voor eene 
benoeming tot onbezoldigd consulair ambte
naar de voorkeur. 

29. Voor benoeming, ontslag en schorsing 
der onbezoldigde consulaire ambtenaren geldt 
het bepaalde bij art. 1 lid 2. 

30. Aan de onbezoldigde consulaire ambte
naren worden ter zake hunner aanstelling en 
commissie geene kosten in· rekening gebracht. 

31. De onbezoldigde consulaire ambte-

naren ontvangen._ geene geldelijke belooning 
voor hunne diensten. Wel behouden zij de 
c911sulaatrechten en de andere baten, hun toe
komende ingevolge de voorschriften welke 
bestaan of nog uitgevaardigd zullen worden. 

HOOFDSTUK III. 

Bepalingen aan alle consul,aire ambtenaren 
gemeen. 

32. 1. Bij de eerste aanva~rding van eene 
c_onsulaire betrekking leggen de consulaire 
ambtenaren den volgenden eed of belofte af : 

,,Ik zweer (beloof) dat ik de consulaire be
trekkingen, mij' opgedragen en later eventueel 
op te dragen, in alien deele 

0

getrouwelijk over
eenko~stig de Nederlandsche wetten en de 
voors~hriften, mij gegeven of nog te geven, zal 
vervulien, en dat ik in alles :haar mijn beste 
vermogen zal medewerken tot bevordering van 
den handel, de nijverheid, den landbouw en de 
scheepvaart van Nederland. Zoo waarlijk 
helpe mij God Almachtig (Dat, beloof ik)". 

2. Deze eed (belofte) wordt afgelegd in 
handen van Onzen lVIinister van Buitenland
sche Zaken of schriftelijk, en door den consu
lairen ambtenaar onderteekend, aan Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken toege
zonden. 

33. 1. De consulaire ambtenaren mogen 
geen consulaire betrekking eener ande.re Mo
_gendheid aanvaarden zonder Onze voorafgaande 
machtiging. 

2. Wanneer zij ophouden eene dergelijke 
betrekking te bekleeden gcven zij daarvan ken
nis aan Onzen Minister van Buitenlandsche· 
Zaken. 

34. 1. V oor elken · 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. · 

2. Zijn of komen er binnen dit ressort andere 
consulaire posten, dan verkrijgen deze als sub
ressort een deel van het hoofdressort met <lien 
verstande dat zij daartoe blijven beJ:i.ooren. 

3. De benoeming van een vice-consul ter 
plaatse waar reeds een.consul-generaal of consul 
is_ gevestigd, brengt niet mede dat daardoor te 
bedoelder plaatse een vice-consulaat wordt 
gevestigd. 

4. De aanwijzing van ressorten doet echte; 
niet te kort aan de bevoegdheid v~n den con
sulairen ambtenaar om · zijI\e werkzaamheden 
ook tot buiten die plaats of die landstreek uit 
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, te strekken, wanneer zulks door eenig Neder
landsch belang wordt gevorderd, mits hij zoo
doende niet· zijne wei;kzaamheid uitbreidt tot 
het ressort van een anderen consu_lairen amb
ten~ar en voor ~oovel niet. eenige wettelijke 
bepaling of eenig voorschrift van Onzen ge
noemden Minister zich tegen zulk optreden 
verzet. 

35. 1. Consulaire ressorten alsmede lii.nd
streken, die niet tot een ressort behooren, kun
nen door Onzen Minister van · Buitenlandsche 
Zaken tot een district worden samengevoegd. 

2. Aan het hoofd van zulk een district 
wordt door hem bij vo9rkeur gesteld een be
zoldigd consul-generaal of consul of anders een 
onbezoldigd consul-generaal. 

36. 1. Hij, die aan het hoofd van een 
district is geBteld, evenals ook hij, wiens ressort 
verschillende posten omvat, heeft te. waken 
voor de behoorlijke ambtsvervulling van de 
consulaire ambtenaren, werkzaam_ in zijn dis
trict respectievelijk ressort. 

2. Hij houdt met hen zooveel mogelijk 
voeling en heeft de bevo!)gdheid hun de inlich
tingen te vragen en de werkzaamheden op te 
dragen, die hij noodig acht. 

37. 1. De consulaire am_btenaren in een 
land alwaar een Nederlandsche diplomatieke 
ambtenaar is geaccrediteerd, zijn aan de leiding 
en het toezicht van dien ambtenaar onder
worpen. 

2. Die diplomatieke ambtenaar is bevoegd 
aan bedoelde consulaire ambtenaaren - bij 
voorkeur door tusschenkomst van het hoofd 
van het district respectievelijk ressort; waartoe 
zij behooren - de werkzaamheden op te dragen 
en de inlichtingen te vragen, welke hij ter 
richtige uitoefening van zijne taak noodig acht 
.en om aan Onzen Minister _van Buitenlandsche 
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 re_ssort of, zoo zij niet aan het 
hoofd van een post staan, buiten hunne stand
plaats begeven, dan met inachtneming van de 
voorschriften, door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken ten aa~zien van v~rlof tot of 
kennisgeving van afwezigheid te geven. 

39. De consulaire ambtenaren zijn belast 
met de administratieve handelingen,, hun door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 

.opgedragen, en meer in het bijzonder met de 
bev~rdering van den Nederlandschen handel, 

! 

nijverheid, landbouw en scheepvaart, alsmede 
met de behartiging van de belangen van de 
N ederlandsche ,ondei:danen en schepen die zich 
in hunnen ambtskring bevinden, voor zoover 
de wetten, de tractaten en gebruiken van het -
land hunner vestiging die behartiging toelaten. 

40. De consulaire ambtenaren_ oefenen 
hunne functie nit overeenkomstig de voor
schriften, door Onzen Minister van Buiten
Jandsche Zaken _ verstrekt of te verstrekken. 

SLOTBEP ALING. 

41. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel van consulair reglei:nent, met 
vermelding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad, waarin' het is geplaatst. 

42. Dit besluit treedt · in werking op den 
twintigsten dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken · 
is belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staa_tsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift · zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
.Rekenkamer. 

Het Loo, den 19den Auguspus 1918. 

WILHELl\HNA. 

De Minister van Buitenlandscde Zaken, 
J; LounqN. 

( Uitgeg. 11 Sept. 1918.) 

22 Augustus 1918. BESLUIT, houdende af- en 
overschrijving van het Iste op het IItle 
hoofdstuk der begrooting van uitg,i,ven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1918. S. 525. 

23 Augustus 1918. BESLUJ;T, tot wijziging vii.n 
het Koninklijk besluit van 17 December 
1917 (Staatsblad n°. 720), houdende reor
ganisatie van het kranl,zinnigengesticht 
,,Brinkgreven" in de gemeenten Deventer 
en Diepenveen. S. 526. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
20 Augustus 1918, n°. 11785, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad no. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in Ons besluit van 17 Decem- ' 

ber 1917 (Staatsblad n°. 720) de volgende wijzi
gingen worden gebracht: 
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In art. 2 wordt in de plaats van ,,d_rie pavil
j oenen" gelezen ,, vijf pa vilj oenen". 

In art. 3 wordt in de plaats van ,,vier pavil
j oenen" gelezen ,, twee pa vilj oenen". 
· In artikel 4, lste lid, wordt in de plaats van 

, ,,144 krankzinnigen, 72,mannen en 72 vrouwen" 
gelezen ,,252 krankzinnigen, 126 mannen en 
126 vrouwen", 

Het laatste lid van art. 4 wordt gelezen als 
volgt : ·,,Bovendien mogen gedurende het tijd
vak, eintligende 31 December 1919, in het ge
sticht 24 krankzinnigen, 12 ~annen en. 12 
vrouwen, worden verpleegd". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal wordei-t geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten Augustus 1918. 
WILHELMINA, ., 

De 1vl inister van Staat, 
21,Jinister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 11 · Sept. 1918). 

23 Augustus 1918. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad.der gemeen
te Hilversum, van 1 Juli .1918, A.Z., n°. 
1822, tot h~t toekennen van eene gratifi
catie uit de gemeentekas over het jaar 
1918 aan de onderwijzers bij het bijzonder 
lager onderwijs in die_ gemeente. S., 527. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 20 Juli 1918, no. 13588/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Hilversuni, van 1 Jali 1918, 
A. Z., n°. 1822, waarbij aan de onderwijzers 
bij het bijzonder lager onderwijs aldaar eene 
zoodanige grat_jficatie uit de gemeentekas 
wordt toegekend als noodig zal blijken om 
hun salaris over het jaar 1918 gelijk te doen 
zijn aan dat van een in dienst dier geineente 
werkzaam onderwijzer met gelijken diensttijd 
en bevoegdheid ; 

Oyerwegende, dat de strekking van het be
sluit is aan de onderwijzers bij het bijzonder 

. lager onderw1js in die gemeente in die hoe
danigheid de genoemde gratificatie toe te 
kennen; 

Overwegende, dat door het verleenen van 
gemeentewege van gratificaties · aan . onder
wijzers bij het bijzonder lager onderwijs de 
gemeenteraad, zij het tijdelijk, ,een gedeelte 
van de bezolcliging dier onderwijzers ten laste 

. van de gemeente brengt ; · . 
dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de 

strekking hebben om tegenover de bedoelde, · 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde lid, der wet -tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere lagere 
scholen te Hilversum, waaraan die onderwijzers 
verbonden zijn, door dit Raadsbeslnit van 
wege die gemeente middellijk geldelijke bij
dragen of eenige andere ondersteuning warden 

·toegekend 
Gelet op de artikelen 153 ·en 158 der ge

meentewet en op artikel 3 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Augustus 1918, n°. 21 ; 

Gezien het nader rapport van Orizen voor
noemden: Minister van 21. Augusuts 1918, n°. 
15517, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : . 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Hilvei-sum te vernietigen wegens strjjd · 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslul.t, het
welk in het Staatsblad geplaat~t en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal · · 
worden. 

's-Gravenhage, den 23sten Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Staat, 
111-inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT ·v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 11 Sept. 1918.) 

23 Augustus 1918. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeen
te Middelstum, ·van 1 Juli 1918, tot het 
verleenen van eene gratificatie aan het 
hoofd en · de onderwijzers(essen), die in 
den loop van het jaar 1918 :v'erkzaam zul
len zijn geweest aan de bijzondere lagere 
school in die gemeente.- S. 528. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht v;i,n Onzen Minister van 
Staat, :Minister. van Binnenlandsche Zaken, 
van 26 Juli 1918, n°. 13739/2, afdeeling Onder
wijs, tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente lvliddelstum, van 1 Juli 
1918, waarbij besloten is uit waardeering voor 
de aan die gemeente bewezen en nog te bewijzen 
diensten eene gratificatie te verleenen aan -het 
·hoofd en de onderwijzers(essen), die in den 
loop van het jaar 1918 werkzaam zullen zijn 
geweest aan de bijzondere lagere school in die 
gemeente, en zulks voor het aantal weken, 
waarin zij straks zullen blijken te hebben ge
arbeid, tot zoodanig bedrag als. noodig zal zijn, 
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om te komen tot de som, welke zij zouden heb
ben genoten, wanneer zij over bedoeld tijdvak 
in dezelfde betrekking aan eene der openbare . 
lagere scholen in die gemeente waren werk
zaam geweest ; 

Overwegende, dat de strekking van het pe
sluit is aan het personeel der bijzondere lagere 
school in die gemeente in die hoedanigheid de 
genoemde gratificatie te verleenen ; 

Overwegende,. dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan hoofden, 
onderwijzers en onderwijzeressen aan bijzondere 
lagere scholen, de gemeenteraad, zij het tijde
lijk, een gedeelte van de bezoldiging van dit 
onden~ijzend personeel ten laste van de ge
meente brengt ; 

dat derhalve, a_l moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere 
lagere school te 111iddelstum door dit Raadsbe
sluit van wege die gemeente middellijk gelde
luke bij dragen. of eenige andere ondersteuning 
worden· toegekend ; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der gemeen
tewet en op artikel 3 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs ; ' , 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Augustus 1918, n°. 23 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Augustus 1918, n°. 
15518, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van del). Raad der 

gemeente 1vliddelstum 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. 

's-Gravenhage, den 23sten Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Staat, 
1vlinister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D LINDEN. 

( Uitgeg. 11 Sept. 1918.) 

23 Augustus 1918. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeen
te Ulrum, van 28 Juni 1918, n°. 3, tot het 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van ' 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
20 Juli 1918, n°. 13518/2, afdeeling Onderwijs, 
tot vernietiging van het besluit van den. Raad 
der gemeente Ulrum, van 28 Juni 1918, n°. 
3, waarbij aan het onderwijzend personeel, 
werkzaam aan de bijzondere lagere scholen ,in 
die gemeente, voor de aan de gemeente be
wezen of nog te bewijzen _diensten uit de ge
meentekas eene gratificatie wordt toegekend, 
gelijkstaande aan het bedrag, benoodigd om 
het salaris, duurtetoeslag et-c. inbegrepen, 
gelijk te makyn aan het overeenkomstig salaris, 
duurtetoeslag _ etc. inbegrepen, bij het open
baar lager onderwijs in die gemeente, _welke 
regeling wordt geacht te. zijn ingegaan den 1 
Januari 1918; 

Overwegende, dat de strekking van het be
sluit is aan het onderwijzend personeel, werk
zaam aan d_e bijzondere lagere scholen in die 
gemeente, in· die hoedanigheid de genoemde 
gratificatie toe te kennen ; · 

Overwegende, dat door het verleenen van 
gemeentewege van gratificaties aan het onder
wijzend personeel_ aan bijzondere· lagere scholen · 
de gemeenteraad een gedeelte van de bezoldi
ging van dat onderwijzend personeel ten ·1aste 
van de gemeente brengt ; 

dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de pillijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde lid, der wet tot, regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere lagere 
scholen te Ulrum, door dit Raadsbesluit van 
wege die gemeente middellijk geldelijke bij
dragen of eenige andere ondersteuning worden 
toegekend; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der gemeen
tewet en, op artikel 3 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Augustus 1918, µ 0 • 22; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Augustus 1918, n°. 
15519, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Ulrum te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
toekennen van eene gratificatie aan het is belast ·met de uitvoering van dit be·sluit, 
onderwijzend personeel, werkzaam aan hetwelk in het ·staatsblad geplaatst en in af
de bijzondere lagere scholen in die gemeente. schrift a,an den Raad van State meclegedeeld 
S. 529. zal worden. 

1918. 29 

• 
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's-Gravenhag'e, den 23sten Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. n._LnrnEN. 
( Uitgeg. 11 Sept. 1918.) 

24 Augustu,s 1918. BESLUIT, houdende intrek
king van het K oninklijk b~sluit van 5 l\faart 
1915 (Staatsblad n°. 135), tot uitvoering van 
artikel 84 der Wet op de Inkomstenbelas
ting 1914. S. 5110_ 

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

Financien van 21 Augustus 1918, n°. 78, 
Directe Belastingen ; · 

Gezien art,ikel 84 der Wet op de Inkomsten
belas~ing 1914, alsmr.de Onze besluiten. van 
30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 64) en 5 l\'laart 
1915 (Staatsblad n°. 135); 

-Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Ons besluit van 5 I\'Iaart 1915 (8taatsblad 

n°. 135) is ingetrokken. 
. Onze voo,noemde 1\Iinister is belast met de · 

uitvoering van dit besluit, he~welk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Augustus 1918. 
. WILHELMINA. 

De 11£ inister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 7 Sept. 1918.) 

24 Augustus 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van de tijdstippen van het in werking 
treden der Paardenwet 1918 (~taatsblad 
n°. 419). S, 531. 

Bij deze wet worden bepaald dat : 
a. artikel 23 der Paardenwet 1918 (Staats

blad n°. 419) in werking treedt op 1 Januari 
1919); 

b. de overige artikelen der wet, met . uit
zondering van artikel 44, in werking treden 
op 1 September i919. 

24 Augustus 1918. BESLUIT, tot_ afwijking van 
het ,;Besluit op de _Indische Bestuursop
leiding" {Nederlandsch Slaatsblad 1907, n°. 
71, lndisch Staatsblad 1907, n°. 230), ten 
aanzien van de in 1917 in Nederlandsch-
1 ndie aangewezen en aldaar nader aan 

· te wijzen candidaat-Indische ambtenaren. 
s. 532_ . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
. Op de voordracht van Onzen_ Minister van 

Kolonien van 2 Augustus 1918, 9de afdeeling, 
n°. 1; 

Den •Raad ,van State gehoord (ad vies van 13-
Augustus 1918, n°. 25); · 

Gezien het nad_er rapport van Onzen voor
noemden Minister va,n 21 Augustus 1918, 9de 
afdeeling n°. 52; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

In verband met- en voor den duur van de 
buitengewone tijdsomstandigheden, wordt. 
machtiging verleend om de in 1917 in Neder
landsch-lndie aangewezen en nader aldaar aan 
te wijzen candidaat-Indische ambtenaren het 
voorbereidend examen, bedoeld in artikel 13 
van het ,,Besluit op de Indische Bestuursop
teiding" (Nederlandsch Staatsblad l!)0i, n°. 71, 
Indisch Staatsblad 1907, n°. 230), in Neder
landsch-lndie te doen afleggen en. in verband 
daarmede ook overigens voor zoo,eel noodig 
af te wijken van de bepalingen in hoofdstuk II 
van het ge1ioemde opleidingsbesluit. 

Onze Minister van Kolonien is bela,st met de 
uitvoering van dit besluit, da,t in het Staatsblad' 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden ge~onden aan den Raad.va,n State en 
aan de Algemeene Rekenkamer . 
. 's-Gravenhage, den 24sten Augustus 1918. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloiiien, TH. B. PLEYTE-

( Uitgeg. 10 Sept. 1918.) 

26 Augustus 1918. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Hoorn, van 30· Juli 1918, houdende wijzi
ging van de .verordening dd. 27 Mei 1914, 
regelende de samenstelling en de bezoldi
ging van het personeel der gemeentepolitie. 
s. 533. 

Geschorst tot 1 JJf aart 1919. 

26 A1igustus 1918. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 28 · 
April 1913 (Staatsblad n°.- 144), houdende 
vaststelling · van bepalingen omtrent de 
inrichting van het Departement va1i 
Justitie. s_ 534. 

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

_Justitie van 26 Julli 1918, Afdeeling A. S. n°. 
151 A, Geheim ; 

Den Raad van State _gehoord (advies. van 
6 Augustus 1918, n°. 17, Geheim La. F/1); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Augustus 1918, Af
deeling A.S., n°. 147, Geheim; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel I van Ons besluit van 
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28'•April 1913 (Staatsblad n°. 144), gewijzigd 
bij Onze besluiten van 16 December 1915 
(Staatsblad n°. 512) en van 18 Januari' 1917 
(Staatsblad n°. 178), wordt voor : 

,,7 Administrateurs ;" 
gelezen: 

,,8 Administrateurs ;" · 
en voor: 

;,16 Hoofdcommiezen ; 68 Commiezen, 
Adjunct-commiezen en Klerken." 

gelezen: 
,,17 Hoofdcommiezen; 72 Commiezen, 

Adjunct-commiezen en Klerken.". 
2. Dit besluit treedt in werking met ing:i,ng 

van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het • Staatsblad en van de Staa,tscoitrant, 
w~arin het is geplaatst. 

Onze j'\llinister van Justitie is belast met de 
uitvoering- van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden· gezonden aan den Raad van State en 

· aan de Algemeene Rekenkamer. 
's-Gravenhage, den 26sten Augustus 1918. 

WILHELMINA. 
.De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 28 Aug. 1918.) 

28 Augustus 19_18. , BESLUIT, tot schorsing 
van het: besluit van burgemeester, en wet
houders der gemeente Kerkrade, van 7 
Augustus 1918, strekkende tot het ver
leenen van verlof voor den ve,koop van 
alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterlfon d~ank, aan M. Reulen, aldaar. 
s. 535. 

Gesclwrst tot ·l Maart 1919. 

28 Augustus 1918. BESLUIT, tot wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal door- Zuid-Beveland. S. 536. 

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

Waterstaat van 23 Juli 1918, n°. 281, Afdee
ling. Waterstaat A; 

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, 
enz., onder beheer van het Rijk, vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 13 Augustus 1891 
(Staatsblad n°. 158) en laatstelijk gewijzigd bij · 
Koninklijk Besluit van 16 December 1913 
(Staatsblad n°. 445); 

Den Raad van State gehoord, adv-ies van 
6 gugustus 1918, n°. 23; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge-

noemden Minister van 24 Augustus 1918, no. 
294, Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bijzonder reglement van politie voor het 

kanaal door Zuid-Beveland, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 23 Mei.1892 (Staatsblad 
n°. 117) en laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 2 Januari 1914 (Staatsblad n°. 1), te wijzi
gen als volgt : 

Artikel 10 wordt gelezen : 
,,Het is verboden zonder schriftelijke ver

gunning van den Minister in het kanaal te 
visschen en langs de we,ken, behoorende tot 
het kanaal, schelpdieren te vangen of,te rape:ri". 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad _geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal warden, 

Het Loo, den 28sten Augustus 1918. 
WILHELMINA. 

De 1l1inister van Waterstaat, C. LELY. 
( Uitgeg. 13 Sept. 1918.). 

2 September 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van de regelen voor het · gebruik van de 
locale Rijkstelefoonnetten te Breda, Delft, 
Deventer,. 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, 
Leiden, Middelburg, Ti/burg, Vlissingen 

· en Zwolle. S. 53_7. 
WIJ 'WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en Tele

foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is de 

regelen vast · te stellen voor .het gebruik van 
de op 1 Januari 1919 van de Algemeene Tele
phoon-Maatschappij, voorheen Ribbink, van 
Bork en C0 ., over te nemen locale telefoon
netten te Breda, Delft, Deventer, ; s-H ertogen
qosch, Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Tilburg, 
Vlissingen en Zwolle ; 

Op de voorclracht van Onzen Minister ran 
Waterstaat van 22 Juli 1918, n°;. 14, afdeeling 
Postei-ijen ell' Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies· van 
den 13 Augustus 1918, n°. 30); 

Gezien het nader-rapport van voornoemden 
Minister van 29 Augustus 1~18, n°. 1, afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 19i9 voor de op . 

dien datum van de Algemeene Telephoon
Maatschappij, voorheen Ribbink, van Bork 
en C0 ., over te nemen locale telefoonnetten 
de· navolgende regelen voor het gebruik diet 
netten vast te stellen. 

Art. 1. 1°. Voor aansluiting van een per 
29 .. 
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ceel aan het locale Rijkstelefoonnet te Breila, 
gelegen op niet verderen hemelsbreed gemeten 
afstand dan 2000 l\'[. van de Gemeentelijke 
Anibachtsschooi op den hoek van den Mark
singel en het van Coothplein, is verschuldigd · 
per jaar f 50.-., 

legen, h~t abonnement wordt afgi:isloten voor 
een jaar langer, met een maximum van 5 jaren. 

5. Aansluitingen_ over langeren afstand dan 
15 K.M. worden niet tot stand, gebracht, be- -
houdens in bijzondere gevallen en antler door 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Tele-

2°. Voor aansluiting van een perceel aan 
het locale Rijkstelefoonnet te Delft, Deventer, 
's-H ertogenbosch, Leeuwarden, Vlissingen en 
Zwolle, gelegen op niet verderen hemelsbreed 
gemeten afstand dan 1500 M. .;an het bureel 
van dat net, is verschuldigd per ·jaar f 50.-. 

3° .. Voor aansluiting van een perceel aan 
het locale Rijkstelefoonnet ·te Leiden, gelegen 
op niet verderen hemelsbreed gemeten afstand 
dan 2000M. van het perceel, genaamd,,deBurg" 
gelegen aan de Burgsteeg n°. 14, kadastraal 
bekend gemeente Leiden, sectie I n°. 2465, is 
verschuldigd per jaar f 50.-. 

4°. Voor aansluiting van een perceel aan 
het locale Rijkstelefoonnet te 111iddelb_urg, ge
legen ·op niet verderen hemelsbreed gemeten 
afstand clan 1000 M. van het bureel van dat 
net, is verschuldigd per jaar f 50.-. 

5°, Voor aansluiting van een perceel aan 
het locale Rijkstelefoonnet te Tilburg, gelegen 
op niet verderen hemelsbreed gemeten afstand 
dan 2000 M. van het Rijkstelefoonkantoor 
aldaar, is verschuldigd per jaar f 50.-. 

2. Voor aansluiting van perceelen op ver
deren afstand, dan die bedoeld in artikel 1, 
punt 1° tot en met 5°, is boven het jaarlijksch 
abonnement verschuldigd een jaarlijksch be
drag van f 2,- voor elke 100 M. (of gedeelte 
daarvan) over den verderen hemelsbreed ge
meten afstand. 

·3, Indien in de local.e Rijkstelefoonnett·en, 
genoemd in· artikel 1, hulpbureelen warden. ge
vestigd,' wordt voor aansluiting op die hulp-, 
bureelen hetzelfde tarief in rekening gebracht 
als voor de aangeslotenen op het hoofdbureel 
van het net, met dien verstande, dat door of 
vanwege den Minister van w·aterstaat wordt 
bepaald binnen welken, uit het hulpbureel 
·hemelsbreed gemeten afstand dat tarief zal 

,' gelden. Voor perceelen, gelegen op verderen 
afs~and_dan door of vanwege den Minister van 

.Waterstaat is bepau,ld, is de in artikel 2 bedoelde 
-toeslag op het abonnement verschuldigd. 

4. Het abonnement voor eene netaan
sluiting wordt aangegaan voor perceelen ge
legen binnen het miniinum-tariefsgebied, be
doeld in artikel 1, voor den tijd van ten minste 
eeri jaar, terwijl voor elken hemelsbreed ge
meten afstand van 1000 M. (of gedeelte daar
van), dat een perceel buiten dat gebied is ge-

grafie te stellen · bepalingen en met betaling 
van de aanlegkosten over het lijngedeelte boven 
de 15 K.M. 

In bijzondere gevallen ter beoordeeling·van 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie kunnen'op verzo~k van belanghebbenden 
worden toegestaan : 

lf· tijdelijke aansluitingen voor een korteren 
termijn dan een jaar, tegen voldoening in eens 
en bij vooruitbetaling van alle aanleg- en op
ruimingskosten en tegen betaling van een 
evenredig deelvan het jaarlijksch abonnement; 

b. .seizoenabonnementen . voor ni.et langer 
dan 6 achtereenvolgende maanden, tegen be
taling van ¾ van het in dit besluit genoemde 
tarief, met dien verstande evenwel, dat de 
belanghebbende zich verbindt voor 2, 3, 4 of 
5 achtereenvolgende seizoenen, al naar gelang 
het perceel, waarvoor de aansluiting wordt 
verlangcl, is gelegen buiten het minimum
tariefsgebied op niet meer clan 1000 l\1., 2000 
M., 3000 M., en boven. 3000 M. buiten dat ge

.biecl. 

6. 1. Het in artikel 2· ):>edoelde· bedrag van 
f 2,- kan in bijzondere gevallen door den Di
recteur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
·worden ve_rminderd. 

2. Indien ten behoeve van de aansluiting 
van perceelen uitkeeringen aan derden of 
buitengewone kosten van aanleg nood_ig zijn, 
kunnen deze op den belanghebbende worden 
verhaald. 

3. Met afwijking van het bepaalde omtrent 
den duur van het abonnement kan door den . 
Dh:ecteur-Generaal .der Posterijen en Tele
grafie, op schriftelijk verzoek van den geabon
neerde, tusschentijds ontheffing van een abon
nement verleend warden, indien ]).iervoor bij
zondere redenen aanwezig zijn. Aan eene ont
heffing van een gewoon abonnement kan even
redige terugbetaling van abonnementsgelden 
en eventueel jaarlijks verschuldigde bijzondere 
vergoedingen warden verbonden over het 
aantal volle maanden waarvoor de ontheffing 
geldt, en waarover die gelden, enz., reeds zijn· 
voldaan. 

4. Indien en voor zoolang een geabonneerde 
meer dan 10 aansluitingen aan eenzelfde Rijks
net ten eigen behoeve in gebruik heeft, wordt 
van die meerdere aansluitingen eene vermin-
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tlering ,.van abonnement genoten van 1/ 3 van 
den abonnementsprijs per jaar en per aan
sluiting. 

7. Zij, wier perceelen op de in di t beslui t 
bedoelde voorwaartlen aan een der in artikel 
1 genoemde locale Rijkstelefoonnetten zijn aan
gesloten, Jmnnen gedurende de openingsuren 
van dat net onderling kostelooze gesprekken 
voeren. 

Deze kostelooze gesprekken zijn echter niet 
toegelaten tusschen perceelen, a(tngesloten aan 
een dier netten, wanneer die perceelen liggen 
binnen eenzelfde gemeente, aan welke concessie 
is verleend voor een locaal telefoonnet. 

Eveneens kunnen uit de openbare spreek
cellen of pulilieke telefoonstations in die netten 
locale gesprekken warden aangevraagd met 
de aangeslotenen aan . hetzelfde net. 

BIJZONDERE VERGOEDINGEN. 

8. Van Rijk~wege warden op v;rzoek van 
den geabonneerde, wiens perceel tegen de in 
dit besluit bepaald~ bedragen aan een ·der in 

0

artikel 1 genoemde locale Rijkstelefoonnetten 
is aangesloten, in de aansluiting van zijn per
ceel neventoestellen ingeschakeld of wijzigingen 
aangebracht tegen betaling van het tarief in 
onderstaanden staat v{)'rmeld. 

1. Tweede en volgend wandtelefoontoestel : . 
· .a. in hetzelfde perceel als het hoofdtoe

stel, per toestel f 10 per jaar. 
. b. in een antler perceel, niet meer dan 100 

M. hemelsbreed verwijderd van het per
ceel, waarin zich het hoofdtoestel be
vihdt f 15 per jaar. · 

c. in een antler perceel, meer den 100, doch 
niet meer dan 500 M. hemelsbreed ver
wijderd van het ·perceel, :waarin het 
hoofdtoestel is geplaatst f 25 per jaar. 

d. de vergoeding vermeld onder b en c 
wordt bij ingebruikgeving der toestellen 
verhoogd met onderscheidenlijk f 5 en 
f 10 in eens. 

e. ingebruikgeving van neventoestellen in 
een perceel., meer dan 500 M. hemels
breed verwijderd van het perceel, waarin 
het hoofdtoestel is geplaatst,- kan ge-· 
schieden volgens speciale voor elk geval 
·door den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie met den aanvrager 
te sluiten overeenkomst ; 

/. voor eene nevenaansluiting op eene an
dere nevenaansluiting is hetzelfde tarief 
van toepassing als voor eene nevenaan
sluiting op eene hoofdaansluiting : 

g. bij het aanbrengen van neventoestellen ; 

is steeds ook de vergoeding voor den 
benoodigden schakelaar verschuldigd. 

2.· Voor een tafeltoestel - in plaats van een 
wandtoestel - warden de kosten verhoogd 
met f 2,50 per jaar. 

3. Extra-schel (verklikker): 
a. in hetzelfde perceel als het toestel, waar

niede de extra-schel verbonden is, per 
schel f 1,50 per jaar. 

b. in een antler perceel, niet meer dan 100 
M.,hemelsbreed vcrwijderd van het per: 
ceel, waarin het met de extra-schel ver
bonden toestel is geplaatst, per schel f 5 
per jaar. 

e c. zijn in een perceel, als bedoeld in punt 
b hiervoren, twee of meer met hetzelfde 
toestel verbonden extra-schellen ge-. 
plaatst, dan is ·alleen op de eerste van 
deze extra-schellen het tarief volgens 
punt b van toepassing, terwijl voor de 
overige op hetzelfde toestel geplaatste 
extra-schellen in dat perceel verschul-. 
digd is het in punt a genoemde bedrag. 

4. Schakelaar : 
a. uitschakelaar voor toestel of extra-schel 

f 1 per jaar. 
b. omschakelaar (niet ingericht voor het 

voeren van onderlinge gesprekken) f 2,50 
per jaar. 

c. omschakelaar (ingericht voor het voeren 
van onderlinge gesprekken tusschen 
twee toestellen) f 6 per jaar. 

5. Tweede telefoon f 1 per jaar. 
6. Voor elke aansluiting op een schakelbord 

f 3 per jaar. 
7. Stopcontacten in hetzelfde perceel, per 

stopcontact f 7,50 per jaar. 
8. Verplaatsing van een toestel : 

a. binnen hetzelfde vertrek f 2,50 in eens. 
b. in hetzelfde perceel naar een antler ver- · 

trek f 5 in eens. 
c. naar een antler perceel f 12,50 in eens. 

met dien verstande, dat voor zooveel 
noodig het bepaalde in punt 16 oak op 
verplaatsing van toe'stellen naar een 
antler perceel van toepassing is. 

d. vervanging van een wand- door een 
tafeltoestel, of omgekeerd, wordt als eene 
verplaatsing van een toestel binnen het
zelfde vertrek ' aangeme:rkt, indien de 
vervanging niet gepaard gaat met ver
plaatsing van het toestel naar een antler 
vertrek of naar een antler perceel. Is dit 
wel 'het geval. dan is verschuldigd het 
bedrag, zooeven genoemd in punt b of c. 

e. gaat de verplaatsing van een hoofdtoe-
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stel naar een antler perceel gepaard met 
de verplaatsing van een · neventoestel 
of extra-schel, dan wordt voor elk der 
te verplaatsen neven-toestellen en schel
len betaald een bedrag van f 4 in eens. 

9. Verplaatsing van een extra-schel: 
a. binnen hetzelfde vertrek f 1,50 in-eens. 
b. in hetzelfde perceel, naar een antler ver

trek f 2,50 in eens. 
c. naar een antler perceel niet meer dan 

100 M. hemelsbreed verwijderd_ van het 
perceel, waarin oorspronkelijk de schel 
was geplaatst f 5 in eens. 

10. Verplaatsing van een uitschakelaar voor 
toestel of extra-schel f 1 in eens. 

ll. Verplaatsing van een omschakelaar be
doeld in pu:nt 4b en 4c : 
a. binnen hetzelfde vertrek f 1,50 in eens. 
b. naar een antler vertrek, hetzij in het

zelfde, hetzij in een antler perceel f 2,50 
ineens. 

12. Verplaatsing van een schakelbord per aan
sluiting: 
a. binnen hetzelfde vertrek f 1,50 in eens. 
b. naar een antler vertrek, hetzij in- het

zelfde, hetzij in een antler perceel f 2,50 
in .. eens. 
De in punten 10, 11 en 12 bedoelde ta

rieven gelden zoowel wanneer de daarin 
genoemde apparaten zonder meer worden 
verplaatst, als wanneer de verplaatsing een 
gevolg is van verhuiziiJ.g van de hoofdaan
sluiting. 

13. Verplaatsing van een stopcontact: 
a. binnen hetzelfde vertrek f 1,50 in eens. 

· b. naar een antler vertrek, hetzij in het
zelfde, hetzij in antler perceel f 2,50 in 
eens. 
Verplaatsing van een stopco_ntact naar 

een antler perceel kan alleen geschieden, 
indien dit andere perceel reeds ,aange
sloten is. 

14. Voorzieningen in gebrek_en aan geleidingen 
en toestellen, wellrn niet zijn te wijten aan 
gebrekkige constructie, aan de wijze .;,,.an 
aanbrengen of aart· onvoldoend onderhoud, 
alsmede tijdelijke of hiervoren niet genoem
de voorzieningen. De kostende prijs in eens. 

15. Op verzoek van den aangeslotene kunnen 
ook andere toestcllen of inrichtingen dan 
in het algeil).een word'en verstrekt er{ hier-. 
voren zijn bedoeld, in gebruik worden ge
geven, en zulks tegen betaling in eens, 
boven en behalve het volgens voren~taand 
tarief jaarlijks verschuldigde, van het ver
schil tusschen den kostenden prijs van het 

toestel of de inrichting, in het tarief' be
doeld, en van hetgeen in gebruik wordt ge
.geven. 

16. Indien ten behoeve van aangesloten per-· 
ceelen, terr,ake van de hierbovenbedoel
de neventoestellen of veranderingen, uit
keeringen aan derden of buitengewone 
kosten van aanleg of voorziening noodig 
zijn, worden de werkz.aamheden slechts 
ter hand genomen, indien belanghebbende 
zich ve;plicht tot betaling van die uitkee
ringen of kosten. 

17. Voor neventoestellen, extra-sch.ellen, scha
kelaars, tweede telefonen, aansluitingen op 
een schakelbord en stopcontacten is ten
minste gedurende een vol jaar vergoeding 
verschuldigd. 

9. De in dit besluit genoemde tarieven 
warden voor alle aansluitingen OI\ 1 Januari 
1919 van kracht. 

Onze voomoemde :Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zai worden geplaatst, ei:i waarvan afschrift 
zal worden gezonden ii,an den Raad van State.· 

Het Loo, den 2den· September 1918. . 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat; C. LELY. 
(Uitgeg. 26 Sept. 1918.) 

2 September 1918. BESLUIT,_ tot vaststellfog 
van formulieren voor de aangiftebiljetten 
der dividend- en tantiemebelasting. S. 5_38. 

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

Financien van 12 Augustus 1918, n°. 55, 
Directe Belastingen _; 

Gelet op artikel 13 der wet op de Dividend
en Tantiem.ebelasting 1917; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Augustus 1918, n°. 59) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Augustus 1918, 
no. 70, Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art.· 1. Voor de aangiftebiljetten der 

dividend- en tantiemebelasting warden vast
gesteld de bij· dit besluit behoorende formu
lieren A-C te weten : 

· formulier A voor het doen van eene volledige 
aangifte der uitdeelingen over een boekjaar_; 

formulier B voor het doen van eene aangifte 
van eene voorloopige uitdeeling over. ee~ 
boekjaar; · · 

formulier C voor het doen van eene negatiiive 
aangifte. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
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van· den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Financien is bel~st met 
de uitvoering van dit besluit, dat ih het Staats
blad zal· worden geplaatst en waarvan afschrift 
:zal worden gezonden aan den Raad van State, 

A 

Het Loo, den 2clen September 1918. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Financien, TREUB. 
0

( Uitgeg. 20 Sept. 1918.) 

DIVIDEND- EN TANTIEMEBELASTING. 

VOLLEDIGE AANGIFTE der 

. voor het boekjaar 19 

I. Aandeelhouders of leden enz. 
(Artt. 2, 4 en 5 der wet.) 

De belastbare uitdeeling aan de ~ande~l
houders ( of leden) en andere deelgerechtigden 
in de winst bedraagt over het boekjaar, zonder 
,tcintienies : 

· in geld . . . . . . . . . . . / . . . . . 
,, aancleelen of o bligatien ( of 

bijschrijving op aandeelen of 
obligatien) . . . . . . . . . . ,, . . . . . 

in verhooging d~r verzekerde 
.sorn 

II. 

Te zarnen / 
\':' 

Conimissarissen of gecommitteerden. 
(Artt. 2, 7 en 9 der wet.) 

De salarissen en wiristaandeelen (tantiernes) 
der cornrnissarissen (of gecommit'teerden) be
-dragen over het boekjaar: 

Salaris. "" - • >:I 
d oo . " s irt;,=,:;,1 _.; 

.p Q) Ge Q) 

0~ fjro -i51.."':) 
'" 0'" ~ ~~ ~ ~~ '" 

0 • 

z ~-a- Q) bi) - Ho 
~ -~.E' ~ :::, 

l..· 2. 3, I 4-:'° I 5. 6. 7. 

! 
f I t I t 

---
Te 

I 

I 
zarnen f 

Het rnaatschappelijk kapitaal (art. 7, 
laatste lid, der wet) bedroeg bij het einde van 
het boekjaar f . . . . • . . 
III. Bestuurders of beheerende vennooten en 

verder personeel. 
(Artt. ~, 7, 8 en 9 der wet.) 

De salarissen· en winstaandeelen1(tantieines) 
der bestuurders ( of beheerende vennooten) en 

andere personen tot het personeel behooren:de, 
die aan salaris en/of winstaandeel meer dan 
f 10,000 hebben genoten (of zullen genieten), 
bedragen ov~r het boekjaar : 

5. i. 

t t 10000 

Te 
zamen i 

l 

7. 

IV. Aandeelen op naani in andere binnen het 
Rijk gevestigde vennootschappen enz. 

(Art. 3 der wet.) 

Ter zake van het bezit van aandeelen op 
naam in anclere binnen het Rijl, gevestigde 
vennootsch~ppen, vereemgmgen en maat
schappijen is in het boekjaar genoten: 

Naam en plaats van 
vestiging der vennootschap, 
vereeniging of rnaatschappij. 

Te zarne_n 

f 

. 
Genoten 
bedrag . 

V. Koloniale en buitenlandsche belastingen. 
(Artt. 27, 28 en 30 der wet.) 

De vennootschap ·(vereeniging, rnaatschappij) 
waarvoor deze aangifte wordt gedaan, was 
bij het einde van het boekjaar in . , . 
onderworpen aan de . . . . . . . . .. 
belasting (wet/ordonnantie van ; . . . . . .). 

Van de zuivere opbrengst van haar bedrijf 
over het boekjaar kan geacht worden aldaar 

te zijn verkregen een bedrag van / . . . . . 
De geheele zuivere opbrengst 

van haar bedrijf over het boek
jaar is . . . . . . . . . . . . ,, 
] ;;:;, Aan premien en kapi-
g j taal heeft -zij aldaar in 
a- -;;, het boekjaar ontvangen 
.§ -~ 6en bedrag van . . . . . ,, 
..-< ~ 

·;; _;; Hare geheele ontvangst 
.8 ~ aan prerniiin en kapitaal in 

, ~ ~ het boekjaar is . . . . ,, 
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VI. Aandeelen op namn in koloniale . en C 

buitenlandsche vennootschappen enz. DIVIDEND- EN TANTIEMEBELASTING. 

(Arti;. 29 en 30 der wet.) NEGATIEVE AANGIFTE der . . . 
Ter zake van het bezit van aandeelen op 

naam; die ten minste negen tiende gedee~ten 
vormen van het uitgegeven aandeelenkapitaal 
eener vennootsohap, vereeniging of maa.t
sohappij, als bedoeld bij art .. 29 der wet, is in 
het boekjaar.genoten: 
b.J:).,P"+-1 (l) • I I .. °' I I 
.::<>O"CJA ,_3,_3~$~ 
"o'oi:l.,S~ ;g1> ...... 
~ -~ ~..!:: 53 ~ r.f.1~ 0 .; UI ., i:::l F-1 (l) ..p"'C i:::: (l) 

I ~ ~ "-a p- ;° Q)r. a) .. (l) bf)~ i cl 
_., A bil 

A S ,.s; ~ ·:;; iJ';:l 11,rj jl: cl Jl's ~ i:::: ;e 
ce (l),..C: 1e bJJ..8 ~ ~ as. " P, ~! 'O 
I>_ i:,,'t:l A cl A O ,_. j,:'O ·t ~ " 
00~ I=: ctl~ :_s..!:4 p- b.Q bl)-;' 1>- ,.Q 

...;i c., c6 t> ~ (D i::::..P i::l <> A b0°~ A 
bl)o, " : 2 p- "+-I -~ ,.......c "O (l) ~ •1-1 _.,~ cl"' _., ... .c -a g b.O O ~ 2 i:::: "O -~ ~ • s gs ~j 0 

A 

g~~gf~ aif:O~§:~ 
'O <l) 

§ P'.1 <l) C " cl 'O p- Q)~ "O (l) ~ ~ e6 A 
S §~"" St·_;;~..,g cl 

cl -'6ta:ico~ ct10..Pct1(l)o 

I z"" I>,,,_ z..c::·;;; As"" 

I I t .. 
" --

I 
VII. Voorloopige uitdeelingen. 

In deze aangifte zijn begrepen de volgende 
voor oopige ~itdeelingen over het boekjaar, 
die reeds waren aangegeven, te weten (tijdstip 
en bedrag): 

Te . : . . . . . .. den .... 19 
(Onderteekening inet 

vermelding van qualiteit.) 

B 
DIVIDEND- EN TANTIEMEBELASTING. 

AAl~GIFTE der . . . . . . . . . .. . . 
te ... · ............ van eene 
voorloopige uitdeeling over haar boekj aar 19 . _. 

Over bovengenoemd boekjaar zal eene 
voorloopige u tdeeling worden gedaan (artt. 2, 
4 en 5 der wet) : 

a. aan aandeelhouders (of leden) en 
andere deelgerechtigden in de wi;u;t, met uit
zondering van commissari_ssen of geoommit
teerden, bestuurders, beheerend_e vep.nooten 
en verder personeel, ten ·bedragevan/ .... 

b. aan commissarissen of geoommitteerden, 
bestuurders, beheerende vennooten en verder 
personeel ten bedrage van . • 
Te . _- . · ... · ..... , den ... 19 •.• 

(Onderteekening met 
vermelding van qualiteit.) 

te .. ; . . .. voor haar boekjaar 19 

I. Negatieve Aangifte., 
(Art. 12, 2° lid, der wet.) 

(*) Ingevolge besluit van . . . . 
d.d. . . . . , . . 19 wordt over boven

genoemd boekjaar geen uitdeeling gedaan. 
(*) Ovf)r bovengenoemd boekjaar wordt 

geen uitdeeling gedaan. Een besluit wordt 
hiervoor niet gevorderd. 

(*) Tot het doen of niet doen eener uitdeeling 
over bovengenoemd boekjaar is nog geen 
besluit genomen. ' 

II. Belastbare salarissen. 

(Op te geven bij de eerste negatieve aan
gifte over een boekjaar, art. 12, 4° lid, der 
wet.) · 

De salarissen der commissarissen ( of g~
oommittee_rden) over het boekjaar. bedragen : 

N aam · I V:i~~~;. IBedrag I Belastingvrij. ! Blijft. 

Te zamen ; f 

Het maatschappelijk kapitaal (art. 7, 
laatste lid, der wet) .bedroeg bij het einde van 
het boekjaar f . . . . . . . . • • • ·· · 

De salarissen .Jle.!,' bestuurders '(of behee
rende vennooten) en andere personen tot het 
perso~eel behoorende, die aan. salaris meer 
dan £10,000 hebben genoten ( of zullen genieten), 
bedragen over het boekjaar : 

Naam. j :iiit~: /salaris.f Belastingvrij. i Blijft. 

t t 10,000,- t 

Te ....... , den 
(Onderteekening met 

vermelding van qualiteit.) 
I 

19 . 

(*) Doorhalen hetgeen niet te pas komt., 
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31Septernber 1918. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van den algemeenen _maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit 

-van 26 Mei 1917 (Staatsblad n°. 444) en 
· gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28Maart 
1918 (Staatsblad n°. 223). S. 539. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
, Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van den 
5den Juli 1918, le Afdeeling C, n°. 607, en van 
10 Juli 1918, n°. 9929, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen; 

Overwegende, dat met het oog op het be
paalde bij artikel 2 der wet van 8 November 
1815, n°._ 36 (Staatsblad n°. 51) wenschelijk 
fa eene wijziging. aan te brengen in artikel 78 
van den bij Ons besluit van 26 Mei 1917 (Staats
blad n°. 444) vastgestelden, bij Ons besluit van 
28 Maart 1918 (Staatsblad n°. 223) gewijzigden 
Algemeenen Maatregel van Bestuur, bedoeld 
bij artikel 13 der Huurcommissiewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Augustus 1918, n°. 21) ; 

Gelet op het nader rappo~t van Onze voor
noemde Ministers, van den 24sten Augustus 
1918, le Afdeeling · C, n°._ 656, en van den 
29sten Augustus 1918, n°. 12363, afdeeling 
V. A.;· 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. In artikel 78 van den bij Ons besluit 
van 26 Mei 1917 (Staatsblad n°. 444) vastge
stelden, bij Ons besluit van 28 Maart 1918 
(Staatsblad n°. 223) gewijzig~en Algemeenen 
Maatregel van Bestuur wordt het woord ,,Mei" 
vervangen door ,,Juni". 

Aan genoe19-d. artikel wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende: ,,Opgaven, die na 30 ,Juni 
worden ingediend, blijven buiten bebandeling". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het.Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landscbe Zaken zijn 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 en 
aan de Algemeene Rekenkamerr 

Het Loo; den 3den September 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, ,B. ORT. 

De 11![ inister va11, Staat, 
111inister van Binnenlandsche Zaken, 

CoR'r v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 12 Sept. 1918.) 

3 Septernber 1918. BESLUIT, boudende bepa
lingen omtrent de jaarwedden van de 
leden en den griffier van en de substi
tuutgriffiers bij · den centralen raad vall. 
beroep en van de voorzitters· en griffiers 
van de raden van beroep. R. 540. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.-
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Justitie van 13 Augustus 1918; Afdeeling A. S., 
,.no. 646; . 

Den Raad van State geboord (advies van 
27 Augustus 1918, n°. 57; 
. Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

, noemden Minister van 30 Augustus 1918, 
Afdeeling A. S., n°. 687 ; 

Hebben goedgevo.nden en verstaan: 
Gerekend ~et ingang van 1 Januari 1918 

te bepalen als volgt : 
Art.. 1. De aanvangsjaarwedden van. de 

leden en den griffier van en de substitu.ut
griffiers bij den central\)n raad van . beroep en 
van de voorzitters en de griffiers v(l,n de raden 
van beroep worden vastgesteld als volgt : 

.9entrale raad van beroep: 
Voorzitter 
Onder-Voorzitter 
.Lid . . . . . . 
Griffier . . . . . 
Substituut-Griffier 

6500; 
6000; ~ 

. 5500; 
4000; 
2500. 

Raden van beroep te Amsterdam en te 
Rotterdam: 

Voorzitter 
Griffier .. 

Overige raden van beroep : 

f 5000;. 
3500. 

Voorzitter . . . . . .. . f 4500 ; 
Griffier . . . . . . . . 3000. 

2. De aanvangsjaarwedden van de in arti
kel 1 genoemde ambtenaren worden voor iedere 
5 jaren, welke zij in een of meer der da(l,r be
doelde of rechterlijke betrekki:dgen werkzaam 
zijn of geweest zijn, met f 500 verboogd. 

De verbooging bedraagt in bet gebeel : 
f 1000 voor de ambtenaren met eene aan

vangswedde van minder dan f 3000 ; 
f 1500 voor de overige ambtenaren. 
Als diensttijd telt ter berekening van de 

wedde ook mede de tijd, gedurende welken 
een der in artikel 1 genoemde ambtenaren 
met eene der in dat artikel bedoelde betrek
kingen tijdelijk is belast geweest. 

Indien de aanspraak op eene verbooging 
op eenen anderen dag dan den !lersten dag eener 
kalendermaand ontstaat, wordt zij geacht 
ontstaan te zijn op den eersten dag van de 
onmiddellijk daarop volgende maand. 
. 3. Indien een substituut-griffier bij den 

1, 

I 
I 
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centralen raad van beroep, den hoogen raad, .. zou zijn. genoten, verhoogd voor zoov:er ae_ ' 
een gerechtshof, · eene arrondissements-recht- ; ·aan · het ambt verbondeu maximum-wedde, 
bank of een kantongerecht, een griffier van een .i nog niet zou ~ijn bereikt, met eene fractie .van• 
v~µ <j.e kantongerechten behalve die van de · de volgens de nieuwe regeling lqopende perio
kantongerechten te Amsterdam, ,Rotterdam .dieke verhoogirig berekend in evenredigheid 
en 's-Gravenhage, of een ambtenaar ·van het van den tijd, verloopen, sedert den dag, ·waarop 
openbaar ministerie b~J een kantonge~echt de termijn ·dier\ verhooging zou zi.fn ingegaan,. 
benoemd wordt tot eene betrekking, aan welke uitgaande van de veronderstelling, dat de 
ingevolge artikel 1 eene aanvangsjaarwedde nieuwe regeling reeds voor 1 .:[anuari 1918 gold. 
van f 3000 of meer is verbonden, tellen zijne Gedeelten. van maanden worden verwaar
vroegere dienstjaren ten hoogste ten getale' loosd. 
van 10 mede bij de berekening van de wedde, 8. Geene bezoldiging wordt. vastgesteld 
in het nieuwe ambt genoten. op een bedrag Jager dan de op 1 Januari 1918 · 

4. Indien zij die als advocaat of als ambte- genotene,. noch ook_ beneden de aanvangs
naar in bezoldigden openbaren dienst werk- wedde; volgens de nieuwe regeling aan .het 
zaam zijn of geweest zijn, tot een: der in artikel 1 ambt verbonden. 
bedoelde betrekkingen: uitgenomen die van . 9. De naar vorenstaande bepalingen be
substituut-griffier bij den centralen raad van rekende bezoldiging wordt iedere 5 jaren met 

' ber~ep, "!'Orden benoemd, _tellen de jaren, ge- 500 gulden verhoogd te rekenen van 1 Januari 
durende welke · zij. als advocaat of ambteiiaar 1918, met dien -verstande, dat de uit kracht 
werkzaam waren, -voor. zoover die het aantal 5 der nieuwe regeling te verwerven laatste 
overtreffen, bij de berekening van hunne wedde periodieke verhooging niet meer zal bedragen 
als dienstjaar mede. dan noodig is om de wedde tot het. aan het 

5. Voor de berekening yan cle jaarwedden, ambt verbonden maximum.op te voeren. 
bedoeld in de artikelen 1 tot en niet 4, telle:i:t 10. Indien iemand ~a 1 Januari 1918 en 
alle -dienstjaren, .welke v66r 1 Jamiari 1918 v66r de afkondiging van dit besluit tot ,eene 
zijn vervuld, mede. der in .artikel 1 genoemde betrekkingen of tot 

Voor 'die berekening vindt artikel 4 _overeen- eene nadere der in dat artikel genoemde be
komstige toepassing ook ten aanzieh van hen, trekkingen wordt benoemd, · v4J.den de over
.die· v66r dezen datum zijn benoemd. gangsbepalingen van dit besluit bij de berelie

OVERGANGSBEP ALINGEN. 
ning der jaarwedde in die betrekking of_ in die 
nieuwe betrekking overeenkomstige toepassing 

6. De traktementen van de op. I Januari met dieri verstande, dat de nieuwe regeling 
1918 in dienst zijnde ambtenaren, genoemd geacht wordt in_ werking getreden te zijn met 
in artikel ·1, worden met dien dag gebracht op den eersten dag van· de ~aand, volgende QP . 

· . de .zµivere bezoldiging op 1 J anuari 1918 die, waarin de benoeming' heeft plaats gehad, 
volgens de tot . dan geldende salarisregeling, tenzij de benoeming op· den eerf;!ten dag eener 
vermeerderd met 75 pCt. van het verschil tus- maand valt. , 
schen de bezoldiging naar de nieuwe regeling . if. De overgangsbepalingen van dit' besluit 
op, 1 Januari •1918 en genoemde zuivere be- vinden geene toepassing op hen, die na de·af
zoldiging. kondiging van dit besluit tot eene der in arti-

Het aldus berekende ·bedrag wordt tot .een kel 1 genoemde betrekkingen of tot eene nieuwe 
\ tiental van guldens naar boven afgerond. der in: dat artikel genoemde betrekkingen 

· 7. Onder de zuivere bezoldiging op'l Januari worden b_erioemd . 
. 1918 volgens de tot dan geldende salarisrege- 12. Indien een .der in artikel 1 genoemde 
ling wordt verstaan de op dien dag. in het ambtenaren tot eene andere der in_ dat. artikel 
ambt genoten bezoldiging, · verhoogd,- voor. genoemde betrekkingen wordt. benoemd, aan 
:wover de aan het ambt verbonden maximum- welke naar de nieuwe regeling dezelfde aan- , 
wedde nog niet · was bereikt, met eene fractie 
van de ~aar de oude, regeling l~opende perio
dieke verhooging, berekend in evenredigheid 
van den tijd, vedoopen sede:rt den dag, waarop 
de termijn 'dier verhooging is ingegaan. 

Onder de bezol<Jiging naar de nieuwe regeling 
op 1 Januari 1918 wordt verstaan de ·wedde, 
die op 1 Jan:uari 1918 ingevolge die regeling 

vangswedde verbonden is, wordt hij voor de 
toepassing dezer over~angsbepalingen geacj:tt 
niet. in eene nieuwe betrekking te zijn henoemd. 

13. De in. artikel 1 genoemde ambtenaar, 
die teri tijde van de inwerkingtreding van dit 
besluit.reeds in eene der in dat artikel genoemde 
betrekkingen werkzaam is, ontvangt de jaar
wedde waarop' hij in die betr~kking aanspraak 



459' 3 S E P T E M B E :l:l. 1918 

iieeft overeenkomstig de bepalingen der oude 
r_egeling, indien en zoolang deze wedde- na 
I Januari· 1918 hooger is dan die, welke hij 
overeenkomstig de bepalingen: der nieuwe 
regeling zou ontvangen. 

SLOTBEP ALING. 

14. Ons besluit van 13 Juni 1917 (Stactts
blad n°. 464) is ingetrokken. 

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

Het Loo, den 3den September 1918. 
WILHELMINA. 

De }llinister va.n· Justitie, B. OR'!'. 
( Uitge,g. 6 Sept. 1918.) 

3 September 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van regelen ten aanzien van de bezoldiging 
van burgerlijke Rijksambtenaren. · S. Ml. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke· voordracht v:an 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken, van 
Justitie, van Staat, Minister van 'Binnenland
sche Zaken, van Marine a. i., van Financien, 
'van Oorlog, v~n w·aterstaat, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Kolonien van 
14 Augustus 1918, n°. la (Kabinet); 

Gelet op artikel 63 der .Grondwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Augustus 1918, n°. 25) ; 
Gezien het nader rapport van den Raad van 

Ministers van 30 Augustus 1918, La A; 
Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 

ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke 
Rijksambtenaren regelen vast te stellen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1918 te 

bepalen als volgt : 
Art. 1. 1 De bezoldiging van de bugerrlijke 

Rijksambterraren, behalve van hen wier bezol
diging elders, bij de wet of bij algemeenen maat
regel van: bestuur, wordt geregeld, wordt, met 
inachtneming van de hierna volgende regels, 
vastgesteld op de bedragen, in de bijlagen A, 
B en C voor ieder ambt aangegeven. Het ge
zamenlijk bedrag der bezoldiging wordt, _zoo 
noodig, tot een tiental van guldens naar boven 
afgerond. 

2. Wij behouden Ons voor te bepalen, dat 
voor m~t name te noemen ambten, de aanvangs
bezoldiging alsmede de periodieke·verhoogingen 
worden verminderd, indien in verband met den 
arbeidstijd daartoe termen aanwezig zijn. Deze 

I 

I salarisregeling zal niet lager mogen zijn dan die, 
welke bij eene thans bestaande iu uitzicht mocht 
zijn gesteld. 

3. Een besluit.als bedoeld in het vorige lid 
wordt genomen op de voordracht van den Mi
nister, Hoofd van het betrokken Departement 
van Algemeen Bestuur, na verkregen machti
ging van den Raad van Ministers, Onzen Mi
nister van Financien gehoord. 

4. Ten aanzien van ambten, in bijlage''A in 
liet bijzonder hiervoor aangewezen, zal hot 
-Hoofd van het betrokken Departement van 
A]gemeen Bestuur eene lagere, bezoldiging 
kunnen vaststellen wegens minderen omvang 
van het ambt, wegens waarneming daarvan, 
te zamen met een ander, of,wegens toelaatbai·e 
bijverdiensten daaruit voortvfoeiende.' 

5. Voor zoover een ambt~naar op den dag, 
waarop zijne benoeming ingaat, den achttien
jarigen leeftijd nog niet heeft bereikt, stelt het 
Gezag, dat hem benoemt, de wedde vast op 
een bedrag, lager dan de aanvangswedde, dat ' 
in verband met den ·jeugdigen leeftijd en de 
te stellen eischen geacht kan worden behoorlijk 
te zijn. 

6. Bij het bereiken van den achttienjarigen 
leeftijd treedt de ambtenaar in het genot van 
de bezoldiging op den voet van de bepalingen_ 
van <lit besluit vast te stellen. Diensttijd v66r 
het bereiken van den achttienjarigen leeftijd 
telt niet mede voor de periodieke verhoogingen. 
Artikel 13 vindt daarbij overeenlrnmstige toe
passing. 

7. Voor zoover in de bijlage C voor de be
zoldiging eene minimum- en maximum-wedde 
of wel alleen eene maximum-wedde is aange
gevei\., worden door Ons, met inachtneming 
van de zooeven bedoelde minima en maxima, 
voor de aan die ambten te verbinden wedde 
nader regels vastgesteld. , 

2. I. De bezoldiging bedoeld in de bijlagim A 
en B is, voor zoover daar niet eene beperking 
is aangegeven, welke alsdan in de plaats treedt, 
met inbegrip van de in artikel,19 bedoelde tce
lagen, afhankelijk van de klasse, waarin de 
gemeente of het onderdeel eener gemeente der . 
standplaats, bij de als bijlage D aan dit besluit 
gehechte lijst, is gerangschikt. 
_ 2·. De bezoldigirig wordt, onverminderd het 
bepaalde in de bijlagen A en B, voor de ge
meenten of onderdeelen van gemeenten, be
hoorende tot de 2de, 3de, 4de en 5de klasse, . 
onderscheidenlijk verminderd met 4, 8, 12 en 
16 ten honderd. De bezoldiging op 'deze wijze 
te vern:iinderen, wordt steeds tot een tiental 
van guldens naar boven afgerond. 
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3. Aftrek voor kost en ii1woning heeft plaats 
van de volle wedde ; het overblijvende bedrag 
wordt, zoo noodig, verminderd naar gelang van 
de klasse op de wijze als bij he_t eerste en tweede 
ltd van dit artikel bepaald. 

• 4. Indien de wedde niet overeenstemt met 
een: bedrag,. voorkomende in de schoal van be
zoldiging, mag zij, bij overplaatsing van den 
ambtenaar in denzelfden rang of dezelfde klasse 
naar eene gemeente of onderdeeleener gemeente 
van andere klasse, nimmer over_treffen het 
hoogste der tientallen, welke gelegen zijn tus
schen het naast lagere en het naast hoogere 
bedrag in die schaal van bezoldiging voor de 
gemeente of het onderdeel eener gemeente van 
laatstbedoelde klasse. 

5. Zoolang he~ in het vorige lid bedoelde 
geval zich voordoet wordt bij eene tweede en 
volgende verplaatsing bij de vaststelling der 
wedde, tot maatstaf genomen de wedde, welke 
v66r de eerste verplaatsing werd genoten. 

6. De verhooging van de wedde tot het naast 
hoogere bedrag in de schaal van bezoldiging 
gaat, in geval van toepassing van l~et 4de en 
5de lid, in op denzelfden dag, waarcp zij zonder 
verplaatsing zou zijn ingegaan. 

3. 1. Wij behouden Ons voor ten aanzien 
· van bepaalde ambten, met afwijking van het 
vorigeartikel, eene bijzondere regeling tetreffen. 

2.' Een besluit als bedoeld in het vorige lid 
wordt genome.n op de voordracht' van den lVIi
nister, Hoofd van het betrokken Departement 
van Algemeen Bestuur, na ·verkregen machti
ging van den Raad van lVIinisters, Onzen lVIi
ilister van Financien gehoord. 

3. Indien· het in het eerste lid bedoelde 
besluit afwijkt van het advies der Salariscom
missie voor Burgerlijke Rijksambtenaren, i~
geroepen overeenkomstig het bepaalde b~j ar
tikel 24 van dit besluit, wordt het met redenen 
omkleed gelijktijdig met dat advies in het 
Staatsblad geplaatst. 

4. 1. Voor de toepassing van het bepaalde 
in artikel 2 wordt als standplaats aangemerkt 
de gemeente of het onderdeel eener gemeente, 
waar de ambtenaar zijn werkzaamheden moet 
verrichten of wel de gemeente of het onderdeel 
eener gemeente van zijn dienstkring, hem als 
standplaats door het bevoegde Gezag aaU:ge
wezen. 

2. Ingeval bijzondere omstandigheden af
wijking van het vorige lid wenschelijk maken, 
kan den ambtenaar eene andere gemeente of 
onderdeel hiervan als standplaats worden aan
gewezen. 

5. 1. In geval van detacheering naar elders, 

... 

blijft de bezoldiging vastgesteld· op het bodrag, 
dat, geldt voor de standplaats. 

2. Het Gezag dat den ambtenaar benoemt, 
kan bij verplaa.tsing van dezeri voor korten tijd 
tot het volvoeren van eene bijzondere opdracht, 
bepalen dat ten aanzien van zijne bezoldiging 
hetzelfde plaats vindt. · 

6. 1. Voor het genot van kost en inwoning, 
van woning, van vuur en licht, vindt ten aan
zien van de ambten genoemd in bijlagen A en B 
van de overeenkomstig de vorenstaande bepa

'lingen vastgestelde bezoldiging, met inbegrip 
van .de in ai.-tikel 19 bedoelde toelagen, aftrek 
plaats van: 

a. 50 ten honderd wegens genot van kost en 
inwoning, tenzij een bedrag voor aftrek.wegens 
dat genot afzonde~lijk in de bijlagen A of B 
is vermeld ; 

b. 10 ten honderd wegens genot van woning ; 
c. 3 ten honderd wegens genot van vuur en· 

licht zonder genot van kost en inwoning, tot een 
maximum van f 100. 

2. Voor dienstk:leedi~g, gehed of ten deele 
vrij verstrekt, wordt afgetrokken de waarde 
welke die verstrekking voor den ambtenaar 
geacht kan worden te hebben. Onze Minister, 
Hoof.I van het betrokken Departement van 
Algemeen Bestuur, stelt dat bedrag naar den 
hiervoren bedoelden maatstaf vast en zendt 
van zijne beschikking afschrift aan de Alge
meene Rekenkamer. 

3. Voor zoover andere dan de bovengenoemde 
voordeelen worden genoten, alsmede 'wanneer 
deze voordeelen wordeil genoten in ambten, 
in bijlage C genoemd, kan voor aftrek een be
paald bedrag of een percentage worden vast
gesteld. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
daarbij overeenkomstige toepassing. 

4. Indien bij de vaststelling eener wedde het 
3de lid van artikol 2 is toepepast, wordt voor 
het g~val, dat krachtens het voorgaande lid 
een percentage van de wedde wordt afgetrok
ken, het af te trekken bedrag berekend alsof 
geen aRrek voor kost en inwoning had plaats 
gevonden. 

5. Het af te trekken bedrag of de som der 
af te trekken bedragen wordt tot een tiental 
van guldens naar beneden afgerond, met uit 
zondering van het bedrag bij toepassing van 
artikel 2, 3de lid, af te trekken. 

7. Het genot der bezoldiging vangt aan met 
den dag, waarop de benoeming ingaat. Bijal
dien in het besluit van benoeming geen datum 
van ingang is vermeld, vangt het genot der be
zoldiging aan met den <lag, waarop het ambt 
wordt aanvaard .. 
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, 8. 1. . De wedden van de ambtenaren, ge, 
noemd in de bijlagen A en B, warden bij be
kwaamheid, geschiktheid ·en dienstijver perio
diek verhoogd op de wijze als daarbij is aange
geven, naar gelang van den diensttijd in den 
rang of de klasse, voor zoover de ip. de bijlage B 
genoemde ambtenaren betreft, met bijbereke
ning van diensttijd, als in deze bijlage is aan
gegeven. 

2. Bij overgang in hetzelfde dienstvak naar 
eene betrekking, die gerangschikt is in dezelfde 
schaal van bezoldiging, wordt de in de verlaten 
betrekking geldende diensttijd geacht ook te 
gelden voor de toekenning van de bezoldiging en 
de periodieke verhoogingen in de nieuwe be
trekking.· Wij behouden Ons voor op dezelfde 
wijze te handelen ·of te doen handelen bij over
gang in hetzelfde dienstvak naar eene betrek
king die gerangschikt -is in eene schaal van be
zoldiging met eene lagere · aanvangswedde of 
uitzicht gevende· op lager eindsalaris. 
· 3. Wij behouden Ons. voor ten aanzien van 
bepaalde betrekkingen te handelen also£ zij tot 
hetzelfde dienstvak behoorden_ 

4. Een besluit, als bedc;ield in het vorige lid, 
wordt genomen op de voordracht van Onzen 
Minister, Hoofd van het betrokken Departe
ment van Algemeen Bestuur, na verkregen 
machtiging van den Raad van Ministers, ~nzen 
Minister van Financien . gehoord_ 

9. 1. Voor het geval dat een of meer ver
hoogingen_ wegens gebrek aan bekwaamheid, 
geschiktheid of dienstijver onthouden worden, 
zullen de verdere periodieke verhoogingen zoo
veel later worden toegekend als de laatste ont
houding heeft geduurd. 

2. Indien na onthouding van periodieke ver
hooging de ambtenaar buitengewone bekwaam
heid, geschiktheid en dienstijver betoont, kan 
het Gezag, dat tot toekenning van periodieke 
verhoogingen bevoegd is, bepalen dat een of 
meer' periodieke verhoogingen alsnog . warden 
toegekend. 

10. De toekenning van de periodieke ver
hoogingen geschiedt door Onzen Minister, 
Hoofd vari het betrokken · Departement van 
Algemeen Bestuur, tenzij door Ons anders 
wordt bepaald. · 

11. 1. De tijd, gedurende welken _krachtens 
wettelijk voorschrift verlof word t genoten ter 
vervulling van militairen dienstplicht, komt 
van rechtswege in aanmerking als diensttijd, 
geldig voor de toekfnning van periodieke ver-
hooging. ' 

··2. Als diensttijd, in den zin van het vorige 
lid, blijft buiten aanmerking de tijd, buiten 

bezwaar van's Rijks schatkist met verlof door-. 
gebracht, indien het verlof !anger dan een jaar 
achtereenvolgens geduurd heeft; of verleend is 
op een door den ambtenaar gedaan verzoek in 
zijn persoonlijk belang, alsook de tijd gedurende 
welken de ambtenaar in zijne betrekking is 
geschorst, ·voor zoover het Gezag, dat tot de 
schorsing bevoegd is, zulks heeft bepaald_ 

3- Wij behouden Ons nochtans voor om in 
gevallen, waarin een verlof voor hi.nger dan een 
jaar achtereenvolgens in 's Rijks belang ver
leend wordt, te bepalen, dat de . tijd van dat 
.verlof als diensttijd in aarunerking zal komen. 

4_ Bij de toepassing van de voorafgaande 
Ieden van dit artikel, vindt artikel 13 overeen-· 
komstige toepassing. · 

12. 1. Diensttijd .als tijdelijk ambtenaar, 
krachte~s ·asi,nstelling door het bevoegd Gezag 
en onmiddellijk gevolgd door vasten dienst in 
dezelfde betrekking en in denzelfd h rang of 
d z lfde klasse, komt voor de periodieke ver
hooging in aanmerking. Artikel 1, 6de lid, 
vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 

2. Indien tusschen den tijdelijken dienst en 
den vasten dienst een kort tijdsverloop is ge
legen, kan het Gezag, dat den ambtenasi,r be
noemt, bepalen, dat de tijdelijke dienst ·mede 
in aanmerking komt voor de periodieke ver
hooging. 

3. Wij behouden Ons voor in bijzondere ge
vallen of ten aanzien van .bepaalde groepen 
van ambtenaren te bepalen, dat de tijdelijke 
diensttijd, als bedoeld in. het lste lid, niet of 
slechts ten deele in aanmerking zal komen. 

13. 1. Indien de bencieming ingaat op een 
anderen dan den eersten dag van eene maand, . 
warden de voor periodieke verhooging gestelde 
tijdvakken geacht aan te vangen met den eer
sten dag van de onmiddellijk daarop v_olgende 
maand. 

2. Bijaldien in een besluit van benoeming_ 
geen datum van ingang is ve=eld, treedt bij 
de toepassing van het vorige lid daarvoor in 
de plaats de dag van aanvaarding van het 
ambt-

14. 1. Bij bevordering tot hoogeren rang of· 
hoogere -klasse in hetzelfde dienstvak wordt de 
wedde toegekend, die onmiddellijk gelegen is 
boven de laatstelijk in den lageren rang of 
de lagere klasse genopen wedde, indien deze 
hooger is dan of gelijk is aan de aanvang~
wedde van dien hoogeren rang of die hoogere 
klasse ; hetzelfde kan plaats vinden bij overgang 

~van het eene dienstvak in het andere. Bij 
overgang naar eene gemeente of het onderdeel 
eener gemeente van eene andere klasse; wordt 
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. de aftrek deswege in aanmerking gonomen. 
2. De -krachtens het· lste lid toegekende 

wed de word t · voor de verdere periodieke ver
hoogingen beschouwd als te zijn verkregen 
door regelmatige perodieke verhooging na den 
daarvoor gevorderden diensttijd. Artikel 13 
vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 

15. 1. B·ehalve de voorgeschreven pedodieke 
verhoogingen kunnen door het Gezag, dat den 
ambtenaar benoemt, behoudens dP grens van 
de voor den rang of de klasse vastgestelde 
maximum-wedde, buitengewone verhoogingen 
worden toegekend wegens buitengewonen ijver, 
geschiktheid en bekwaamheid, indien de voor 
de toekenning benoodigde gelden op de Staats-· 
begrooting in het bijzonder voor den ambtenaar 
zijn beschikbaar gesteld. 

2. De aldus verhoogde wedde wvrdt voor de 
toekenning van de verdere periodieke verhoo
gingen beschouwd als. te zijn verkregen door 
regelmatige perio-lieke verhooging·na den daar
voor gevorderden diensttijd. Artikel 13 vindt 
daarbij overeenkomstige toepassing. 

16. 1. Bij eerste benoeming bij een dienst
vak kan de wedde worden bepaald op een hoo
ger bedrag clan de aanvangswedde van den rang 
of de klasse waarin de benoeming geschiedt. 
Zjj _wordt voor de verdere verhoogingen be
schouwd als te zijn verkregen door regelmatige 
periodieke verhooging na den daarvoor gevor
derden diensttijd. Artikel 13 vindt daarbij 
overeenkomstige toepassing. 

2. Het bedrag, waarmede die wedde de aan
vangswedde overtreft, wordt, behoudens in 
het geval, bedoeld bij artikel 14, beschouwd als 
.eene buitengewone verhooging overeenkomstig 
artikel 15. 

17. 1. Indien de wedde niet overeenstemt 
met een bedrag, voorkomende in de schaal van 
bezoldiging, wordt zij verhoogd tot het naast 
hoogere bedrag in die ~chaal na een op den voet 
van het volgende·lid berekend tijdsverloop, het
welk aanvangt met den eersten dag van de 
maand, volgende op die, waarin .die wedde is 
ingegaan, tenzij dit geschiedt op den eersten 
dag eener maand. De aldus verhoogde wedde 
wordt voor de verdere periodieke ve_rhoogingen 
beschouwd als te zijn verkregen door regel
matige periodieke verhooging na den daarvoor 
gevorderden diensttijd. 

· 2. Het tijdsverloop, bedoeld in het vorige 
lid, wordt berekend door het getal maanden, 
dat is vastgesteld voor den trap van verhooging, 
tusschen welks aanvang en einde de wedde is ' 
gelegen, te vermenigvuldigen met eene gewone 
breuk, waarvan de teller aanwijst het bedrag, 

waarmede de wedde blijft beneden het naast 
hoogere bedrag in de schaal van ·bezoldiging 
en de noemer het· verschil tusschen het naast 
lagere en het naast hoogere bedrag in die 
schaal. 

3 Gedeelten van eene maand, grooter · clan 
eene halve maand, worden als eene geheele 
maand gerekend en gedeelten, gelijk aan of 
kleiner clan eene halve maand, worden ver
waarloosd. 

4. Onder de wedde, als bedoeld in het lste 
lid, zijn mede begrepen de in artikel 19. genoem-
de toelagen. · 

5. Het 4de en 6de lid van artikel 2 vinden 
overeenkomstige toepassing, zoolang het in 
het lste lid bedoelde geval zich voordoet, bij : 

a. wijziging der bezoldiging in_denzelfden rang 
of dezelfde -klasse, onafhankelijk van het toe
kennen eener buitengewone verhooging of v~n 
standplaatswijziging ; 

b. het toekennen of het verli<;os van het gen~t 
van kost en inwoning. 

18. Boven de voor den rang of de klasse 
vastgestelde maximum-wedde kunnen door 
Ons aan ambtenaren wegens den hun opgec 

. dragen meer Bijzonder belangrijken werkkring 
persoonlijke verhoogingen worden toegekend 
voor zoover het benoodigde bedrag in het bij
zonder ·voor dat doel op de Staatsbegrooting 
is beschikbaar gesteld. _ 

19. 1. Wij behouden Ons voor te regelen de 
toekenning van toelagen aan ambtenaren, aan 
wie zoodanige eischen gesteld worden, dat 
hunne positie en taak een bijzonder karakter 
dragen, hetwelk hen onderscheidt van de ove
rige in denzelfden rang of dezelfde klasse werk
zame personen in hun dienstkring. 
· 2. -De toelage wordt bepaald op ,ten hoogste 
20 ten honderd van de genoten wedde en be
draagt voor de gemeenten of onderdeelen van 
gemeenten van de lste klasse 10 gulden of een 
veelvond van 10 gulden. 

3. • Zij wordt toegekend door het Gezag, dat 
den ambtenaar benoemt. 

20. 1. Wij behouden Ons voor te bepalen, 
dat · aan groepen van ambtenaren toelagen 
kunnen worden verleend, welke niet vallen 
onder het vorige artikel, indien de tegenwoor
dige tijdsomstandigheden dit noodzakelijk 
maken. · 

2. Een besluit als bedoeld in het vorige lid 
wordt genomen op de voordracht van den Mi
nister, Ho.ofd van het betrokken Departement 
van Algemeen Bestuur, na verkregen machti
ging van den Raad van Ministers, Onzen Mis 
nister van Financien ,gehoord. 
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3. De toelage woTdt toegekend door het 
-Gezag, 'dat den ambtenaar benoemt. 

21. 1. Het is den amhtenaren in hun ambt 
verboden anders dan met goe'dvind_en van het 
bevoegd Gezag vergoedingen, belooningen of 
giften van derden te vorderen, te verzoeken 
of aan te nemen. 

2. Door Ons kan eene billijke, persoonlijke_, 
vergoeding worden verleend aan den ambte
naar die en zoolang hij door dat verbod nevens 
de toekenning van wedde naar de regelen van 
dit besluit, nadeel zou ondervinden. 

22. 1. De bepalingen van dit besluit zijii. niet 
van toepassing op tijdelijke ambtenaren. 

2. Wij behouden Ons voor regelen vast te 
stellen omtrent toekenning van bezoldiging of 
vergoeding voor de tijdelijke waarneming door 
een ambtenaar van eene. andere_ betrekking. 
Thans te dezer zake bestaande regelingen blij
ven van kracht, zoolang zij niet door andere 
zijn vervangen. 

23. 1. Er wordt ingesteld eene Salaris
commissie voor .. Burgerlijke Rijksambtenaren, 

, welke haren zetel heeft te 's-Gravenhage. 
2. De leden der Commissie warden door 

Ons 'benoemd . en ontslagen. 
3. Een van hen wordt door On~ als voorzitter 

en een als ondervoorzitter aangewezen. 
4. Aan de Commissie wordt door Ons· een 

secretaris toegevoegd. 
24. 1. De Commissie wordt gehoord over: 

' a. het brengen van wijzigingen in de salaris
regelingen van burgerlijke Rijksambtenaren; 

b. de vaststelling der bezoldiging van nieuw 
in te stellen ambten of van ambten, die voor
dien niet bezoldigd werden ; 

c. het treffe'n van regelingen, als bedoeld in 
het 2de lid van artikel 1, het lste lid van a,rti
kel 3 en het 3de lid van artikel 8 ; 

d. over de aanwijzing van standplaatsen, 
als bedoeld in ·het 2de lid van artikel 4 ; 

. e. d(; indeeling in klassen van de desbetref
fende kantoren. · 

2. De Commissie geeft voorts · j aarlijks · in 
de maand Maart advies inzake het aanbrengen 
van wijziging in de als bij\age D aan dit besluit 
gehechte lijst. 

3. Zij is voorts bevoegd ter zake van de 
salarieering van burgerlijke Rijksambtenaren 
voorstellen ·te doen. 

25. 1. De benoeming van leden geschiedt 
voor den tijd van vier jaar. 

2. De aftredenden zjjn terstond her benoerp--
baar. 

3. De erste aftreding heeft plaats op 1 Ja
nuari 1922. 

4. Degene, die buiten den voor aftreding 
bestemden tijd, tot lid is benoemd, treedt ge
lijktijdig met de andere leden af. 

26. 1. Bij ontstentenis of afwezigheid wor
den de voorzitter en de· ondervoorzitter, wat 
de leidi~g der vergadering betreft, vervangen 
door h_et in achtereenvolgende dienstjaren 
oudste lid. 

2. Bij gelijken diensttijd geschiedt de rang-· 
regeling naar de rangschikking der benoemings
_besluiten of hebben benoemi_ngen plaats gehad 
bij hetzelfde besluit naar de 'ra~gschikking 
der benoemden in dat · besluit. 

3. Bij ontstentenis of afwezigheid wordt 
de secretaris vervangen door een door den voor
zitter aan te wijzen lid. 

27. 1. Tot het verrichten· van hare werk
zaamheden kan de Commissie zich verdeelen 
in afeelingen. . 

2. Het verrichten van bepaalde ~erkzaam~ 
heden kan de Commissie opdragen aan een of 
meer leden· nit haar midden. 

28. De Commissie stelt een reglement van 
orde voor liare werkzaamheden vast en brengt 
dit ter kennis van Onzen Minister van Financien. 

29. 1. Aan de leden wordt een vacatiegeld 
toegekend ten bedrage van acht gulden· voor 
iedere door hen bijgewoonde vergadering, met 
dien verstande dat meerdere op denzelfden 
dag gehouden vergaderingen als eene vergade: 
ring'worden aangemerkt. · 

2. De bureelkosten worden den secretaris 
vergoed op door Ons te bepalen wijze ; aan 
h_em kan tevens door Ons eene toelage worden 
toegekend. 

Overgangsbepalingen, 

30. 1. De wedde van de op 1 Januari 1918 
in dienst zijnde ambtenaren, genoemd in de 
bijlagen A en B, worden met dien dag gebracht 
op de zuivere bezoldiging op 1 Januari 1918 
volgens de tot dan geldende salarisregeling, 
vermeerderd met 75 ten honderd van het 
verschil tusschen deze bezoldiging en de zui
vere bezoldiging naar de nieuwe regeling op 
d-ienzelfden dag. 

2. Het aldus berekende bedrag wordt, on
verminderd het bepaalde in de beide volgende 
leden, tot een tierital van guldens naar bq_ven 
afgerond. 

3. Indien krachtens artikel. 19 eene toelage 
wordt toeg(lkend, wordt· het op den voet van 
het lste lid berekende bedrag vermeerderd met 
die toelage, nadat -deze is verminderd met 4, 
8, 12 en 16 ten honderd onderscheidenlijk voor 
de gemeenten of onderdeelen van · gemeenten 

-I 
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van de 2de, 3de, 4de en 5de klasse. De ko
mende som wordt tot een tiental van gul_dens 
naar boven afgerond. 

4. Indien aftrek voor kost en.inwoning be
hoort plaats te vinden, geschiedt deze van h t 
op den voet vai'i het lste lid berekende bedrag, 
nadat, voor zoover in de bijlagen A en B voor 
dien aftrek een bepaald bedrag is aangegeven, 
laatstgenoemd bedrag is· verniinderd met 4, 8, 
12 en 16 ten honderd, onderscheidenlijk voor 
de gemeenten of imderdeelen van gemeenten 
van de 2de~ 3de, 4de en 5de klasse. Het ko
mende verschil wordt tot•een tiental van gul
dens naar boven afgerond. 

31. 1. Onder de. zuivere bezoldiging op 
1 Januari 1918 volgens de tot dan geldende 
salarisregeling wordt verstaan de laatstelijk 

- v66r dien datum in den rang of,de klasse toe
gekende bezoldiging, verhoogd, voor zoover 
het maximum der bezoldiging nog niet was 
bereikt, met eerie fractie van de naar de oude 
regeling loopende. periodieke verhooging, be
rekenp. in evenredigheid van den tijd, verloopen 
sedert den dag, waarop de termijn van die 
verhooging is ingegaan, tot den lsten J anuari 
1918. . 

.2. Onder de in het lste lid bedoelde bezoldi
ging zijn begrepen de aan het ambt verbonden. 
vaste, ten laste van het Rijk komende, toelagen, 
met uitzondering van die, welke soortgelijk zijn 
wan de in artikel 19 bedoelde toelagen en die 
welke verleend zijn· tot vergoeding van kosten 
aan het ambt verbonden. 

3. Onder de in: het vorige lid, in de eerste 
plaats bedoelde, toelagen wordt med~ verstaan 
het genot van voordeelen, voor zoover daarvoor 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en de 
in de bijlagen A en B·vervatte regelen.een af
trek van de bezoldiging behoort plaats te 
vinden. · 

4. Wordt onder de oude regeling voor het 
genot van die voordeelen- reeds een vast bedrag 
of een percentage van de bezoldiging afgetrok
ken, dan wordt bij de berekening van de zuivere 
bezoldiging .naar de oude regeling Tekening ge
'houden met de bezoldiging zonder dien aftrek. 

5. Voor zoover het 4de lid niet van toepassing 
is, wordt het genot van het voordeel bepaald 
op de wijze, als hierna is aangegeven. 

6. Het genot van het voordeel wordt gesteld 
op het volgende procent van de jaarwedde, die 
op 1 Januari 19i8 onder de oude regeling zou 
zijn genoten : 

a. 100 ten honderd. bij genot van kost e'n 
nwoning; 

b.' 12 ten honderd bij genot van woning ; 

c. 4 ten honderd bij._genot van vuur en licht, 
tenzij rekening wordt gehouden met het genot 
van kost en inwoning, tot een maximum van 
f 100. 

7. Het genot van de voordeelen, als bedoeld 
in artikel G, 2de en 3de lid, wordt gesteld op het 
bedrag, of het percentage, ingevolge die bepa
lingen vastgesteld. 
· 8. Indien volgens de oude regeling boven de 

maximumwedde na . bepaalde tijdvakken nog 
verhoogingen ten beloope van in die regeling 
vastgestelde 9edragen konden worden toege
kend, worden deze verhoogingen beschouwd 
als periodieke verhoogingen bedoeld in het lste 
li~ . . 

9. Voor zoover op de berekening van de 
fractie van de loopende periodieke ve

0

rhooging 
qok gedeelten van maanden van invloed zouden 
zijn, worden _deze gedeelten verwaarloosd. 

32. Onder de zuivere bezoldiging naar · de 
nieuwe regeling op 1 Januari 1918 wordt ver
staan de bezoldiging, ingevolge die regeling toe 
te kennen, met bijberekening,. voor zoover het 
maximum der bezoldiging niet mocht zijn be
reikt, van eene fractie -van de naar de nieuwe 
regeling loopende .periodieke verhooging; be
rekend .in evenredigheid van den tijd verloopen 
sedert den dag, waarop de termijn van die ver
hooging zou zijn ingegaan, indien de nieuwe 
regeling reeds v66r 1 Januari 1918 had gegolden. 

33. 1. . Bij de berekening der zuivere. be
zoldiging naar de nieuwe regeling overeenkom~ 
stig het vorige artikel tellen als diensttijd mede 
alle dienstjaren in den rang ·of de klasse do9r
gebracht met bijberekening, voor zoover de in 
bijlage B genoemde ambtenaren betreft, van 
den dieristtijd, als in deze bijlage ~ aangegeven ; 
het 2de lid van artikel 8 is hierbij van toepassing. 

2. · Buitengewone of vervroegde periodieke 
verhoogingen in den rang of de klasse worden 
beschouwd als te zijn verkregen door regel
matige periodieke verhooging na den d~arvoor 
gevorderden diensttijd. 

3. Het vorige lid is van toepassing, wanneer 
bij eerste benoeming in den rang of de klasse 
eene hoogere dan de _aanvangswedde is toege-
kend. · · 

4. Indien eene bez<ildiging volgens de oude 
regeling was bepaald op een bedrag, niet voor
komende in de schalen van bezoldiging van die 
regeling, wordt het deel, hetwelk deze·bezoldi
ging meer bedraagt dan de minimum-wedde van 
den rang of de klasse, gea~ht te zijn verkregen 
in een aantal dienstjaren, bereke"d in even
redigheid van de perioden der verhoogingen, 
aan dien rang of die klasse verbonden. 
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5. Voor het 
diensttijd vindt 
toepassing. 

medetellen van tijdelijken nuari 1918 niet bestond·, wordt voor de toe' 
artikel 12 pvereenkomstige passing,, der voreiista~nde bepalingen gelijkge

6. Indien een ambtenaar, die naa:r de oude. 
regeling nog niet de maximum-wedde van den 
lageren rang of de lagere klasse had bereikt, met 
iangng ,an 1 Januari 1918 of :van een vroegeren 
datum bevorderd is tot h9ogeren rang of hoo
gere, klasse in hetzelfde dienstvak, wordt h\j 
geacht op den dag, waarop de bevordering in
gaat, in den lageren rang .of de lagere klasse ten 
minste een diensttijd te bezitten, welke werd 
vereischt om de inaximum-wedde te bereiken. 
Artikel 13 vindt daarbij overeenkomstige toe, 
passing. 

7. Het _in het vorige lid bedoelde aantal 
dienstjaren bedraagt echter niet meer dan werd· 
vereischt om naar de oude regeling eene bezol
dioino- te bereiken, welke onmiddellijk gelegen 
w:s beneden de bezoldiging, die bij de bevor
dering is toegekend. 

8. Behoudens nadere regelirigert, als bedoeld 
.in het l0de lid, geldt '11s diensttijd mede de tijd, 
welke volgens een daartoe st,:ekkend voor
schrift van·eene laatstelijk v66r 1 Januari 1918 
van kracht zijnde regeling als diensttijd werd 
aangemerkt in de op 1 Januari 1918 bekleede 
betrekking. 

9.' De. tijd v~n stilstand van periodieke ver
hooging komt ip. mindering van den diensttijd. 

10. Vl7ij behouden_Ons voor ten aanzien van 
de bepaling van den diensttijd, als bedoeld in 
<lit artikel, eene nadere regeling te treffen, in
dien in bijzondere gevallen of ten opzichte van 
bepaalde · groepen van ainbtenaren ·op grand 
van ·de vorenstaande- bepalingen een dienst-., 
tijd ZOU gelden, welke onevenredig lang of 
kort moet warden geacht 

11. Een besluit als bedoeld in het vorige lid 
wordt genomen op de voordracht van den Mi
nister, Hoofd van het betrokken Departement 
van Algemeen Bestuur, na verkregen machti
ging van den Raad van Ministers, Onzen Mi
nister van Financien gehooi:d. 

12. Het laatste lid van artikel 31 vindt · 
overeenkomstige toepassing. 

34. Op de v66r de dagteekenmg van dit -be
sluij; in vasten of, krachtens aanstelling door 
het daartoe bevoegde Gezag, in tijdelijken dienst 
zijnde ambtenaren, blijven voor de toekenning 
der periodieke verhoogingen, de laatstelijk v66r 
1 Januari 1918 voor hen geldende bepalingen, 
betreffende het in aanmerking komen van -tij
delijken diensttijd, van kracht. 

35. 1. Een ambt, waarvoor eene salaris
:regeling met periodieke verhoogi~g v66r 1 Ja-

l\JlS· 

s.teld met eeri, in zijnen aard• zooveel .. mogelijk 
overeenkomend ambt; dat in de·bijlagen A en B 
in dezelfde of eene der.naastaanliggende schalen 
van bezoldiging -is geplaatst en waarvoor· zoo
danige salarisregeling wel bestond. 

2. Wij behouden Ons voor'ten-aanzien van 
de berekening van de bezoldiging van een ambt, 
als bedoeld i1\ het lste lid, in bijzondere gevallen · 
eene nadere regeling te treffen. · Het l lde lid 
van artikel 33 vindt · hierbij overeenkomstige 
toe passing .. 

36. 1. Indien de zuiv:ere bezoldiging naar de 
nieuwe regeling lager is dan de zuivere bezol
diging naar (le. oude regeling, naar boven tot 
een tiental van guldens afgerond, wordt de 
bezoldiging op dit laatste bedrag vastgesteld: 

2. Het 3de en 4de lid van artikel 30 vinden 
overeenkomstige toepassing, met dien verstan
de, dat voor het op den voet van het eerste lid 
van dat artikel berekende bedrag in· de plaats 
komt de zuivere bezoldiging naar ·de oude re
geling ·naar boven tot een tiental van guldens 
afgerond.' 

3. De wedde volgens de nieuwe regelin'g zal 
niet lager zijn dan de wedde v66r de dagtee
kening van dit besluit toegekend ert niet ver
minderd om redenen van bijzonderen ~ard .. 
Dat bedrag zal blijven toegekend, totdat op 
een hooger bedrag naar de regelen van dit be
sluit aanspraak zal bestaan. De toelagen v66r 
de dagteekening van dit besluit toegekend, 
blijven gehandhaafd zoolang en voor zoover 
deze met de bezoldigip.g volgens de oude rege
ling op 1 Januari 1916 de bezoldiging na;ar de 
nieuwe regeling overtreffen. 

4. Aan hem, wien eene buitengewone peri
odieke verhooging is. toegekend na 1 Januari 
1918 en voor de dagteekening van dit besluit, 
kan op den voet van artikel 15 eene buiteri

. gewone periodieke verhooging · warden toege-
kend, ook zonder dat de hiervoor benoodigde · 
gelden op de Staatsbegrooting in het bijzonder 
zijn beschikbaar gesteld. Deze bepaling vindt 
overeenkomstige toepassing waar in genoemd 
tijdvak aanstelling plaats vond boven de aan
vangswedde in den rang of de klasse. 

5. Geene bezoldiging wordt' vastgesteld op 
een bedrag lager dan de aanvangswedde in den 
rang of de klasse. 

37. l. Ingeval de bezoldiging van een amh
tenaar, die met ingang van 1 Januari 1918 of 
van een · vroegeren datum bevorderd is tot 
hoogeren rang of hoogere klasse in hetzelfde 
dienstvak, of wel overgegaan is naar een antler· 

30 
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dienstvak met hoogere salarisregeling, volgens 
de vorenstaande bepalingen zou worden vast
gesteld op een bedrag, hetwelk lager is dan het 
b_edrag, dat hem zou zijn toegekend, bij zijne 
bevordering of benoeming in het andere dienst
v~]<: indien deze met ingang van 2 Januari 1918 
zoudew. hebbim .. plaats gehad, wordt de bezol
diging met ihgang van 1 Januari 1918 op dit 
hoogere bedrag vastgesteld. 

2. Indien bij de bevordering geen dag van 
ingang is bepaald, vindt het 2de lid van ar
tikel 13 overeenkomstige toejJassing 

38. 1: Indien de naar vorenstaande over
gangsbepalingen berekende bezoldiging over
eenstemt met een bedrag, voorkomende in de 
schaal van bezoldiging, wordt. die bezoldiging 
voor de verdere verhoogingen bes~houwd als te 
zijn verkregen door regelmatige periodieke ver
hooging na den daarvoor gevorderden diensttijd. 

2. Indien de in het lste lid bedoelde over
eenstemming niet bestaat en de maximum
wedde riiet is overschreden, vindt artikel 17 
overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat het daarin bedoelde tijdsverloop 
aanvangt met ingang van·1 Januari 1918. 

39. 1. Indien de naar de vorenstaande 
overgangsbepalingen berekende bezoldiging niet 
overeenstemt met een bedrag, voorkomende 'in 

. de schaal van bezoldiging, bedraagt. bij bevor
dering tot hoogeren rang of hoogere klasse in 

· hetzelfde dienstvak de wedde in dien hoogeren 
rang of die hoogere klasse ten minste zooveel 
meer dan de wedde in den lageren rang of 
lagere klasse als het verschil bedraagt tusschen 
de naast lagere en naast hoogere wedde, waar
tusschen de wedde in den la.geren rang of de 
lag~re klasse is gelegen. 

2. Indien bevordering samen gaat met eene 
verplaatsing naar eene gemeente van andere 
klasse, wordt de bezoldiging in den lageren 
rang of de lagere klasse herleid op den voet 
van het 4de lid van artikel 2 en wordt voor de 
toepassing van het lste lid dit herleide bedra.g· 
als grondslag genomen. 

40. 1. Indien ten gevolge van de toepassihg 
van artikel 39 bij bevordering tot hoogeren 
rang of hoogere klasse in hetzelfde dienstvak na 
1 Januari 1918 de toe te kennen wedde niet 
overeenstemt met een ·bedrag, voorkomende in 
de schaal van bezoldiging, vindt artikel 38, 
2de lid, overeenkomstige toepassing, met <lien 
verstande, dat het daarin l:,edoelde tijdsverloop 
aa~vangt met ingang van 1 Januari 1918. · 

2. Valt de dag van ingang van bevordering 
tot hoogeren rang of hoogere klasse samen in.et 

· den dag, waarop de bezoldiging in den lageren 

I 

rang of de lagere klasse zou zijn verhoogd tot 
het naast hoogere bedrag in de schaal van. be
zoldiging, dan wordt deze verhooging voor de 
vaststellihg van de bezoldiging in den hoogeren 
rang of de hoogere klasse geacht reeds te hebben 
.plaats gehad. 

3. Indien ten gevolge van het. bepaalde in 
het lste lid de · <lag, met inga,ng waarvan de 
bezoldiging tot het naast hoogere bedrag zou 
inoeten worden verhoogd, zou komen te vallen 
v66r den dag van ingang der bevordering, vindt 
het 2d.e lid overeenkomstige toepassing. 

4. Indien bij de bevordering •geen .dag van 
ingang is bepaald, vindt het 2de lid van artikel 
13 bij de toepassing van de beide voorgaande 
leden overeenkomstige toepassing .• 

41. Indien aan een ambtenaar, wiens · be
zoldiging ·ten gevolge van vorenstaantle over
gangsbepalingen .niet overeenstemt met .een 
bedrag, voorkomende in de schaal van bezol.di
ging, eene buitengewone verhooging·wordt toe
gekend, vindt • oor de verhooging tot het naast 
hoogere bedrag in de schaal van bezoldiging 
artikel 17 overeenkomstige toepassing. ' 

42. 1. De traktementen van de op 1 Ja
nuari 1918 in dienst zijnde ambtenaren, genoemd 
in de bijlage C, worden verhoogd· tot de in die. 
bijlage genoemde bedragen, voor zoover deze 
een bedrag van f 4000 niet ·overtreffen . 

2. Indien genoemde bedragen het bedrag 
van f 4000 overtreffen, wordt de bezoldiging 
naar de oude regeling verhoogd met 75 tel). 
honderd van het verschil tusschen deze bezol
diging en die genoemd in de bijlage C of in een, 
krachtens het 7de lid van artikel 1 genomen 
_besluit, met <lien verstande, dat de bezoldiging 
niet lager wordt gesteltl dan f 4000. Het aldus 
berekende bedrag wordt tot een tienvoud van 
guldens naar boven afgerond. 

3. Ten aanzien ·van de berekening van de 
bezoldiging naar de oude regeling, bedoeld in 
het vorige lid, vinden het 2de tot en met 7d'e 
lid van artikel 31 overeenkomstige toepassing. 

4. Geen bezoldiging wordt vastgesteld op 
een bedrag, dat lager is dan de in het 3de lid 
bedoelde bezoldiging naar de oude regeling, 
naar boven tot een tiental van guldens afgerond. 

5. Voor zoover de bezoldiging ten gev:olge 
van de voorafgaande leden is vastgesteld op 
een bedrag lager dan het bedrag, genoemd in 
bijlage C of in een krachtens het 7de lid van 
artikel 1 genomen besluit, wordt die bezoldi
ging met ingang van 1 Januari 1923 gebracht 
op dit bedrag. . 

43. 1. De herziening der jaarwedden, welke 
op grond van deze overgangsbepalingen be-
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:hoort piaats te vinden, .geschiedt door het 
Gezag, dat ·lievoegd is tot toekenning van 
periodieke verhoogingen. 

2. Indien de voorwaarden, welke voor het 
toekennen van periodieke verhoogingen zijn 
gesteld, niet zijn vervuld, kan dat Gezag be
palen, dat de herziening niet, of ten deele niet, 
zal plaats vinden. 

De termijnen voor de periodieke verhoogin
gen beginnen alsdan te loopen vanaf den datum, 
met ingang waarvan de herziening alsnog 
mocht plaats vinden, met. <lien verstande, dat 
de artikelen 9, 2de lid, en 13 te dezen overeen
komstige toepassing vinden. 

Slotbepalingen. 

44. 1. Alle in andere besluiten voorkomende 
bepalingen, welke : 

a. onderwerpen betreffen, die in <lit besluit 
zijn geregeld, behoudens het bepaalde in art. 22; 
2de lid, 

b. regelen vaststellen omtrent periodieke be
vordering tot hoogeren rang of hoogere klasse, 

zijn afgeschaft, behoudens het bepaalde in 
artikel 36, 3de lid. 

2. ;De thans geldende bepalingen ten aan
zien van stilstand van wedde al of niet gepaard 
met die van periodieke verhooging bij afwezig
heid of bij s~horsing, blijven, behoudens het 
bepaalde in artikel 11, van kracht zoolang geen 
algemeene regeling op dat punt is tot stand 

.gekomen. 
45. Voor zoover door Ons is bepaald, dat 

de toekenning van verhoogingen, als bedoeld in 
·artikel 10, moet plaats vinden door een antler 
Gezag dan door Ons of den Minister, Hoofd 
van het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur, blijft die bepaling gehandhaafd. · 

46. 1. De bepalingen van , dit besluit zijn 
op de v66r 1 ,Juli 1918 benoemde bewaarders 
van de hypotheken, het kadaster en de scheeps
bewijzen, zoolang zij aan hun tegenwoordig 
kantoor in functie blijven, slechts van toepassing 

.voor zoover zij, overeenkomstig artikel 2 der 
~et van 17 Jun( 1918 (Staatsblad n°. 387) 
hebben te ~ennen· gegeven, dat zij voor de re
geling hunner bezoldiging wei:i.schen . gelijk ge
steld te worden met de na den,-30sten Juni 1918 
te benoemen bewaarders ; in dat geval ·zijn de 
bepalin&en van dit besluit, met uitzondering 

van de Overgangsbepalingen, met ingang van 
1 October 1918 op hen van toepassing, zoodat 
aan hen·van 1 October 1918 af wordt toegekend 
het volle bedrag der bezoldiging naar de nieuwe 
regeling, berekend naar hun dienstt:ijd op dat 
tijdstip. 

2. Voor de bewaarders die tevens ontvanger 
der ·,egistratie en domeinen zijn, geldt het 
vorige lid ook ten opzichte van hunne betrek
king als ontvanger. 

47. In de Derde afdeeling van het Regle 
ment n°. IV op de organisatie en de dienst der 
Deurwaarders en verdere regtsbedienden, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 14 Sep
tember 1838 (Staatsblad n°. 36) en laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 29 Mei 1917 
(Staatsblad ·no. 446), wordt voor artikel 26 een 
nieuw artikel 25a ingevoegd, luidende : 

,,De jaarwedden van de regterlijke beambten" 
worden geregeld op de wijze als is aangegeven 
in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren .1918 (Staatsblad n°. 541). 

48. Dit besluit kan worden aangehaald als 
;,Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren" met _vermelding van jaargang en num
.mer van het Staatsblad, waarin dit besluit is 
geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit·, het
welk- in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
onderscheide_ne Ministerieele Depart~menten, 
-aan den Raad van State en aan de Alge.meene 
Rekenkamer. · 

Het Loo, den 3den September 1918. 
WILHELMINA. 

. De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

tijdelijk Voorzitter van den Raad van 1W inisters, 
CORT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 6 Sept. 1918.) 

Behoort bij Ko~inklijk besluit van 3 Septem-'. · 
ber 1918 (Staatsblad n°'. 541). 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van 11finisters, 

CORT V. D.· LINDEN. 

30* 
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BIJLAGE A. 

·Eezoldiging met periodieke verhooging, behalve 
voor de directeuren en leeraren van Rijks 
hoogere burgerscholen en daarmede .over
eenkomende inrichtingen van onderwijs, de 
burgerfaeraren aan inrichtingen voor militair 
onderwijs en de hoofden en onderwijzers aim 
Rijksinrichtingen voor lager onderwijs. 

SCHAAL 1. 
600 (2) 650 (5) 700. 

Justitie. 
· Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Vrouwelijke beambte voor den huishoudelijken 
dienst (dienstbode; aftrek voor vrije kost en 
inwoning f 300). 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 

. Schoonmaakster. 
Rijks1nuseu·m. 

Schoonmaakster. 

SCHAAL 2. 
500 (2) 550 (4) 600 (6) 650 (8) 700 (12) 750 

(16) 800. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. · 

Brievengaarder met een kantoorarbeid over 
het jaar 1~17 gewaardeerd op ten hoogste 
f 300. . 

SCHAAL 3: 
600 (2) 650 (4) 700 (6) 750 (8) 800. (12) 850 

(16) 900. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Brievenga.arder met een·kantoorarbeid over het 
jaar 1917 gewaardeerd op boven f '300 tot 
ten hoogste f 400. 

SCHAAL 4. 
700 (2) 750 (;I,) _800 (6) 850 (8) 900 (11) 950 

(14) 1000. 

Justitie. 
Gevangenissen. 

Cipier te Harderwijk. 
Cipiei; te Eindhoveri.. 
Cipier te Boxmeer. 
Boodschaplooper. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkskweekscholen· voor vroedvrouwen. 

Verpleegster (aftrek voor kost en inwoning 
f 300). 

Rijksuniversiteiten en Technische lwogeschool. 
Machineschrijfster. 

Aanteekening : , 
De getallen onder . de aanduiding der schaal 

wijzen aan de aanvangswedde en de opvolgende 
trappen van periodieke verhooging; de cijfers 
met boog het tijds;verloop, sedert den ingang 
van de aanvangswedde, voor de periodieke ver
hoogingen vereischt. 

Vrouwelijke bediende in de broodkamer der 
poliklinieken (aftrek voor k:ost en inwoning 
f 400). 

. Telefonist. 

Marine. 
Loodswezen, enz. 

Lichtwachter bij 's Rijkskustverlichting 3• 
categorie. 

SCHAAL 5. ' 
700 (2) 750 (4) 800 (6) 850 (8) 900 (10) 950 

(12) 1000 (14) 1050 (16) 1100. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Brievengaarder met een kantoorarbeid over het 
jaar 1917 gewaardeerd op boven f 400 tot 
ten hoogste f 500. · 

SCHAAL 6. 
800 (2) 850 (4) 900 (6) 950 (8) 1000 (10) 1050 

(12) 1100' (14) 1150 (16) 1200 . 

W aterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Brievengaarder met een kantoorarbeid ·over het 
jaar 1917 gewaardeerd op boven f 500 tot 
ten hoogste f 600. · 

SCHAAL 7. 
800 (1) 900 (2) 1000 (5) 1050 (8) 1100 

(12) 1150 (16) 1200. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 

*) Vaste knecht. 
Assistent-bode of boute-feu. 
Assistent-bode (valt onder de bepaling van 

artikel l, 4° lid). 
Knecht-partier. 

Justitie. 
Rechterlij ke 111 acht. 

Knecht of partier. . 
Centrale raad van beroep en ,raden van 

beroep. 
Knecht. 

Gevangenissen. 
Bediende bij den arbeid, 2• rang. 
Bewaarder 3• rang. · 
Bewaarster 2• rang. 
Zaalopzichteres .2° rang. 
Assistent-kok en assistent-stoker. 
Beambte in algemeenen dienst. 

Rijkswerkinrichting te · Veenlmizen. 
Wmkelhouder. 
Hoeveknecht ... 
Schaapherder. · :-, 
Voerman en bode. 
Beambte voor huishoudelijke diensten. 
Waschbaas. 

Rijkstucht- en opvoedingsweze1i'. 
Tuinman-portier. ' 

*) De vaste knecht bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, alleen werkzaam tijdens de 
bijeeri.komsten der Kamer, vait onder de be
paling van art. 1, 4• lid. 
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Vrouwelijk:e .heambte in algemeenen dienst en 
voor den huishoudelijken dienst (aftrek voor 

· kost en inwoning f·300). . 
,Assistent-kok (aftrek ·voor kost en inwoning 

f 300). . . 
Beambte in algemeenen dienst 2• rang (aftrek 

voor kost en inwoning f 300). 
J ustitiegebouwen. 

Knecht. 

Binnenlandsche Zaken. 
, Oentraal bureau voor de statistiek. : 

Knecht. 
Volksgezondheid. -

Stoker bij den Centralen gezondheidsraad. 
Knecht bij den CentraJen gezondheidsraad. 
Tweede bediende bij 'het Centraal lab<iratorium 

voor het Staatstoezicht op de volksgezond-
heid. J 

Beambte bij den quarantaine- en ont"smettings
dienst aan de Poortershaven (Naaldwijk), te 
Vlissingen of te IJmuiden, 

, Rijkskweelcschool voor vroedvrouwen. 
Stoker. · ·· 
Knecht of portier. 
Uitwonend portier (aftrek voor dagkost f 150). 
Portier machinist (aftrek voor kost en inwoning 

f 30Q). . 
Rijksgestichten i·oor krankzinnigen. 

Bediende-werkman. · . 
· Magazijnbe<;liende (aftrek voor kost en inwoning 

f 300). . . . . 
Portier (aftrek voor k,;,st en inwoning f 300). 
Barbier (aftr:ek voor kost in inwoning f. 300). 
Poi"tier-huisknecht (aftrek voor kost en inwo-

ning f 300). . . 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool: 

Bediende 2° klasse. 
Hulpmachinist. · . 
Knecht in den kruidtuin. 
Bedien'de in den apotheek. 

-Waschknecht. 
Tremmer. 
2e Tuinman bij de klinieken. 
Transportbediende. · , 
Huisknecht (aftrek-voor kost en inwoning f 300). 

. . Rijksverzamelingen, · 
Portier of bediende. . .. . . 
As!listent bij het Koninklijk 1,rnbinet van schil-

derijen. · 
Assistent bij het Museum H. W. Mesdag. 

_Opzichter, 
Parkwachter. 
Nachtwaker. 
Werlunan. 

Rijksmuseum. 

Kunstonderwijs. · 
Assistent bij de Rijksnormaalschool voor tee-

kenonderwijzers. · . 
Bediende bij de Rijksschool voor kunstnij'ver
. heid.. · 

·Marine. 
Loodswezen; enz. 

l\Iatroos bij het loods,yezen, 
Matroos aa.n booi:d vari een betonningsvaartuig_. 
1\fatroos aan boord van een mo_torgastra,nsport. 

vaartuig. · . _ _ -_ _ · 
3• Lichtwachter · aan boord .van een lichtschip; 

, Finaneii!n. · . 
Agentsckap en grootboeken: 

Vaste knecht. 

' 
.Directe bela,_s_tinge1i, enz. 

Vaste knecht. 
Bode. 
Portier. 
Registratie, dmneinen; hypothelcen en kadaster,, 
Portier. 
Bestuur der pisscherijen op de Zeeuwscke stroomen. 
Bediende bij -het bacteriologisch onderzoek. 
Knecht bij de visscherij-politie. · 
Knecht op een domeinva;irtuig. ' · -

Pensioenraden·. 
Vaste knecht .. 

W eduwerJ,- ei~ ~e:ze~fonds voo;· biirgerlijke . 
· ambtenaren. 

Vaste kiiecht. · 

Portier, 
Staatsmuntb~drfjf .. , 

oor1og:-
. liiric?itirigen van onderwijs. _ 

Geemployeerde vari het physisch kabinet · en 
het scheikundig laboratiorium bij de ca-
dettenschool. . . _ . 

, · N ormaal schietsckool. . 
Beheerder van het. ·materieel; tevens schrijver,-

111 agazijnen der Artillerie te Delft. 
Portier. . 
Magazijnknecht. 

·' · ·. TopogriLfiscke inrichting. 
Steenslijper. · , , 
Kaartenplakker. _ 

. Artillerie,inrichtingen. __ , 
Magazijnkne'cht: . - · , 
Bediende. · · · 

Waterstaat. 
Rijkswate;staat. 

Sluisknecht '.bij kleinere sluizen. · 
Brugknecht. · 
Pontknecht.' . -
Arbeider bij de ·wegen. -' . . 
'. Raad ·v'an . toezicht · op .de · spoorwegdien.§te.n. 
Vaste knecht. . 1 

'Rijksverzekeringsba'nk. · 
Kantoorknecht. · · · 
,W erklooskeidsverzelcering ew arbeidsbemiddeli'(l,(J, 
Vaste knecht. · ·. · · . 

··Poster~·en· en' telegrafie. . 
Vaste knecht •bij het Hoofdbestuur. 

·· · Rijkspostspaarbank. · 
Vaste knecht. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landboiiwonderwijs. 

Bedi~nde 2•. klasse. 
Landbouw. 

Rijkshulpkeurmeester 3• klasse. 
Bediende 2• klasse. · · · 
Stalknecht. . 
Bediende bij het. Rijkszuivelstation. 

. -· i3t~tstoezicht op de· mijne,,;,. 
Bode. 

··. Vissckerij:inspectie. 
:Matroos. , .' 

Rijksvoorlicktingsdienst ten behoeve van den 
mbberkandel en van de rubbernijverheid. 

Bediende. · 
Bureau voor den indiwtrieelen eigendo'fl!c. 

Vaste knecht of portier. · -

I 
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SCHAAL 8. 
800 (1) 900 (2) 1000 (3) 1050 (4) 1100 

(6) 1150 (8) 1200. 

Justitie. 
Gevangenissen. 

Schrij.ver 2° rang. _ 
Rijkswerkinrichtingen. 

Schrijver 2° rang. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Schrijver 2° rang. · 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogesclwol. 

Hoofd der linnenkamer van de poliklinieken 
(aftrek voor kost en inwoning f 400). 

2° Klerk bij de klinieken. 

Marine. 
Loodswezen, enz. 

Hulpstoker aan boord van een stoomloodsvaar
tuig. 

SCHAAL 9. 
800 (1) 900 (2) 1000 (4) 1100 (6) 1200. 

Waterstaat. 
. Posterijen en telegrafie. 
Klerk 2• klasse (aftrek als bedoeld in artikel 2 

zal beperkt blijven- tot 4 % voor gemeenten 
andere dan die der 2° klasse). 

SCHAAL 10. 
900 (1) 1000 (2) 1050 (3) 1100 (5) 1150 

(7) 1200. 

Financiiin. 
Directe belastingen, enz. 

Kommies 3e klasse (aftrek als bedoeld in ar
tikel 2 zal beperkt blijven tot .8 % voor ge
meenten andere dan die der 3• klasse). 

Kommies te water 2° klasse (aftrek als bedoeld 
in artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten andere dan die der _3° klasse). 

SCHAAL 11. 
' 800 (1) 900 (2) 1000 (4) 1050 (6) 1100 (8) 1150 

(10) 1200 (13) 1250 (16) 1300. · 
Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Magazijnbediende. 

Justitie. 
Gevangenissen. 

Bewaarder 2° rang. 
Bewaarster 1 e rang. 
Zaalopzichteres 1° rang. 
Kok. · 
Smid-stoker. 

Rijkstucht- en -opvoedingswezen. 
Kok. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksgestichten voor krankzinnigen. 

Kleermaker. 
Tuinman. 
Schoenmaker.· 
Gasstoker. 
Bankwerker. 

Motorknecht. 
Smid-stoker. 

Rijksuniversiteiten en 
Portier. 
Stoker. 
Loopknecbt. 

Technische 'fioogeschool. 

Monteur (stoker). 
Hulpportier. 
Magazijnknecbt. 

Rijksarchiej. 
Assistent-concierge. -
Portier. , 
Zaalwachter. 
Bediende. 
Stoker. 

Rijksverzamel·ingen. 

·.r, 

Hoofdassistent bij het Koninklijk kabinet van 
schilderijen. · 

Rijlcsmiiseum. 
Metselaar-leidekker. 
Schilder-glazenmaker. 
Tuinman-stoker. 
Stoker. 

Kiinstond~rwijs. 
Assistent-concierge bij -de Rijksacademie van 

beeldende kunsten. · 

Marine. 
Loodswezen, enz. 

2° stoker aan board van een stoomloodsvaartuig. 
2° Matroos aan board van een stoomloods-

transportvaartuig. 
Roeier 2° klasse. 
llfatroos-kok. 

·Matroos-motordrijver aan board van een be-
tonningsvaartuig. , · 

Lichtwacbter bij 's Rijks kustverlichting, 2de _ 
categorie. , 

2° Stoker aan board van een stoomgastransport
vaartuig. 

2° Matroos aan board van een stoomgastrans
portvaartuig. 

2• Lichtwachter aan board van een lichtschip. 

Financien. 
Registratie, domeinen, hypothelcen en lcadaster. 

Schipper op een domeinvaartuig. 
Stoker bij. liet bestuur der visscherijpolitie op de 

Zeeuwsche stroomen. 

Oorlog. 
Geneeslcundige "dienst. 

Portier bij het Rijksmagazijn van geneesmidde
len. 

Inrichtingen van qnderwijs. 
Opzichter van de modelkamer aan het Departe

ment van Oorlog. 
Centrale magazijnen van militaire lcleeding 

Portier. 
en uitr,usting. 

Portier: 
A rtillerie-inrichtingen. 

Waterstaat. 

Havenknecht. 
Rijlcswaterstaat. 

Sluiswachter bij kleinere sluhen. 
Sluisknecht bij grootere ·sluizen. 
Brugwachter bij kleinere bruggen. 
Sluis- en brugwachter bij kleinere sluizen en 

bruggen. · 
Pontwachter. 

I 
I 
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liachineknecht te,ens magazijnknecht bij 
's Rijks electriciteitswerken. 

~Iotorschipper ,bij 's Rjjks electriciteitswerken. 
Stoker bij 's Rijks stoomgemalen en electrische 

inrichtingen. 
Stoker bij 's Rijks electrische inrichtingen. 
Motorschipper. 
Dekknecht. 
Stuurman-deklrnecht. 
Stoker op een vaartuig. 
Stoker-dekknecht op een vaartuig. 
Arbeider bij de zee- en/of havenwerken. 
~.\rbeider bij de rivierwerken. 
Arbeider bij de kanalen. 
Bestuurcler van een Rijksmotorrijtuig. 

Landsgebouwen. 
Werkman. 

Posterijen en telegrafie. 
Magazijnbecliencle bij het magazjjn van post

zegels, enz. 
Vast werkman bij de telegrafie. 

V isschershaven. 
Havenknecht. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landb_ouwonderwijs. 

Tuin\mecht bij de miclclelbare landbonwschool. 
Domeinbeheer. • 

Opziener cler clomeinen tevens sluiswachter, te 
Oosterhout. 

Visscherij-inspectie. 
Stoker. 

Toezicht op de maten en gewichten. 
Bediencle. 

Toezicht op het vervoer van ontplofbare 

Geleider. 
stoffen. · 

SCHAAL 12. 
900 (2) 950 (4) 1000 (6) 1050 (8) 1100 
(10) 1150 (12) 1200 (14) 1250 (16) 1300. 

Waterstaat. 
Posterijen en teiegrafie. 

]3rievengaarcler• met een kantoorarbeid over 
het jaar 1917 gewaarcleerd op boven f 600 

· . tot ten hoogste f 700. 

SCHAAL 13. 
10DO (2) 1050 (4) 1100 (6) 1150 (8) 1200 . 

(11) 1250 (14) 1300 .. 
Binnenlandsche Zaken. 

Rijk.slcweekscholen voor vroedvrouwen. 
Vroeclvrouw(aftrekvoor kost en inwoning f 400). 
·Operatiezuster-vroedvrouw (aftrek voor kost en, 

inwoning f 400). 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 

Assistente voor de huishouclelijke aangelegen
heclen der verpleegsters ( aftrek voor kost en 
inwoning f 400). 

·2e operatiezuster bij de klinieken te Utrecht 
(aftrek voor kost en inwoning f 400). 

2° verpleegstersjuffrouw bij · de klinieken te 
Utrecht (aftrek voor kost en inwoning f 400). 

Huishoudjuffrouw in de klinieken te Utrecht 
(aftrek voor kost en inwoning f 400). · 

Keukenchef in het academisch ziekenhuis of de 
klinieken te Utrecht (aftrek voor kost en in
wm;iing f 400). 

Provisiejuffrouw in het .academisch ziekenhuis 
of de klinieken te Utrecht (aftrek voor kost 
en inwoning f 400). 

W asch-, linnenjuffrou w in het academisch · 
ziekenhuis of de klinieken te Utrecht (aftrek 
·voor kost en inwoning f 400). · 

Assistente voor de huishouding in het acade
misch ziekenhuis of de klinieken te Utrecht · 
(aftrek voor kqst en inwoning f 400). 

Pleegzuster bij de dermatologie cler polikliniek 
van de Rijksuniversiteit te Groningen. 

Oorlog. 
Genee.slcundige dienst. 

Verpleegster bij het militair hospitaal (a~trek 
voor kost en inwoning f 400). 

Waterstaat 
Rijkswaterstaat. 

Sluiswachter bij grootere sluizen. 
Brngwachter bij grootere brnggeh. 
Sluis- en brugwachter bij grootere sluizen en 

brnggen. 
Duinwachter. 

·scHAAL .14. 
800 (1) 900. (2) 1000 (3) 1050 (4) 1100 

(6) 1150 (8) 1200 (10) 1250 (12) 1300 
(14) 1350 (16) 1400. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat; Kabinet der 

· · Koningin. 
Boele. 
Boele-machinist. 
Boele-binder, tevens assistent voor het archief 
· bij de Algemeene Rekenkamer. 
Bode, tevens assistent voor het archief bij ·de 

Algemeene Rekenkamer. 
.i\fagazijnbediende-binder. 

Justitie. 

Boele. 
Rechterlijke -macht. 

Exploiteur bij het Hoog militair gerechtshof. 
Kamerbewaarder bij het Hoog militair ge-

rechtsho"f. 
Gentrale Raad van beroep en Raden van beroep, 
Boele tevens knecht. 
Boele. 

Gevangenissen. 
Becliencle b:ij den arbeid l• rang (aftrek voor 

kost en inwoning f 300). 
Bewaarder 1 • rang. 

Ri:j kswer kinrichtingen. 
Zaalopziener 2• rang. 
Kok. , 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Beambte in algemeenen dienst 1 e rang. 

Binnenlandsche Zaken. 
Gentraal bureau voor de statistiek. 

Bode. 

Bode. 
V olksgezondheid. 

le Becliende. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Machinist-electricien. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogesclwol. 

Knecht in den kruidtuin van 'sRijks herbarium. 
Kasknecht in' den kruidtuin van 's Rijks her-

barium. . 
Polikliniek- en operatiebecliencle·. 
Laboratoriumbediende. 
Desinfecteur. 
Bediende 1 e klasse. 
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· Smid-bankwerker. · . . . 
S~oker-bankwerker bij d\l klinieken te Utrecht. 
Timmerman. • · .. • ' ·: . . _ 
Schilder. 

· Matrassenmaker. ·· 
1e Tuinman. 
N achtportier. 
Dagportier. · 
Laboratorium-bediende. 
Bediende-bankwerker' 'te·· Delft. , 

• Onderwijs. · . 
Amanuensis bij een Rijks hoogere burgerschool 

met driejarigen cursus. . 

Bode-binder. 
Rij_ksarchieven. 

Bode. . . 
. Rijksverzamelingen. 

Machinist-stoker. 
Rijksmusewrni 

Behanger. · 
Timmerman. 
Tuinman. 
Onqerconcierge: ·: . 

Gebouwen 
Bode.c· 

van onderwij's. 

Marine. 
.. · _. . . Loodswezen, enz·. · .,. ,•., 

1 e 'Matroos ' aari: "oocircf ·van een stci~;i;'Ioods
transportvaartuig>" · · 

Lichtwachter. bij 's Rijks kustverlichting, l• 
categprie. . . . ., ·· . 

·le Matroos aan b'oord ·van een stoomgastram,-
. portvaartuig. · 

Financien. 
Agentschap -en grootboeken. 

Bode. 
Registratie, domeinen, hypotheken 
Onder-opziener der domeinen. 
W aardsman ~ij de dqmeinen. 

en. kadaster. 

Pensioenraden. 
Bode. 

Weduwen-
1 . 

en w,eezenfo,nds voor ·burgerlijke· 
· ambtenaren, 

Bode. 

. : Oorlog. 
Bureau van .. den lnspecteur der infa~terie. 

Bode. , . . . ,.'. 
Bureaii van den .1 nspecteur van den geneeskun

digen dienst der landmacht. · 
Bode. 
Bode-stoker . 

. - Topografisch~ i~rich(ing. 
2e klerk: 
Bode. 

Wa.terstaa:t:· 
. Rijkswatersfoat. 

Hulpsluismeester van een kleinere sluis. 
Electricien. · 
Electricien-hulpmachinist. 
Smid-bankwerker. 
Hulpmachinist-stoker. 
Machinist-stoker. • . . · 
Monteur. . . 
Hulpmachinist op een vaartuig. 
Kanaalwachter. . : . . 
Lichtwachter. 

bij de'Rijks 
stoomgemalen 
en electrici, 
.teitswerken; 

. Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
· Bode. 

Portier. 
Bode. · 

Rijksverzekeringsbank. 
' ~ ·, f • ' • 

W erkloosheidsverzekering ·en· arbeidsbe11iiddeling. 
Bode. 

Rijkspostspaarbank::. 
Bode. 
Bediende. 
Vakarbeider. 

Posterijen en telegrafie. · 
Bode bij het--hoofdbestuur,. • · 
Magazijnbediende. 
Brievenbesteller .. · 
Vast werkman met vakbekwaamheid. 
T!)legrambesteller. · 
Portier . 
Brieven- en telegrambestellet. 
Met afwijking van de bedragen in de scha~l 

wordt . de . bezoldiging voo:r '·de postboden 
en: de brievengaarders, teveils · postbode; 
met inachtneming van de .periodieke ver~ 
hciogingen daar vermeld,·geregeld als·volgt: 

Ppstboden : per dienstuur een negende gedee]te 
van het salaris ·der brievenbestellers, met 
dien ·verstande, 'dat lie'· we'ddii':':ni'et Jtlimt 
boven die ·,vah _ee1_1 .hriE;'venbe~teller op 
dezelfde· standplaats, · , · ·· ·, 

Brievengaarders-: per· ·16opuur een negende 
·gedeelte van het salaris.der brievenbestellers, 
boven en behalve de wedde voor den kantoor
dienst, met dien .verstande dat de wedde per 
loopuur niet kli:qit boven die van een brieyen, 

. besteller op· dezelfde standplaats . 
V isschershaven. · 

Smid-machinedrijver. · 
Dokknecht. · 
Havenbeambte-timmerman. 
Poli tie beam bte. · · 
1 e Halknecht. 
l•.· Havenknecli.t. 

Landbouw; Nijverheid• en Han~el. 
Landbouwonderwijs.· · 

Bediende 1•. klasse._ .. 
Landbouw. . 

Bediende- 2• klasse _pij_ ee1_1. Rijksl_andbouw0 

proefstation. _ ' 
Rijkshulpkeurmeester 2e klasse. 

_. RijkssemJminrichtirig .. 
Bediende 1 • Jclasse , .. 
Koetsier. 

Vii!scherij 0 inspectie. 
Machinist-motordrijver 2•- klasse.'· 

Visscher.ij-onderzoek. , 
-Bediende. "' . 

· Raad voor de scheefrv°rart. 
Bode. 

Octrooiraad. 
Bode . 

Kol!)nien. 
K oloniaal etablissement. 

Bode .. 

SCHAAL. 15. 
1250 (2) 1300'.(4) 135~ (6) 1400: 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksuriiversiteit~n ~;,, Technische .. ~qoge;/iwol. 
Dagportier (hoofdportier) bij de· klinieken ,.te 
Utrecht (aftre~ voor · kost en inwoning voor 

het gezin f 500). ' 
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SCHAAL 16. 
800(1)900(2)1000(3)1100(4)1200(6)1250(8) 
1300 (10) 1350 (12) 1400 (14) 1450 (16) 1500. 

Departementen va:1 algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Schrijver op jaarloon. 

Binnenlandsche Zaken. 
Gentraal bureau voor de statistiek. 

Schrjjver op jaa.rloon. 

Klerk. 
V olksgezondheid. 

Rijksbureau voor drinkwatefvoorzie1ring. 
Schrijver. _ -
College van bijstand artikel 35 der woningwet. 
Schrijver op jaarloon. 
Rijksitniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Klerk. 
Schrijver. I 
2• Klerk bij het academisch ziekenh\iis. 
Boekhoudster bij de tandheelkunde. 
Machine-bankwerker bij de kli;iieken. 
Machine-bankwerke;r bij de psychiatrisch-neu-

rologische kliniek. . 
. 'Rijksarchieven. 

Klerk-concierge_. 
Binder. 

Klerk. 
Ri(Jksmuse1tm. 

1( unstonderwijs. 
· Beambte bij de Koninklijke Academie van 

W etenscha ppen. 

Marine. 

Schrijver. 
Rijkswerven. 

Loodswezen, enz. 
Roeier 1 • klasse. 
Stoker bij 's Rijks kustverlichting. 
Magazijnbeheerder, tevens schrjjver bij het 

proefstation ·ten dienste van 's Rjjks kust
verlichting te Scheveningen. 

Bediende bij het proefstation ten ·dienste van 
's Rjjks kustverlichting te Scheveningeri. 

Financien, 
Agentschap en grootboeken. 

Schrjjver op j aarloon. 
Directe belastingen, enz. 

Rijksklerk 3• klasse. 

Klerk. 
Directie van de Staatsloterij. 

Pensioenraden. 
Schrijver• op jaarloon. 
-W eduwen- en· weezenfonds voor burgerlijke 
. ambtenaren. 
Schrijver op j aarloon. . 

· Staatsmuntbedrijf. 
Bode-klerk. 

Oorlog. 
Topografische inrichting. 

Archiefbediende. 
Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Electricien-monteur bjj 's Rijks electriciteits

werken. 
Stuurman. 
Bakenmeester. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Schrijver op jaarloon. 

Schrijver. 
Rijksverzekeringsbank. 

Gontrole op het rekenplichtig beheer der 
Rijksverzelceringsbank. 

Schrijver op jaarloon. 
W erkloosheidsve~zekering en· arbeidsbemiddeling. 
Schrijver op jaarloon. 

Rijkspostspaarbank. 
Machinist. 

. Posterijen en · telegrafie. 
Schrijv:er op jaarloon bij het hoofdbestuur. 
Zaalwachter. 
Schrijver. 
Kantoorlmecht. 

Landbouw, Nijverheid en · Handel. 
Landbouwonderwijs. 

Schrijver bij de landbouwhoogeschool. 
Schrjjver bij de veeartsenijkundige hoogeschool. 

Landbouw. 
Klerk bij een· Rijkslandbouwproefstation. 
Schrijver bij den phytopathologischen dienst. 
Kantoorbediende bij de Rijksseruminrichting. 

Staatsboschbeheer. 
Schrjjver op jaarloon. 

Staatstoezicht op de mijnen. 
2• Klerk. 

. V isscherij-inspectie. 
Administratief ambtenaar 3• klasse. 
Koninklijlc N ederlandsch meteorologisch instituut. 
!Derk. , 

Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Schrjjver. 

A rbeidsinspectie. 
Administratief ambtenaar 3• klasse. 

I n.spectie van den havenarbeid. 
Administratief ambtenaar 3• klasse. 

Koloii.ien. 
' Geneeskundige Raad. . . 

Schrijv:er op jaarloon, tevens huisbewaarder. 

SCHAAL 17. 
1000 (2) 1100 (4) 1200 (6) 1250 (8) 1300 (10) 

1350 (12) 1400 (14) 1450 (16) 1500. 
' Justitie. 

• Gevangenissen. 
Hoofdbewaarster. 

Rijkswerkinrichting• te Veenhuizen. 
Huismeester in het oudemannenhuis. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Beambte in algemeenen dienst (aftrek voor 

kost en inwoning f 400). 
w·erkmeester 2 8 rang (met vergoeding v9or 

bijakten als voor onderwijzer tuchtschool). 
Beambte in algemeeiien dienst bij een Rijks

opvoedingsgesticht voor ·meisjes ( aftrek voor 
_kost en iriwoning f 400). 

Binnenlandsche Zaken. 
Onderwijs. 

Machinist bij de Rijksschoenmakers- en leer
lo_oiersschool te Waalwijk. 

.Marine. 
Loodswezen, enz. 

Loodskweekeling 2e klasse. 

Waterstaat. 
Posterijen .en telegrafie. 

Brievengaarder · met een kantoorarbeid over 
het jaar 1917 gewaardeerd op boven f 700 
tot ten hoogste f 800. 
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SCHAAL 18. 
1000(2)1100(4)1200(6)1300(8)1400(10)1500 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Technische lwogeschool. 
Assistente in de bibliotheek van de psychia

trisch-neurologische klinieken. 
Rijksgestichten voor krankzinni(/en. 

2• Klerk te W oensel. 

Marine. 
Loorlswezen, enz. 

Opzichter bij 's Rijks kustverlichting 31 

categorie. 

;Financien. 
Directe belastingen, enz. 

Deurwaarder 3• klasse. 

Oorlog. 
· Topogmfische inrichting. 

Graveur 3• klasse. 
Photograaf 3• klas.se. 
Drukker 3e klasse. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
R{i kslandbouwproef stations. 

Bediende l• klasse. 

SCHAAL 19. 
1100· (1) 1150 (2) 1200 (4) 1250 (6) 1300 

(8) 1350 (10) 1400 (12) 1450 (14) 1500. 
Justitie. 

Rij kspolitie. 
Rijksveldwachter (aftrek als be.doeld in artikel 

2 ,zal beperkt blijven tot 4 % voor alle 
gemeenten, andere dan die der 2e klasse). 

Rijksveldwachter-jachtopziener (aftrek als be
doeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 
4 % voor alle gemeenten, andere dan die 
der 2• klasse). 

Gevangenissen. 
Schrijver 1 e rang. 
Machinist. 

Rrjkswerkinrichtingen. 
Schrijver 1 • rang. . 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Schrijver 1 e rang. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Huismeesteres (aftrek vdor kost en inwoning 
f 400). _ 

Rijksgestichten voor krankzinnigen. 
Verpleger. 

Rfjksuniversiteiten en Technische lwogeschool. 
1 e Klerk bij de klinieken. · 

Marine. 
Loodswezen, enz. 

1 e Stoker aan board van een stoomloods
transportvaartuig. 

ze Stoker aan board van een stoomloods
vaartuig. 

1 e Stoker aan board van een . stoo;ngastrans
portvaart'uig. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Sluismeester aan eene kleinere sluis. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Stal baas. 
R~j kshengstve1i}endep6t. · ·· 

SCHAAL 20. 
800 (1) 900 (2) 1000 (3) 1100 (4) 1200.(5) 1300 (7) 
1400 (9) 1450 (11) 1500 (13) 1550 (15) 1600. 
De concierges in deze schaal genoemd, ook 

zij wier aµibt met een antler ambt vereenigd 
vermeld staat, vallen onder bepaling van 
artikel 1, 4• lid. ' 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der' 

Koningin. 
Concierge. 
Bode-concierge bij de Algemeene Rekenkamer. 

Justitie. 
Oentrale Raad van beroep en Raden van beroep. 
Concierge tevens bode. 

J ustitiegebouwen. 
Bode-congierge.-. 

Binnenlandsche Zaken. 
Ri(iksuniversiteiten en Technische · Jwogeschool. 

Concierge. · 
Onderwijs. 

Amanuensis-concierge bij een Rijks hoogere 
burgerschool met driejarigen cursus. 

· R{jksarchieven. 
Concierge-binder, tevens bediende. 

Financien. 
Registratie, d01neinen, hypotheken en kadaster. 

Rijksklerk 3• klasse. 
W eduwen- en W eezenfonds voor biirgerlij ke 

ambtenaren. 
Kamerbewaarder en concierge. 

Waterstaat. 
. Rijkswaterstaat. 

Bureelambtenaar 3• klasse. 
Hoofdbestuur der posterijen en telegrafie. 

Concierge. 
Posterijen en telegrafie. 

Hulpboekhouder. 
Telefonist 2• klasse. 
Concierge. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouwonderwijs; 

Amanuensis-concierge bij land- en tuinbouw. 
winterscholen. 

Tuinman, tevens concierge. 
Rijkslandbouwproefstations, 

Bediende-concierge. 
· Visscherij-inspectie. 

Opziener 2• klasse. 
Bureau voor den industrieelen eigendom. 

Concierge. · 
Arbeidsinspectie. 

Bode-concierge. 

Kolonien. 
Sclwol tot opleiding voor commies bij den Indi

schen post-, telegraaf- en tele/oondienst. 
Huisbewaarder tevens instrumentmaker 
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SCHAAL 21. 
900 (1) 1000 (2) 1100 (3) 1150 (4) 1200 (6) 
1250 (8) 1300 (10) 1350 (12) 1400 (14) 1450 

(16) 1500 (18) 1550 (20) 1600. 
Binnenlandsche Zaken. 

Rijksb'ureau voor drinkwatervoorziening. 
Bureelambtenaar 2• klasse. _ 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Custos. 
Pr11eparateur. 
Atnanuensis 2• klasse. 
:iiekenaar 2• klasse bij de sterrenwacht. 
Teekenaar bij de botanie aan 's Rijks herbarium 

·te Leiden. 
Rekenaar 2• klasse bij de sterrenkunde. 
Slager bij de klinieken. · 
Instrumentmaker. 
Scheepstimmerman-modelmaker te Delft. 
Machinist 2• klasse. 
Rijkscoimnissie voor de vervaardiging en ruilinfi 

van reproductie van. kunstvoorwerpen te 
Amsterdam. 

l\fouleur. 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers . . 

Amanuensis. • 
K unstonderwijs. 

Amanuensis bij de Rijksschool voor kunst
nijverheid te Amsterdam. 

Marine. 
Verificatie van 's Rijks zeeinstrumenten. 

Instrumentmaker. 
Koninklijk instituut voor de Marine. 

Amanuensis voor scheikunde .. 

Financien. 
. . 's Rijks schatkist. 

Rijksboekhouder 3e klasse. 
Directe belastingen, enz. 

Kommies 2• klasse (aftrek als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten, andere dan die der 3• klasse ). 

Kommies te water le klasse. 
Registratie, domeinen, hypotheken en· kadaster. 
Stempelaar van het buitengewoon zegel. 
Opziener der Staatsduinen .. 

Staatsmuntbedrij f. 
Amanuensis. 

Oorlog. 
Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 

Opzichter van de instrumentenkamer. 
Machinist. 
Centrale magazijnen van militaire kleeding en 

uitrusting. 
J',Ieester-zadelmaker. 
Meester-schoenmaker. 
Opzichter. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat: 

2• Gezagvoerend-pontwachter. 
Machinist-stoker op een vaartuig. 
Machinist op een vaartuig 

Posterijen en telegrafie. 
Lijnwachter. 

1 Instrumentmaker. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouwonderwijs. . 

Amanuensis 2• klasse bij de laridbouwhooge
school. 

Beambte bij de bibliotheek van de landbouw
hoogeschool. 

Amanuensis 2• klasse bij de veeartsenijkundige 
hoogeschool. 

. Rij kszuivelinspectie. 
Rijkszuivelvisiteur 2• klass·e. 

ControJe{ir. 
Rijkszuiv_elstation. 

Visscherijonderzoek. 
Amanuensis b~j het Rijksinstituut voor bio

logisch visscherijonderzoek. 
Amanuensis-instrumentmaker bij het Rijks

instituut voor hydrografisch visscherij
onderzoek. 

Scheepvaartinspectie. · 
Schipper van een motorboat. 
Rijksproefstation ten behoeve van de ledei·in

industrie. 
Amanuensis. 

Octrooiraad. 
Technisch adjunct-assistent. 
Adjunct-assistent. 

SCHAAL 22. 
1200 (1) 1250 (2) 1300 (4) 1350 (6) 1400 

(8) 1450 (10) 1500 (12). 1550 (14) 1600. 
Depai'tementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges vaii Staat, I<abinet der 

Koningin. 
Kamerbewaarder. · 
Magzijnmeester. 

Justitie. 
Rijkspolitie. 

Rijksveldwachter-brigadier (aftrek als bedoeld 
in artikel 2 zal beperkt blijven tot 4 %- voor 
alle gemeenten andere dan die der 2• klasse~. 

Gevangenissen. . 
Meesterknecht van den arbeid. 
Hoofdbewaarder. 

Rijkswerkinrichting te Veenhuizen. 
Apothekersbediende. · 
Huismeester van het hospitaal. 
Magazijnmeester. 
Opzichter in de fabriek. 
Werkbaas 
Hoevenaar. 
Opzichter voor de boschcultuur. 
Opzichter voor den veldarbeid. 
Veenbaas. 
Bakkersbaas. 
Machinist-cen trifugist. 
Molenaar. 
Zaalopziener l • rang. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Ziekenverpleger (aftrek voor kost en inwoning 

f 400). . 
H uismeester. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkskweekscholen ~oor vroedvrouwen. 

Hoofdverpleegsters (aftrek voor kost en 'in
woning £ 400). 

Rijksgestichten voor krankzinnigen. 
Apothekers-assistenten (aftrek voor kost en 

inwoning f 400). 
Inwonend onderwijzeres (aftrek voor kost en 

inwoning f 400). 
Eerste verpleger. . . 
Klerk, tevens assistent in de apotheek. 
Juffrouw voor de huishouding te Medemblik 

(aftrek voor kost en inwoning f 400). 
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Machinist te Grave. 
Boekhoudster-onderwijzeres (aftrek voor kost 

en inwoning f 400). 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool 
Assistent in de apotheek of hulpapothekeres 

(aftrek voor kost en inwoning f 600). · 
Magazijnmeester. 
Demonstrator voor de tandheelkunde. 
1 • Operatiezuster bij de klinieken te Utrecht 

. (aftrek voor kost en inwoning f .400). 
l• verpleger (aftrek voor kost en inwoning 

f 400). 
Uitwonend mai:melijk gediplomeerd verpleger. 
1 • Verpleegstersjuffrouw ( aftrek voor kost en 

inwoning f 400). 
Waschmeester. 
Uitwonen_d verpleger. 

Onderwijs. · 
Amanuensis bij een Rijks hoogere burgerschool 

met• yj_jfjarigen cursus. 

Marine. 
Loodswezen, enz. 

Monteur. 
Instrumentinaker. 

Financien. 
Bestimr der visscheri:jen op de Zeeiiwsche stroomen. 
Controleur. • 
Machinist. 
Schipper. 

Oorlog. 

Amanuensis. 
Hoogere Krijgssclwol. 

Koninklijke irlilitaire Academie. 
Amanuensis. 

Magazijnen der Artillerie te Delft. 
Meester-geweermaker: 

Topog;afische inrichting. 
l• Klerk. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester te Breskens, Urk, Middelharnis, 
Zijpe (Bruinisse) en Numansdorp. 

Hulpsluismeester aan een grootere sluis. 
Schipper. 
Gezagvoerder van een Rijksvaartuig .. 
Gezagvoerend-pontwachter. 

Rijksverzekeringsbank. 
Opzichter-concierge. 

H oofdbestuur der posterijen en telegrafie. 
9hef-magazijnbediende. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouwonderwijs. ' . 

Amanuensis bij de middelbare landbouwscholen. 
'Assistent-apotheker. 
Amanuensis bij een Rjjkslandbouwproef-sta

tion. 
V isscheri:j-inspectie. 

Machinist-motordrijver 1 e klasse. 
Gezagvoerder. 

SCHAAL 23. 
1200 (2) 1300 (4) 1400 (6) 1450 (8) 1500 
(10) 1550 (12) 1600 (14) 1650 (16) 1700. 

Justitie. 
Rfjkstucht- en opvoedingswezen. 

Werkmeesteres (met vergoeding voor -bijakten 
als voor onderwijzeres tuchtschool ; aftrek 
voor kost en inwoning f 400). 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Huismeesteres tevens adjunct-directrice (af
trek v-oor kost en inwoning f 600). 

Waterstaat. 
_ Posterijen en telegrafie. 

Brievengaarder met een kantoorarbeid. over 
het jaar 1917 gewaardeerd op boven f 800 
tot ten hoogste f 1000. . 

SCHAAL. 24. 
1400 (2) 1500 (4) 1600 (6) 1700. 

Financien. 
"Directe belastingen, enz. 

Adspirant-verificateur der. invoerrechten en 
accijnzen. 

Oorlog. 
Topografische inrichting. 

Dru.kker 2• klasse. ' 

SCHAAL 25. 
800 (1) 900 (2) 1000 (3).1100 (4) 1200 (5) 1300 
(6) 1400 (8) 1500 (11) 1600 (14) 1700 (17) 1800. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koning in. 
IGerk. 

Justitie. 
Rechterli:j ke jj!J acht. 

Rijksklerk 2• klasse ter griffie of ten parkette. 
. Militair-rechterlijke Macht. 

Rijksklerk 2• klasse bij de militaire gerechten 
en parketten. ' 

Gentrale raad van beroep en Raden van beroep. 
Rijksklerk 2• klasse. 

J ustitiegeboiiwen. 
Klerk. 

Gentraal college: voor de reclasseering. 
Adjunyt-ambtenaar. 

Binnenlaildsche Zaken. 
Oentraal bureau voor de statistiek. 

Klerk. 
College van bijstand artikel 35 der TV oningwet. 

IGerk. 

IGerk. 
Rij lcsarchieven. 

Amanuensis bij de Rijksarchieven in de pro
vincien. 

Bureau van de Oo1n1nissie voor .'s Rijks gesch·ied
kundige publicatien. 

Adjunct-commies. 
Rijksverzamelingen. 

Assistent bij de Koninklijke Bibliotheek. 
Kunstonderwijs. 

Ambtenaar van administratie bij de Rijks
academie van beeldende kunsten. 

Gebouwen van onderwijs. 
2e bureelambtenaar. 

Landsdrukkerij en Staatscourant. 
Klerk. · 

Marine. 

Klerk .. 
Rijkswerven. 
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Klerk. 

Klerk. 
Weduwen-

Financien. 
Agentschap en grootboeken. 

Ptnsioen;aden. 

en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

Oorl~g. 1 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen, 
Bureelambtenaar 2° klasse. 

· Artillerie-inriqhtingen. 
Bureelambtenaar bij de :magazijnen te Delft. 
Bureelambtenaar 2° klasse. 
Teekenaar. · 

Waterstaat. 
. Rijkswaterstaat. . 

Ambtenaar 2° klasse bij den algemeenen dienst. 

Klerk. 
. Landsgebouwen. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Technisch ambtenaar 2e klasse: 
Archiefbeambte. 
!Clerk. 

E1erk. 
Rijksverzekeringsbank. 

TV erkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling. 
Klerk. . 

Rijkspostspaarbank. 
Bureelambtenaar. . 
!Clerk. 

PosteriJen en telegrafie. 
Klerk bij het Hoofdbestuur. 
Kantoorbediende 2° klasse. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouw. 

Adjunct-analist bij een Rijkslandbouwproef- . 
station. · 

V isscherij-inspectie. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 

Scheepsvaart-inspectie. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Ri(iksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Adjunct-analist. 

Bureau .voor den industr-ieelen eigendom. · 
Administratief ambtenaar 3° klasse. 

Kolonien. 
Koloniaal etablissement. 

· Schrijver (klerk). 

SCHAAL 26. 
. 900 (1) 1000 (2) 1100 (3) 1200 (5) 1300 (7) 1400 

(9) 1500 (11) 1600 (13) 1700 (15) 1800. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkscommissie 1voor de vervaardiging en ruiling 

van reproducties van kunstvoorwerpen te 
Amsterdam. 

. Chef-mouleur. 

Marine. 

1 e Schrijver. 
Rijkswerven, 

Hydrografie. 
2e Technisch ambtenaar bij het bureau Gravure. 
Teekenaar. 

Financien. 
Directe belastingen, enz. 

Rijksklerk 2° klasse. 
Registratie, domeinen, hypotlieken en kadastet·. 
Rijksklerk 2° klasse. 

Oorlog. 
Oentrale magazijnen van m·ilita-ire kleeding en 

uitrusting. · 
Bureelambtenaar 2° klasse. 

Waterstaat. 
. Posterijen en telegrafie. 
Conducteur der brievenm'alen (aftrek als 

bedoeld. in artikel 2 zal beperkt blijven tot 
4 % voor gemeenten al).dere dan die der 
2e klasse. 

Hoofdbrievenbesteller. 
Teekenaar 2e klasse. 
Hoofdtelegrambesteller . 
Assistent ( aftrek als bedoeld in artikel 2 zal 

beperkt blijven tot 4 % voor gemeenten 
andere dan die· der 2° klasse. ·· 

Hoofdbrieven- en telegrambesteller; 
Vi.sschershaven. 

Havenklerk. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Veeartsen{i kundige dienst. 

Veeopzichter. 

Boekhouder. 
. Rijkszuivelstation. 

Koninklij k N ederlandsch meteorologisch imtituiit. 
Rekenaar. . 

Toezicht op het stoomwezen. 
Bureelambtenaar. 

SCHAAL 27. 
1000 (1) 1100 (2). 1200 (4) 1300 (6) 1400 

(8) 1500 (10) 1600 (12) 1700 (14) 1800. 

Justitie. 
. ' J ustitiegebouwen. 

Opzichter 3e klasse. . 

Binnenlanclsche- Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Instrumentmaker. · 
Machinist. 

'Rijksmuseum. 
Technisch assistent. 
Ambtenaar van administratie.· 
Machinist. 

Marine . 
J.11 arine-etablissement. 

Amanuensis. 
Koninklijk instituut voor de Marine. 

Amanuensis voor natuu:i:kunde, tevens instru
mentmaker. 

Loodswezen, enz . . 
Opzichter bij 's Rijks kustverlichting 2• 

categorie. 

, Oorlog. 
Oentrale magazijnen van militaire kleriliny 

· en uitrusting. 
Meester-kleermaker. 
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Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

llfachinist-electricien bij 's-Rijks electriciteits
werken te Terneuzen. 

Machinist-electricien bij 's Rijks electriciteits
werken te Hansweert. 

·l\fachinist bij 's Rijks electriciteitswerken te 
- IJmuiden. 
Machinist bij 's Rijks electriciteitswerken te 

Terneuzen. 
Machinist bij 's Rijks stoomgemalen en elec

triciteitswerken. 
Landsgehouwen. 

Meesterknecht. 
Posleri}en en telegrafie. 

Magazijnopzichter. 
Assistent-chef-instrumentmaker. 
Mont1:ur. 

Landbouw, Nijverheid en -Handel. 
Staatsboschbeheer. 

Onder-opziener der gebouwen. 
Koninkli:J"k Nederland,sch meteorologisch instituut. 
I nstrilmentmaker. 
Observator. 

SC,HAAL 28. 
1200 (2) 1300 (4) 1400 (6) 1500 (8) 1600 

(10) 1700 (12) 1800 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Kamerbewaarder-concierge 
Magazijnmeester chef-binder. 

Justitie. 
Gevangenissen- · 

Commies 2° rang. 
Rijkswerkinrichtingen. 

2e Commies. · 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Commies 2° rang. · 
Werkmeester. (Verhooging voor bijzonder di

ploma f 50 ; aftrek voor kost en inwoning 
f 400). -· 

Commies ter directie. 
Werkmeeste_r 1° rang (vergoeding voor 'bij

akten als voor onderwijzer tuchtschool). 

Binnenlandsche Zaken. 
Volksgezondheid. 

Amanuensis bij het centraal laboratorium. 
Rij ksgestichten voof krankzinnigen. 

Machinist te Medemblik. ' 
Klerk te Medemblik. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Amanuensis bij de klinieken. 
Amanuensis 1° klasse. 
Rekenaar 1 e klasse bij de sterrenwacht. 
Vast assistent bij het museum van oudheden 

. te Leiden. 
· Rekerniar 1° klasse bij de sterrenkunde. 
Machinist-electricien. 

Onderwijs. 
Amanuensis-concierge bij een Rijks hoogere 

burgerschool met · v~jfjarigen cursus. 

l\Iachinist. 
Rij ksarchief. 

Marine. 
Lood,swezen, enz. · , 

Opzichter der verlichting, ··schipper aan boord 
van een motorgastransport:vaartuig .. , 

Machinist aan boord van een motorgastrans-
portvaartuig. · 

Lichtwachter-stuurman aan boord van een 
lichtschip. 

Financiiin.
Directe belastingen, enz. 

Kommies-ontvanger 2• categorie. 

Oorlog. 

Keurder. 
Artillerie-inrichtingen. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Bureelambtenaar 2° klasse. 
V isschershaven • . 

2° Machinist. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouwonderwijs. 

Amanuensis 1 e klasse. 
Amanuensis-concierge. 

Rijkslandbouwproefstation-i. 
Amanuensis-concierge. 
Ri:J"kskeuringsdienst van voor uitvoer bestemd 

vleesch. 
Rijkshulpkeurmeester. in algemeenen dienst 

1° klasse. 
_ Rij kszuivelstation. 

Amanuensis-concierge. 
Staatstoezicht op de mi}nen en groeven. 

l• Klerk. 
Koninkli:J'k Nederlandsch meteorologisch instituut. 
Observator op de stations Helder en Vlissingen. 

SCHAAL 29. ' 
1500 (1) 1600 (2) 1700 (3) 1800. 

Waterstaat. 
. Rijkswaterstaat. 

Technisch ambtenaar 4° klasse (aftrek als 
bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 
8 % voor gemeenten andere ~an die der 
3° klasse). 

Posterijen en telegrafie. 
Electrotechnisch ambtenaar 3• klasse. 
Commies 4;,• klasse (aftrek als bedoeld in artikel 

2 zal beperkt blijven tot 4 % voor gemeenten 
andere dan die der 2° klasse). 

·SCHAAL 30. 
150~ (2) 1550 (4) 1500 (6) 1650 (8) 1700 

(10) 1750 (12) 1800. 
Binnenlandsche Zaken. 

Rijksgestichten voor krankzinnigen. 
Hoofdverpleger (aftrek voor kost en inwoning 

f 500). 
Hoofdverpleegster (aftrek voor kost en inwo, 
ning f 500). . 

Rijksuniversiteiten en Technische hor,geschool. 
Machinist-bankwerker (werkmeester). , · . , 

Marine. 
Loodswezen, enz. 

Machinist-motorist. 
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Eerste stoker aan bo~rtl. van een stoomloods
vaartuig. 

Financien. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Opziener der Staats-visscherijen. 

Bestuur der visscherij en op de Zeeuwsche 
stroomen. 

Opziener. 
Waterstaat. 'ii 

Rij kswaterstaat. 
Havenmeester te Hellevoetsluis. 

SCHAAL 31. 
1500 (2) 1600 (4) 1700 (6) 1800. 

Justitie. 
Rijksveldwaphter-brigadier-majoor (aftrek als 

bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijveri tot 
4 % voor gerrieenten andere dan die der 
2° klasse). 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Hoofdverpleegster bij de klinieken (aftrek 

· voor kost en inwoning f 600). 
Verbandmeesteres (aftrek voor kost en. in

woning f 400). 

Marine. 
Loodswezen, enz. 

Kwartienneester. 

Oorlog. 
Geneeskundige dienst . 

.Hooftlverpleegster militair bospitaal (aftrek 
voor kost en inwon}ng f 600). 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
' A rbeidsinspectie. 

Adjunct-inspectrice van den arbeid. 

SCHAAL 32-. 
800 (1) 900 (2) 1000 (3) 110() (4) 1200 (5) 1300 

(7) 1400 (9) 1500 (11) 1600 (13) 1700 
(15) 1800 (17) 1900. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Expediteur. 
Telegrafist 2• klasse. 
Telefonist 1 • klasse (aftrek als betloeltl in 

artikel 2 zal beperkt b!ijven tot 4 % voor 
gemeenten andere clan die der 2• klasse). 

SCHAAL 33. 
1500 (2) 1600.(4) 1700 (6) 1800 (8) 1900. 

Justitie. 
Gevangenissen. 

Directeur van een -gesticht der 6°. klasse. 
Directrice van een gesticht der 6° klasse. 

Financien. 

Assistent. 
Directe ~elastingen, enz. 

Kommies 1 e klasse. 
Deurwaartler 2• klasse. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijkslandbouwproe/stations. 

Controleur. ·· 

Rij kszuivelinspecti e. 
Rijkszuivelvisiteur 1 • klasse. 

SCHAAL 34. 
900 (1) 1000 (2) 1100 (3) 1~00 (5) 1300 (7) 1400 

(9) 1500 (11) 1600 (13) 1700 (15) 1800 
(17) 1900 (19) 2000. 

Oorlog. 
Bureau van den inspecteur der infanterie. 

Bureelambtenaar · 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Domeinen. 

Opziener der domeinen, bebalve de opziener
sluiswacbter te Oosterbout. 

Staatsboschb eheer. 
Boschwachter 2• klasse. 

Kolonien. 
Technisch Bureau. 

Handelscorrespondent. 

SCHAAL 35:_ 
1000 (1) 1100 (2) 1200 (4)° :1300 (6) 1400 

(8) 1500 (10) 1600 (12) 1700 (14) 1800 
(16) 1900 (18) 2000. 

Binne~landsche Zaken. 
V olksgezondheid. 

Analist bij bet Centraal Laborat_orium. 

· Financien. 
· Directe belastingen, enz . . 

Analist ~ji bet laboratoriu_m 1der invoerrecliten 
en aCCIJnzen. 

. Landbouw, Nijverheid en Handel. 

~alist. 
Landbouwonderwijs. 

Landbouw. 
Analist bij de Rijkslandbouwp.roefstations. 

Rijlcsinstituut vo'or visscherijonderzoek. 
Analiste. 
Koninklijk Nederlandsch meteorologisch instituut. 
Atljunct-secretaris. 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Analist. 

Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van den 
rubberhandel. ·. 

Analist. 
A rbeidsi-nspectie. 

Analist. 

SCHAAL 36. 
f200 (1) 1300' (2) 1400 (3) 1500 (5) 1600 

(7) 1700 (9) 1800 (11) 1850 (13) 1900 
(15) 1950 (17) 2000. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkskweekscholen voor vro~dvrouwen. 

Administrateur. 
Meesteresse-vroedvrouw 

0

(aftr('k voor kost en 
inwoning f_ 600). 

Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Opzichter. · 

Onderwijs. 
Custos bij de K9ninklijke academie van we

tenscha ppen. 
Rij ksverzarnelingen. 

Concierge, ambtenaar van administratie bij 
bet Koninkl,jk Kabinet yan schilderijen. 
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Oorlog. 
Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 

Bureelambtenaar l• klasse. 
Gentrale magazijnen van .militaire kleeding en 

witrusting. 
Bureelambtenaar l• klasse. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Sluismeester aan eene grootere sluis. 
Posterijen en telegrafie. 

Amanuensis bij het archief bij het·hoofdbestuur. 
Chef-instrumentmaker bij ·de telegrafie. 
Bureelambtenaar 2• klasse. 

V isschershaven. 
• -Us lager. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouw. 

Opperstalbaas bij het Rijkshengstveulendep6t. 

Opzichter. 
Rijksseruminrichting. 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
' nijverheid. · 

Assistent. 
Arbeidsinspectie. 

Controleur. 
lnspectie van den havenarbeid. 

Controleur. 

SCHAAL 37. 
1300 (2) 1400 (4) 1500 (6) 1600 (8) 1700 

(10) 1800 (12) 1900 (14) 2000 .. 

Financien. 
, Registratie, dorneinen, hypotheken en kadaster. 

Adjunct-commies bij de Staatsloterij. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. '✓ 

Xlerk 1 • klasse- ( aftrek als bedoeld in artikel 2 
zal beperkt blijven tot 4% voor gemeenten 
andere dan die der 2• klasse). . · 

SCHAA,L 38. 
1400 (2) 1500 (4) 1600 (6) 1700 (8) 1800 

(10) 1900 (12) 2000. . 

Justitie. 
Rijkswerkinrichting te Veenhiiizen. 

Commies. 
Assistent-boekhouder. 

Rij lcstucht- en opvoedingswezen. 
Commies le rang. 
Hoofdopzichter van den arbeid. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 

Amanuensis 1 • klasse bij het Rijksmuseum 
van oudheden te Leiden. 

Pedel. 
Boekhouder te Delft. 
Rijkscommissie voor het opmaken en uitgeven 
van een inventaris en eene beschrijving van de 

moniimenten van geschiedenis en kunst. 
Bouwkundig te·ekenaar. 

Rijksbureau voor de monumentenzorg. 
Bouwkundig teekenaar. , 

· Marine. 
Loodswezen, enz. 

Loodsschipper 2• kl,isse. 

Schipper aan boord van een betonuingsva~r
tuig. 

Machinist . aan boord van een bet~nuings
vaartuig. 

'Opzichter bij 's R.ijks · kustverlichting 1 • 
categorie. 

Machinist bij 's Rijks kustverlichting (mist
hoorns). 

. Oorlog. 
Topogmfische inrichting. 

Graveur ·2• klasse. · 
Photograaf 2•. klasse. 

Artillerie-inrichtingen. 
Opzichter der ververs. 
Meester-geweermaker . 
Amanuensis. · 

. Waterstaat. 
Visschershaven. 

Onderhavenmeester. 

Landbouw, Nijverlleid en Handel. 
. Visscherij-inspectie. 
Adspirant-;:idjunct-visscherijconsulent. 

SCHAAL 39. 
1400 (2) 1500 (4) 1600 (6) 1700 (8) 1800 
(10) 1850 (12) 1900 (14) 1950 (16) 2000. 

Binnenlandsche Zaken. ·· 
Rijksgestichten voor krankzinnigen. 

l• Klerk te Woensel. . 

Waterstaat. 
Posteri:jen en telegrafie. 

Brievengaarder · met een kantoorarbeid over 
het jaar lW 7 gewaindeerd op meer dan 
f 1000. 

SCHAAL 40. 
1600 (2) 1700 (4) 1800 (6) 1850 (8) 1900 

(10) 1950 (12) 2000. 

· Justitie. 
Rijkswerkinrichting te Veenhuizen. 

Hoofdopzichter. 
Wijkmeester. 

Binnenlandsche Zaken. 
· Rijksgestichten voor krankzinnigen . . 

Adjunct-directrice te Grave. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Adjunct-directrice van het nieuw academisch 

ziekenhuis te Leiden (aftrek voor kost en 
inwoning f 600). . 

Hoofd van den huishoudelijken dienst in de 
psychiatrisch-neurologische kliniek te Utrecht 
(aftrek voor kost en inwoning f 600). '· 

Iviarine. 
Loodswezen, enz. 

l• Instrumentmaker bij 's Rjjks kustverlich
ting. 

Oorlo:s. 

1 
Topografische inrichting. 

Drukker ·l• klasse. . . 

Landbouw, Nijverheid ~n Handel. · 
V isscherij-inspectie. 

Opziener le klasse. 
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SCHAAL 41. 
900 (1) 1000 (2) 1100 (3) 1200 (4) 1300 (5) 1400 
(6) 1500 (8) 1600 (10) 1700 (12) 1800 (14) 1900 

l~) 2000 (18) 2100 (20) 2200. 

Finaneien. 
Bestuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Klerk ten kantore van den Secretaris-Penning

meester. 

Landbouw, Nijverheid ·en. Handel. 
· Domeinen. 

Rijksklerk bij een rensmeester. 
Staatsboschbeheer. 

Rijksklerk. 

Landbouw. 
Assistent-Rijkszuivelconsulent. 

Rijksinstituut voor visscherijonderzoek. 
Secretaris. , 

SCHAAL 42. 
1200 (1) 1300 (2) 

0

1400 (3) 1500 (4) 1600 
(5) 1700 (6) 1800 (7) 1900 (9) 2000 

(11) 2100 (13) 22~0, 

Binnenlandsche Zaken, 
V olksgezondheid. 

Administratief ambtenaar bij het Centraal 
laboratorium. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijksproefstation ten.behoeve van de lederindustrie. 
Laborant. 

Kolonien. 
Koloniaal Etablissement. 

Bureelambtenaar. 
Assistent bij de keuringen. 
Opzichter. 

SCHAAL 43. 
1400 (1) 1500 (2) 1600 (3) 1700. (4) 1800. 

(5) 1900 (7) 2000 (9) 2100 (11) 2200. ' 

Justit~e. 
Rij kspolitie. 

Grenscommissaris te Zevenaar. 
Rijksveldwachter-rechercheur. 

Binnenlandsehe Zaken. 

Hoofdopzichter. 
Rijksmusemn .. 

Financien. 
Directe belastingen, enz. . 

Kommies-ontvanger 1 e categorie. 
Hoofdkommies (aftrek als bedoeld in artikel 2 

zal beperkt blijven tot 8 % voor gemeenten 
andere dan die der 3• klasse). 

Landhouw, Nijverheid en Handel. 
Rijksl'andbouwproefstations. 

Ambtenaar van administratie. 
Rijksseruminrichting. 

Correspondent. · 
Statisticus-bibliothecaris. 
Chef van de expeditie. 

· Rij kszuivelinspectie. 
Rijkszuivelvisiteur,:1e klasse, chef-van dienst. 

. Toezicht op de maten en gewichten. 
Adjunct-ijker: 

1918, 

SCHAAL 44, 
1500 (I) 1600 (3) 1100 (5) ·1300 (7) 1000 

(9) 2000 (11) 2100 (13) 2200. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

Com\:nies 1 • rang. 

Marine. 
2• Gezagvoerder aan boord van een _lichtschip. 

Oorlog. 

Machinist. 
Artillerie-inrichtinge:11..· 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Chef-expediteur. , 
Boekhouder .bij. de telegrafie. 
Telegrafist 1 e . klasse ( aftrek als bedoeld in 

artikel 2 zal beperkt blijven tot 4% voor 
gemeenten andere dan die der 2° klasse). 

Werkmeester. · 
Machinist. 
Kantoorbediende 1 e klasse (aftrek als bedoeld 

in artikel 2 zal beperkt blijven tot 4 % voor 
gemeenten andere dah die der 2• klasse); 

SCHAAL 45. 
1500 (1) 1600 °(2) 1700 (3) 1800 (4) 1900 

(5) 2000 (6) 2100 (7) 2200.-

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Techni~'che_ hoogeschool. 
Adjutor voor de Oostersche letteren·. · 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
. V isscherij-insp~ctie. 

Onder-inspecteur der visscherijen 2• klasse. 
Bureau voor · den industrieelen eigendom. 

Technisch assistent 2• klasse. 
Assiste;nt 2• klasse bij het merkenbureau. 

Kolonien. 
Technisch bureau. · 

Technisch ambtenaar 2• klasse. 

SCHAAL 46. 
1200 (1) 1300 (2) 1400 (3) 1500 (5) 1600 

(7) 1700 (9) 1800 (11) 1900 (13) 2000 
· (15) 2100 (17) 2200 (19) 2300. 

Financien. • 
Registratie, domeinen, hypiJtheken en kadaster. 
Teekenaar van het kadaster. 
Teekenaar bij de domeinen. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Teekenaar 1 e klasse. 
Visschershaven. 

1 e Afslager .. 

SCHAAL 47. 
1500 (1) 1600 (3) 1700 (5) · 1800 (7) 1900 

(9) 2000 (11) 2100 (13) 2200 (15) 2300. 
Binnenlandsehe Zaken. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Bureelambtenaar l• klasse. . 
Rijksuniversiteiten en Technische · hoogeschool. 
Technicus bij de tandheelkunde. 

31 
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Chef-instrumentmaker. · 
Machinist 1 • klasse. 

Marine. 
Rijkswerven. 

Baas ,der ernstvuurwerkers. 
Verificatie van 's Rijks zee-·instrUJnenten. 

1 e Instrumentmaker. 

Financiiin. 
· 's Rij ks schatkist. 

Rijksboekhouder 2e klassti, 
Directe belastingen, enz. 

'Rijksklerk 1 • klasse. , 

Opzichter. 
Controleur. 

Staatsmuritbedrijf. 

Oorlog. 
Bureau van den commandant van de stelling.van 

· Amsterda1n. 
Opzichter-bureelambtenaar, 

Bureau Genie. 
Opzichter-bureelam btenaar. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouwonderwijs. 

Bibliothecaris bij de veeartsenijkundige hooge
school. 

SCHAAL 48. 
1900 (1) 2000 (2) 2100 (4) 2200 (6) 2300. 

Marine. 
, Rijkskustverlichti'.ng. 

Opzichter-machinist. 

Waterstaat. 
Rij lcswaterstaat. 

Hoofdmachinist bij 's Rijks stoomgemalen en 
electrische inrichtingen. 

Posterijen en telegrafie. 
Commies 3e klasse (aftrek als bedoeld.in artikel 2 

zal beperkt blijven tot 4 % voor gemeenten 
andere dan die der 2e klasse). 

SCHAAL 49. 
1400 (1) 1500 (2) 1600 (3) 1700 (4) 1800 (5) 1900 
(6) 2000 (7) 2100 (8) 2200 (9) 2300 (10) 2400. 

Financiiin. 
Directe belast·ingen, enz. 

Kommies-verificateur (aftrek als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten andere dan die der 3• klasse). 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Opzichter-electricien te IJmuiden. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Phytopathologische dienst. 

Controleur. 
Toezicht op het stoomwezen. 

Opzichter 2• klasse. 

SCHAAi, 50. 
1500 (1) 1600 (3) 1700 (5) 1800 (7) 1900 (9) 2000 

(11) 2100 (13) 2200 (15) 2300 (17) 230Q. 

Justitie. 
Rechterlijke macht. 

Rijksklerk 1 • klasse ter griffie en ten parke.tte. 
Rijksklerk 1 • klasse bij de militaire gerechten 

en parketten. 

Gentrale Raad van bero~p en Raden van beroep 
Rijksklerk 1 • klasse. 

. Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester te Assen. 
Havenmeester te Gorinchem. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Staatsboschbeheer. 

Boschwachter l• klasse. 

SCHAAL 51. 
2000 (1) 2100 (2) 2200 (3) 2300 (4) 2400. 

Justitie. 
Gevangenissen. 

Dirl)cteur van een gesticht der 5• klasse. 
Directrice van een gesticht der 5• klasse. 
Adjunct-directeur 3•· rang. 
Adjunct-directrice. · 

SCHAAL 52. 
2000 (2) 2200 (4) 2400. 
Binnenlandsche Zaken. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Ingenie.ur 2• klasse. 

Waterstaat. 
Technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat 

3• klasse (aftrek als bedoeld in artikel 2 zal 
beperkt blijven tot 8 % voor gemeenten 
andere dan die der 3° klasse). 

Landbouw, Nijverheid. en Handel. 
Rijkskeuringsdienst van voor . uitvoer bestemd 

vleesch. 
Rijkskeurmeeste in algemeenen dienst 3• 

klasse. 
Toezicht op het stoomwezen. 

Adspirant-ingenieur. 

SCHAAL 53. 
1500 (1) 1600 (3) 1700 (5) 1800 (7) 1900 (9) 2000 

(11) 2100 (13) 2200 (15) 2300 (17) 2300 
(19) 2500. 

Marine. 
.Loodswezen, enz. 

1 e Gezagvoerder aan boord van een lichtschip. 

Financiiin. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Rijksklerk 1 e klasse. 

Oorlog. 
A rtillerie-inrichti ngen. 

Bureelambtenaar 1 • klasse. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Bureelambtenaar l• klasse. 
Visschershaven. 

Onderhalchef. 

SCHAAL 54. 
1500 (1) 1600 (2) 1700 (3) 1800 (4) 1900 
(5) 2000 (6) 2100 (7) 2200 (9) 2300 (11) 2400 

. (13) 2500. · 
Departementen van algemeeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

· Koningin. 
Adjunct-commies. 
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Justitie. 
J ustitieyebouwen. 

Opzichter 2• klasse. 

Binnenlandsche. Zaken. 
Oentraal,_ bureau voor de statisti~k. 

Adjunct-commies. . 
V olksgezondheid. 

Adjunct-commies bij den Centralen gezondheids
raad. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Opzichter-teekenaar. · 
College van bijstand artikel 35 der W oningwet. 
Adjunct-commies. 
Rijksun-iversiteiten en T_ech71:_ische hoogeschool. 
Vast assistent, behalve die b:g het museum van 

oudheden te Leiden. 
le Klerk (boekhouder) bij het ac'ademisch 
. ziekenhuis. 

Ambtenaar van administratie bij het bureau 
van het college van curatoren. 

Teekenaar voor natuurlijke historie te Utrecht. 
Teekenaar voor aardrijkskunde te Utrecht. 
Teekenaar bij de Technische hoogeschool. 

Onderwijs. 
Ambtenaar toegevoegd aan een __ der inspecteurs 

van het middelbaar onderwIJS. 
Rijksarchieven. 

Adjunct-commies._ . 
Rijkscommissie v_oor het opmaken __ e'!" uitgeven 
van een inventaris en eene beschriJving van de 

monumenten van geschiedenis en kunst. 
Opzichter-teekenaar. 

Rijksbur(!(J,U voor de monumentenzorg. 
Opzichter-teekenaar. 

Rijksver~amelingen_. .. 
Adjunct-ai_nanuensis b1J de KonmkhJke bibli

otheek. 
· Rijksmuseum. 

Wetenschappelijk assistent. .. 
Gebouwen van ond'erW1J8. 

Opzichter 2• klasse .. 
1 e Bureelam btenaar. 

La.ndsdrukkerij en Staatscourant. 
Adjunct-commies. 
Chef-expediteur. 
J\Ieesterknecht der zetterij. 
Meesterknecht der drukkerij. 
Meesterknecht der binderij. 

Marine. 

Rijkswerven. • 
'Adjunct-commies. 
Teekenaar le klasse. 

· Loodswezen, enz. 
Bureelambtenaar. -
Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden. 

Hydrografie. 
Teekenaar 1 • klasse. 

Financiiin. 
Agentsch~ en grootboeken. 

Adjunct-commies. · · 
• · Directe belastingen, enz. 
Commies van· den waarborg en de belasting 

der gouden. en zilvere_n werke_n. 
Assistent in het laboratormm der mvoerrechten 

en accijnzen. 
Registratie, · domeineti,, hypotheken en kada..ster. 
Magazijnmeester-chef-stempelaar bij het Alge

meen zegelkantoor. 

Commies van trekking bij de 'staatsloterij. · 
Opziener-teekenaar bij de domeinen. 
Opziener in algeineenen dienst voor de voor

malige vestinggronden. 
· Pensioenraden. 

Adjunct-commies. 
W eduwen- en weezenfonds voor burgerlijke · amb-

tenaren. · 
Adjunct-commies. . 

. Staatsmuritbedrij f. 
Adjunct-commies. · 
Adjunct-boekhouder. 
Ee~ste assistent-stempelsnijder. 

Oorlog. 
Geneeskundige dienst. 

Adjunct-commies. 
Topografische inrichting. 

Adjunct-commies . 
Chef-drukker. · 

A rtillerie-inrichtingen. 
Opzichter." 
Opzichter der zadelmakers. 
l• Teekenaar. 

Waterstaat. 
Rij ks'water staat. 

Bureelambtenaar 1 • klasse. 
Ambtenaar l• klasse bij den algemeenen dienst. 
Opziener bij het stoompontveer te Velzen. 

Landsg ebouwen. 
Opzichter 2• klasse. 

Raad van ·toezicht op de spoorwegdiensten. 
Technisch ambtenaar 1 • · klasse. 
Adjunct-commies. 

Rijksverzekeringsbank. 
Chef de bureau. 
Adjunct-commies. 
W erkloosheidsverzelcering en arbeidsbemiddeling. 
Adjunct-commies. 

Rij lcspostspaarbanlc. 
Adjunct-commies. 
Magazijnchef. . 

· Posterijen en teleyrafie. . . 
Adjunct-commies~(aftrek als bedoeld m artikel 2 

zal beperkt blijven tot 4 % voor gemeenten 
andere dan die der 2e klasse). 

Adjunct-commies (aftrek ten hoogste 4 %)
Visschershaven. 

Assistent-boekhouder. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouwonderwijs. 

Ambtenaar van administratie. 
Opzichter-technisch ambtenaar 2e kla.sse. 
Bedrijfsboer op de boerderij ,,Duivendaal". 
Tuinman (tuinchef). 
Opziener. · 
Hoefsmidsbaas, tevens onderwijzer in practisch 

hoefbeslag. . . 
Rijkslandbouwproefstations. 

Technisch ambtenaar. · 

Conservator. 
Rij ksseru,minrichting. 

Assistent. 
Rijkszuivelstation. 

Bureelambtenaar. 
Mijnraad. 

Staatstoezicht pp· de rnijnen. 
Bureau ambtenaar. 

· Visscherij-inspectie. 
Administratief ambtenaar l• klasse. 
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Scheepvaartinspectie. 
Administratief ambtenaar 1• klasse .. 

Raad voor de scheepvaart •. _ 
Administratief am btenaar 1 • klasse. 
Koninklijk Nederlandsch meteorologisch instituut. 
Eerste instrumentmaker. · . 
Eerste observator. · 
Eerste rekenaar. 
Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van den_ 

rubberhandel. 
\Assistent. · 

Bureau voor den industrieelen eigendcnn. 
Bibliothecaris. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 

Arbeidsinspectie. 
· Administratief ambtenaar 2e klasse. 

· Inspectie van den havenarbeid. 
Administratief ambtenaar 2e kla,sse. 

SCHAAL 55. · 
2000 (1) 2100 (2) 2200 (3) 2300 (4) 2400 

(5) 2500 (7) 2600 (9) 2700 (11) 2800. 
Departe·menten van algemeen bestuur, 

Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 
. Koningin. 

Commies bij · de Eerste Kamer der Staten
Generaal. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rij lcsgestichten voor krankzinnigen. 

Boekhouder te Medemblik. · . 
Machinist-electrotechnicus te Medemblik 

Marine. 
Rijkswerven. 

Bouwkundig opzicliter. 
l• Teekenaar. 
Werkmeester. 
Meesterknecht. 

M arinebakkerij te . TV illemsoord. 
Administrateur. 

' Loodswezen, enz. 
Adjunct-commissaris der loodsen. 

Rijkskustverlichting. 
Machinist aan b<iord vah een lichtschip. 

, Hydrografie. 
l• Technisch ambtenaar bij het bureau Gra

vure. 
1 • Teekenaar. 

Financien .. 
, 

0Rijksscl1atki.st. 
Rijksboekhouder 1 • ltlasse. 

, Directe belastingen, enz. 
Deurwaarder le- klasse. 

Staatsmuntbedrijf. 
·1e Mechanicus. 

Oorlog. 
Genie-·· 

. Hoofdmachinist bij de militaire nrichting tot 
drinkwatervoorfiening in · de Stelling van 
Amsterdam. 

Topografische inrichting. 
-,Graveur l• klasse. 
Photograaf ·l •. klasse·. 
· A rtillerie-inr-ichtingen. 
Adjunct-administrateur. 
Eerste machinist. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Ha.venmeester te Alkmaar. 

Havenmeester te Hansweei:t-. 
Havenmeester te Vlissingen.. . _ 

, Posterijen en telegrafie. 
Boekhouder-bureelchef. · · · 
Comm~es'-titulair _ ( a~trek ().ls bedoeld in artikel 2 

zal ·beperkt blijven tot 4 % voor gemeenten 
andere dan "die, der 2• klasse ). · 

Dokmeester. 
· ,Visschershaven .. 

Landbouw, Nijverheid en ·Handel. 
Landbouwonderwijs. 

Opzi~!"1-ter-technisch-ambt~'.1-aar 10 klas~e.c ;-; 
BednJfsboer op de boerderIJ ,,het Groenewoud " 

Staatsboschb eheer. 
Opziener der gebouwen. . 
Rijksinstituut voor biologisch visscheri;j.-onderzoek. 
Assistent. 
Rij ksinstituut vom· hydrografisch visscherij-. 

onderzoek. 
Assistent. 

_SCHAAL 56. 
2500.(1) 2600 (2) 2700 (3i 2800 (4) 2900, 

Justitie . 
_Gevangenissen. 

Directeur van een gest_icht · der 4° klasse. 
Directrice van een gesticht dei- 4° klasse. 
Adjunct-directeur 2• rang. 

SCHAAL 57. 
2700 (1) 2800 (2) 2900.· 

Financien. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster 

Ontvanger te : · 
Boxmeer, Harderwijk, 
Druten, Holwerd, · 
El burg, Hoogeveen, 
Enkhuizen, Horst, 
Gennep, Lemmer, 
Goor, Nijkerk, 
Grave, Oirschot, 
Gulpen, Oldeberkoop, · 

SCHAAL 58. 

Raalte, 
· Rhenen, 
Texel, 
Theilen, 

·Vianen, 
Woerden, 
Zevenaar. 

1800 (1) 1900 (2) 2000'(3) 2100 (4) 2200 
(5) 2300 (6) 2400 (8) 2500 (10) 2600 (12) 2700 

(14) 2800 (16) 2900 (18) 3000 .. 
Financien. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Boekhouder van. het kadaster. 

Waterstaat. 
Raad van toez·icht op de spoorwegdiensten. · 

Opzichter in algemeenen dienst voor de spoor
· wegen. 

Kolonien.· 
· Koloniaal etablissement . 

Ambtenaar van administratie 2e klasse. 
Indische weduwen- en -weezenfondsen. 

Boekhouder. 

SCHAAL 59. 
2000 (1) 2100 (2) 2200 (3) 2300 (4) 2400 

(5) 2500 (6) 2600 (7) 2700 (8) 2800 . 
(10) 2900 (12) 3000. 

Departementen van a.lgemeen bestuur, 
Hooge Colleges van_ Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Commies. 
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Justitie. 
Hoog militair geiechtshof. 

Commies ter griffie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Bedienaa,r van den Godsdienst (voor .zoover 
bet een hoofdbetrekkin!J; is). · 

Rijksagent voor voorwaar'delijk ontslag. 
Reclasseering 

Ambtenaar der reclasseering. 
· J ustitiegebouwen. 

Opzichter 1 e klasse. · 

Secretaris. · 
H ooge raad van adel·. 

Binnenlandsche Zaken. 
_Gentraal bureau voor de statist(ek. 

Commies. 
V olksgezondheid. 

Commies bij den Centralen. gezondheidsraad 
Bacterioloog bij het . Centraal laboratorium. 
Bioloog bjj het Centraal laboratorium. 
Scheikundige bij het Centraal laboratorium. 
_ 'fl,ijksbureau voor drinkwatervoorzfoning. 
Hoofdopzichter. · 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Assistent-verloskundige (aftrek voor kost en 

inwoning f 800), geen particuliere praktijk 
mogende uitoefenen. , 

Rijksgestichten voor lcrankzinnigen. 
. Adjunct-directrice tc Woensel (aftrek voor kost 

en inwoning f 800). 
Boekhoudcr tc W oensel. 
Machinist-elcctroteclmicus te W oensel. 

Toezicht naleving drankwet. ' 
Adjunct-inspecteur .. 
Rijks1tniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Amanuensis ,,le klasse,. bedrijfschef bij- het 

cryogeenlaboratorium. 
Administrateur bij een Rjjksmuseum. 
Administrateur van de bibliotheek. · 

Commies. 
Rijksarchieven. 

Rijksbureau voor rnonumentenzorg. 
Commies. 

· Rijksverzamelingen. 
Wetenschappelijk assistent 1 e klasse. bij de 

Koninklijke bibliotheek. 
Amanuensis bij de Koninklijke bibliotheek. 
Onderdirecteur van het. Koninklijk penning-

kabinet. · 
Bouwkundig opzichter bij het Rijksmuseum te 

Amsterdam. 
Toezicht op de gebouwen van onderwijs. 

Opzichter ,1 e klasse. 
Am btenaar van administratie. 

Landsdrukkeri(j en Staatscourant. 
Commies. 
Algemeen bedrijfschef. 

Marine. 
Rijkswerven. 

Scheepsbouwkundig opzichter. 
Loodswezen, enz. 

Opzichter voor den algemeenen dienSt. 
. Bouwkundig ambtenaar. 

Hydrografie. 
Hydrografisch teek~naar ( cartograaf). 
Hydrografisch assistent_ ' 

. Financien. 
Agentscha.p en grootboeken. _ 

Commies. 

Registratie, domeinen, · hypotheken en · kadaster. 
Commies ter directie, 
Boekhouder bij dt:i Staatsloterij. 
Opziener der domeinen. 

Commies. 
Weduwen-

Commies. 

Pensioenraden. 

en weezenfonds voor burrferlijke 
ambtenaren. 

Staa.fsmuntbedrij I. 
Mechanicus bij de stempel- en medaillewerk

plaats. 

borlog. · 

Bureau vdn .den inspecteur van den genees
kundigen dienst. · 

Commies. 
, Koninklijke militaire acade,nie. 

Bibliothecaris. 
Artill~rie:inrichtingen. 

Eerste opzichter. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdmachinist-electricien. · 
Opziener · bij 's Rijks electriciteitswerken te 

Terneuzen. 
Landsgebomven . 

Opzichter 1 e klasse. 
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 

Adjunct-ihgenieur. · 
Commies. 

Commies. 
Rijks11erzekeringsbank. 

Controle van het rekenplichtig beheer der Rijks-
. verzekeringsbank. 

Commies. _ _ _ . 
Werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddel,ing. 
Verificateur. 
Commies. 

Rij kspostspaarba.nk. 
Commies. 

Posterijen en 'telegrafie.
Commies bij het Hoofdbestuur. 
Electrotechnisch ambtenaar 2° klasse. 

Landbouw, Nijverheid eii Hand~l. 
· Rijkslo.ndbouwproefstations. 

Hoofdambtenaar vaii administratie. 
Rij kssern1ninrichting. 

Boekhotider. · · 
· Rijkszuivelstation. 
Hoofdassistent. 
_ Visscherij-inspectie. 
Adjunct-visscherij-consulent. . , ; 
Koninklijk N ederlandsch meteorologisch inslituut. · 
Secretaris. 
Rijksbureau tot onderzoek van liandelswaren: 
Assis tent_ 

Bureau voor ·den- industrieelen eigendom . 
Administratief ambtenaar 1° klasse. 
Technisch assistent 1 e klasse. 
Assistent 1 e klasse bij het merkenbureau. 

Arbeidsinspectie. 
Administratief ambtenaar _1° klasse . 

lnspeclie van den ha.venarbeid. 
Administratief ambtenaar.l• klasse. 
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SCHAAL 60. 
2300 (l') 2400 (2) 2500 (3) 2600 (4) 2700 

(5) 2800 (6) 2900 (7) 3000 

Justitie. 
Rijkswerkinrichting te Veenhuizen. 

Onderdirecteur bij het beheer. 
Boekhouder. 

Marine. 
"Rijkswerven. 

Photograaf bij den Marine-luchtvaartdienst. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Magazijnchef aan het magazijn van postzegels 
en andere geldswaardige formulieren. 

SCHAAL 61. , 
2400 (1) 2500 (2) 2600 (3) 2700 (4) 2800 

(6) 2~00 (8) 3000. 

Justitie. 
. Rijkswerkinrichting te Veenhµizen. 

Adjunct-directeur van den landbouw. 
Adjunct-directeur :voor het fabriekswezen. 

M;1rine. 

Commies. 
Rijkswerven. 

Loorlswezen, enz. 
Commissaris der loodsen en ontvanger der 

loodsgelden 3• c~tegorie. · 

Financien. 
Directie belastingen, enz. 

Adjunct-inspecteur. · 
Adjunct-controleur der grondbelasting. 
Adjunct-controleur van ·den waarborg. 

Waterstaat.· 
Posterijen en telegrafie. 

Commies 2• klasse (aftrek als bedoeld in 
a.rtikel 2 zal beperkt blijven tot 4 % voor 
gemeenten anderEl dan die der 2° klasse). 

SCHAAL 62. 
2400 (2) 2500 (4) 2600 (6) 2700 (8) 2800 

(10) 2900 (12) 3000. 

Justitie. 
Rijkspolitie. 

Commissaris, ambtenaar bij het Rijksbureau 
voor de bestrijding van den vrouwenhandel. 

Binnenla.ndsche Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 
Boekhouder ·bij. de klinieken. · 
Adjunct-directrice bij de klinieken ( aftrek voor 
. kost en inwoning f 800). 
Chef van den technischen dienst bij de kli

nieken. 
Rijksmuseum: 

Conservator bij het Rijksprentenkabinet. 

, Marine. 
Loodswezen, enz. 

Gezagvoerder aan boord. van een stoomloods
trans;portvaartuig. 

Machimst aan boord van een stoomloods
transpo~tvaartuig. 

Opzichter der verlichting, schipper aan boord 
van een stoomgastransportvaartuig. . 

:Machinist aan board van een stoomgastrarisport-
vaartuig. · · 

Hydrographie. 
Gezagvoerder van het opnemingsvaartuig .. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Hoofdopziener, bij de Rijksstoomgemalen en 
electriciteitswerken. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Arbeidsinspedie. 

Adjunct-inspecteur van den arbeid. 

SCHAAL 63. 
2600 (2) 2800 (4) 3000. 

Justitie. 
Rijkswerkinrichting te Veenlmizen. 

Commies ter directie. 
RHkstucht- en opvoedingswezen. 

Adjunct-direeteur 2•· rang bij een ·R~jksopvoe
dingsgesticht, voor jongens. 

Waterstaat. 
. Rijkswater8tant. 

Technisch ambtenaar :l• klasse (aftrek als 
bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 
8 % voor gemeenten a,ndere dan die der 
3• klasse), 

SCHAAL 64. 
1400 (1) 1500 (2) 1600 (3) 1700 (4) 1800 
(5) 1900 (6) 2000 (7) 2100 (8) 2200 (9) 2300 
(10) 2400 (11) 2500 (12) 2600 (13) 2700 
(14) 2800 (15) 2900 (16) 3000 (17) 3100 

(18) 3200 (19) 3300. 

Laridbouw, Nijverheid en Handel. · 
A rbeidsin..•pectie. 

Opzichter van den arbeid. 
Opz~chter van den havenarbcicl. 

SCHAAL 65. 
2200 (1) 2300 (2) 2400 (3) 2500 (4) 2600 
(5) 2700 (6) 2800 {7) 2900 (8) 3000 (9) 3100 

(10) 3200 (11) 3300. · 
Financien. 

Boekhouder. 
Staatsmuntbedr{if. 

Oorlog. 
Topografische inrichting.' 

Chef de bureau. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Magazijnchef bij de telegrafie. 
V is8chersha.ven. 

Opzichter-werktuigkundige. 
Havenmeester. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Opzichter. 
V isischerij-ins pectie. 

Onder-inspecteur 1 • klasse. 
Octrooimad. 

Technisch hoofdassistent. 
Hoofdassistent bij het merkenbureau. 
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SCHAAL 66. 
25.oo (1J 2iloo (2J 2100 (3r 2soo (4J 2900 
. (5) ·3000 (6) 3100 (7) 3200 (8) 3300. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijk,mnit'ersiteiten en ·Technische hoogeschool. 
Hortulanus. 
Directrice van hct Academisch ziekenhuis te 

Leiden (aftrek voor kost en inwoning f 800). 

Marine. 
.Scheevsbouw. 

Hoofd van het teekenbureau. 
Loodswezen, enz. 

Conimissaris · der loodsen en ontvanger der 
loodsgelden 2• categorie. 

Hydrografie. 
Kaartgraveur, .hoofd van het bureau gravure. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmccster te Utrecht. 
Hoofrlopziener b~j de Rijkselectricitcitswerken. 

Posterijen en telegrafie. 
Directeur van een postkantoor, telegraaf

kantoor of vereenigd kantoor, · waarvan de 
waardeering van den lmntoorarbeid over 
het jaar 1917 is bepaald op ten hoogste f 1900. 

Land.bouw, Nijverhei.d en Handel. 
Landbouwonderwijs. 

Administratenr bij de veea_rtsenijkundige hooge
school. 

Admini.strateur tevens pedel bij de veeartse
n\jkundige l~oogeschool. 

To1m.cht op het stoomwezen. 
Opzichter 1 • klasse. 

SCHAAL 67. 
3000 (1) 3100 (2)_3200· (3) 3300. 

Justitie. 
Gevangenissen. 

Directeur van een gesticht tler 3• klasse. 
Directrice van een gesticht der 3• klasse. 
Adjunct~directeur 1 • rang. 

·SCHAAL 68. 
2400 (1) 2600 (2) 2800 (3) 3000 (4) '3200 

(5) 3400. 
Waterstaat. 

Ri(ikswaterstaat. 
Inuenieur 3• klasse (aftrek als bedoeld in artikel 

2 zal bepe1·kt blijven tot 8 % voor gemeenten 
andere dan die der 3° klasse),. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouwonderwijs. 

RijkslA,ndbouwingenieur 2• klasse. 
Landbouwproefstations. 

Scheikunclige 2• klasse. 
Plantkunclige 2° klasse. 
Laridbouwkunclige 2• klasse. 
Ba.cterioloog 2° klasse. 

Rij kssemminrichting. 
Bacterioloog 2° klasse. 
Scheikunclige 2• klasse. 
Landbouwkundige 2• klasse. 

Kolonien. 
Technisch ·burea·1t 

Ingenieur 3• klasse. 

SCHAAL 69. 
3000 (2) 3200 (4) 3400 . 

Binnenlandsche Zaken. 
Onderwijs. 

Inspecteur der zeevaartscholen. 

Financien. 
Registratie, domeinen, hyvotheken 

Ontvanger te : 
en kadaster. 

Appingedam, . 
Beetsterzwaag, 
Dokkum, 
Elst, 
Ha.rdegarijp, 
Harlingen, 
Helder (den), 
Hoorn, 
Kampen, 
Lochem, 
Loenen, 
-Maarssen, 
Medemblik, 
·Meerssen, 

J\lleppel, 
Ommen, 
Oostburg, 
Oosterhout, 
Oss, 
Schagen, 
Sommelsdijk, 
Terborg, 
Veo-hel 
wtert.,' 
IJsselmontle, 
IJsselstein, 
Z'uidhorn. 

SCHAAL 70. 
2500 (1) 2600 (2) 2700 (3) 2800 (4) 2900 
(5) 3000 (6) 3100 (7) 3200 (8) 3300 (9) 3400 

(10) 3500. 

Justitie. 
. Voogdijraden. 

Rijksagent voor voogdijraadzaken. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rij ksye.stichten voo; krankzinnigen. 

Huismeester te Woensel. 
Rijk.siiniversitciten en Technische hoogeschool. 

Administrateur bij het Academisch ziekenhuis 
te Leiden. 

Ambtenaar van administratie bij de Technische 
hoogeschool. · 

Toezicht op de monumenten va.n geschiedcnis en 
k·1mst. 

Architect-teekenaar. 
Rijksbureau voor monumentenzorg. 

Architect-teekenaar. 

Financien. 
Directe belastingen, enz. 

Commies ter directie. 
Ontvanger 4e kla.sse. 

' Staatsmuntbedrijf. 
Chef van administrat.ie: 

Landbouw, Ifijverheid en Handel. 
V iss,cherij-inspectie. 

Commies-redacteur. 
Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van den 
· rubberhcindel. 
Technoloog. 

Bureau ,,oor den indu.,trieelen eigendom. 
Chef van het bureau aanvragen en inlichtingen. 

SCHAAL 71. 
3100 (2) 3360 (4) 3500. 

Marine. 
Loodswezen, enz. , 

Commissaris der lo9dsen en ontvanger der 
lood.~gelden 1 • categorie. 
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Waterstaat.. 
Posterijen en telegrafie. 

Electrotechnisoh am btenaar .1 ° klasse. 
Commies l" "klasse ( aftrek als bedoeld in arti

kel 2 zal beperkt blijven tot 4 % voor ge
rneenten andere · dan die der 2° klasse ). 

SCHAAL 72. 
2000 (1) 2100 (2) 2200 (3) 2300 (4) 2400 

(5) 2500 (6) 2600 (7) 2700 (8) 2800 
(9) 2900 (10) 3000 (11) 3100 (12) 3200 
(13) 3300 (14) 3400 (15) 3500 (16) 3600. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kajlinet der 

Koningin. 
Stenograaf ( ook de onderdirecteur ). 
Commies van Staat. 

Financien. 
. Directe belast.ingen, enz. 

Verificateur der invoerrechten en accijnzen 
(aftrek als bedoeld in artikel 2 zal beperkt 
blijven tot 8 % voor gemeenten andere 
dan die der 3° klasse ). . 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
A rbeidsinspectie. 

Jnspectrice van den arbeid. 

Koloniiin. 
Tech1,isch bureau. 

Technisch ambtenaar 1° klasse. 

SCHAAL 73. 
2600 (2) 2800 (4) 3000 (6) 3200 (8) 3400 

(10) 3600. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Hoofdcommies ter griffie van de Eerste Kamer 
- der Staten-Generaal. 

Redacteur (ook onder-directeur) bij de tachy
grafische inrichting van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Justitie. 

Waterstaat. 
. Landsgebouwen_. 
Hoofdopzichter. 
Districtsopzichter. · 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouw. 

Rijkskeurmeester in algemeenen dienst · 2" 
klasse. 

Toezicht op de naleving der boterwet. 
Adjunct-Rijkszui velinspectcur. 

SCHAAL 74. 
2800 (2) 3000 (6) 3200 (10) 3400 (14) 3600 

Marine. 
Loodswezen, enz. 

Machinist aan boord van een stoomloods
vaartuig. 

SCHAAL 75. 
3200 (2) 3400 (4) 3600. 

Justitie. 
. Rijkstucht- en opvoedi·ng8wezen. 
Adjunct-directeur 1 e rang bij een Rijksopvoe

dingsgcsticht voor jongens. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Technisch anJbtenaar le klasse (aftrck als 
bedoeld in artikcl 2 zal beperkt blijven tot 
8 % voor gemeenten andere dan die der 
3e klasse). 

SCHAAL 76. 
3400 (1) 3500 (2) 3600 (3) 3700. 

Justitie . 
. Gevangenissen. 

Directeur van een. gesticht der 2e klasse. 
Directrice van een gesticht der 2° klasse. 

SCHAAL 77. 
2800 (1) 2900 (2) 3000 (4) 3200 (G) 3400 

(8) 3600 (10) 3800. 
Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. ' 
Rijkspolitie. d · 

Districts-commandant tevens inspecteur der Hoof comnues. 
Rij ksveld wacht. 

Ji1stitiegebo1twen. 
Hoofdopzichter. 

Binnenlandsche Zaken. 
Toezicht op de gebo1twe~1 van onderwij8. 

Districtsbouwkundige. 
Hoofdopzichter. 

Marine. 
l,{arine-etablissement. 

Scheikundige. 
Rijlcskustverlichting. 

Opzichter bij den algerneenen dienst der 
· verlichting. 
Technisch ambtenaar der verlichting.· 

Oorlog. 
Oent·rale magazijnen van militaire kleeding en 

uitru.sting. 
Kcurm eester. 

Justitie. 
Rijkswerkinrich#ng te Veenhuizen. 

Apotheker. 
· Rijlcstucht- en opvoedingswezen. 

Hoofdcominies t-er directie. 

Binnenlandsche Zaken; 
Gentraal bureau voor de statistiek. 

Hoofdcommies. · 
· · V olksgezondheid. 

Hoofdcomrnies bij den Centra en gczondheids-
raad. 

1 e Bacterioloog bij het _Centraal laboratorium. 
1 e Bioloog bij het Centraal laboratoriurn. 
1 e Scheikundige bij het Centraal laboratorium. 
College van bijstand !!rt. 35 der W oningwet. 
Hoofdcommies. 

Rij lcsarcMeven. 
Hoofdcommies. · 

Rij ksver.zamel·ingen. 
Administrateur bjj de Koninklijke bibliotheek. 
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Onderdirecteur. 
RijkMnuseum. 

La:nasdru.kkerij en Sf,.wtscou-rant. 
Hoofdcommies. 
Onderdirecteur. 

Marine; 
Loodswezen; enz. 

Inspecteur to Delfzijl. 
. Hydrografie. 

Hydrografisch teekenaar (l O cartograaf). 

Financien. 
Agentschctp en grootboeJ,en. 

Hoofdcorimiies. 
Directe belast·ingen, enz. 

Adjunct-accountant. · 
TV aarborg en be/a.sting op de gouden en zilveren 

werken. 
Controleur 2° klassc. 
Essaieur 2° klasse. 
Registratie, domeinen, hypotheJ,en en J,adastcr. 
Controleur ·van ·het· buitengewoon zegel. 

Pensioenraden. 
Hoofdcommies. 
TV eduwen- en 

Hoofdcommies. 

iveezenfonds ,' vodr 
ambtenaren. 

Oorlog. 

b1irgerlij ke 

Topografische inrichting. 
Corrector. 

Waterstaat. 
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Secretaris bij het seheidsgerecht voor h et 

spoorwegpersoneel. 
Hooftlcommies. 

Rijksverzekeringsbank. 
Hoofdcommies. · 

Rij kspostspaarbank. 
Hoofdcommies. 

Posterijen eri telegrnfie. 
Hoofdcommies bij het hoofdbestuur tler 

posterijen en telegrlifle. 
V isschershaven. 

Boekhouder. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Scheikundige. 
Rijkszuivelstation. 

· Rijk8instituut voor visscherijonderzoek. 
Hoofdassistent. 
R{ik.~proefstation -,n voorUchtingsdienst ten behoeve 

. van de lederindustrie. 
Assistent-scheikundige. 

Arbeidsinspectie. 
Hoofd van atlministratie. ) 

Koloniiin. 
Koloniaal etablissement. 

Ambtenaar van administratie 1° klasse. 

SCHAAL 78. 
3000 (2) 3200 (:t) 3400 (6) 3600 (8) 3800. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Directeur van een postkantoor, telegraafkan
toor of vereenigd kantoor, waarvan de 
waardeering vim den kantoorarbeitl over het 
jaar 1917 is bepaald van boven f 1900 tot 
ten hoogste f. 2300. 

SCHAAL 79. 
1800 (1) 2000 (2) 2200 (3) 2400 (4) 2600 

(6) 2800 (8) 3000 (10) 3200 (12) 3400 
(14) 3600 (16) 3800 (18) 4000. . 

Financien. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kada.ster. 
Landmeter van het katlaster. 
Landmeter va.n de domeinen. 

Waterstaat. 
Rij ksverzekeringsba.nk. 

Agent der Rjjksverzekeringsbank. 

Landbouw, Nijverheid en H'andel. 
Toezicht op de ma/en en de gewichten. 

I,Jker: 
Bitreau i-oor den industrieelGn eigendom. 

Juridisch ambtenaar tev<"ns secretaris van den 
octrooiraad. 

2600 (1) 2800 
(6) 3600 

SCHAAL 80. 
(2) 3000 (3) 3200 (4) 
(8) 3800 (1/J) 4000. 

Binnenlandsche Zaken. 

3400 

Rijksuni-1:ersiteif, en Technisrlie hoogeschool. 
Conservator. 
Observator bij de sterrenwacht. 
Ohservator bjj de sterrenkunde,. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Lcindbouwonderwijs. 

Conservator. of prosector. 
. Visscherij,-inspectie. 

Adjunct-inspecteur der visscherijen. 
8cheepma1·tin8pect·ie. 

_Expert. 
,Raad i:oor de· 8Clieepvaart. 

Secretaris. 
Toezicht op het stoomwezen. 

lngenieur 2° klasse. 

2800 (1) 2900 
(8) 3600 

SCHAAL 81. · 
(2) 3000 (4) 3200 (6) 
(10) 3800 (12) 4000. 

Binnenlandsche Zaken. 

3400 

Rijksmiiversiteiten. en Technische hoogeschool. 
Secretaris van het college van curatoren. 
Onder-directeur van het Museum van ondheden. 
Ri;kscommissie tot het opmakf,n en iiitge.ven van 
ee~. inventarw en ecne beschrijving der N eder
landsche monumenten •.>an gcschiedenis en kitnst. 
Architect. · 

Rvkslmreau i:oor monumentenzorg. 
Architect. 

Rijksverzamelingen. 
Conservator bij de Koninklijke bibliotheek. 

Financien. 
Agentscha.p en grootb;eken. 

Hoofdcommies(2•verificateur der grootboeken). 
' Directe bela.stingen, enz. 

Hoofdcommies ter ·directie. 
Ontvanger 3° klasse ; hiewnder metle te bP

grijpen de ontvanger die, met ontheffing 
van het beheer van zijn kantoor, met hehOl:d 
van den ambtstitel wordt belast met andere 
werkzaamheden. 

8taats,n1intbedrijf. 
Chef der muntfahricage. 

·I 
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·scheikundige bij de muntfabricage. 
Inspecteur. 

Oorlog. 
Centrale magazijnen van militaire kleeding en 

. uiirusting. 
Keurmeester-technoloog. 

Waterstaat. 

Halchef. 
V isschershaven. 

Landbciuw, Nijverheid en Handel. 
, Landbouwonderwijs. . 

Secretaris van het college van curatoren. 
Directie van den Landboi,w. 

Directeur van het Rijkshengstveulendepot. 
Spheepmartinsprctie. 

Op.der-inspecteill'. · 

SCHAAL 82. 
.3500 (2) 3600 (4) 3700 (G) 3800 (8) 3900 

(10) 4000. · 

Justitie. 
Rijkswerkinricliting ,e Veenhi,izen. 

Directeur van het l • gesticht. 
Directeur van het 3• gesticht. 

Financien. 
's Rijks srhatkist. 

Betaalmeester van een kantoor der -3• klasse. 

SCHAAL 83. 
3600 (2) 3800 (4) 4000. 

Financien. 
Registi-atie, dom-,inen, hypotheken en· kadaster. 
Voorzitter van het, bestuur der visscherijen op 
de Zeeuwsche stroomen. 

Waterstaat. 
Posterijen en ielegrafi-e. 

Electroteclmisch hoofdambtenaar. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouw. 

Rijkskeurmeester 1 • klasse in algemeenen 
dienst van den Rijkskeuringsdienst van 
voor uitvoer bestemd v-Ieesch. 

s·cHAAL 84. 
3800 . (1) 3900 (2) 4000. 

Justitie. 
GevangeniiSen. 

Directeur van een gesticht de-r l • klasse. 
Directrice van een gesticht der l • klasse. 

SCHAAL 85. 
3600 (2) 3800 (4) 4000 (6) 4200. 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingRwezen: 

Directrice van de tuchtschool voor meisjes 
(aftrek voor kost en inwoning f 800). 

Financien. 
Directe bela,stingen, enz. 

c0 ntroleur der invoerrechten en accjjrizen. 

Waarborg ·en, belasting der goiiden cni, zilveren 
werken. 

Ontvanger l• klasse. 
Controleur l • klasse. 
Essaieur 1 • klasse. 

Waterstaat. 
Po.sterijen en telegrafie. 

Directeur van een postkantoor, telegraafkan
. toor of vereenigd kantoor, w:iarvan de 

waardeering van den kantoorarbe1d over het 
· jaar 1917 is bepaald van boven f 2300 tot 
ten hoogste f 2700. 

Adjunct-inspecteur. 
Hoofdcommies. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Toezicht op de maten en de gew,'.chlen. 

IJker, chef van dienst. · 

3000 (l) 3200 
(6) 4000 

SCHAAL 86. · 
(2) 3400 (3) 3600 (4) 3800 
(8) 4200 (10) 4400. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Referendaris bij de Algemeene Rekenli:amer. 

Binnenlandsche Zaken. 
Toezicht op de naleving der drankwet. 

Inspecteur. 
Rijksitniversiteilen en Technische hooge8chool.
Apotheker bij het Academisch ziekenhuis. 
Apothekeres bij de klinieken. 
Adjunct-directeur bij de psychiatrisch-neurolo-

gische kliniek. 
Conservator bij • de micro-cp.emie. 
Conservator bij de mijnbouwkunde. 
Conservator bij de scheikunde. 

I nstellingen voor wetenschap en kunst. 
Rijksarchitect voor het toezicht op monumenten 

voor geschiedenis en kunst. · 
Rijkscommissie tot het opmaken en. i,itgeven 1:an 
een inventar·is en· eene beschrijving der N eder
landsche monumenten van geschiedenis en kitnsl. 
Adjunct-secretaris. 

Rijksbureau . voor monmnentenzorg. 
Onderdirecteur. · · 

Rijlcsverzamelingen .. 
Directeur van bet Koninklijk penningkabinet. 

Marine. 
Rijkswerven en Marine-etahlissement. 

Adjunct-administrateur. te H ellevoetsluis. 
Griffier. 
Chef van den magazijndienst. 

H ospitaaldien$t. 
Burgerapotheker. 

Loodswezen, enz. 
Bouwkundige. 
Chef van den bouwkundigen dienst. 

Financien. 
Direr.te l,elastingen, enz. 

Controleur der grondbelasting. 
Seheikundige bij het laboratorium. 
Secretaris van den Raad van beroep voor de 

invoerrechten. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Secretaris-penningmeest,er van het bestuur der 

visscherjjen op de Zeeuwsche stroomen. · ·. 
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l3actcriologisch onderzoeker bij het bestuur der 
visschetjjen op de Zeenwsche stroomen. 

Pensioenraden. 
Referondaris. 
W editwen- en wezenfonds i:oor burgerlijlce amb

tena.ren. 
Referendaris. 

Oorlog. 
Geneeskundige dienst. 

Referendaris. 
Artillerie-inrichtingen. 

Administrateur. 
Technoloog. _ 
Adjunct-bedtjjfschef. 

Waterstaat. 
Raad van toezicht op de spoorwegdienstcn. 

RefcrEndaris. 

Referendaris. 
Rijlcspostspaarbnnk. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
·Veeartsenijlmndige hoogeschool. 

Apotheker,, tevens belast met het ono.erwijs 
in artsenij-warenkennis en_ theoretische en 
practische artsenij-mengkunde. 

Rijks"landbouwproefstations. 
Scheikundige 1 • klasse. 
Plantkundige 1 • klasse. 
Landbouwkundige 1 • klasse. 
Bacterioloog 1 • klasse. · 

' Rijlcsseruminrichting. 
Afdeelingschef 1 • klasse. 
Bacterioloog 1 • klasse. 
Scheiknndige l• klasse. 
Landbouwkundige l• klasse. 

Scheepvaartinspectie. 
Adjunct,inspecteur. 
Koninklijk N ederlandsch meteorologisch instituut. 
Adjunct-directeur. · 

Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Afdeelingschef_ · . . 
· . Arbeidsinspectie. 
Inspecteur van den arbeid 2• klasse. 

S'CHAAL 87. 
2500 (1) 2600 (2) 2800 (4) 3000 (6) 3200 
(8) 3400 (10) 3600 (12) 3800 (14) 4000 

. (16) 4200 (18) 4400 (20) 4500. 
Departementen van algemeen bestuur, 

Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 
Koningin. 

Commies-griffier . bij de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. 

Binnenlandsche Zaken. 
Geb01twen van onderwijs. · 

Ingenieur of architect-afdeelingschef. 

Waterstaat. 
Toezicht op de spoorwegd·iensten. 

Diatricts-inspecteur. · 

SCHAAL 88. 
3600 (2) 3900 (4) 4200 (6) 4500. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Ingenieur 2•· klasse (aftr~k als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt, blijven tot 8 % voor· 
gemeenten andere. dan die der 3• klasse). 

Kolonien. 
Technisch bureau. 

Ingenieur ;l• klasse. 

SCHAAL 89. 
3600 (2) 3800 (4) 4000 (6) 4200 

(JO) 4600. 
(8) 4400 

Departementen van a.lgemeen bestuur, 
Hooge .Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Referendaris ter griffie van de Eerste Kamer der 
· Staten-Generaal. 
Directeur van de stenografische inrichting. 
Directeur van de tachygrafische inrichting. 

~ Justitie. 
Gevangenis.sen. 

2e Genoosheer bij de bijzondere strafgevangenis 
te 's-Gravenhage. 

Rijkstucht- en opvoedinyswezen. 
Directrice van een Rijksopvoedingsgesticht voor 

meisjes (aftrnk voor kost en inwoning f 1200). 

' Financien. 
Registratie, domeinen, hypotheken en lcadasler. 

Ontvanger te : 
Alphen aan den Rijn, Oud-Beijerland, 
Bergen 0p Zoom, Purmorend, 
Bolsward, Roozendaal, 
Culemborg, Sittard, 
Does burg, Sliedrecht, 
Eindhoven, Sneek, 
Gorinchem, Steenwijk, 
Groenlo, Venlo. 
Heerenveen, Waalwijk, 
Heerlen, , ·w ageningen, 
's Hertogenbosch (registratie Zalt-Bornmel, 

no. 2 en domeinen), Zevenbergen, 
Middelliurg (registratie n°. 2 Zuidbroek, 

en domeinen), Zutphen. 
Noordwijk; . · 
Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen te: Appingedam; · 
Gorinche'm, Tiel. 

Oorlog. 
. Artillerie-inrichtingen. 

.Secretaris. 
Bureauchef voor de technische zaken. 

'Waterstaat . . 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester te IJmuiden. 
Havenmeester te Terneuzen. 
Havenmeester te Rotterdam. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
La,:idbouwonderwijs. 

Administrateur b,i de landbouwhooge~chool. 
Arbeidsinspectie. 

Geneeskundige. 

Kolonien. 
School tot opleiding voor commies bij den· Indi

_schen post-, telegraaf- en telefoondienst. 
Directeur: • 

i 
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SCHAAL 90. 
4200 (2) 4400 (4) 4600. 

Waterstaat. 
Posterijen en telr,grafie. 

Directeur va:\}. een postkantoor, telegraaf
kantoor 'of vereenigd kantoor, waarvan de 
waardeering van den· kantoorarbeid over 
het jaar.1917 is bepaald van boven f 2700 tot 
ten hoogste f' 3100. 

Adjunct-directeur. 

SCHAA:1, 91. 
3200 (1) 3400 (2) 3600 (3) 3800 (5) 4000 

- (7) 4200 (9) 4400 (11) 4600 (13)· 4800. 
Departementen van algemeen bestuur, 

Hoage Colleges van Staat,, Kabinet . der 
Koningin. 

Referendaris bij een departement van algemeen 
bestuur. 

Referendaris bij de Tweede Kamer der Staten
Generaal. 

, Landbouw, Nijverheid en Handel. · 
Landbouwonderwijs. · 

Scheikundige 1 e klasse .. 
Plantkundige l• klasse. 
Landbouwkundige l• klasse. 
Bacterioloog 1 • kle.sse. 
Phytopatholoog l• .klasse. 
111:ycoloog l• klasse. , 
Entomolooog 1 e klasse. 
Geoloog 1 e klasse. 
Rijkslandbou wingenieur 1 • klasse. 

La.ndbouw. 
Rijkslandbouwleeraar. 
Rijkstuinbouwleeraar. 
Rijksveeteeltconsulent. 

Domeinbeheer. 
Rentmeester. 

Staatsboschbelteer. 
Houtvest'er. 

Toezicht op 'de naleving der boterwet. 
Rijkszni,elinspecteur. 

Rijkszuii;elstation. 
Referendaris, werkzaam 

Geschillen van · bestuur 
State. 

aan de afdeeling Directeur. 
bij den .Raad van Dienst der Rijkszuivelconsulenten. 

~eferendaris bij liet Kabinet der Koningin. 

Binnenlandsche Zaken. 
Gentraal bureau voor de statistiek. 

Referendaris. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool. 

Bedrijfsingenieur-conservator. 
College van bijstand art. 35 der W oningwet, 

Secretaris. 
Bnreau van de commissie voor 's Rijks geschied

k:undige publicatien. 
Onderdirecteur. 

· . · Rijksverzam.elingen. 
Onder-bibliothecaris bij de Kontnklijke biblio-

theek. · 
Directeur van het Koninklijk kabiriet ya,n 

schilderijen te 's-Gravenhage. · 

Marine. 
· Rij k.nverven. 

Administrateur met rang van' reforendaris. 

Financien. 
Agentschap en grootboeken. 

Referendaris. · 

Oorlog. 
Topografische inrichting. 

Onderdirecteur. 

Waterstaat. 
Rijksverzekeringsbank 

Referendaris. · 
Gontrole op lzet rekenplichtig beheer der Rijksver

zekeringsbank. 
Referendaris. 
Werlcloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling. 
Referendaris. 

Posterijen en telegra-fi.e. 
Referendaris bij het Roqfdbestunr der poste-

rijen en telegrafie. . 
Controleur bij de zegelfa1'ricage. 

Rijkszuivelconsulent. 
Visscherij-in8pectie. 

Inspecteur der visscherijen. 
Visscherij-consulent. 

V isscherij-onderzoek. 
Directeur van het Rijksinstituut voor hydro

grafisch visscherij-onderz oek. 
Bureau ·voor den indiistrieelen eigendom. 

Chef van den administratieven dienst. 

Kolonien. 
Koloniaal Etablissement. 

Hoofdambtenaar. ' 

SCHAAL 92. 
4000 (2) 4200 (4) 4400 (6) 4600 (S) 4800. 

Justitie. ,, 
. Rijkswerkinrichting te. Veenhuizen. 
Directeur van het 2• gesticht. · 
Geneesheer.' 

. , Financien. 
's Rijks .~clzatkist. 

Betaahneester van een kantoor der :!• klasse. 

Waterstaat. 
Visschershaven te ]Jmuiden·. 

Administrateur. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Veeartsenijkiindige dienst. 

Districts veearts. · 

SCHAAL 93. 
4400 (2) 4600 (4) 4800. 

Waterstaat. 
Posterijen en Telegrafie. . . 

Directeur van een · · postkantoor, telegraaf
kantoor of vereenigd kanto.or, waarvan de 
waardeering van den kantoorarbeid, over 
het jaar 1917 is bepaald van boven f 3100 
tot ten hoogste f 3500. , 
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SCHAAL 94. 

2400. (1) 2600 ,(2) 28.00 (3) 3000 (4) 3200 
(!i), 3400 (6) 3600 (.8) 3800 (10) 4000 
(12) 4200 (1.4) 4400 (HU 't600 (18) 4800 

. (20) 5000. 

Departementen ·van· algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Commies-griffier bij de Tweede Kamer . der 

Staten-Generaal.. 

Binnenlands.che· Zaken: . 
Rijksburectu voor drinkwatervoorziening. 

Scheikundige bacterioloog. 
Geoloog.. . 
Ingenieur l• klasse. 

Marine. 
Verificatie· van 's Rifles zeein:•trumenten. 

Verificateur. 

Financiiin-
Registratie, domeinen; hypotheken en· kadaster. 
Ingenieur der domeinen. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Technisclie voorlichtingsdienst ten belioev( van de 

· nijverheid. 
Ingenieur bij het nijve'rheidslaboratorium. 

SCHAAL.95. 
3400 (1) 3600 (2) 3800 (3) 4000. (4) 3400 

(5) 4400 (6) 4600 (8) 4800 (10) 5000. 

Waterstaat. 
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 

Ingenieur voor het stoomwezen der spoorweg' 
diensten·. · . 

Ingenieur voor de electrische inrichtingen der 
spoorwegdiensten. - · 

Rijksingenieur voor de spoorwegen: 
Inspecteur in algemeenen dienst. 

Landbouw, Nijver~eid en Handel. 
Staatstoezicht op de mijnen en !lroeven. 

Ingenieur der mijnen. 

SCHAAL 96. 
4000 (2).4200 (4) 4400 (6) 4600 (8) 4800 

(10)' 5000. 

Justitie. 
Gevangenissen. 

1 • Geneesheer bij de bijzondere strafgevangenis 
te 's-Gravenhage. 

Rijlcstucht- en opvoedingswezen . 
. Directeur van een tuchtschool voor jongens. 

J ustitiegebouwen. 
Adjunct-Rijksbonwmeester. 

Binnenlandsche Zaken. 
RiJksu,,iversiteiten en, Technische hoogeschool. 
Directeur van 's Rijks herbarium. 

Onderwijs. 
Districts-schoolopziener .. 
Inspecteur voor de lichame).ijke opvoeding. 

. Rijksmuseum. 
Directeur. 

Gebouwen van onderwijs. 
Adjunct-Rijksbouwkundige. 

Marine. 
Bouwkundig ingenieur. 

Financien. 
W aarborg en bela.~ting op de gouden en zilveren 

werken. 
Inspecteur, tevens controleur. 

StaatsmuntbedriJf. 
1 • 1'3che?<undige, chef der afdeeling controle. 

Waterstaat. 
Landsgebouwen. 

Adjunct-Rijksbouwmeester. 

Landbouw, Nijverheid en Handel.. 
. . . , Rijlcsseruminrichting. 

D1recteur. 
Staatsboschbeheer. 

Adjunct-inspecteur. 
Toezicht op maten en gewichten. 

Inspecteur van het ijkwezen. 
Toezicht op Mt stoomwezen. 

Ingenieur l• klasse. 

SCHAAL 97. 
4400 (3) 4800 (6) 5200. 

, Financien. 
's Rijks schatkist. 

Betaalmeester van een kantoor der 1 • klasse. 
Registratie, domeinen, · hypotheken en kadaster. 
Ingenieur-verificateur van het kadaster. 
Ingenieur-verificateur der domeinen. 

Waterstaat. 
Directeur van· een postkantoor, telegraafkan

too'r of vereenigd kantoor, waarvan de 
waardeering .van den kantoorarbeid over 
het jaar 1917 is bepaald van boven f 3500 
tot ten hoogste f ,moo. 

Directeur van een spoorwegpostkantoor. 

SCHAAL 98. 
2400 (1) 2600 (2) 2800 (3) 3000 (4) 3200 

(5) 3400 (6) 3600 (8) 3900 (10) 4200 
(12) 4500 (14) 4800 (16) 5000 (18) 5200 

(20)'5400. 
Mar.ine. 

Ingenieur der Marine. 
Electrotechnisch ingenienr. 

Waterstaat. 
Posterijen en telegrafie. 

Hoofdingenieur der telegrafie. 
Ingenieur der telegrafie. 

Landbouw, Nijverheid en HandeL 
Octrooirand. 

Ingenieur. 
Arbeidsinspectie. 

Scheikundig ingenieur·. · 
Electrotechnisch ingenieur. 

'..SCHAAL 99: 
4000 (2) 4200 (4) 4400 (6) 4600 (8) 4800 

(10) 5000 (12) 5200 (14) 5400. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksarchieven. 

Archivaris van het algemeen Rijksarchief. 
Rijksarchivaris. 

I. 
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Landsdrukkerij en Staatscoura.n t. 
Directeur. 

Waterstaat. 
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 

Secretaris. . ' 
Rij ksverzekeringsbank. 

Controleerend geneeskundige. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Scheepvaartinspectie. 

Scheepsbouwkundig ingenieur. . 
Inspecteur. _- · 
Koninklijlc N ederlandsch meteorologisch instituut. 
Directeur. 
Rijlcsbureau tot onderzoelc van handelswaren. 
Directeur. 
Rijlcsvoorlichtingsdienst ten behoeve vaT, den 

rubberhandel. en de rnbbernijverheid. 
Directeur. · 

SCHAAL 100. 
4800 (2) 5100 (4) 5400. 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. . . 

Directeur ·van een Rijksopvoedingsgesticht 
voor jongens. 

Binnenlandsche Zaken. 
Vollcsgezondheid. 

Lid van den Centralen· gezondheidsraad. 
Inspecteur: 

Marine. 
Eerstaanwezend electrotechnisch ingenieur:

Jlf arine-etablissement. 
Ad viseur-scheikundige. 

Verificatie van 's Rijks zeeinstrumenten. 
Ad viseur-verificateur. · 

Loodswezen, enz. 
Chef van den technischen dienst der kustver

lichting, ~et den rang van hoofdingenieur. 

Wateistaat. 
Rijkswaterstaat. 

Ingenieur 1° klasse (aftrek als bedoeld in 
artikd 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten andere dan die der 3° klasse). 

Toezicht op d• spoorwegdiensten. . 
Rijkshoofdingenieur. " 
Rijkscommissaris voor spoorwegen met. be-

perkte snelheid. · 

Kolonien. 
Technisch bureau. 

Inganieur le klasse. · 

SCHAAL 101. 
3000 (1) 3200 · (2) 3400. (3) 3600 (4) 3800 

(5) 4000 (6) 4200 (8) 4400 (10) 4600 
(12) 4800 (14) 5000 (16) 5200 (18) 5400 

(20) 5600. 

Financien. 
Directe bela..stin'gen, enz. 

Inspecteur ( aftrek als bedoeld in artikel 2 
za.l beperkt bltiven tot 8 % voor gemeenten 
andere dan die der 3° klasse). 

SCHAAL 102. 
3600 (1) 3800 .(2) 4000. (3) 4200 . (4) .4400 

(5) 4600 (6) 4800 (8) 5000 (l◊) 5200 
(12) 5400 (14) 560_0. ' 

Financiiin .. 
Directe belastingen, enz. 

Accountant. ' 1 • 
Ontvanger 2° klasse ; hieronder mede te be

grijpen de ontvanger die met ontheffing 
van -het beheer van zijn kantoor met behoud 
van den ambtstitel wordt belast met andere 
werkzaamheden en zeven jaar de hezoldiging 
als ontvanger 3° klasse heeft genoten. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadastei·. 
Jnspecteur (afl;rek als hedoeld _in artikel 2 

zal heperkt blijven tot 8 % voor gemeenten 
andere dan die der 3° klasse). • 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbonwonderwijs. 

Bihliother.aris bij de landhouwhoogeschool. 

SCHAAL 103. 
4600 (2) 4800 (4) 5000 (6). 5200 (8) 5400 

(10) 5600. · 
Departeme:nten van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Secretaris van den Raad van State. 
Secretaris van de Algemeene Rekenkamer. 

Binnenlandsche Zaken'. 
V olksgezondheid. · 

Hoofd van de ha.cteriologische a.fdeeling van, 
het Centraa.l · laboratorium. 

Hoofd van de chemische afdeeling van het 
Centraal la.boratorium. 

Ri;jks·un-iversiteiten en . Technische · hoogeschool. 
Bihliothecaris. _ 
Directeur van het ethnographisch museum. 
Directeur van's Rijks·museum voor natuurlijke 

historie. · 

Financiiin. 
Directe be.7.astingen, enz. 

Inspecteur der grondbelasting. 
Registratie, domeinen, hypothelcen en kadaster. 

Ontvanger der registratie en don1einen te: 
Alkmaar, · 
Almeo, 
Amersfoort, . 
Amsterdam (buitengewoon zegel n°. 1 en 2), 
Apeldoorn, 
Arnhem (registratie .n°. 2 en domeinen), 
Emmen, · 
Enschede, 
Goes, 
's-Gravenhage (bnitengewoon zegel en algemecn 

zegelkantoor), • · . · . 
Groningen (registratie n°. 2 en domeinen), 
Helmond, 
's Hertogenbosch (registratie n°. 1 en successie); 
Hilversum, 
Huli,t, 
Leeuwarden (registratie n°. 2 en donieinen), 
Maastricht, · 
Middelburg (registratie n°. 1 en successie);' 
Onderdendam, 
Roermond, · 
Rotterdam (buitengewoon zegel), 
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Tie!, 
,T,ilpurg, , 
Werkehdam, 
Win'schoten, _ . 
Wijk bij Dmirstede. 
Ontvanger, tevens bew~n,rder van de hypothe

ken, het · kadast.er · en de scheepsbewijzen .te 
Zierikzee. -

Bewaarder vari de hypothe]rnn, het kadaster en 
_ de scheepsbewijzen to : · · 

Almelo, __ Goes, . Sneek, 
~ersfoort, ~'liddelburg, Winschoi)en. 
Emdhoven, Roermond, · 
Directeur der Staatsloterij. 
Inspecteu:i: van.bet J;adaster. 

· Pensioenraden. 
Secietai-is. · 

Oorlog. 
Staatsbedrijf der Artillerie-inri.chtingen. 

Bedrijfachef .- · · , 
Waterstaat. 

Rij ksverzekeringsbank. 
Administrateur. 

SCHAAL 104. 
5200 (3) 5600. 

Financien. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadruJter. 
Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen te: 
Alkm-aar; Heerenveen, 
Assen, H oorn, 
Dordrecht, Nijmegen, 

Waterstaat. 

ZutJ)hen, 
Zwolle. 

Posterijen en telegrafie. 
Directeur van een postkantoor, telegraafkan

toor of - vereenigd kantoor, waarvan de 
·waardeering van den kantoorarbeid ·over 
het jaar 1917 is bepaald van boven f 4000 
_tot ten hoogste f 4200. · . 

SCHAAL 105. 
4400 (3) 4800 (6) 5200 , (9) 5608 (12) 6000. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Administrateur of raad-adviseur. 

Binnenlandsche Zaken. 
Centraal bureau i-oor de .statistiek. 

Administrateur. · 
Rijksgestichten voor kranlczinnigen. 

Uitwonend geneeskundige bij het krankzinnigen
gesticht te W oensel. 

Uitwonend geneeskundige bij het krarikzinni
gengesti(!ht te Woensel, tevens belast met 
de leiding van het laboratorium. · 

1 ° Geneesheer b\i het kral).kzinnigengesticht te 
Medemblik. • 

Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van 
een inventaris en eene, beschrijving dcr N ederland-· 
sche monitmenten van geschiedenis en kunst. 
Secretaris. , 

· Rijksbureau t·oor monumentenzorg. 
Directeur. 

'" Kunstonderwiys. · 
_Hoogleeraar bij de Rijksacademie ,oar beelden

de kunsten. 

Financrnn·. 
Directe belastingen enz. 

Hoofdinspecteur. _ . 
W eduwen- _ en weezenfonds voor burgerlijke 

ambtenaren. 
Directeur. 

Oorlog. 
Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen. 

Adjunct-directeur: · 

Waterstaat. 
Rijksverzekeringsbank. 

Administrateur bij den geneeskundigen dienst. 
Rijksposf spaarbank. 

Onderdirecteur. . . 
Posterijen en telegrafie. 

Administrate'ur bij het -hoofdbestuur. 
Inspecte_ur. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouw. 

Inspecteur van den landbouw. 
Rijkslandbouwproefstations. 

Afdeelingsdirecteur. 
Staatsbo_schbeheer. 

I_nspecteur. ' _ 
Staafstoezicht op de mijnen. 

Hoofdingenieur der mijnen. 
Visscherij-inspectie. 

Hoofdinspeeteur. · _ - · · 
Rijksinstituut voor biologisch visscherijonderzoek. 
Directeur. · 
Technische voorlichtingsdienst ten behoeve van de 

nijverheid. 
Nijverheidsconsulent. 

Octrooiraad. 
Lid. 

Arbeidsinspectie. 
Inspecteur van den arbeid 1° klasse. 
Inspecteur van den havenarbeid. 

Kolonien. 
_ Koloniaal etablissement. 

Directeur. 

SCHAAL 106. 
5200 .(3) 5600 (6) 6000. 

Binnenlandsche Zaken. 
V olksgezondheid. 

Voorzitter van den Centralen gezondheidsraad. 
Hoofdinspecteur. - ' _ 
Directeur van het Centraal laboratorium. 

Onderwijs. _ 
Inspecteur der gymnasia. 
Inspecteur van het middelbaar onderwijs. 
Inspecteur van het Jager onderwijs. 

Waterstaat. 
Rij kswater staat. _ 

Ifoofdingenieur (aftrek als bedoeld in artikel 2, 
zal beperkt blijven tot 8 % voor gemeenten 
andere dan .die der 3• klasse). ·. · 

Posterijen en telegrafie. 
Hoofdinspecteur. · 
Directeur van het telegraa.flmntoorte 's-Graven-_ · 

hage. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Stoomwezen. 

Hoofdingenieur. 
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Arbeidsi7?spectie. 
l\tiedisch ad viseur. ·: - -

SCHAAL 107. 
4800 (3) 5200 (6) 5600 (9) 6000 (12)6500. 

Departementen van algemeen bestuur; 
Hooge Colleges van -Staat, Kabinet der 

Gewoon lid van den octrooiraad,' te,ens lid 
van de centrale afdeeling van dien raad, 
lid van het college van directe_uren. 

Arbeidsinspectie. · 
Hoofdinspecteur van den arbeid. 

Kolonien. 

· · Koningiri. ·: Directetir, 
-Griffier van· de Eerste Kamei "der Staten-

Technisch Bureau. 
.,1,_ 

Generaal. 

Justitie. 
Rijkswerlcinrichting te Veenhuizen.' 

Hoofddirecteur. · · · · 
J ustitiegebouwen. 

Rijksbouwmeester. - · 

Binnenlan!).sche Zaken. 
Rijlcsbur:eau. voor _drinlcw.atervoorziening. 

-:Directeur. 
Rijlcsi;estichten voor. kranlczinnigen. _ 

_ lnspecteur voor het Staatstoezicht. · 
Rijlcs geschiedlcundige publicatiiin. _ 

])irecteur van het bureau der Cominissie. 
Rijlcsverzamelintjen. · 

Bibliothecaris van de Koninklijke bibliotheek. 
· · Oebouwen van o_nderwiji. 

Rijksbouwkundige. _ . · · 

Marine. 
Hoofdingenieur d~~ Marine. 

-, .s•,, , - •· · Financieni 
Agentschap en· grootboeken., -

Agent. 
Directe b"elastingen, enz .. 

.Directeur. 
Ontvanger 1°,klasse.- ·_ · -'. _ __ 
Directeur van het laboratorium voor de invoer 

rechten en accijnzeri. . . 
.Registratie; _ domeinen,:, hypothelcen en kadaster 
.Directeur. 

Oorlog. 
Topografische Inrichting. 

Directeur. 

W aterstaat; 
. Landsgebouwen. 

Rijksbouwmeester. · , 
· Raad van .toezicht op de spoorwegdiens_ten.,.:. 
Lid van den Raad van_ toezfolit. _ _ _ _ 

Rijlcsverzekerings_bank. · 
Wiskundig adviseur. 
Medisch adviseur. 
Secretaris-generaal. _ _ _ . · ·, 
Werlcloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling: 

•Directeur. · · 
Poster{ien en t~legrafie. _ 

Directeur van_ deri postcheque_- en girqdien~t. 
Hoofding·enieur-directeur_. _ _ _ _ , 

Landbouw, Nijverheid- en. ·Ha~dei. ,. 
Rijlcslandbouwp~~ef staticms. 

Directeur· van een controlestation. · 
- _ Scheepvaartinspectie. . 

Hoofdinspecteur. _ 
Bureau, voor -den industrieelen -eigendom. 

V oorzitter vim h,et college van directeuren, 
voorzitter van den octro_oiraad: · , . 

SCHAAL 108. 
~000 (3) 6500. : 

Financien. , -
Ontvanger der registratie en dQnieinen te : 

Amsterdam (registratie n°. l)", 
Amsterdam (registratie n°._ 2), 
Amsterda:o;i. (registratie n°. 3), 
Amsterdam (registratie n°. 4 en dom~inen), 
Arhnem (registratie n°. 1 en successie); 

'Assen, 
Breda, 
Delft, 
Dordrecht, 
Gouda, _ 
's-Gravenhage (registratie ·n°. 1), 
's-Gravenhage (registratie n°.:2 en domeinen), 
Groningen (registratie n°, 1 en successie) tot 

1 Mei 1918, . ' , , 
Groningen (registratie e:1 ~omeinen) yan 1 Mei 

1918 af, · , ' · 
Groningen (successie) vari 1 :Mei "1918 af, 
H_aarlem--(registratie), -· · _ · 
Haarlem (successie), 
Leeuwarden (registratie n° . .1 en successie), 
Leiden, , : : ' 
Nijmegen, -
Rotterdam (registratie n°. l)", 
Rotterdam (regist:ratie •ri0 • 2 en ·dorn,einen), 
Schiedam, · · . 
_Utrecht (registratie. en do:o;i.einen); 
Utrecht (successie), · · 

-Zaandam, · ' 
Zwolle. _ . 
Ontvanger, teyens bewaarder van de hypothe
. ken, het kadaster en-'de scheep·sbewijzen te 

Brielle. _ , . . . . .. , . __ ,,._ 
Ontvanger, tevens bewaarde:r; vaDc de hy:p_othe

ken, het kadaster e~ · de·,scheepsbewijzen · te 
Deventer. ' · · 

Waterstaat. 
Posterijen e~' telegrafi,;. 

Directeur van het p~stkantoor_te 's-Grayenhage 

SCHAAL 109. 
6000 (3) 6500. (6) 7000. 

Binnenlandsche Zake_n. 
Centraal bureau voor de statistiek. 

pirecteur. · · · 
-Rijlcsarchief. 

Algemeen Rijksarchivaris., · 

Oorlog: 
Staatsb~drij f der A rtillerie-inrichtingen.-

Directeur. · 

Waterstaat. 
Rij ksverzekeringsbank. 

_ Bestuurslid. 
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_ Posterijen en telegrafie. , : 
_Directeur van ·het telegraafkantoor te Amster

dam. 
Directcur van het_ telegraafkantoor te Rotter

dam. 

SCHAAL 110. 
5600 (3) 6000 (6) 6400 (9) 6800 (12) 7200. 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijksuniversiteiten en Technische hoog~school. 
Geneesheer-directeur van het nieuw academisch 

ziel;:enhuis. 
Genecshecr-directeur van -het ziekenhuis te 

Utrecht (klinieken). 
Rijksmuseum. 

Hoofddirectcur tevens directeur van het 
_Rijksmuseum va:rr schilderijen. 

K unstonderwijs. 
Hoogleeraar-directeur van de Rijksacademie 

van beeldende kunsten. 

Marine. 
Directeur van scheepsbouw. 
Directeur van 's Rijkswerven. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdingenieur-directeur. 
Directeur voor den geologischen 

Rijkspostspaarb,. nk. 
Di.1ecteur. 

dienst. 

Oorlog. 
Staatsbedrijf der Artillerie-in~ichtin(jen. 

Dir!;cteur, voorzitter. _van -het C(!llege_ ,van 
drrecteuren. · 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. -

Inspecteur-generaaL . _ _ 
Rijksverzekeringsbank. 

Bestuurslid-voorzitter. · 
Posterijen en telegrafie. 

Directeur-Generaal. · · _ · . 

LandboU:w, Nijverheid en Handel. 
·Landbouw. 

Directeur-generaal.· _ . ' 
Landqouwonderwijs. 

1foogleeraar. 
Arbeidsinspectie. 

Directeur-generaal. 

: Behoort bij Koninklijk besluit van 3 Septem
ber 1918 (Staatsblad n°. 541). · _ 

Mij bekend, 
De j}J inister van Staal, _ 

1liinister van Binnenlandsche Zaken, · 
tijdelijk Voorzitter_ v_an den Raad van Ministers, 

CORT' v. D. LINDEN. 

BIJLAGE B. 
'i 

Landbouw, Nijverheid en Handel. Directeuren en leeraren van Rijks hoogere 
Koninklijk N ederlandsch meteorologisch instituut.: burgerscholen en daarmede overeenkomende 
Hoofddirecteur. i 

SCHAAL 111. 
6500 (3) 7000 (6) 7500. 

Waterstaat. 
Rijlcsverzekeringsbank. . 

Bestmm;lid, plaatsvervangend voorzitter. 
Posterijen en telegrafie. 

Directeur van het postkantoor te Amsterdam. , 
Directeur van het postkantoor te Rotterdam. , 

SCHAAL 112. 
6500 (3) 7000 (6) 7500 (9) 8000. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat, Kabinet der 

Koningin. 
Secretaris-Generaal van een departement van· 

algemeen bestuur. 
Griffier bij de -Tweede Kamer der Staten·

Generaal. 

Binnenla ndsche Zakeil.. 
Rijksuniversiteiten en Technische · hoogeschool. 
Hoogleeraar. 

Financien. 
Rijksschatkist. 

Thesaurier-GeneraaL 
Directe belastingen, enz. 

Hoofddirecteur. , 
Registratie, domeinen, hypotheken _en kadaster. 
Hoofddirecteur. 

Muntmeester, 

lfll8· 

Staatsmuntbedrij f. 

inriehtinge:n van onderwijs; burger-leeraren 
aan - inrichtingen voor militair• onderwijs; 
hoofden en onderwijzers aan Rijksinrich
tingen voor lager onderwijs. 

Rijks hoogere burgerscholen met 5-jarigen 
en die met 3-jarigen cursus. 

1. Direc_teuren : 
a. direriteur eener school met vijfJarigen 

cursus aanvangswedde f 450_0, voor iedere 
twee jaren dienst als zoodanig telkens te 
verhoogen met f 200, tot een maximum van 
f 5500 is bereikt ; 

b, directeur eener . school met driejarigen 
cursus aanv'angswedde , f 3800, voor iedere 
twee j aren dienst . als z o odanig. telkens te 

Aanteekeningen : 
1°. De salarissen zijn vermeld zonder aftrek 
wegens standplaats ; 

2°. de regeling geldt zoowel voor mannelijke 
als voor .vrouwelijke ambtenaren, tenzij uit-
drukkelijk · een van beiden is genoemd. · 

3°. alle lesuren zijn lesuren van zestig minuten; 
alleen voor de hoogere burgerscholen, de mid
delbare landbouwscholen, de zuivelschool te 
Bolsward, de landoouwhuishoudschool ,,de 
Rollecate'' en de Rijkskweekscholen voor onder
wijzers · en onderwijzeressen gelden lesuren 
van vijftig minuten. 
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verboogen met f 200, tot een maximum Yan 
f 4800 is bereikt. 

De clienstt\jd als directeur een~r andere 
hoogere burgerschool telt ten voile mede:. 

2. Leeraar aan eene Rijks boogere burger
school m'et. vijfjarigen cursus en leeraar aan 
eene Rijks boogere burgerscbool met driejarigen 
cursus, volledig bevoegd tot bet geven van 
onderwijs in het door bem.onderwezen vak aan 
eene Rijks hoogere burgerscbool met vijf
jarigen cursus of wel in bet bezit van twee 
akten, welke ieder afzonderlijk bevoegd maken 
tot bet geven van Qnderwijs aari eene hooge~e 
burgerschool ,het driejarigen cursus, uitge
zonderd de leeraar in gymnastiek en die in 
schoonscbrijven : 

a. bij 19 tot en .. et 26 lesuren per week: 
aarivangs,vedde f 3000, na bet volbrengen 
van 2, 4, 6; 8, 10, 12 en 14 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200 en na 16 dienstjaren 
met f 100; 

voor de lesuren boven 26, opgedragen voor 
e(ln jaarcu'rsus, wordt de wedde . bovendieil 
verhoogd met f 120 per wekelijksch lesuur; 

b. bij 10 tot en· met 18 lesuren per week: 
wedde f 750, benevens f U:o· per wekelijksch 
iesuur, n·a bet v·olbrengen van 2, 4, 6, 8, ·12 
en 16 dienstjaren telkeris te verbo<igen met f 10 ; 

c. bij minder dan 10 lcsuren per week: 
f UO per ,vekelijksch· lesuur, u·a bet volbrengen 
van. 2, 4, 6, 8, 12 en 16 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 10. 

3. Leeraar in gymnastiek of in scboon
schrijven aari eene Rijks hoogere burgerschool 
met vijf- of met driejarigen cursus: 

a. bij 19 .tot en met 26 lesuren per week : 
aanv.angswe,dd~ f 2400, na bet volbrcngen ,,an 
2, 4, 6 ·en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 200 en na 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100; voor lesuren boven 26, 
opgedragen 'v;oor e'en faarcursus, ,,,ordt de 
wedde b~ve,ndien verhoogd met f 100 pe·r· 
wekelijksch lesuur; · . 

b. bij 10 tot en met i's le~iiren per week ,: 
wedde f 500, benevens f. 100 per ,vekelij'ksch 
lesuur, na het volbrengen van 2, 4 en 6 dienst
ja~en telkens te verhoogen met f 10 en na 
8, 12 en 16 dienstjaren telkens met f 5; 

c. bij minder dan 10 lesuren per Week : 
wedde f 110 .per wekelijksch lesnur, na bet' 
volbre·nge,i van 2, 4, 6 en' 8 dienstjaien telkens 
te ierhoogen met 'f 10 en 'na 1.2 en 16 dienst
j aren telkens me't f 5. 

·4. Leeraar aan cene Rijks hoogere burger_· 
school met driejarigen cursus, niet begrepen 
onder die sub 2 en 3 : 

a.. bij 19 tot en met 26 · le'suren · per wee'\;,·:·. 
aanvangswedde f 2400, na het volbrengen van 
2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens· te vei'boogeh 
met f 200 en na 10, 12, 14 en 16 dieristjaren 
telkens met f . 100 ; voor lesuren boveri 26, 
opgedragen voor eeri jaarcursus,' ,vordt de 
wedde bovendien vcrboogd met f 1.00 per 
wekelijksch lesuur; 

b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week: 
wedde f 500, benevens f 100 per-,vekelijksch 
lesuur, na het volbrengen van 2, 4, 6; 8, 12 
en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 10; 

c. bij minder dan 10 lesuren per week: wedde 
f 120 per wekelijksch lesuur, na het volbrengen 
van 2, 4, 6, 8, 12 en 16 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 10. 

Aanleeraren in vakken waaraan laboratorium-· 
arbeid is· verbonderi, ,v'ordt toegekend · eene 
verhooging v oor laboratoriu:inureri : 

a. aan lel)raren in natuur- en· scheikunde : 
bij 4 tot en met 7 lesuren per week, naar gelang 

van een lesuur; 
bij 8 tot en met 15 lesuren per week, naar 

gelang van twee lesuren ; 
bij meer dan 15 lesuren per week, naar 

gelang van drie lesuren. . 
b. aan leeraren in natuurlijke historie, bij 

8 lesuren of meer per week, naar gelang van 
(i§n lesuur. 

Op bet salari~ der leeraren, welke voor ·geen 
der door · hen ondeiwezen vikken volledig~ 
.bevoegdheid bezitten vo'or de school, waaraan 
zij werJi:zaam z1jn, wordt vijftien ten honderd
gekor:t. 

Als diensttijd telt mede de tijd doorgebracht 
als leeraar of leerares· .aan gymnasia, hooge'r~ 
burgerscholen, .lycea, middelbare handels
scholen, zeevaartscholen, handelsdagscholen, 
middelbare techn1sche scholen en middelbare 
scholen vcior meisjes en als onderwijzer aan 
eeri kweeks'chool voor onderwijzers of ontler
wijzeressen. 

Diensttijd aan fagere scholen telt voor de 
helft mede, tot een maximum van· 6 j:;tren. 

Voor een doctor, gepromoveerd- aan eene 
Neder!andsche hciogeschool, wordt twee jaren 
meer dall' de werkelijke diensttijd vergolden-

Rijks middelbare landbouwscholen. 

1. Directeur: aanvangswedde f 4500, voor 
iedere twee jaren dienst als ZO(!danig telkens 
te verhoogen met· f ·200, tot ee·n maximum 
van f 5500. · ' 

'Voor de berekening van den diensttijd telt 
mede de ·tijd doorgebracht als directeur van 
hoogere burgerscholen, gymnasia, l:i,cea, mid-
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delbare hanuelsscholen, zeevaartscholen, han
delsdagscholen, middelbare technische scholen, 
mid!lelbare scholen voor meisjes, kweekscholen 
voor onderwijzers. o{ onderwijzeressen, of aan 
een_ige middelbare school in Nederlandsch-Indie. 

2. Leeraar : · 
a. bij 19 tot en met 26 lesuren per week: 

aanvangswedde f 3000, na het volbrengen van 
2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200 en na 16 dienstjaren 
met f 100 ; voor lesuren boven 26, opgedragen 
voor een jaarcursus, wordt de wedde bovendien 
verhoogd met f 120 per wekelijksch lesuur; 

b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week: 
wedde f 750, benevens f 120 per w~kelijksch 
lesuur, na het volbrengen van 2', 4, 6, 8, 12 
en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 10; 

c. bij mind!lr dan 10 lesuren per week : wedde 
f 140 per wekelijksch lesuur, na het volbrengen 
van 2, 4; 6, 8, 12 en Hi dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 10. 

2. Leeraar: 
a. bij 19 tot en met 26 lesuren per week: 

aanvangswedde f 2600, na het volbrengen van 
2, 4, 6, 8, 10 en 12 tlienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200 en na 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100 ;· voor lesuren boven 26, 
opgedragen voor een jaarcursus, wordt de 
wedde bovendien verhoogtl met f BO per 
wekelijksch lesuur ; 

b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week: 
wedtle f 600, benevens f 110 per wekelijksch 
lesuur, na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 12, 
en 16 dienstjaren telkens te verh_oogen met f 10; 

c. bij minder dan 10 lesuren per week:wedde 
f 130 per wekelijksch lesuur, na het volbrengen' 
van 2, 4, 6, 8, 12 en 16 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 10. · 

Aan leeraren in een vak, "!aaraan laborato
riumarbeid is ve~bonden, wortlt toegekend eene 
verhooging voor laboratoriumuren : · 

Aan leeraren in vakken waaraan laboratori- ·. 
umarbeid is verbonden, wordt toegekend eene 
verhooging voor laboratoriumurert : 

bij 4 tot en met 7 lesuren· per week, naar gelang 
van een lesuur ; 

.bij 8 tot en met 12 lesuren per week, na.ar 
gelang van twee lesuren ; 

bij 4 tot en met 7 lesuren per week, naar 
gelang van een lesuur ; 

bij 8 tot en met 12 lesuren per ,veek, naar 
gelang van twee lesuren ; 

bij 13 tot en met 18 lesuren pe~ week, naar 
gelang van drill lesuren ; . . 

bij :ineer dan 18 lesuren per week, naar gelang 
van vier lesuren. 

Als diensttijd telt mede de tijd doorgebracht 
als leeraar aan gymnasia, hoogere burgerscholen, 
lycea, middelbare handelsscholen, zeevaart
scholen; handelsdagscholen, middelbare tech
nische scholen, middelbare scholen voor meis
jes,. kweekscholen voor onderwijzers en onder

•wijzeressen of aan eenige middelbare s~hool in 
N ederlandsch-Indie. 

Diensttijd aan lagere scholen telt voor de 
helft mecle, tot een maximuni van 6 jaren. 
, Voor een doctor, gepromovee:rd aan eene 

Nederlandsche hoogeschool, wordt t,vee jaren 
meer dan de werkelijke diensttijd vergolden. 

3. Ondenvijzer: aanvangswedde f. 1400, 
1ia het volbrengen van 2, 4, ·6, 8, 10, 12; 14 en 
16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 
Bij het bezit van een· cliplciina voor ambachts
onderwijs wordt de wedde verhoogd met f 200. 

Rijkszuivelschool te Bolsward. 

1. Directeur: aanvangswedde f 4000, voor 
ietlere 'twee Jaren dienst als zoodanig telkens 
te verhoogen met f 200, tot e<'\n maximum van 
f 500o' is bereikt. 

bij 13 tot en met 18 lesuren per week, naar 
gelang van drie lesuren ; 

bij meer dan 18 lesuren pe_r week, naar gelang 
1 

.van vier lesuren. 
Als diensttijd telt mede de tijd als leeraar 

doorgebracht · aan gymnasia, hoogere burger
scholen, lycea, middelbare bandelsscholen, 
zeevaartscholen, handelsdagscholen, middel
bare technische scholen, middelbare scholen 
voor meisjes en als onderwijzer aan een kweek
school voor onderwijzers of onderwijzeressen. 

Voor een doctor, gepromoveerd aan eene 
Netlerlantlsche hoogeschool wordt twee jaren 
meer dan de werkelijke diensttijd vergolden. 

Rijks land- en tuinbouwwinterscholen. 

Leeraar: aanvangswedde f 2400, na het 
volbtengen van 2, 4, 6 .en 8 dienstjaren .als 
zoodanig, behoudens het bepaalde in h!_lt 
volgende lid, telkens te verhoogen met f 200 
en iia 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens met 
f 100. 

Diensttijd als onderwijzer bij he·t lager onder
wijs telt voor de helft medc, tot een_:rµaximum 
van 6 j3;:ren. -

I Aan leeraren, die uitsluitend met het gev,m 
I van enkele lessen worden belast, wordt eene 

be'looning toegekend van f ·3.(iO per gegeven 
1esuur bij bez1t van bevoegdheid _tot het 
geven van middelbaar onderwijs, en van f 3 
per gegeven lesu\J.r bij gemis ,·an die bevoegd
heid. 
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Rijks landbouwhuishoudschool 
,, De Rollecate". 

1. Dircctrice: aanvangswedde f 2600, voor 
iedere twee jaren dienst als zoodanig telkens 
te verhoogen · met f 200, tot een maximum 
van f 4200 is bereikt (aftrek voor kost en 
inwoning f 800). 

2. · Leerares : 
a. bij meer dan 17 lesuren per week: aan

vangswedde f 2200, na het volbrengen ·van 
2, 4; Ci, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 

·te verhoogen met f 100 (aftrek voor kost en 
inwoning f 600) ; 

b. bij 10 tot en met 17 lesuren per week: 
wedde f 500, benevens f 80 per \vekelijksch 
lesuur, na het volbrengen van 2 en 4 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 10, en na 6 
8, 12 en 16 dienstjaren telkens met f 5; ' 

c. bij minder dan 10 lesuren per week : 
wedde f 90 per wekelijksch lesuur, na het 
volbrengen van 2 en 4 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 10 en na 6, 8, 12 en 16 dienst
jaren telkens met f 5. 

, Landbouwhuishoudonderwijs. 

Leerares: aanvangswedde f 1200, na het 
v'olbrengen van 2, 4, 6; 8, 10, 12, 14 en 16' 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Rijksrietvlechtschool te Noordwolde. 

1. Directeur : aanvangswedde f 3000, na 
het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200 
en na 16 dienstjaren met f 100. 

2. · · Leeraar : 
a. leeraar met bevoegdheid tot het geven 

van middelbaar onderwijs in het teekenen en 
leeraar met hoofdakte en twee akten voor het 
geven van lager onderwijs in de moderne 
talen: aanvangswedde f 2400, na het volbren
gen van 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te 
verhoogen met· f 200, en na 10, 12, 14 en 16 
dienstjaren telkens met f 100; 

b. leeraar in rietvlechten: aanvangswedde 
f 1400, na het volbrengen van 2 en 4 dienst
jaren ·telkens tc verhoogen met f 200 .en na 
6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens met 
f 100; 

c. leeraar in mandenmaken : aanva._ngswedde 
f 2200, na het volbrengen van 2 en 4 clienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200 en na 6, 8, 10, 
1.2, 14 en 16 • dienstjaren telkens met -f 100. 

Rijks schoenmakers- en leerlooiersschool 
te Waalwijk. 

1. Directeur: aanvangswedde f 4000, _ na 

het volbrengcn van 2, 4, G, 8, 10, 12 en 14 
di~nstjaren telkens te verhoogen met f 200 ,en 
na 16 dienstjaren met f 100. 

2. Leeraar-looimeester, leeraar in machinale 
schoenfabricage .e~_ leeraar in hand- en maat
schoenmakerij : aanvangswedde f . 3000, na 
_het volbrengen van 2 en 4 dienstjaren telken~ 
te verhoogen met f 200, en na 6, 8, 10, 12, 
14 en 16 dienstjaren telkens met f 100. 

Rijkswandelleernar ilij het vis:;cherij
onderwljs. 

Aanvangswedde f 2800, na het volbrengen · 
van 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verh.oogen 
met f 200, en na Hi, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100. 

Opleidingsschool voor monteurs, te 
Amsterdam. 

a. Eerste onderwijzer : aanvangsweddc 
f 2000, na het volbrengen van 2 en 4 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200, en na 6, 8, 
10, 12, 14 ep. 16 dienstjaren telkens met f 100; 

b. tweede onderwijzer : aanvangswedde f 1800, 
na het volbrengen van 2 eh 4 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200, en na 6, 8, 10, 12, 14 
en 16 clienstjaren telkens· met" f '100. 

c. derde onderwijzer : aanvangswedde f 1200; 
na het volbrengen van 2 en 4 dienstjaren 
telkens te- verhoogen met f 200. 

Bij bevordering van twe'eden onderwijzer 
tot eersten onderwijzer telt de cliensttijd als 
tweede onderwijzer in den nieuwen rang mede. 

Hoogere krijgsschool. 

a. Leeraar in · de natuurwetenschappen : 
aanvangswedde f 3400, na het voll5rengen van 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 clienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200, tot een maximum 
van f 5000 ; voor lesuren boven 24 per week, 
opgedragen voor een jaarcursus, wordt de 
wedde bovendien verhoogd met f 130 per weke-
lijksch lesuur ; · · 

b. leeraar in staatswetenschappen : wedde 
f _ 150 per wekelijksch lesuur, na_ het volbrengen 
van 2, 4, 6, 8, 10, 13 en 16 dienstjaren telkens 

verhoogen met f 10. 
Aan den leeraar in vakken waaraan labo

ratoriumarbeid is verbonden, wordt toegekend 
eene verhooging voor laboratoriumuren na~r 
gelang van vier lesuren. 

Als diensttijd telt mede de tijd als leeraar 
aan gymnasia, hoogere burgerscholen, lycea, 
middelbare handdelsscholen, zeevaartscholen, 
handel~dagscholen, middelbare technisch,e scho-
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Jen,. middelbare scholen voor: meisjes, ·kweek
scholen · voor onderwijzers en onderwijzeressen, 
de· Konirtklijke militaire academie, de cadet
tenschool ·en het Koninklijk irtstituut voor de 
marine. 

Voor een · doctor gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche hoogeschool wordt twe!l jar.en 
meer dan de werkelijke diensttijd vergolden. 

Koninklijk instituut voor de Marine te 
Willemsoord. (1) 

Burgerleeraar : 
a. bij 15 to.t en met 24 lesuren per week : 

aanvangswedde f 3400, na het volbrengen van 
2, 4, 6, 8, 10, 12·, 14 en 16 dienstj are11 telkens 
te verhoogen met f 200 ; voor lesuren boven 
24, opgedragen ·voor een jaarcursus, wordt de 
wedde bovendien verhoogd met f 130 per 
wekel:ijksch Iesuur ; 

b. bij 8 tot en met 14 lesuren per week: 
wedde f 1000 benevens f 130 .per wekelijksch 
lesuur, ·na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 10, 13 
en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 10; 

c. bij minder dan 8 lesuren per week : wedde 
f 150 per wekelijksch lesuur, na het volbrengen· 
van 2, 4, 6, 8, 10, 13 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10. 

Aan de leeraren in vakken waaraan labora
toriumarbeid is verbonden, wordt toegekend 
eene verhoogirtg voor laboratoriumuren :· · 

bij 4 tot eO: met 7 lesuren per week, naar 
gelang van een l_esuur ; 

bij 8 tot ·en met 14 lesuren per ~veek, naar 
gelang van twee lesuren ; 

bij meer dan 14 lesuren per week, naar 
gelang van vier lesuren. 

Als diensttijd telt mede de tijd als leeraar 
doorgebracht aan gymnasia,. hoogere burger
scholen, lycea, middelbare handelsscholen, 
zeevaartscholen, handelsdagscholen, middel
bare technische scholen, middelbare · scholen 
voor meisjes, kweekscholen voor onderwijzers 
en (!nderwijzeressen, de hoogere krijgsschool; 
de Koninklijke militaire academie en d!) 
cadettenschool. · 

Koninklijke militaire academie te 
Breda. (I) 

Hoogleeraar, hoofd van onderwijs: aanvangs
wedde £ 4000, na het v,;,lbrengen van 2, 4, 6, 
8,. 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200. 

. (1) Wanneer in den loop van een jaar twee 
cursussen worden gegeven, geldt bij de bereke
ning het hoogste aantal uren in een der cur-
sussen. · 

B urgerleeraar : 
~ 'bij 15 tot en met 24 lesuren per week : 

aanvangswedde- f 3400, na' het volbrengen van 
2, 4, 6, 8, 10, 12, L4 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200 ; voor lesuren boven 
24, opgedragen voor een jaarcursus, wordt de 
wedde bovendien verhoogd met f 130 per 
wekelijksch lesuur ; 

b. bij 8 tot en met 14 lesuren per ,veek: 
wedde f 1000 benevens f 130 per wekelijksch, 
lesuur, na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 10, 13 
en 16 dienstjaren telkens te v~rhoo

0

genmetflO; 
c. bij minder dan 8 lesuren per week: wedde 

f 150 per wekelijksch lesuur, na het volbrengen 
van 2, 4, 6, 8, 10, 13 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10. 

Aan de leeraren in vakken waaraan labora- · 
toriumarbeid is verbonden, wordt toegekend 
eene verhooging voor laboratoriumuren: 

bij 4 'tot en met 7 lesuren 1ier week, naar ge
lang van een lesuur; 

bij 8 tot en met ,14 lesuren. per week, naar 
gelang van twee lesuren; 

bij meer dan 14 lesuren per week, naar gelang 
van vier lesuren. . 

Als diensttijd telt, zoow~l voot den hoogleer• 
aar als voor de leeraren, mede de tijd als leeraar 
doorgebracht aan gymnasia, hoogere burger
scholen, lycea, . middelbare handelsscholen, 
zeevaartscholen, handelsdagscholen, middelbare 
technische scholen, middelbare scholen voor 
meisjes, kweekscholen voor onderwij,zers en· 
onderwijzeressen, de hoogere krijgsschool, de 
cadettenschool en het Koninklijk instituut 
voor de marine. 

Voor een doctor, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche hoogeschool, won;l.t twee jaren 
meer dan de werkelijke diensttijd vergolden. 

Cadettenschool te Alkmaar. (1) 

Burgerleeraar : 
a. bij 18 tot en met 24 lesuren per week: 

aanvangswedde f 3000, na het volbrengen van 
2, 4, 6, ·8, 10, 12 en 14 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200 en na 16 dienstjaren met 
f 100 ; voor lesuren boven 24, opgedragen voor 
een j aarcursus, wordt de wedde bovendien 
verhoogd met f 120 per wekelijksch lesuur ; 

b. bij 10 tot en met 17 lesuren per week: 
wedde f 750 benevens f 120 per wekelijksch 
lesuur, na het volbrengen van 2, 4, 6, 8; 12 
en 16. dienstj aren telkens te verhoogen met f 10; 

c. bij minder dan 10 lesuren per week: 

(1) Gelijke aanteekening als bij het Konink
lijk instituut voor de mariue te Willemsoord 
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;vedde f 140 per wekelijksch lesm_ir, na bet 
volbrengen van 2, 4, (), 8, 12 en 16 dienstj aren 
telkens te verhoogen met f 10. 

-Als diensttijd telt mede, de tijd als leeraar 
doorgebracht aan gymnasia, hoogere burger
scholen, lycea, middelbare handelsscholen, 
zeevaartscholen, handelsdagschole~, middel
bare technische scbolen, middelbare scholen 
voor meisjes, kweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen, de Koninklijke militaire 
academie en het Koninklijk instituut voor de 
marine. 

Voor een doctor, gepromovecrd aan eene 
Nederlandsche hoogeschool, wordt twee jaren 
meer dan de werkelijke diensttijd vergolden. 

Marine-machinistenschool te Dordrecht. 

ri: Burgerleeraar, behalve die hierna antler 
lettei: b genoemd: aanvangswedde f 3000, 
na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200, 
en na 16 diimstjaren met f 100; voor lesuren 
boven 24 per week, opgedragen voor een 
j aarcursus, wordt de wedde bovendien verhoogd 
met f 120 per wekelijksch lesuur; 

8, 10, 12 en 14 dienstjaren telkehs te:'verhoogen 
~et f 2QO, en na 16 dienstjaren met f.·100. 

Voor lesuren aan befde inrichtingeri, ge
zamenlijk L11eer dan 24 per week,, opgedragen 
voor een jaarcursus, wordt de weddc bovendien 
verhoogd met f 120 per wekelijksch les,mr. 

Als diensttijd telt mede de tijd als '1eeraar 
doorgebracht aan: gymnasia, hoogere burger
scholen, lycea, middelbare handelsscholen, 
zeevaartscholen, handelsdagscholen, niiddel
bare techni~che scholen, middelbare scholen 
voor meisjes en kweekscholen_yoor onderwijzers 
en onderwijzercssen. 

Sport- en athletiek-oplei.ding bij de 
Zeem_acht. 

Leeraar in sport en athletiek ;.aanvangswedde 
f 2400, na het volbrengen van 2, 4, 6 en 8 dienst
j aren telkcns te verhoogen met f 20·0, en ria 10, 
12, 14 en 16 dienstj ~ren telkens met f 100. 

Als diensttijd telt mede de tijd als leeraar in 
gymnastiek aan gymnasia, hoogerc burger
scholen, lycea, middelbare handelsscholen, 
zeevaartscho_len, handelsdagsqholen, middel
bare technische scholen, middelbare scholen 
voor meisjes en kweekscholen voor onderwijzcrs 

b. leeraar in moderne vreemdc talen, indien 
,deze geen volledige bevoegdheid bezit tot het 
geven van onderwijs in een dier talen aan eene 
hoogere burgerschool met vijfj arigen cursus: 
aanvangswedde f 2400, na het volbrengen van 
2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te v.erhoogen , 
met f 200 en na 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100; voor lesuren boven 24 
per week, opgedragen voor een. jaarcursus, 
wordt de wed_de bovendien verhoogd met f 100 
per wekelijksch lesuur. 

en onderwijzeressen. 
- Diensttijd als onderwjjzer 
onderwijs telt voor de helft 
maximum van 6 jaren. 

bij het lager 
mede, tot ecn 

Opleiding bij de Zeemacht. 

BnrgeroI)derwijzer: _aanvangswedde f 900, 
na het volbrengen van 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12., 14 
en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100. 

'Bij bezit der hoofdakte voor lager onderwijs 
wordt _de wedde met f 20_0 verhoogd: 

Als diensttijd telt medQ. de tijd doorge
bracht als leeraar aan: gymnasia, hoogere 
burgerscholen, lycea, middelbare handelsscho
len, zeevaartscholen, handelsdagscholen, mid
delbare technische scholen, middelbare scholen 
;oor meisjes en kweekscholen voor ondenvijzers 
en onderwijzeressen. · 

Diensttijd als onderwijzer bij het _ lager 
onderwijs· telt voor de helit mede, tot een 
maximum van 6 j aren. 

Voor een doctor, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche hoogeschool, wordt twee jaren 
meer dan de werkelijke diensttijd vergolden. 

Marinemachinistenschool en Koninklijk 
instituut voor de Marine te Willem~oord. 

Leeraar in werktuigkimdig, bouwkundig of 
Inechanisch-technisch teekenen: aanvangs
wedde f 3000; na het volbrengen van 2, 4, 6, 

De mannelijke onderwijzer niet in het genot 
van vrije waning, ontvangt, indien hij den 
foeftijd van 28 ja~en heeft bereikt' en gehuwd 
is of; wed~wnaar zijnde, ·inwonende minder
jarige kinderen heeft, eene t_egemoetkoming 
in de huishuur van f 200 '~ jaars. 

Aftrek voo~ kost en inwoning f 300. 
Diensttijd als onderw\jzer bij het lager 

onderwijs telt 'mede. ) . 

.. Kweeksc)10ol voor de zeevii.ar~ te Leiden. 

Ondenvijzer: aarivangswedde f 1400, na bet 
volbrengen van 2, 4, 6; 8, 10, 12, 14 eri 16 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 
Bij bezit van een diploma d.er veree~iging 
tot bevordering van handenarbeid in Nederland 
wordt de wedde met f 100 verhoogd. 

De mannelijke onderwjjzer niet in het genot 
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,van, vrjje ,~oning, ontvangt, · indie'n hij den 
!eeftijd van _28 jaren heeft bereikt en gehuwd 
is of, weduwnaar zijnde, inwonende minderjarige 
kinde;~~· heeft, ee~e ~egemo~tlrnming in' de 
ii~ish,iur ,;_~I) f ~00 's jaars. 

De eerste onderwijzer geniet als zood,mig 
f 200 boven de wedde. 

Diensttijd als onderwijzer bij het lag~r 
, onderwijs telt voor de helft ~ede, tot een 
maximum van 6 jaren. 

Hoofdcursus voor opleiding van onder
offlcieren tot offlcier. . 

Burgerleeraren : 
a. leeraar, volledig bevoegd in het door hem 

onderwez~n yak, t~t het geven va,n onderwijs' 
aaii. eene hoqgere burgers~hool m~·t· v~jfjartgen 
cursus, aanvai:J.gswedde : f 3000, na het vol
brengen ;a; 2; 4, 6, 8, 10, 12 en 14 dienstja;en 
telkens te · verhoogen met f 200, en na· 16 
dienstjaren met f 100 ; vpor lesuren boven 
24 per ·w~ek, opgedragen voor een jaarcursus, 
wordt de · ,~edde bovendien verhoogd met 
f 120 per wekelijksch. lesu'ur; · · 

b. leeraar ni~t volledig bev~egd in het door 
hem onderw!)zen vak tot het geven· y:an onder
wijs aan e~ne hoogere burgerschool _met vijf
j arigen cursus, a~nvangs,;edde: f 2400, n:a 
het volbrengen van 2, 4, 6 en 8 di_enstjaren 
telkens te verhoogen met f 200, en na IQ, 12, 
14 ~n 16 dienstjaren telkens met f 100; voor 
lesure~, boven 24 per week, 

0

opgedragen voor 
een jaarcursus, wordt de we<;l.de bovendien°ve;
hoogd ~et _f 100 per wek~lij~sch lesuur. 

Als diensttij d telt niede de tij d 'als leeri,tar 
<loorgebracht aan gymnasia, hoogere bu;rger
scholim, lycea, middelbar,e . handelsscholen, 

·, zeevaartscholen, handelsdagscholen, m_iddel
bare technis~he scholen, middelbare scholen 
v~'or ~ieisJes en kweekscholen ~oor,~rn;lerwijz~rs 
en onderwijzeress_en. 

Dien~tt1jd als ondenvijzer bij .het lager 
.onderwijs telt voor de helft ~~de; t9~ _ei;n 
maximum ,van 6 .jaren. 

Instructie-bataljon te Kampen en Instructie
,batterij . te Arnhem. . .• ~ . . ' " 

13urgeronderwijzer (burgerleeraar): aanvangs
w:eclde f Ul00, na het volbrengen van 2 ,en 4 
,d,enstjaren telkens te verl:woge,n met .f 200, 

,-e~ na 6, 8,_ 10, 12, 14 en ~6 dienstjaren telkens 
met f 100. ~ij bezit c:i,er akte vo~r lager 
~nderwijs in ~viskunde wordt de wedde niet 
f 100 verhoogd. De onder_wijzer neeraar) 
niet in het genot van vrije wonfog, _ontva1;1gt, 
i11dien hiJ,<:len leeftijd va;n 28 jaar heeft berei~t 

en gehuwd_ is of, wedmynaar zijnde, inwonenr;e 
.~inderjarige ,kinderen heeft, eene teg!'lmoet
koming in de' huishuur van f 200 per jaar. 

Diensttijd als ondenv,ij;er · bij het lager 
ond~rwijs telt voor de. helft mede, tot ~en 
maximum ~a:n 6 jaren. · ' 

Leeraar aan het instmctje-bataljon: wedde 
f 1500 vast. 

Rijkskweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen. , 

1. Directeur: aanvangswedde f 4000, na -
twee jaar dienst als zoodanig telkens te ver
hoogen met f 200, tot een m:i,ximu~ van f EO00 
is bereikt. 

2. Onderwijzer, uitgezonderd die sub 3 
verm~ld: ·· 

a. bij 19 tot en met 26 lesuren pe~ ~veek : 
aanvangswedde f 2~00, na het volbrengen van 
2, f, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200, en na 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100 ; voor lesuren boven 26 
per week, 6pgedragen voor een jaarcursus, 
wordt de wedde bov,endi.~n verhoogd met 
f ll0 per wekelijksch lesuur ; 

b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week: 
wedde f 600,. benevens ( 110 per wekelijksch 
lesu'_ur, na pet _y,olbrengen van 2, 4, 6, 8, 12 
en 16 dienstjaren· telkens te verhoogen met 
f 10; ~ 

c. bij minder dan 10 lesuren per week: wedde 
£)30 per wekelijksch lesuur, na het volbrengen 
van 2, 4, 6, 8, 12 en'l6 dienstjaren telkens'te 
v,erhoogen m~t f 10. 

3. _Onderwijzer in handteekenen, handen
arbeid, spreekonderwijs, muziek, gymnastiek, 
sehoonschrijven en handwerken: 

a. liij 19 tot en met 26 lesuren per w.eek: 
aanvangswedde f 2000, na het volbrengen 
van 1, 2 e/J. 4 dienstjaren te,lkens te verhoog!)n 
m~t f 200 ·en na 6, 8, Ip, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100 ; voor lesuren boven 2.6 per 
,week, opge,dragen voor een jaarcursus, ~vordt 
de wedde bo,vendi~n verhoogd met f 80 per 
wekelijksch lesuur; 

b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week : 
wedde f 500, b.enevens f 80 per wekelijksch 
le.suur, na ,het volbrengen van 2, 4, 8, 12 en 16 
,dienstjareri telkens te verhoogen met f ;i_o ; 

c. bij minder dan 10 le_suren per week: 
wedde f 100· per ~vekelijksch lesuur, na het vol
brengen van 2, 4, 8, 12 en 16 dienstja,re,n 
te.lkens te verhoogen met f 10. 

Indien de lessei in handteekenen en gymrta
stiek w~rden gegeven aan ·cur~ussen ~velI<:e 
;p;1,inqer d,an ,0 ~aa11den duren, wordt de w!)dde 
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op de· helft van de bedragen, naar, de voren· 
staande bep~fugen te berekenen, vastgesteld) 

Aan leeraren in vakken waaraan laboratorium- · 
atbeid is· verbonden, wordt toegekend eene 
,erhooging voor laboratoriumuren : • 

a. aan leeraren in natuur- en. scheikunde : , 
bij · 4 tot en met 7 lesuren per week, naar 

gelang van een lesuur ; 
-bij 8 tot en met 15 lesuren per week, naar 

gelarig van twee lesuren ; 
bij meer dan 15 lesuren per week; naar gelang 

van drie lesuren ; 
b. aan leeraren in ·natuurlijke historie naar 

gelang van een lesuur, indien ten minste 8 
lesuren per week worden gegeven. 

Als diensttijd telt mede de tijd doorgebracht 
als leeraar aan gymnasia, hoogere burgerscholen, 
lycea, .•middelbare handelsscholen, zeevaart
scholen, haodelsdagscholen, middelbare tech- · 
nische sc_holen, middelbare scholen voor meisjes 
en als vaste onderwijzer aan Rijks110=aallessen. 
· Diensttijd aan lagere scholen en als · vaste 

onderwijzer aan · voorbereidende klassen van 
Rijksno=aallessen, telt voor de helft mede, 
tot een maximum van 6 jaren. · 

Voor een doctor, gep1:omoveerd aan eene 
·Nederlandsche · hoogeschool, wordt twee jaren 
meer dan de werkelijke diensttijd vergolden. 

Vierscholen, verbonden aan de Rijks
kweekscholen. 

1. :a:oofd der school: aanvangswedde f 2600, 
na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 10 en 12 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd als hoofd eener school bij ];iet 
lager onderwijs telt voor de helft mede, tot 
een maximum van. 6 jaren. 

2. Ondel'wijzer met hoofdakte: aanvangs
wedde f 1600, na het volbrengen van' 2 en 4 
dienstjaren telkens' te verhoogen met f 200, 
en na 6, 8, 10, ~2, 14 en 16 dien_stjaren- met 
f 100, 

Als diensttijd geldt slechts de tijd van 
werkzaamheid aan lagere scholen tijdens het 
bezit der hoofdakte. 

Bij bezit van akten van bekwaamheid in 
vreemde talen, wiskunde, handteekenen, nuttige 
handwerken ;,oor meisJes, landbouwkunde, 
tuinbouwkunde, een diploma A of B van de 
-vereeniging tot bevordering van µet onderwijs 
in handenarbeid in Nederland,. en het diplom.a 
van zangonderwijs van de maatschappij tot 
bevordering der toonkunst, wordt de wedde 

·verhoogq, met f 50 voor .elke akte, tot een 
maximum ·van f 3_00 .. 

De onderwijzer, welke de bevoegdheid tot 

,. 
het geven van onderwijs in wiskunde· ontleeii.t 
aan een in de jaren 1881 tot en 'met 1890 · 
verkregen hoofdakte, wordt voor de toepassing 
der vorige ali.p,ea geacht een 11kte van bekwaam
heid tot het geven van lager ondenvijs in de 
wiskunde te be'zitten. ' 

. De mannelijke onderwijzer, niet in het 
genot van vrije woning, ontvangt, indien hij 
den leeftijd van 28 jaar heeft bereikt en gehuwd 
is of, weduwnaar zijnde, inwonende minder
jarige' kinderen heeft,. en de onderwijzeres, 
indien zij, weduwe. zijnde, een gezin heeft, 
eene tegemoetkoming in de huishuur van 
f 200 's jaars. · 

fo.dien een der in het derde lid vermelde 
akten en diploma's is verkrege~ op een anderen 
dan den eersten dag eener maand, gaat · de 
daarin bedoelde verhooging in met den ·eersten 
dag van de onmiddellijk daarop volgende 
maand. Indien het ber!)iken van den ver
eischten leeftijd, het sluiten van het huwelijk · 
cif het overlijden, tengevolge waarvan aan
spraak ontstaat op de tegemoetkoming ver
·meld in het vijfde lid, heeft plaats gehad op 
een anderen dan den eersteri dag eener maand, 
gaat die ·tigemoetkoming in met den eersten 
dag . van de onmiddellijk daaropvolgende 
maand. 

3. Onderwijzer zonder hoofdakte: 
Onderwjjzer v66r 1 Januari 1896 bij de 

leerscholen aangesteld en_ wegens· het niet
bezitten der hoofdakte volgens de· op dien 
datum ingevoerde salarisregeling uitgcsloten 
van de cJ.aarbij 'vastgesteide · periodieke Yer
hoo.gingen: wedde f 2000 vast. Bij bezit van 
akten en diploma's als hiervoren sub 2, 3de 
lid, ve=eld, wordt de we'dde verhoogd met de 
bedragen daar genoemd. T~gemoetkcming 
in huishuur' wordt verleend als hier'..-oren sub 
2, 5de lid bepaald. 

4. Vakonderwijzer in gymnastiek, tcekenen; 
handenarbeid en nuttige handwerken voor 
meisjes: wedde f 70 per wekelijksch lesuur, 
na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 1·2 en 16 
di,enstjaren telkens te verhoogen met ·f .. 5. 

Rijksnorma~llessen. 

1. Directeur: 
De directeur der no=aallessen van den 

·tweeden rang geniet 
0

als zoodanig eene toelage 
van f 400 's jaars, die der no=aallessen van 
den eersten rang eene toelage van'f 500 's jaa'rs., 

De tot de ·onder 2 en 3 hierna vermelde 
groepen behoorende onderwijzers, die met het 
directeurschap worden belast, genieten ,deswege 
·eene wedde of eene toelage· van f 600 '~ jaars. 
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· .. 2. · Vaste :onderwijze_r aan voorbereidende 
·Jdassen: aanvangswedde f 1800, na het vol
bi:engen van 2 en 4 dienstjareii telkens te 
verhoogen met'l' 200, en na 6, 8, 10, 12, 14 en 
16 dienstjaren telkens met f 100. 

Diensttijd als onderwijzer bij het lager 
onderwijs telt voor de helft mode, tot· een 
m;ximum van 6 jaren. ' 

3. Vaste ondenvijzer aan dag-normaallessen: 
"·· bij 18 tot en -met 24 lesuren per week: 

aanvangswedde f 2400, na het volbr~ngen van 
2 en 4 ·dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 200, en na 6,_ 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100. Voor lesuren boven 24 
per week, opgedragen ·voor een jaarcursus, 
wordt de wedde bovendien verhoogd met f 100 
per lesuur; 

b. bij 10 tot en met 17 lesuren per week : 
wedde f 500, benevens f 100 per wekelijksch 
lesuur, na het volbrengen Tan 2, 4, 6, en 8 
dienstjaren telkens te verhoogen met i 10 
en na 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens met_ 
f 5 ;. 

· c. bij minder d~n 10 lesuren per week: wedde 
f 110 per wekelijksch lesuur, na het volbrengen 
van 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 10 en na. 10, 12, 14 en 16 ~ienstjaren 
telkens met f 5. 

Aan· onderwijzers in vakken, waaraan labo
ratoriumarbeid is verbonden, wordt toegekend 
eene verhooging voor laboratoriumuren : · · 
· a. aan onderwijzers in natuur- en scheikunde : 

bij 4 tot en· met 7' lesuren per week, naar 
gelang van een lesuur; · 

bij 8 tot en met 15 lesuren per week, naa.r 
gelang van twee_ lesuren ; 

bij meer dan 15 lesuren per week, naar gelang 
van drie lesuren ; · · 

b. aan onderwijzers in natuurlijke historie, 
naar gelang van cen lesuur, indien ten minste 
8 lesuren per week· warden gegev en. 

Als diensttijd telt mede de tijd als leeraar 
doorgebracht aan gymnasia, hoogere burger
scholen, lycea, middelbare handel~scholen, 
zeevaartscholen, liandelsdagscholen, middel
bare technische scholen, middelbare scholen 
voor eisjes en kweekscholen voor ondenvijzers-

Diensttijd aan lagere scholen, normaallessen 
en .. voorbereidende· klasse aan Rijksnormaal
lessen telt voor de helft mede, tot een maxi~um 
van 6 jaren. 

Voor een doctor, gepromoveerd aan e!)ne 
Nederlandsche hoogeschool, wordt twee jaren 
meer dan de' werkelijke diensttijd · vergolden. 

4. Overige ondenvijzers aan voorbereidende 
klassen en normaallessen : · 

·a. die aan voorbereidende klassen en die in 
ha.ndteekimen, handenarbeid, schoonschrijven, 
gyninasti~k, nuttige handwerken voor meisjes · 
en muziek, aan normaallessen: wedde f 70 
per wekelijksch lesuur, na het volbrengen van 
2, 5, 8, 12 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 10; · ' ·, · · · 

b. overige onderwijzers aan -riormaallessen : 
wedde f 80 per wekelijksch lesuur, na het 
volbrengen van 2; 5, 8, fa en 16 dienstjaren 
telkens ·te verhoogen met f 10. 

Diensttijd• aan lagere scholen - en voor 
onderwijzers aan normaalscholen ook die_ aan 
voorbereidende klassen - telt voor de helft 

· mede, tot een maximum van 6 jaren. 
Voor een ·doctor, gepromoveerd aan eene 

N ederlandsche hoogeschool,( alsmede een ge
neeskundige, die het vak ,,gezondheidsleer" 
onderwijst, wordt twee· jaren meer dan de 
werkelijke diensttijd vergolden. 

Rijks lagere scholen in de kolonien van de . 
Maatschappij van Weldadigheid en in de 

· Rijkswerkinrichting te Veenhuizen. 

1. Hoofd der school : aanvangswedde f 1800, 
na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 10 en 12 
dienstjaren telkens te verhoogen u'iet f 100, 
bovendien vrije woning of vergoedrng daarvoor. 

2. Onderwijzer: aanvangswedde f 900, na 
het volbrengen v·an 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 
16 dienstjaren telkens te verhoogen met f_ 100. 

Bij bezit der hoofdakte wordt de wedde 
-verhoogd met f 200. · 

De mannelijke onderwijzer, niet in het genot 
van vrije waning, ontvangt, indien hij den 
1eeftijd ;an 28 jaren heeft bereikt en gehuwd 
is of, weduwnaar zijnde, inwonende minder
jarige kinderen heeft, en 'de onderwijzeres, 
indien zij weduwe is en een gezin· heeft, eene 
tegemoetkoming in de huishuur. van f 200 
·'s jaars. 

De wedde der o~derwijzer,essen_ wordt voor 
het, geven van onderwijs in de .handwerken 
voor meisjes, buiten de gewone schooluren, 
verhoogd met f 100. 

De diensttijd der hoofden ender onderwijzers 
wordt berekend overeenkomstig art. 26, derde · 
lid, der wet tot regeling van het lager ·onderwijs. 

De wedde cl.er hoofden" en ·der onderwijzers 
\vordt, tot een maximum vari f 300, verhoogd 
bij bezit der volgende akten en diploma's 
met: 

f 100 voor de akte landbouwkund~ ·; 
f 100 voor de akte tuinbouwkunde ; 

50 voor elk der akten Fransqh, Engelsch, 
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Duitsch, ;Viskunde, gymnastiek en handteeke
nen ;· 

f 50 voor elk der_ beide diploma's der vereeni
ging tot bevordering van het onderwijs in 
handenarbeid in Nederland. 

De · wedde wordt voor elk unr werkelijk 
gegeven herhalingsonderwijs, verhoogd met 
f 1.25 voor het_ hoofd, en f 1 voor de onderwij
'zers en on derwij zeressen. 

Indien een der in het tweede en zesde lid 
vermelde akten en diploma's is verkregen op 
een antler.en dan den eersten dag e_ener maand, 
gaat de daarin bedoelde ;verhooging in met 
qen ·eersten dag va_n de onmiddellijk daarop
volgende maand. Indien het bereiken van 
,clen v~reischten- leeftijd, het sluiten van het 
h_uwelijk of het ov~rlijden, tengevolge' waar
van aanspraak ontstaat op de tegemoetko
ming .;,.ermeld in het.·derde lid, heeft · plaats 
gehad op een anderen dan den _ eersten da,g 
eener maand, gaat die tegemoetkoming in · 
met den eersten dag van de onmiddellijk · 

· daaropvolgende maand. 

Tuchtscholen voor-. jongens en Rijks
opvoedingsgestichten voor jongens. 

1. Hoof,donderwijzer: a!Lnvangswedde f 2~00, 
J!a het v.o_lbrengen van 2, 4, 6, 8, 10, 12, i4 
en 16 dienstjarrn telkens te verhoogen met 
f 100, bovendien vrije woning of vergoeding 
.<:iaarvan tot . een bedr_ag van f 300 's j ~ar~. 

_Diensttijd doorgebracht als onderwijzer aan 
lagere scholen, tuchtschole_n of Rijksopvoedings
ge_stichtep, telt voor _de helft mede1 tot een 
maximum van 6 jaren. 
- . 2. ·onder~ijzers: __ 

a. eerste onder,wijzer: aanvangswed_de f 1600, 
na het vbll;>rengen van 2, ·4, 6, 8, 10, 12, 14_ e~ 

, 16 clienstjaren telkens te yerhoogen met f 100; 
b. andere onderwijzers : aanvangs:wedde 

f 1-200, na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, ·10 
12, 14 en 16 dienstja,ren telkens te yerhooge~ 
met f 100. Bij bezit der hoofdakte wordt de 
~edde -~erhoogd met { 200. . . . .. 

De mannelijke onderwijzer, niet in het genot 
van vrije woning, o_n~v~gt, indien hij . _den. 

. leeftijd val} 28 jaren heeft bereikt en. gehmyd 
is .of, weduwnaar zijnde, inwonende minder
i?-i:ige ~dere:n. heeft, ~ene tegemoetko~ing 
)n de huishunr van f 200 's jaars. 

1,7 oor alle onderwijzers telt diensttijd, door
gebracht aan lagere scholen, voor de helft 
mede, tot een ro~ximu_m ·van 6 jaren. 

De "'edde ,der hoofdo_nderwijz·ers en onder
:wijz_ers word_t1 tot een ma~mum v_an f 300, 

verhoogd bij bezit der volgende, of daar~ede 
door den Minister van ~ ustitie :gernk' ·te1-~tellen 
akten en diploma's met : 

f 100 vocir de akt~ landbouwkunde ; _ · 
f 100 ;oor de alrte tuinbouwkunde ; 
f 50 voor ·.elk de~ akteri Fransch, Engelsch, 

Du,itsch,' wiskunde,' ~ym~a~tiek en handteeke
nen; 

f 50 voor elk der beide diploro~'s van de 
vereeniging tot bevordering vaµ het -ondertijs 
in handenarbeid in NederlancL 

Aftrek voor kost en inwoning, vobr hoofd- . 
onderwijzers en onderwijzers f 400. 

Tuchtscholen voor meisjes ~n Rijks- · 
opvoedingsgestichten voor meisjes. 

1. Hoofdonderwijzeres: aanvangswedde f 2200, 
na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 10,_ 12, 14 en 
16 dienstjaren telkens te ·verhoogen met · 
f 100. Diensttijd doorgebracht als onder
wijzeres aan lagere scholen, tuchtscholen of 
Ri]ksopv.oedingsgestichten. voor meisjes telt 
voor de h_elft mede, tot een maximum van 
6 j~ren. 

2. Onderwijzeressen : 
a. eerste onderwijzeres: aanvangswedde 

f 1600, na het volbrengen van 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14 en. 16 dienstjaren telke~s· te ·verhoogen. 
met f 100. 

b, andere onderwijze~essen : aanvangswedde · 
f 1200, na het volbrengeti van 2, 4, 6, 8, • 10; 
12, 14 en 16 diep.~tjaren telke:µs te :verhoogen 
met f 100. Bij bezit der hoofdakte wordt de 
wedde verhoogd met f 200. · 

Voor alle onderwijzeressen telt diensttijd 
a'.1-n lagere scholen voor de· helft mede, tot 
een maximum van 6 jaren. 

De wedde der hoofdonderwijzeressen en 
onderwijzeressen wordt, to~ een . maximum 
va,;_ f 300, verhoogd bij bezit der volgende, of 
daarmede door den Mip.ister van · Justitie 
gelijk te stellen· akter.t· en diploma's m!i)t: 

_f 100 voor ·de_akte landbouwkunde; 
f 10_0 voor: de akte tuinbouwkund,e; 
f 50 voor elk der akten Fransc)'l, Engelsch, 

Duitsch,: wiskunde, gymnastiek en handtee- · 
kenen; · 

f 50 voor elk de~ beide ,diplc;,ma's van de 
·ver~eniging _to~ bevordering ·van· het onderwijs 
m ·handenarbeid in Nederland; 

f 50_ yoo! _de akte nuttige _en fraaie handwer
keh. 

Aftrek: voo_r kost en in:woning: f 6(,)0 voor _de 
hoofdonderwijzeressen ,en (400 voor de andere 
onderwij_zeressen. 
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Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 

Opvoedend ambtenaar : a,anvangswedde 
f 1300, na J:i_et volbrengen van 2 en 4 dienstj,iaren 
telkens te verhoogen met f 200, en na 6, 8, 
10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens met f 100. 
Bij bezit van een radicaal· vqor school- of 
vakonderwijs wordt d_e wedde verhoogd met, 
f 100. Bij bezit van andere aj{ten en dip\oma's 
wordt, op denzelfden voet als voor onderwijzers 
aan Rijksopvoedingsgestichten_ hiervoren be
paald, verhooging toegekend, tot e'en maximum 
van f 300. 

~iensttijd als onderwijzer aan lagere scholen 
telt voor de helft me_de, tot een maximum van 
6 jaren. 

Aftrek voor kost en inwoning f 400. 

Gevangenissen. 

1. Hoofdonderwijzer: aanvangswedde 
f 1800, na het volbrengen var. 2, 4, 6 en 8 
dienst.jaren telkens te verhoogen met f 100, 
en na_ 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telk,ens met 
f 50. 

· De hoofdonderwijzer, niet in het genot van 
vrije woning, ontvangt eene .tegemoetkoming 
in de huishuur van f 200 's jaars. Bij bezit 
van bijakten wordt de wedde verhoogd met 
f 50, indi,en en zoolang het geven van onderwijs 
in het betrokken vak wordt opgedragen. 

Diensttijd als onderwijzer aan gevangenisseµ 
telt voor de helft mede, tot een maximum van 
6 jaren. 

2. Onderwijzer: aanvangswedde f 900, na 
het volbrengen van 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 
16 dienstjaren telkens· te verhoogen met f 100. 
Bij bezit der hoofdakte wordt de wedde1 ver
hoogd met f 200 ; bij bezit van bijakten met 
f 50, indien en zoolang het geven van onderrioht 
in het betrokken vak wordt opgedragen. 

De mannelijke onderwijzer, niet in het genot 
van vrije woning, ontyangt, indien hij den 

' leeftijd van 28 jaren heeft bereikt en gehuwd 
is of, weduwnaar zijnde, inwonende minder

. jarige kindereh heeft, en de onderwijzeres, .die 
geen vrije woning heeft, "in~ien zij weduwe is 
en een gezin heeft, .eene tegemoetkoming in 

· de huishuur van f 200 's jaars. 

Rijksnormaalschool voor teekenonder
wijzers, te Amsterdam. 

Directeur : f 4000. 
Leeraren : f 700-f 3200. Voor ieder· af

zonderlijk binnen deze grenzen vast te stellen. 
B.oven en behalve· de volgens de thans b_estaande 
regeling toekomende bijkomende belooning. 

Rijksschool voor kunstnijverheid te 
Amsterdam. 

Directeur : . f 2500. 
Leeraren: f 850-f 3500. Voor teder af

zonderlijk binnen deze grenzen vast te stelh,m. 
Boven en b~halve de volgens de thans bestaancle 
regeling toekomende bijkoµiei.de belooning. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 Septem
ber 1918 (Staatsblad 11°. 541). 

Mij bekend, 
De jyf inister v~n Staat, · 

1rlinister van Binnenlandsche Zalcen, 
tijdelijlc Voorzitter van den Raad van Ministers, 

"CORT v. D. LIND;EN. 

BIJLAGE C. 

VASTE SA'LARISSEN. 

r 50. 
Bode van de Centrale commissie voor de 

Statistiek. 
150-f 250. 

Observator te Groi.ingen va,n het Koninklijk 
Nederlandsch meteorologisch instituut. 

f 200. 
Secretaris van den armenraad Smallingerland• 

Hoogezand c. a., Princenhage c. a. en Roer
mond. 

f 250. 
Eerste keukenmeid bij. het krankzinnigenge
- sticht te Grave. 
Secretaris van den armenraad Vlissingen en 

Opsterlan d. 
Linnenmeid bij het academisch ziekenhuis te 

Leiden. . 
f 300. 

N aaister bij het krankzinnigengesticht te 
Grave. 

Secretaris van den armenraad Meppel. 
Naaister 'bij het academisch ziekenhuis te 

Leiden. 
f 300-f 400 . 

Observator te Maastricht van het Koninklijk 
Nederlandsch meteorologisch instituut. 

f 450. 
Deurwaarder bij· een gerechtshof. 

I 500. 
Secretaris van de Centrale commissie voor de 

Statistiek. · 
Secretaris van 

Vlaardingen: 
./ 

den armenraad Gouda en 

f 600. 
Deurwaarder b1j den Hoogen Raad. 



"19i8 3' SEPTEMBER. 508 

Bezoldigd secretaris, tevens lid van het college 
van regenten bij het g~v,angeniswe;en. • · 

Bezoldigd secretaris, toegevoegd aan het college 
van .regenten bij het gevangeniswezen. 

Rijksagent voor gezinsverpleging (ten hoogste 
f 600)., / 

Secretaris van den voogdijraad Heerenveen, 
Tie! en Zierikzee. 

Secretaris van de commissie van advies inzake 
de auteurswet 1912. 

Secre.taris van den armenraad Breda en Deven
ter. 

Licht~achter b1j 's Rijks kustverlicbting '4c 
categorie (ten hoogste f 600). 

· Surnumerair der posterijen. en. telegrafie •; 
bovendien vergoeding voor dienstverrichting 
als de tbans bestaande van f 1.50 per ·dag. 

Ambtenaar van administratie bij de middel
bare landbouwscbool. 

f 700. 
Hoofdonderwijzer(es) aan de kweekscbool voor 

vroedvrouwen te Amsterdam. 
S~cretaris van den armenraad i\fiddelburg. 

f 750. 
Voorvrouw-scboonmaakster bij het Rijks

museum. 
f 800. 

Bedienaar van den godsdienst bij de tucbt
i,cholen (nevenbetrekking) (ten hoogste f 800). 

Secretaris van den voogdijraad Alkmaar, 
Roermond en Tilburg. 

Plaatsvervangend secretaris van bet algemeen 
college van toezicbt voor bet Rijks tucbt -
en opvoedings.wezen. 

Secretaris van den armenraad Helder en's Her
togenbosch. 

Secretaris van de algemeene armencommissie 
(ten hoogste f 800). 

Adspirant-landmeter van het kadaster, 1° jaar. 
Adspirant-boschwacbter bij het Staatsbosch

beheer. 
Candidaat adjunct-ijker. 

f 900. 

Secretari~ van den voogdijraad .Almelo- en 
Breda .. 

Assistent-verloskundige aan de Rijkskweek: 
. school .voor vroedvrouwen, particuliere prak-· 
· tijk mogende uitoefenen. . , 
Secretaris van den armenraad Alkrnaar, Delft 

c. a., Enscbede en Zaandarn. 
Surnumerair der directe belastingen, invoer

rechten en· accijnzen, zonder vakexamen. 
Adspirant-landmeter van bet kadaster, 2° jaar. 
Adjunct-Rijkscommissaris bij de Maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen en bij 
de Hollandsche IJ zeren Spoorwegmaat
scha ppij. 

Inspecteur voor de Rijnvaart. 
f 1200. 

Secretaris van den voogdijraad Assen, Leeuwar
den, Leiden, Middelburg, Zutphen en Zwolle. 

. Secretaris van het algemeen college van toe
zicht, bijstand en advies van het·Rijkstucbt
en opvoedingswezen. 

J\'Iilitiecommissaris, geen militair pensioen · ge
nie ten de. 

Secretaris van den armenraad Dordrecht, 
Hilversum en Nijmegen. 

Surnumerair der grondbelasting. 
Adspirant-landmeter van het kadaster, 3• 

jaar. 
Secretaris van den mijnraad. 

f 1400. 
Secretaris van den· voogdijraad Dordrecht en 

\ 
Maastricht. 

Secretaris van den armenraad Leeuwarden en 
Leiden. 

Surnumerair der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen, met vakexamen. 

Surrium~rair der registratie en domeinen. 
f 1400-C3500. 

(Voor ieder afzon~erlijk binnen deze grenzen 
va.st te stellen). 

Rijksadvocaat. 
f 1500. 

Voogd van Rottum. 
f 1600. Secretaris van den voogdijraad Winschoten. 

Militiecommissaris, militair pensioen genietende. ,Secretaris van den . voogdijraad, 's Hertogen-
Hoofdonderwijzer(es) aan de kweekschool voor bosch en Groningen. 

vroedvrouwen te Rotterdam. Secretaris van het centraal college voor. de 
Secretaris van den armenraad Apeldoorn. 
Surnurnerair bij 's Rijks schatkist. 
Aide-essaieur van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken. 
Adspirant-electrotechnisch arnbtenaar der tele

grafie. 
f 1000. 

" Secretaris van de kanselarij der N ederlandsche 
orden. 

reclasseering. 
f 1800. 

Secretaris van den voogdijraad Arnhern. 
Secretaris van den armenraad Groningen, 

Haarlern en Maastricht. 
f 2000. 

· Geneesheer bij de ti;ichtschool Haren, Montfoort; 
Velsen, Ginneken en Nijmegen (ten hoogste 
f 2000). 
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Secret'.lris· van den voogdijraad Haarlem en _ElectroteCJhnisch adviseur- der .teJegrafie. 
Utrecht. dlief van den technischen di~nst der radio-

Secretaris ,van den armenraad Amstenrade 
c. a. en Arnhem. . 

·Quar'antaine-arts t~ Maassluis (bovendien f 25 
belooning per_ dag voor de behancieling van 
lij clers aan eert der ziekten bedoeld in de 
quarantainewet). 

Rijkscommissaris bij de Maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorw~gen 'en bij de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. 

I 2400 .. 
Adjunct-opzichter bij den Rijkswaterstaat (ten 

hoogste f 2400). 
Adspirant Rijksland- en. tuinbouwleeraar . 
. Adjunct-houtvester bij het Staatsboschbeheer. 

f 2500. -
Secretaris van den voogdijraad· 's Gravenhage 

II en Rotterdam II. 
-Buitengewoon hoogleeraar aan de Rijksacade

mie van beeldende kunsten. te Amsterdam 
(ten hoogste f 2500). 

Secretaris van het college voor de visscherijen. 

· f 3000. 
Referendaris bij den Raad van State, niet 

WeI'kzaam in de .afdeeling voor de Geschillen 
van bestuur. 

Secretaris van den voogdijraad Amsterdam I, 
Amsterdam II, 's Gravenliage I en Rotter
dam I. 

Secretaris ·van den armenraad Utrecht. 
Directeur van het museum H. W. Mesdag te 

· 's-Gravenhage. . 
Directeur van het museum Huis L. van Meerten 

te Delft. 
• f 3600. 

G'eneesheer-direct()Ur .van de Rijkskweekschool 
voor vroedvrouwen te Amsterdam, particu
liere praktijk mogende uitoefenyn, 

Secretaris van den Armenraad 's-Gravenhage. 

I 4000. 
Geneesheer-directeur aan de Rijkskweekschool 

voor vroedvrouwen te Rotterdam, met 
vergoeding voor huishuur tot een maximum 
van f 1400, onder gehou~enheid, dat deze 
geneeshee_r ·alleen consulatieve particuliere 
praktijk uitoefent. 

Secretaris van den armenraad Rotterdam. 
Tijdelijk directeur van het Nederlandsch 

instituut voor geschiedkundig en kunst
historisch onderzoek te Rome. 

Buitengewoon hoofdambtenaar bij den admini
stratieven dienst der telefonie. 

'Buitengewoon hoofdambtenaar bij den tech-.· 
nischen dienst der telefonie. 

telegrafie. • 

r 4500. 1 

Secretaris van den· ar~enraad .'Amsterdam. 
Buitengewooll' hoogleeraar (ten hoogste f 4500). 
Lector (ten hoogste f 4500). · 
Stempelsm:ij<;ler bij het Staatsmuntbedrijf. 

I 5300. 
Geneesheer--direct-~ur van het krankzinnigen

gesticht te Grave. 

r 5500. 
,Geneesheer, _waarnemend gen~esheer-directeur 
" van het krank~innigengesticht . te W~ensel. 

, ;I 5700. 
·Geneesheer-directe_ur: van. het krankzinnigen

gesticht te Medemblik. 

f 6000. 
Bewaarder vii,n de hypotheken,. het kadaster 

en de scheepsbewijzen te : Arnhem, Breda, 
.Groningen, Haarlem, 's Hertogenbosch, 
Leeuwarden, _Leiden, Maastricht, Utrecht. 

f 6500. 
Geneesheer-directeur vii,n het kr11,nkzinnigen

gesticht te W oenseL · 
Ontv11nger · van de successie : 

n°. 1 te Amsterdam. · 
nc:i. 2 " 
no. 3 
no. 1 

" 's-Gmve11hage .. 
no. 2 
no. 3 en rBgistratie be 's-Gravenhage. 
no. 1 te Rotterdam. 
no. 2 

Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen te: ·Amsterdam, 
's-Gravenhage, Rotterdam. 

I 7000. 
V oorzitter van den Ra11d van toezicht op de, 

spoorwegdiensten. 

f 7500. 
Directeur van het Kabinet der Koningin. 

f 9000. 
Commiss11ris d<,r Koningin -in alle procincien, 

behalve Zuid- en Noordholland. 

f 10,000. 
Rijksl11ndbouwconsulent te Louden. 
Commiss11ris der Koningin in de · provincien · 

Zuid- en N oordholland. · 

I 18,000. 
·Minister, hoofd van een Departement van 

· algemeen bestuur (voor den lYlinister v,an 
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Buitenlandsche Zaken b·oven en behalve 
het th·ans bestaande repre'sentatiegeld). 

Behoort bij . Koninklijk besluit van 3 Sep-
tember 1918 (Staatsbldd n°. 541). 

Mij bekend, . 
De 1lfinister van Staat, 

. Minister van Binnenlandsche Zaken. 
tijdelijk V ov-rzitter van den Raad van J.rfinisters, 

CORT v. D. LINDE~. 

BIJLAGE D. 

Lijst ve'r!Jieldehde de ilamen vail alle gemeenten 
ih Nede'rland of van oiiderdeelen van ge
meenten, gerangschikt volgens de klassen, 
waarili zij zijn gepl'aatst. 

Eerste Klasse. 

Amsterdam. 's-Gravenhage. Hembrug 
(Artillerie-inrichtingen), gem. Zaandam. Rot
terdam behalve Hoek van Holland. · 

Tweede Klasse. 

Arnhem. Delft. Dordrecht. Groningen. 
Haarlem. Heerlen. Helder. Hilversum. Leiden. 
Overveen (gem. Bloemdaal). Sloterdijk (gem. 
Sloten). Utrecht. Vlissingen. "\Vatergraafsmeer. 
IJmuiden (gein. Velsen). Zaandam · behalve 
Hembrug (Artillerie-inrichtingen) .. Zwolle. 

Derde Klasse. 

Alkm'aar. Almelo. Amersfoort. Amsteilrade. 
Apeldoorn. Assen. Baarn. Bergen (N.-H.). 
Beverwijk. Bilt (de). Bloemdaal behalve 
Overveen .. Bocholtz .. Boskoop. Breda. Bruns
suin. Buiksloot. ·Bussum. Deventer. Eindhoven. 
Enkhuizen. Enschede: Eijgelshoven. Gorinchem. 
Gouda. Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
Heemstede. Heerenveen. Hellevoetsluis. Hen
gelo (0.). 's-Hertogenbosch. Hillegersberg. H~ek · 
van Holland (gem. Rotterdam). Hoensbroek. 
Hof van Delft. Hoorn. Katwijk. Kerkrade 
Koo'g aan de Zaan. Krommenie. Lareri. (N.-H.). 
I,eeuwarden. Loosduinen. Maassluis: Maastricht. 
Meppel. Middelburg. Naarden, _Nieuwenhagen. 
Nieuwer-Amstel. N oordwijk. Nijmegen. · Ouder
Amstel. Overschie. Pieter (St.). Purmerend. 
Roermond. 'R,ijswijk (,?;.-H.). Scliaesberg. 
Schiedam. · Schoten. Simpelveld. Sneek. Tilburg. 
Vaals. Valkenburg . (L.). Velsen behalve _ 
IJ muiden. Venlo. Vlaardingen. Voorburg. 
W ageningen. ViT eesp. Winschoten. W ormerveer. 
Zaandijk. Zai::tdvoort. Zeist. Zutphen: Zwijii,-
drecht. · · 

Vierde Klasse. 

Aalsmeer. Aalten. Abcoude-Baambrugge. 
Abcoude-Proostdij. Akkrum (gem. Utingeradeel ). 
Alblasserdam. Alkemade. · Alph'en·· aan den 
Rijn. Ambt-Doetinchem. ,\mbij. Anna Pau
lowna. Appingedam. Assendelft. Avereest . 
Barneveld. Bedum. Beek (L.). Beeinster. 
Bergen op Zoom. Bergh. Blaricum. Bode
graven. Bolsward: Borculo. _. Borne. Boxmeer. 
Boxtel. Breskens. Breukelen-Nijenrode. Brielle. 
Brummen. Capelle. aan den IJssel. Coevorden. 
Dulemborg. Delfzijl. Diemen. Doesburg. 
Dokkum.. Dom burg. Doorn. Dragten (gem. 
Smallingerland). Driebergen. Druten. Echt.' 
Edam. Ede. Egmond aan Zee. Eibergen. 
Elburg. Elst. Emmen. Epe. Ermelo. Eijsden. 
Franeker. Geertruidenberg: _ Geldermalsen. 
Geldrop. Geleen. Gendringen. Gennep. Ginneken 
en Bavel. Goes, Goor. 's-Gravenzande. Groenlo. 
Groesbeek. Gulpen, Haarlemmermeer. Hans
:weert, gem. Kruiningen. Harderwijk. Hardinx
veld. Haren. Harlingen. Harmelen. Hasker
land, behalve Heerenveen. Heer Heer Hugo
waard. Heilo. HelmoncL Hendrik Ido Ambacht. 
Herwen en· Aerdt. Heusden. Hillegom. Hooge
veen. Hoogezand. Hoogkerk. Huissen. Huizen. 
Hulsberg. Hulst. Kampexi. _Klimmen. Koude
kerk. Krimpen aan de Lek. Krimpen aan den 
IJ sseL Leerdam. Leeuwarderadeel. Leiderdorp. 
Lekkerkerk. · Lemsterland. Lisse. Lochem. 
Loenen. Lonneker. Maarssen. Medemblik. 
Meerssen. ~Iiddelharnis. Monnikendam. ~Ionster 
Muiden. Munstergeleen .. Mijdrecht. Naaldwijk. 
Neede. Neuzen. Nieuwendam. Nieuwe-Pekela. 

· Nieuwerkerk aan den IJ ssel. N oordschar
woude. Noordwijkerhout, · Nuth. Nijkerk. 
Oegstgeest. Oirsbeek. Oldenzaal.· 01st. Onst
wedde. _Oostburg. Oosterhout. Oss. Oud
_Beijerland. Oudenbosch. Oude-Pekela. Oude
water. Oudkarspel. Pernis. Princenhage. Pt;tten. 
Raalte. Raamsdonk. Ransdorp. Renkum. Rhe
den. Rhenen. Ridderkerk. Roosendaal en 
Nispeil. · Rijnsburg. Rijp (de). Rijsenburg .. 
Rijssen. Sappemeer. Sasseriheim. Sas van 
Gent. Schagen. Schiebroek. Schinnen. Schin
veld. Schoonhoven. Sittard. Sliedrecht. Sloten 
(N.,H.) behalve Sloterdijk. Sluis. Smilde. 
Soest. Stad Delden. Stad Doetinchem. Steen
bergen en Kruisland. Steenwijk. Susteren. 
Ter Apel (gein. Vlagtwedde). Teteringen. Tie!: 
Ubach over Worms. Ubbergen .. Uitgeest. 
Uith"cioril. Veendam. Veenendaal. Vianen:. 
Voerendaal. Vobrschoteil. Vreeswijk. Vrijenban. 
Vught. Waalwijk. Waddirixveen. Warffuni. 
Warmenhuizen. "Warmond. Wassenaar. \Vates 
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i-ingen. Weei-t. Weespei·karspel. Westiaan. Dungen (d~h). Dussen: · Dwingelo. ·Echteld. 
Wildervank. Willehistad. Winterswijk. Wisch. Eede., Eelde. Eenmes. Eenruin. Eersel.· Egmohd 
Woerden .. Worni'er. Wijh'e. Wijk ,ian· Zee en binnen. Elkerze'e. Ellemeet. Ellewoutsdijk. 
Duin .. Wijk->bij Duurstede. Wi]riandsrade. Elsloo. Empel en Meerwijk. Engelen. Erp. 
IJerseke. IJs~elmonde. iJsselstein. IJzenduke. Esch. Escharen. Est en 'Opijnen .. Etten en 
Zalt-Bommel. Zev'enaar. Zevenbergen. Zierikzee Leur. Everdingeri. Ewijk. Ezinge. Ferwerdera
Zuidhorn. Zuid Schai-woude .. Zwa1nmerdam. . dee!. Finst'erwolde. Franekeradeel. Fijnaart en 
Zwartsluis. Zwollerke~spel. Heiningeri. Gaasterland. Gameren. Gassel. 

Gasselte. Geertruid (St.) Geervliet. Geffen. 
' V_ijfde Klasse; Gernert. Gerideren. Geneinuiden. Gent. Gestel 

Aagtekerke. Aa!st . .Aar (ter). Aardenburg. en Blaarthem. Geulle. Giessen. Giessendam. 
_-Aarle-Rixtel. · Abbekerk. Abbenbroek. .Acht- Giessen-Nieuwkerk. Gieten. Giethoorn. Gilze
karspelen: Achttienhoven. Adorp. Ad'uard. Rijen: Goedei-eede. Goirle. · Gorssel. Gouderak. 

·'.Aerigwirden behalve Heereh~Eieh. Akersloot. ·aoudriaan. Goudswaard. Graauw. Grafhorst. 
Alein; Maren en Kessel. Almkerk. Al'phen en Graft. Granispergen. Grathem. Grave. 's Grave
Riel. Ambt Delden. Ambt Hardenberg. Ambt land. 's Gravendeel. 's.Gravenmoer. 's Graven
Ommen. Ambt Volle:t\.hove. Ameide. Amelarid. p'older. Greveribicht. Groede. Gronsveld. Groot 
Amerongen. Aniinerstol. Ammerzod·en. Andel Ammers. Grootebro·ek. Grootegast. Grubberi0 

(Op · en Neer). .Andijk. Angedo. Ankeveeri. vorst. Grijpskerk. Grijpskerke. Haaften. Ha'aks
Anloo. Annaland (St.) Appeltern. Arcen. en bergen. Haamstede. HaaI"en. Haarzuilens. Haas
Velden. Arkel. Arnemuiden. Aspereri. Asten. trecht. . Haeieii. Hagestein. Halsteren. Ham . 
Avenhorn. Axel. Baarderadeel. Baardwijk. (den). Haps. Harehkarspel. Has·selt. Hattem . 
. Baai-liuid. Baarle-Nassa'u. Baexem. Baflo.·· Havelte .. Hazers'woude. He·del. Hedikhuizeri. 
Bake! en Milheeze. Balgoy. Barendrecht. Heel en Panheel. Heemskerk. Heenvliet. 
Barradeel. Barsingerhorn. Barwoutswaardei·. 's Heer-Abtskerke. 's Heer-Arendskerke. Heerde. 
Eaten.burg. Bathmen. Beegden. Beek en Donk. 's He·erenhoek. Heerewaarden. 's He'erjansdam. 
Beers. Beerta. ·Beesd." Beese!. Beets. Beilen. Heesch. Heeswijk. Heeze. Hei- en Boeicop. 
Belfeld. Bellingwolde. Bemelen. Bemmel. Heinenoord. Heinkehszarid. Heino. Hekelingen. 
Benn·ebroek. B_enschop. Berithuizen. Berg- I:i:ekendorp. Heiden." Hellendooi·n. Helvofrt. 
ambacht. Bergeijk. Bergen (L.). Berg en Ter- Hemelumer Oldepliaert. Hemmen. Hengelo (G.). 
blijt. Bergharen. Berghein. Bergschenhoek. Hengstdijk. Hennaarderadeel. Hensbroek. Her
Berkel. Berke!· en Rod~nrijs. Berkenwoude. i ·kii'igen. Herpen. Herpt. Herten: H~rwijnen. 
Berkhout. Ber!iCUil\-. Besoijen. Best.. B'eugen Heteren. HeukeliJ.m. Heul!len. Heijthuizen. 
·en Rijkevoort. Beuningen. Beusicheni. Bierum. Hilvarenbeek. Hindeloopen. Hoedekenskerke. 
Biervliet. Biggekerke. 't Bildt. Birigelra'cle. Hoek. Hoenkoop. Hoe'velaken. Hoeven. Holten. 
Blade! en Netersel. Biankenha'm. Bleis.wijk. Honteu'isse. Hoofdplaat. Hoogblokland. Hooge 
Bleskensgraaf. Blokker. Blokziji. Boeke!. Bok- • en Lage Mierde. Hooge en Lage Zwaluwe. 
liov'en. Bommel ( cien). Borger. Borghai'en. Hoogeloon, Ha pert en Cast~ren. HoogkarspeL 
Borke! en Schaft. Bor~. Borsselen. Boschkapelle. Hoogland. Hoogvliet. · Hoogwoud; Hoo'rnaar. 
Bovenkarspel. Brake!. Bran:dw.ijk. Bi-eukelen- Horn. Horssen. Horst. Houten. Houthem. 
St.-Pieters. Broekhuizen. Broek in Waterland. Huibergen. :Huisseling en Neerloon. Hummelo. 
Bi-ciek op Langendijk. Broeksittard. Brouwers- Hunsel. Hurwenen. Idaarderadeel. Ilpendam. 
haven. Bruini~se. Budel. Buggenum. Bunde. Itteren. Ittervoort. Jaarsveld. Jabeek. Jan
Bunnik. Bunschoten. Buren. Burgh. Buurmal- steen (St:) Jisp. -Jutphaas. Kamerik. Kamper
sen. Cadier en Keer. Cadzand. Callantsoog. veen. Kan'tens. Kapelle. Kats. Kattendijke. 
Capelle. Castrioum. Chaam. Clinge. Colijnsplaat. Katwoude. Kedichem. Kerkwerve. Kerkwijk. 
·cothen.. Cromvoirt. Cuyk en St. Agatha. Kessel. Kesteren. Kethel. Klaaswaal. Kloetinge. 
Dalen. Dalfsen. Dantumadeel. ·Deil. Denekamp. Kloosterburen. Klundert.- Kockengen. Koedijk.' 
Deurne en Liesel. Deursen en Penn:enburg. Koewacht. Kollumerland· en Nieuw Kruisland. 
Didam. Dieden, Demen en Langel. Diepenheiin. Kortenhoef. Kortgene. Koudekerke. Krabben
Diepenveen. Diessen. Diever. ·Dinteloord en dijke: Ki-uiriingen, behalve Hans·weert. Kruis 
Prinsland. Dinther. Dinxperlo. Dirksland. (St.). · Kuinre. Kwadijk. Laag Nieuwkoop. 
Dodewaaid. Dommelen. Dongen. Doniaweistal. Landsm:eer. Langbroek. Lange Ruige Weide. 
Dooi-nsp'ijk. Doorwerth. Dreisc!ior. Dreumel. Langerak. Laren (G.). Laurens (St.): Leek. 
Driel. Driewegen. Drongelen. Drunen .. Dubbel- Leende. Leens. Leerbroek. LeersU:in. Leimuiden. 
'dam.' Duiven. Duivendijke. Duizel en Steensel. Leusden. Lexmoild. Lichtenv'oorde. Lieinpde. 
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Lienden. Lier (de). LieroJl. Lieshout. Limbricht. 
Limmen. Linden. Linne. · Linschoten. · Lith. 
Lithoijen. Loenersloot. Loon op. Zand. Loos
drecht. Lopik. Loppersum. Losser. Luijksgestel. 
l\faarheeze. Maarn. Maarsseveen. Maarten (St.). 
Maar.tensdijk. Maartensdijk (St.) Maasbracht. 
l\Iaasbree. Maasdam. Maashees en Overloon. 

· Tuiaasland. Niaasniel. Made en Drimmelen. 
Niargraten. l\farkelo. Marken. J\,Jar~m. Maurik• 
l\Ieeden. Meerkerk. j\foerlo. J\iee,uwen. lVIegen, 
Haren en Macharen. Melick en Herkenbosch. 
Meliskerke. Melissant. Menaldumadeel. Merkel
beek. fyiesch. Meijel. Mheer. _Michielsgestel (St.)'. 
Middelie. Middelstum. Midwolda. Midwoud .. 
Mierlo. Mill en St. Hubert. Millinge,n, J\,Ioer
capelle. Moergestel. Molenaarsgraaf. Montfoort. 
J\fontfort. Mook en :i\-liddelaar. Moordrecht. · 
Muntendam. Mijnsheerenland. Nederhemert. 
Nederhorst den Berg. Nederweert. Neer. 
Neeritter. Nibbixwoud. Nigtevecht. Nieuw · 

_ Beijerland. Nieuwenhoorn. Nieuwe Niedorp .. 
Nieuw en St, J oosland. Nieuwerkerk. Nieuwe . 
Schaus. Nieuwe Tonge. Nieuw Helvoet. Nieuw
koop. Nieuwkuik. Nieuwland. Nieuw Lekkerland. ; 
Nieuwleusen. Nieuwolde .. Nieuwpoort. Nieuw- 1 

stadt. Nie'uwveen. Nieuwvliet. Nieuw Vosse
meer. Nisse. Nistelrode .. N oorbeek: N: oordbroek. 
Noorddijk. Noordeloos. Noordgouwe. N0<;>rd-: 
welle. Nootdorp. Norg. Nuland. Numansdorp. · 
·Nunen, Gerwen en. Nederwetten. Nunhem., 
Nijeveen. Obbi~ht en Papenhoven. Obdam. 
Odilienberg (St.). Odoorn. Odijk O~denr~de 
(St.). Oeffelt. Oerle. Ohe .en Laak. Oijen en 
Teeffelen. Oirschot. Oisterwijk. Oldebroek. 
_Oldehove. Oldeke_rk. Oldemarkt. O6ltgensplaat. 
Oostdongeradeel. Oost-- en West Souburg. 
Oost-, West en Middelbeers. Oosterhesselen. 
Oosterland. . Oosthuizen. Oostkapelle. Oost- · 
stellingwerf. bostvoorne. Oostzaan. Ootmar
sum. Ophemert. Oploo, St. Anthonis en Lede
acker. Opmeer. Opperdoes. Opsterland. Ossen
drecht. Ossenisse. Oterleek. Ottersum. .Otto
land. Oud Alblas. Ouddorp. Oudelande. 
Oudendijk. Oudenhoorn. Ou.de Niedorp. Oud 
en Nieuw Gastel. Oudenrijn. Ouderkerk aan 
den IJss_el. Oude Tonge. Oudheusden. Oudorp. 
Oud Valkenburg. Oud Vossemeer. Oud Vroen
·hoven. Ouwerkerk. Overasselt. Overslag. Ove
zande. Pancras (St.). Pannerden. Papekop: 
Papendrecht. Peize. Petten. Peursu)ll. 
Philippine. Philipsland (St.). Pier~hil. Poeder
oijen. Polsbroek. Poortugaal. Poortvliet. 
Posterholt. Putte. Puttershoek. Pijnacker. 
Rauwerderhem. · Ravenstein. Reek. Reeuwijk. 
Renesse. Renswoude. Retranchement. Reuse!. 
Rhoon. Riethoven. .Rietveld. Rilland-Bath. 

Ritthem. Rockanje .. , Roden. Rogge!. Rolde. 
Roosteren. Rosmalen. , Rqssum. Rozenburg. 
Rozendaal. Rucphen. en Varenseinde. Ruinen. 
Ruinerwold .. Ruurlo. Ruwiel. '~ijckholt. R~jn
sat_erwoude. Rijsbergen. · Rijs~ij¼: (N.-B.). 
Sambeek. Schalkwijk. Schaijk. 

0

Scheemda. 
Schellinkhout. Sc.helluinen. Scher~erhorn. 

, 'Scherpenisse. Scherpen'zeel. Schiermonnik~og. 
Schimmert.' Schin op \Geulle. Schipluiden. 
Schoondijke. Schoonebeek. Schoonrewoerd. 
Schoorl. Schore. Schoterland·- behalve Heeren
veen. Schijndel. Serooskerke. (Schouwen). 
Serooskerke. (Walche~en) .. Sevenum. Slyen. 
Slenake~. Slochteren, Slaten (F.). ,Smallinger-
1and behalve Dragten. Snelrewaarq,. Soerendonk, 
Sterksei en Gassel. Soneren. · Sommelsdijk. 
Son en Breugel. Spaarndam. Spanbroek. 
Spaubeek. Sprang. Spijk~nisse. Stad aan 't Ha
ringvliet. Stad Hardenberg. Stad Ommen. 
Stad Vollenhove. Stamproy. Staddaarbuiten. 
Staphorst. Stavenisse. Sta1oren. Stedum. StEien
deren. S~eenwijkerwold. Stein, Stellendam. 

· Stevensweert. Stiphout. Stolwijk. Stompwijk. 
Stoppeldijk. Stoutenburg. Stratum. St'reef'. 
kerk. Strijen. Strijp. Swalmen. Sijbekarspel. 
Tegelen. Ten Boer. Terheijden. Termunten. 
Terschelling. Texel. Tholen. Tho~n. Tienhoven 
(U.) Tienhoven (Z.-_H.) Tietjerksteradeel. 
Tongelre. Tubbergen. Tull en 't Waal. Twisk. 
Uden. Udenhout. Uithuizen. Uithuizermeeden. 
Ulestraten. Urk. .Urmoi:td. Ursem. Usq~ert. 
Utingeradeel. behaive_ Akkrum. Valburg. Val
kenburg (Z.-H.). Valkenswaard. Varik. Veen. 
Veere. Veghel. Veldh~veii en Mereveldhoven. 
Veldhuizen. Velp (N.-B.). Venhuizen. Venray. 
Vessem, Wintelre en Knegsel. Veur. Vierlings
beek. Vierpolders. Vinkeveen. Vlaa;rdinger
a,mbacht .. Vlagtwedde. _ (behalve . Ter Apel). 
Vledder. Vleuten. Vlieland. Vlierden. Vlist. 
Vlodrop. Vlijmen. Voorhout. Voorst. Varden. 
Vreeland. V~ies. Vriezenveen. Vrou~enpolder. 
Vrijhoeve Capelle. Vuren. Waalre. Waarde. 
Waardenburg. Waarder. Wadenoijen. Warne!. 
Wanneperveen. Wanroij. Wanssum. Warder. 
Warnsveld. Waspik. Waterlandskerkje. W!)dde. 
Weerselo. Wehl. '\Vemeldinge. Werken en 
Sleeuwijk (de). Werkendam. Werkhoven. Wer
vershoof. i-Vessem. i-Vestbroek. Westdongera
deel. Westdorpe. , Westerbork. Westerhoven. 
Westervoort. Westkapelle. Westmaas. West
stellingwerf .. W estwoud. Wierden. Wieringen. 
Wieringerwaard." Willeskop. Wiilige Langerak. 
Wilnis. Wilsum. Winkel. Winsum. Wissekerke. 
Wittem. Woensdrecht. Woensel.. Wognum. 
Wolphaartsdijk. Wonseradeel. Workum. Wou
brugge. 'Woudenberg. Woudrichem. Wouw. 
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IN HODD. 

Bladz. 
Gemeentebest-uur. Besluit tot schorsing van. het besluit van den . raad 

der gemeente Erp, strekkende tot benoeming, met ingang van 15 Juni 
1918, van J. van de Rjjt, tot directeur van het levensmiddelenbedrijf 
dier gemeente. S. 443. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 

Armwezen. Besluit betreffende ingezetenschap naar art. 19, tweede lid 
Gemeentewet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 

Onderwijs. (Hooger) · Besluit houdende vaststelling van bepalingen -be
treffende de promotien en de examens aan de landbouwhoog~school. 
s. 444 . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 354 

Veeartsenijkunst. Besluit houdende vaststelling van bepalingen betref
fende de promotien en de exame:ris aan de Jandbouwhoogeschool. S. 444, 354 

Gemeentebe.stuur. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Oud-Beijerland, tot het verleenen van eene gratificatie 
aan elk der hoofden en onderwijzers en onderwijzeressen, die in den 
loop van het jaar 1918 werkzaam zullen zijn geweest. aan eene der in 
die gemeente gevestigde bijzondere scholen. S. 445 . . . ., . . . . 360 

lndie. (Nederl.) Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van den 
' 30sten Maart 1867, S. 19, gewijzigd· bij dat van 25 November 1884, 

S. 225, houdende vaststelling van· bepaJingen ter uitvoering der wet 
tot regeling van de wijze van beheer en· verantwoording der geldmid-
delen van Nederlandsch-Indie, voor zooveel de ontvangsten en uit
gaven betreft, overeenkomstig di·e wet in Nederland te doen. S. 446. 360 

Suriname. Besluit tot wjjziging van het K. B. van 2 Febwari 1911 
S. 41, -houden,de vaststelling van be1)a1ingen ter uitvoering van de 

, Surinaamsche en Cura9aosche Comptabiliteitswetten, voor zooveel 
de ontvangsten en uitgaven betreft, overeenkomstig die. wetten in 
Nederland te doen. S. 447 . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 363 

Curai;ao. Besluit tot wijziging van het K. B. van 2 Februari 1911, S. 41, 
houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Surinaam-
sche en Cnra.aosche Comptabiliteitswetten, voor zooveel de ontvang-
sten en uitgaven betreft, overeenkomstig die wetten in Nederland te 
doen. S. 447. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 363 

.Militie .. (Nationale) Besluit betreffende militie- of landweerplichtige vrij
willigers bij Ji.et korps mariniers. S. 448 ' . . . . . . . . . . . . . . 365 

Landweerwet. Besluit betreffende militie- of landweerplichtige.vrijwilligers 
bjj het korps mariniers. S. 448 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 365 

Arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. Besluit tot verdeeling 
van het Rijk in districten, ten behoeve van den dienst der Arbeids
inspectie. S. 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

Schuld. (Nationale) Besluit houdende machtiging tot uitgifte van schat
kistbiljetten en schatkistpromessen, volgens de wet van 4 April 1870, 
S. 62, laatstelijk gewijzigd bjj die van 15 ·Juli 1912; S. 240. en de wet 
van 5 December 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 450 . . . . . . . . 366 

Visscherij. Besluit tot instelling van den Zuiderzeeraad en tot vaststel-
ling van bepalingen betreffende dien Raad. S. 451 ·. . . . . .. . . . 366 

Veiligheid in fabrieken. Beschikking van den Minister van Landbonw, 
Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van den vorm der opgave 
ex art. 14 der Veiligheidswet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

Veiligheidswet. Beschikking van den Minister van Landbouw, Nijver-
heid en Handel; houdende nadere vaststelling van den vorm der opgave, 
bedoeld bij art·. 14 der Veiligheidswet. . . . . . . . . . . . . . . . 369 

Gemeentebestuur. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad· 
der gemeente Ridderkerk, tot het toekennen van eene gratificatie aan 
het onderwijzend personeel der bijzondere lagere scholen in die -ge
meente. S. 452. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 

Arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. · :Missive van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten der provincien 
betreffende toepassing van art. 22, vierde lid, Arbeidswet 1911 . . . 370 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging van het tiende hoofd-
stuk der Staatsbegrooting voor het dieristjaar 1917. S. 453 371 
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- ,Bladz. 
- Idem van het tiende hoofdstuk voor het dienstjaar 1918. · S. 454 . . . 371 

· _ Wet houdende vaststelling van de koloniale -huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1918. S. 455. . . ' . . . ,. . . . 371 

- Idem van Cura<,ao voor het dienstjaar 1918. S. 456 . . . . . . . 371 
- Wet houdende vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbe-

grooting voor het dienstjaar 1918. S. 457. 458 . . . . . . . . . . . 372 
Departement van Algemeen Bestuu·r. Besluit tot nadere wijziging van 

het K. B. van 13 Mei 1913, S. 180,,houdende vaststelling van bepa
lingen omtrent de inrichting vari het Departement van Kolonien. S. 459. 372 

Gemeentebestuur. Besluit t()t v:erni,_etiging. ,van het besluit van den Raad 
der cremeente Dirksland, tot·het verleenen van eene gratificatie tot een 
maximum-bedrag van f 1200 aan ,het hoofd en aan de onderwijzers, 
die in den loop van het jaar 1918 werkzaam zullen zijn aan de in die . 
cremeente gevestigde bijzondere school. S. 460. . . . . . . . . . . . 372 

-
0

Besluft tot vernietiging van-het. besluit :van den Raad der gemeente 
'Wisch, tot het ·verleerien· van'.,eene jaarlijksche gratificatie aan het 
personeel aan de bijzondere scholen in die gemeente. S. 461 . . . . 373 

~ Besltiit'.tc:it vernietiging 1;,an: 1°. het besluit van den Raad der gemeente 
Baarn, ~aarbij aan het onderwijzend personeel der Roomsch-Katholieke 

· bijzondere lagere school in die gemeente toelagen voor Mn keer en w:el 
over het jaar 1918 ztlllen worden verleend, en 2°. het besluit van dien 
'Raad, waarbij aan het onderwijzend perso:geel van a. de School met 
den Bijb-~l, b. de Konihgin Wilhelmina school, <jn c. de school. der school
vereeniging van de.Nederlandsche Hervormde Gemeente, alle bijzondere 

· lagere scholen in die. gemeente/ toelagen'. vooi: cen keer en wel over 
. het laar 1918 zullen w:orden verleend. S. _462. _ . . . ·. . . . .. .- . 374 

- , Besluit ·_tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente 
· Haarlemmermeer, tot het_"verleenen van gratificaties aan elk der hoof-

den en onderwijzers, die in den loop van p._et jaar 1918 werkzaam zullen 
zijn aan· eene der in diy gemeente · gevestigde bijzondere lagere scholen. _ 
s. 463 . . . . . . : · . ·. . . . . ,• . . . . . . . . . . . ·- . ' . . . 375 

- Beshµt tot vernietiging van-het besluit van· den Raad der gemeente 
Leimuiden, tot het :verlMnen van gratificaties ove, het jaar 1918 aan 
het hoofd en aan ieder .der onderwijzers van bijstand van de. bijzondere 
lagere school met den Bijbel in die gemeente. S. 464 . . . . . . . , 375 

- Besluit tot ,vernietiging _van het _besluit van den Raad der gemeente 
Deurne, tot· het ·verleene.n van, gratificaties aan alle · onderwijzers en 
onderwijzeressen, die than~ en in.het vervolg aan ·het bijzonder onder-
wijs in die gemeente verbonden zijµ. S. 465 , ._.. . . . . . . . . 376 

lndie. (Nederl.) Wet houdende · wijziging van de Indische Mijnwet i 
(Nederl. Staatsblad 1899, n°. 124; en 1910, n°. 293; Indisch Staats, ; 
blad 1899,.n°. 214, eri 1910, n°. 588). S. 466.• ........ , . 376 

:l.'ractaten. Besluit bevelende 9-e -plaatsing in het_ Staatsblad van de op I 
_ 26 Mei 1916 te 's-G,avenhage onderteekende Verklaring tot,afschafling 

· · v·an de Nederlandsche capitulatien in de Fra.nsche zone van Marokko. : 
s. 567_ . . . . . .' . · ; . : . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 

Vogds. Besluit tot·wijziging van het K. B. van 17 October 1913, S. 394,, ' 
· · h·oudende bepalingen: ~er _uitv:oering san artikel 4!J•der Vogelwet 1912, ! 

s. 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
1 ndiii. ( N ederl.) Wet hotidende aanvulling van het Reglement · op het 
: ,beleid der regeering va;n._ Nederlandsch-Indie met een hoofdstuk

oetreffende waterschaJ>pen. S. 469 . . . ·. . . . . . . . . - . . . . . 381 
· Vreemdelingen. Besltiit· houdende · aam\;'ijzing van autoriteiten, · bedoeld 

in de artikelen 2 en·3 van de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 410).· 
s. 470 . .. . . . . . . . . . . , . . . . . . _ . . . . . . . ·. . . . . . 38i 

Sterke Drank. Besluit tot vernietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, tot. ongegrond-verklaring van ·het geroep,1 

ingesteld door A. A. H. ]erran, wei. P., W. Daalderop, te Arnhem, tegen 
de intrekking door burgemeester en_ wethouders van Nijmegen van 
de te haren name· staande vergunning voor den verkoop van sterken 
drank iii het klein. -s. 471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 

Woninguoodwet. Besluit tot bepaling van den dag met ingang van 
_ welkeii de Woningnoodwet (Staatsblad 1918, n°. 379) in werking zal 

terden. S. 472 . . . .. : · ..... ' . . _. . . . . . . . . . . : . 383 
lndiii, (Nederl.). Besluit tot aanvulling van artikel 27 van het gagements

regleinent van 1?48,,(Indisch Staatsblad 1849, n°. 8) in zake de on
vervreemdbaarherd der gagementen. S. 473 . . . . . . . . . . . _. · 383 

Suri'(!ame . . Besluit tot· aanviilling van artikeI· 27 van het gagements-
reglement ,van 1848 (Indisch Staatsblad 1849; n°. 8) in zake de bnver
vreemdbaarheid dej:- gagenienten. S. 473'. . . . . . . . . . . . ·. ·. · 383 

Gurw;ao . . Besluit tot aanvulling van artikel 27 van het gagementsregle-
. ment van,1848 (Indisch Staatsblad 1849, n°. 8) in zake de onvervreemd-

baarheid der· gagementen .. S. 473 . . . . . - · 383 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging ~n·-;~rho~ging .;.a; het 

/ 
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Blach. 
zevende hoofdstuk B ,der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 474 ............... ,• ·. . . . . . . . . . . . . 384 

Bank. (Nederl.) Wet tot verlenging en wijziging van het aan de Neder
landsche Bank verleende octrooi. S. 475 . . . . . . . . . . . . . 384 

Schuld. (Nationale) Wet tot nadere vaststelling van het bedrag, waar-
. voor zilverbons kunnen worden uitgegeven. S. 476 . . . . . . . . 387 

Indie. (Nederl.) Wet houdende intrekking van artikel 73 van het Re
glement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-[ndie. S. 477. 387 

- Wet houdende ~•ijziging van de a,rtikelen 105 en 106 van het Regle
ment op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie. S. 478 . 387 

Begrootingen en Relceningen. Wet houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Cura9ao over 
het dienstjaar 1914. S. 479 ....... , .......... '. · 388 

Jndie (Nederl.) iVet houdende oprichting van pensioenfondsen voor 
Europeesche en Inlandsche bu'rgerljjke en militaire landsdie~aren in 
Nederlandsch-Indie. S. 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 

Begrootingen en Rekeningen. Wet houdende wijziging· en verhooging 
der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1918 ten behoeve van de oprichting' van pensioenfonclsen voor 
Europeesche en Inlandsche burgerlijke en militaire landsdienaren. 
s. 481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 

- ·wet houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1904. S. 482. 389 

~ vVet houdende verhooging der_ begrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1918 wegens aankoop van het parti-
culiere land Tanah Abang. S. 483 ......... · ....... · 389 

- ·wet houdende verhooging van het Iste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van N ederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1918. S. 484 . . . 389 

Woningnoodwet. Besluit tot uitvoering van artikelen 4, 5 en 7 van de 
Woningnoodwet 1918 (Staatsblad n°. 379). S. 485. . . . . . . . . 389 

Fabrieken, enz. Besluit · houdende beslissing dat voor de berekening 
van den terwijn bedoeld in art. 15 der Hinderwet, een andere bekend
making naast die, in art. 8 der wet genoemd, niet kan in aanmerking 
komen ...... • .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 

Hoogoven-, Staal- en T-Valswerk. Wet houdende machtiging tot deel
neming in het maatschap_pelijk kapitaal eener Naamlooze Vennoot
schap, welke zich ten doel stelt de oprichting en exploitatie van een 
Nederlandsc'h Hoogoven-Staal- en Walswerk. · S. 486 . . . . . . . . 393 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot w1Jz1gmg en verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor het clienstjaar 1918. 
S. 487 . . : . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 

- Wet houdende wijziging en verhooging van het Iste hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1918. . s. 488. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 393 

- Wet houdende wijziging en verhooging van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1918. S. 489. . 394 

- Idem van de koloniale huishoudelijke begrooting van Curac;ao voor 
het dienstjaar 1918. S. 490 . . , . . . . . . . . . . . . . . 394 

- Wet houdende wijziging ,en verhooging van het elide hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 491. . . . . . . . . 394 

Woonwagens ·en woonschepen. Wet houdende regeling betreffende woon-
wagens en woonschepen. S. 492 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 

Handelsregister. Wet tot instelling van een handelsregister. S. 493 398 
Koophandel. vVet tot instelling van ·een hanclelsregister. S. 493 398 
Vereenigingen (Cooperatieve). Wet tot instelling van een handelsregister. 

S. 493 . . . . . . . . . . . . . . . ,_ . . . . . . ,. . . . . . . 398 
Rechtspositie. Wet tot instelling eener bijzondere rechtspraak in distri-

b11tie- en andere crisiszaken. S. 494 . . . . . . . . . . . . ·404 
Beroepswet. Wet tot instelling eener b:ijzondere rechtspraak in distri-

butie- en andere crisiszaken. S. 494 . . . . . . . , . . . . · 404 
Be.grootingen en Reken·ingen. Wet tot wijziging en verhooging van het 

vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 495. 405 
- Idem van het zesde hoofdstuk voor het dienstjaar 1918. S. 496 . . 405 
- Idem van het vijfde hoofdstuk voor het dienstjaar 1918. S. 497. 405 
Onteigening. vVet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 

van eigenclommen, noodig voor het aanleggen van een duinweg van 
de kom van OverveeI;l naar Zandvoort, alsmede. ter bestrijding van 
werkloosheid. S. 498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

.Algenieene maatre.gel van Bestuur. Wet tot beperking van·papierverbruik, 
en ·nadere regeling van het in werking treden van algemeene maatrege-
len van bestuur. S. 499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Raad vaii State. Wet tot _beperking van papierverbruik, en nadere regeling 
van het in werking treden van algemeene maatregelen van bestuur. 
s. 499 .•... - .....•.................. 405 
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Bladz. 
Volkshui.svesting. \Vet tot beperking van papierverbruik, en nadere. 
, regeling van het in werking treden van algemeene maatregelen van, 
- bestuur. S. 499 . . . . . . . . . . . . 405 
Schuld. (Nationale) Wet tot beperking van p~pie~~rbruik: ~n· a~der~ 

regeling van het in werking treden .van algemeene maatregelen van 
):,estuur. S. 499 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Pensioenen. Wet tot beperking van papierverbruik, en nadere regeling 
_ van ,het in werking treden van algemeene maatregelen van bestuur. 
s. 499 . . . . . . . . . . . . . . . . ·- . . ,' . . . . . . . . . . 405 

111ilitie. (Nationale) \Vet tot beperking van papierverbruik, en nadere 
, regeling van het in werking 

1
treden van algemeene maatregelen van 

_ bestunr. S. 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
Landweerwet. Wet tot beperking' van papierverbruik, en nadere regeling 

-vaµ het in werking treden van algemeene maatregelen van bestuur. 
s. 499 ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

211ilitaire Zaken. \Vet tot bepe,:king van papierverbruik, en nadere. 
regeling van het in werking treden van algemeene maatregelen van , 
bestuur. S. 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Ongevallenverzekeri'IJ,[j.· \Vet tot beperking van papierverbruik, en 
nadere regeling van het in werking treden van algemeene maatregelen 
van bestuur. S. 499 . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Spaarbanken. Wet tot beperking van papierverbruik, en riadere ·regeling 
van het in werking treden van_ algemeene maatregelen van bestuur. 
s. 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -· . . 405 

Kamers van Arbeid. \Vet tot beperking van papierverbruik en nauei-e 
regeling van het in werking treden van algemeene maati-egelen van 
bestuur. S. 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . 405 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, noodig voor en ten behoeve van de uitbreiding 
van het Marktplein te Almelo. S. 500 ............ ·. . 406 

- \Vet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het bouwen van ,voningen in den -Hillepolder 
te Rotterdam, alsmede tot bestrijding van werkloosheid. S. 501 . . 407 

Dividend- en tantieme-belasting. Wet tot vaststelling van regelen voor 
de hefting van opcenten ten behoeve der · gemeenten op· de dividend-
en tantieme-belasting. S. 502 . : . . . . . . . . . . . . . . . . 407 

Scheurwet. Wet houdende regeling inzake de omzetting in bouwland 
en de bebouwing van graslanden,. 1';lavers of kunstweiden. S. 503 . . 408 

Vermogensbelasting. Wet houdende wijziging-van de wet van 27 Sep
tember 1892, S. 223; op de vermogensbelasting, gelijk zij door opvol
gende wetten is aangevuld en gewijzigd. S. 504. . . . . . . . . . 412 

Uit- en vervoerwet. Arrest van den Hoogen Raad. Uit · kracht van 
art. 1 der wet van 3 'Augustus 1914, S. :344, kan de Mihister niet fader 
vervoer van goederen verbieden, ·doch ·slechts zoodanig vervoer, dat 
tot strekking heeft de goederen te brengen uit eim bepaald aangewezen 
Rijksgedeelte, welkz grenzen reeds van tevoren vaststaan of bij des 
Ministers Besluit worden aangewezen, naar het overige, buiten die grenzen 
vallende deel des Rijks. Het verbod van vervoer van aardappelen uit 
eenige plaats in een gemeente gelegen, naar het overige deel des Rijks, 
hetzij in of buiten die' gemeente gelegen, is niet in verbod als bedoeld 
in gemeld- art. . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . 418 

Gemeentebestuiir. :Missive van den Minister van' Binnenlandsche Zaken 
waarbij ten behoeve vari het Departement inzending van de gemeente
verslagen werd verzocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

Onderwijs (Lager). Besluit tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Eibergen, tot het verleenen van eene gratificatie 
aan elk der hoofden en onderwijzers, die in den loop van het jaar 1918 
werkz'aam zullen zijn aan elke der twee bijsondere lagere scholen in 
die gemeente. S. 505 ............. :· . ...... ~ 419 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente 
· Rijswijk (Z.-H.), tot het verleenen van gratifi,caties over het jaar 1918 
· aan 20 in dat besluit vermelde personen, alien hoofden, oµderwijzers 

of onderwijzeressen aan eene der drie bijzondere · lagere scholen _in 
die gemeente. S. 506 . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 

Volkshuisve~ting. Beschikk.ing van den :Minister van Binnerilandsche 
Zaken tot uitvoering van het K. B. van 25· Juli 1918 (Staatsblad 485). . . 421 

lndustrieele en intellectueele eigendom. Besluit tot wijziging van het 
,,Reglei:nent Industrieele Eigendom (Staatsblad n°. 558 van 1914)". 
s. 507 . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . -. . 421 

Krankzinnigen. Besluit houdende nadere wijziging van het K. B. van 
18 Septelllber 1906, S. 244, waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke 
verzorging van krankzinnigen in Nederlarid, gevestigd te Utrecht, 
vergunning is verleend op een terrein in de gemeenten Doorwerth en 
Renkum een gesticht voor krankzinnigen op te richten. S. 508. • 422 
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Wijchen. Wijdenes. Wijde Wormer. Wijk (de). 
Wijk en Aalburg. Wijlre. Wijmbritseradeel. 
\Vijngaarden. IJ1st. IJsselmuiden. IJzendoorn. 
Zaamslag. Zalk en Veecaten. 't Zand. Zeeland. 

. Zeelst. Zegveld. Zegwaard. Zelhem: Zesge
huchten. .Zevenhoven. Zevenhuizen. Zoelen• 
Zoetermeer. Zoeterwoude. Zonnemaire. Zoute
land. Zuid Beijerland. Zuidbroek. Zuiddorpe. 
Zuid en Noord Schermer. Zuidland. Zuidlaren. 
Zuidwolde. Zuidzande. Zuilen. Zuilichem. 
Zundert. Zwaag. Zwartewaal. Zweelo. Zijpe. 

::l September· 1918. BESLUIT, betreffende de 
beteekenis van ,,Gewelddadigheden" in 
den zin van art. 7b der Burgerlijke Pen: 
sioenwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aarivrage om verhooging 

van pensioen van A. C. Degens te Rotterdam, 
laatstelijk commies der telegrafie van de· 3° 
klasse aldaar ; 

Gezien het advies van den Burgerlijken Pen-
sioenraacl van 3 November 1917, ;,,o, 6; · 

Den Raad· van State, Afcleeling voor de 
·. Geschillen van Bestuur, gehoorcl, aclvies van 

21 Augustus 1918, n°. 322; 
Op de ·voorclracht van. Onzen Minister van 

Financien van 29 Augustus 1918, Jl0• · 55, 
Afcl. Pens.; 

0. : clat aan den belanghebbende bij Ko-
1iinklijk Besluit van 2 Maart 1899, n°. 6, met 
ingang van 1 Januari 1899, een pensioen is 
toegekend van £ 409 's jaars, naar een dienst
tijd van 17 jaren, 6 maanden en 3 clagen, en 
een miclclelsom van belooning van f 1400 
's jaars en zulks overeenkomstig het advies 
van den Burgerlijken Pensioenraad van 9 
December '1898, n°. 8, waarbij het verzoek 
tot het bekomen . van maximum-pensioen 
niet voor inwilliging vatbaar werd geacht, 
vermits niet was geblek'en, dat de ongeschikt
heid voor de verdere waarneming van zijne 
betrekking p.aar grond vond in gebreken, 
ontstaan niet !anger clan twee jaren v66r 
zijn ontslag, ten gevolge van omstandigheden 
als vermeld in art. 7b tler Burgerlijke -Pen
sioenwet; 

tlat, natlat de belanghebbentle in 1902 had 
verzocht in het genot te worden gesteld van 
maximum-pensioen op grontl dat zoowel 

. nit de door hem in 1898 overgelegde stukken 
als uit de in zijn rekest nader verstrekte in
lichtingen zou blijken, dat de gebreken, waar
cloor hij voor de waarneming van zijn ambt 
ohgeschikt is geworden, het gevolg zoutlen 
zijn van tegenhemin de uitoefeningzijner dienst-

1918. 

verrichtiiig of ter zake van· die uitoefen_ing 
gepleegde ,,moreele gewelddadigheden", •'bij 
Konfu.klijk beslmt' van 18 Mei 1903, n°. 33; 
is besloten zijn verzoek oni toekenning van 
verhoogtl pensioen niet vatbaar te verklaren 
voor inwilligmg, waarbij wertl ~verwogen, 
dat wat er ook zij van hetgeen door den. be
langhebbentle wortlt beweertl ten aanzien van 
.de in den tlienst door hem ontlervontlen be
handeling, deze niet is te brengen onder het 
begrip ,,gewelddadighetlen" in den zin van 
art. 7b der Burgerlijke Pensioenwet; 

tlat de belanghebbencle bij' schrjjven van 
6 October 1917 nogmaals een verhoogtl pen
sioen heeft verzocht, zich beroepende op hetfeit, 
tlat hij intlertijtl genoegen · heeft gen.omen 
met het pensioensbetlrag antler de uittlruk
kelijke voorwaartle, dat hij ten allen tijtle tlaar
op zou mogen terugkomen en voorts op den 
inhoud van art. 12, ontler la b, tler Burgerlijke 
Pensioenwet, zooals clit luidt setlert 1 October· 
1913; 

tlat de Burgerlijke Pensioenraatl in zijn voor
meltl atlvies On; in overweging heeft gegeven 
op de aanvrage afwijzend te beschikken, aan
voerende tlat de belanghebbende aan het 
voorbeho~tl, hetwelk hij ih 1898 maakte, geen 
recht op herziening van het hem toegekentl 
pensioen kan ontleenen en dat dit recht even
mm voor hem is ontstaan door de bij de wet 
van· 21 Juni 1913 (Staatsblad n°. '304) in art. 
12 dier wet aangebrachte wijziging, omtlat 
tleze wet eerst met ingang van 1 October 
1913 is in werking getretlen zontler dat tlaar
_aan terugwerkende kracht is gegeven ; terwijl 
evenmin het verzoe~ om toepassing van art. 
44 tler Burgerlijke 

1
Pensioenwet voor inwil

liging vatbaa;· is, omtlat de belanghebbende 
ten deze in hetzelftle geval verkeert als alle 
antlere v66r 1 Octob.er 1913 gepensionneertlen, 
die van de meer beperkte formuleering van 
g~meltl wetsartikel nadeel hebben ontler
vontlen; 

tlat, natlat het aclvies van den Perisioenraatl 
in afschrift aan· den• belanghebbentle was 
metlegetleeltl, hij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven tlat tlaarover het gevoelen moge 
wortlen ingewonnen van de Aftleeling van den 
Raad van State voo, de Geschillen van Bestuur, 
aanvoerende tlat hem in staatstlienst meer 
geweld is aangedaan clan een· uiterlijke ge
weltltlacligheid vermag te cloen ; 

0. : a·at de belanghebbende; ook al heeft 
hij zijne bewerii;igen omtrent. de door hem 
in den tlienst ontlervonden behandeling aan
nemelijk gemaakt, tlaaraan toch geen aan-

33 

,1 
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spraak kan ontleenen op maximum-pensioen' 
volgens art. 7b der Burgerlijke Pensioenwet, 
zooals die wet vroeger luidde, noch volgens' 
art. 12b dier wet zooals <lit luidt ingevolge de 
bij de wet van 21 Juni 1913 (Staatsblad n°. 
304) daarin gebrachte wijzigingen; 

,dat- immers de · door den belanghebbende 
ondervonden behandeling niet is te brengen 
onder het begrip ,,gewelddadigheden" in den 

. zin van het vroegere art. 7b der Burgerlijke 
Pensio~nwet en het nieuwe art. 12b, waarin 

· sprake is ,ook van andere bijzondere omstan
digheden die zich bij de uitoefening van den 
dienst 'hebben voorgedaan, eerst in ·werking 
is getreden op 1 October 1913, zonder terug
werkende kracht, en dus op de aanspraken 
van ·den belanghebbende, aan wien in over

. eenstemming met µe wet, zooals zij toen 
luidde; reeds bij Ons besluit van 2 l\faart 
1899, n°. 6, met ingang van 1 ·Januari 1899 
pensioen· is verleend, niet van invloed kan 
zijn; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet ; 
hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat het verzoek van den be
langhebbende om toekenning van verhoogd 
pensioen niet vatbaar is voor inwilliging. 

Onze Minister van Financicn is belast enz. 
. (W. v. d. B. A.)' 

5 September 1918. BESLUIT, tot bekendmaking 
van den tekst der wet op de verrnogens
belasting van den 27sten_ September 1892 
(Staatsblad n°. 223), zooals zij · bij latere 
wetten is gewijzigd en aangevuld. S. 542. 

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

Financien van den_30sten Augustus 1918, n°. 38, 
afdeeling Registratie en Vermogensbelasting; 

Gel et op artikel 3 der wet van den 27 sten 
Juli 1918 (Staatsblad n°. 504), houdende wijzi
·ging der wet op de vermogensbelasting ; · 

HebbeiJ goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der wet op de vermogensbelasting 

van den 27sten September 1892 (Staatsb/ad 
no. 223), zooals zij is gewijzigd en aangevuld 
·d~or de wetten van 7 December 1896 (Staats
blad no. 207), 27· April 1904 (Sta~tsblad n°. 80), 
14 Juli 190'1 (Staatsblad -n°. 146), 15 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 203), de wet op de Inkornsten
·belasting 1914, de wet van 19 December 11114 
(Staalsblad n°. 564), regelende de instelling 
va'u de raden van beroep voor de directe be
i~stingen, de ·wet van 9 November 1917 (Staals
b/qd n°, _630) en de wet van 27 ,Juli 1918 
(Staalsblad n°. 504), algemeeil bekend te maken 

door · bijvoeging van <lien gewijzigden tekst• 
in zijn geheel, bij <lit besluit. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering -van · dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal •Worden geplaatst. 

' 's-Gravenhage, den 5den S~ptember 1918. 
- WILHELMINA .. 

De Minister van li'inancien, TREUB. 
(Uifgeg. 17 Sept. 1918.) 

TEKST DER WET OP DE VERMO
GENSBELASTING ·van den 27slen Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 223) zooals 
die is gewijzigd en _aangevuld bij de wetten 
van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 207), 
27 Ap,·il 1904 (Staatsblad n°. 80), 14 Juli 
1904 (Staatsblad n°. 146), · ·15 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 203), de wet · op de In
komstenbelasting 1914, de wet van 19 De
cember 1914 (S.taatsblad n•. 56'1) regelende 
de instelling i•an de raden i•an be,·oep 
voor de dil-ecle belastingen, de wet van 9 

November 1917 (Staatsblad n°. 630) en de 
wet van 27 Juli 1918 ~Staatsblad n°. 504) .. 

IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHEL
MINA, ENZ. 

WrJ EMMA ENZ ... doen. te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is ee·ne vermogensbelasting te 
heffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en~. 

.A.LG EMEENE BEP A LIN GEN. 

Art. 1. Onder den naam van ,,Vermoge.ns
belasting" wordt eene directe belasting ge
heven van ieder, die binnen het Rijk woont, 
of die zich in den loop van het juar binnen 
het Rijk metterwoon vestigt. 

Of en waar iernand binnen het Rijk woont, 
wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 

2. Ieder is ·belasting))lichtig naar de waarde 
van zijn vermogen, opgevat en berekend naar 
de bepalingen dezer wet. 

Tot grondslag der berekening van het v~r
rriogen wordt genomen de toesland bij den 
aam'ang van het belastingjaar 0£. voor hen, 
die zich eerst in den loop van het juar binnen 
het Rijk metterwoon gevestigd hebben, het 
tijdstip van vestiging. 

Hij, die zich eerst in den loop van het 
belastingjuar, binnen het Rijk vestigt, is be
lastingplichtig voor zooveel twaalfde gedeelten 
van het belastingjaar als het auntal geheele 
maanden belooµt, die tijdens zijne vestiging 
nog niet zijn ingetreden. . 

3. Alle zaken, welke geldswaarde hebben, 
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· - vruchtgebruik en het recht op eene inge
gane lijfrei;te daaronder begrepen -, komen 
als vermogen in aanmerking. 

Hij; die het vruchtgebruik van vermogen 
heeft, is belastingplichtig als · ware hij voor 
vier vijfde gedeelten de eigenaar v:in. het ver· 
mogen. 

Met fide"i-commis bezwaarde eigendom wordt 
als volle eigendom beschouwd: Het wettelijk 
vruchtgenot en het recht van gebruik worden 
met vruchtgebruik gelijk -gesteld. 

4. Het . vermogen der vrouw wordt, be
houdens de uitzonderingen, in de voorlaatste 
zinsnede van dit artikel omschreven, geacht 
een geheel uit te maken met dat van den man. 

De man is, behoudens verhaal, naar de waarde 
van dat geheele vermogen belastingschuldig. 

In .de gevallen van scheiding van tafel en 
bed en van scheiding vangoederen is devrouw 
naar de waarde van haar. eigen vermogen zelve 
belastingplichtig. Hetzelfde geldt, indien en 
voor :wovet de vrouw het beheer over haar 
vermogen heeft bedongen. 

Niettemin worden in alle gevallen, behalve 
·in dat van scheiding van tafel en bed, bij de 
berekening van de versehuldigde belasting de 
vermogens van man en vrouw samengevoegd ; 
de uitkomst der berekening wordt dan in 
evenredigheid to·t het batig bedrag van ieders 
vermogen over beide omgeslagen. 

5. Het belastin•gjaar begint den lsten Mei 
en eindigt den 30sten April. 

6. Onder vermogen worden niet begrepen : 
a. huisraad in den zin van artikel 571 van 

het Burgerlijk Wetboek, voorwerpen van kunst 
of wetenschap, kleedereI1 en levensmiddelen, 
voor zoover een of ander geen handels,oorraad 
is of niet dient voor de uitoefening van eenig 
beroep of bedrijf ; 

b. polissen van nog loopende levensver
zekeringen ; 

c. het recht o}) pensioenen, welke krachtens 
wet of verordening zijn toegekend of door 
particuliere werkgevers ter zake·van verrichten 
arbeid verschuldigd zijn ; 

d. het recht op lijfrenten, voor zoover deze 
gezamenlijk niet meer bedragen dan f 1200 
per jaar, indien dat recht verkregen is door 
betaling van een gelijk blijvende premie ge-. 
durende ten minste 10 jaren, mits de genieter 
der lijfrente niet bovendien een belastbaar 
vermogen van f 16,000 of meer bezit ; 

e. goederen, waarvan anderen bet vrucht-
gebruik hebben ; · · 

f. nog niet vorderbare termijnen van renten, 
van uitkeeringen, van be_zoldigingen en van 

andere inkomsten, alsniede nog niet ingeoogste 
vruchten, die ten minste eenmaal in drie jaar 
worden. ingeoogst. 

7. Voor de regeling der belasting wordt 
de waarde van het vermogen bepaald als volgt: 

. A. Onroerende zaken worden geschat naar 
de verkoopwaarde ; bij twijfel omtrent de ver
koopwaarde wordt deze afgeleid uit die van 
eigendommen, goederen of rechten, welke 
daarmee, wat soort en omstandigheden betreft: 
overeenkomen. 

B. Hypothecaire ·vorderingen worden ge
schat op het bedrag van het kapitaal. 

Indien de, schuldvordering of de betaling 
der rente niet voldoende verzekerd is, wordt 
de waarde begroot. 

C. Effecten worden geschat op hunne gelds
wai:irde naar de laatst uitgege ven prijscourant, 
bedoeld in ar~ilrnl 4 7 der Successiewet, en zoo 
zij daarop _niet bekend staan·, naar de laatst 
bekende gegevens. . 

D. Van lijfrenten wordt de waarde bepaald · 
op de wijze voor het recht van successie ,oor
geschreven bij .artikel 4 7 der Successiewet, 
met · dien verstande, dat gedeelten van jaren 
worden verwaarloosd. 

E. _Alie overige zaken warden geschat naar 
·hare geldswaarde, in verband met hare be
stemming, voor zoover deze op de waarde 
invloed heeft. 

8. Het vermogen, overeenkomstig de be
palingen dezer wet berekend, worflt verminderd 
met de c0ntante waarde van de schulden ten 
laste van den belastingplichtige. 

Wettelijk verschuldigde lijfrenten, pensi
oenen, gevestigde of altijddurende r·enten, daar
onder begrepen ·verschuldigde v:erstrekkingen 
van Ievensonderhoud, huisvesting of andere 
zaken worden in mindering gebracht voor 
het kapitaalsbedrag; berekend overeenkomstig · 
de Successiewet. 

W egens premien voor levensverzel(ering of 
voor pensioen, wegens onverschuldigde uit
keeringen· en wegens uitgaven voor onderhoud 
en opvoeding van minderjarige kinderen wordt 
niets in tnindering ~ebracht. 

9. Zij, wi!lr vermogen geheel of ten deele 
belegd is in een of meer ondernemingen, hetzij 
door hen zelven, al of niet in vereenigirig met 
andei-en, hetzij door anderen geheel of ten 
deele voor hunne rekening gedreven, kunnen, 
.indien zij geen verhandelbare aandeelbewijzen 
daarvan bezitten, het aldus belegd vermogen 
schatten overeenkomstig de laatste door of 
namens hen vastgestelde of goedgekeurde 
balans; mits deze balans den stand van zaken 

33* 
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aanwijze, op een tijdstip ten vroegste uit bet 
afgeloopen belastingjaar, en mits desgevorderd 
blijke, dat bij hare opmaking de baten en 
lasten gescbat zijn naar regels, welker toepas
slng geen lager kapitaalsald0 oplevert, dan
verkregen zou zijn bij toepassing der regels 
in de twee vorige artikelen vermeld. 

Het aldus geschatte bedrag wordt vermeer
derd of . verminderd met de kapitalen, welke 

· door den belastingplich tige aan de onderneming 
of ondernemingen sedert het tijdstip der balans 
zijn toeg-evoegd of onttrokken. 

10. Indien de waarde van het vermogen, 
overeenko'r.stig de vorige artikelen bepaald, 
minder bedraagt dan f 16,000, is geen belasting 
verschuldigd. ls de waarde f 16,000 of meer 
doch minder dan f 30,000, dan is verschuldigd 
f 1 van elke geheele som van f lOUO, waarmede 
zij bet bedrag van f 15,000 le ~oven gaat. Is 
zij f 30,000 of ineer, .dan is verschuldigd f 0.50 
van elke gebeele som van f 1000. ' 

11. Van de belasting zijn vrijgesteld vreem
delingen hier te lande als consuls of ~onsulaire 
_agenten toegelaten, mits zij. oilderdanen zijn 
van ·den Staat die hen benoemde en geen antler 
beroep of bedrijf uitoefenen en wederkeerig 
in de door hen vertegenwoordigde landen, aan 
N eder landers aldaar op gelijken voet toege
laten, vrijstelling- van belasting naar vermogen 
of inkomsten worde gegeven. 

12. De belastingplicbtige wordt aangeslagen 
in de gemeente, waar hij woont bij bet begin 
zijner belastingplichtigbeid in het loopend 
·b.elastingjaar. 

De woonplaats van den man wordt geacht 
ook de woonplaats te zijn van zijne vrouw, 
van wie hij niet van tafel en bed gescheiden is. 

Minderjarigen, onder curateele gestelden of 
~rankzinnigen, aan wie een aanslag moet worden 
opgelegd, worden aangeslagen in de gemeente 
waar bunne wJttelijke vertegenwoordigers 
wonen. 

Wonen deze buitenslands, zoo geschiedt de 
aanslag in de gemeente waar de minderjarige, 
onder curateel'e gestelde of krankzinnige ge
woonHjk verblijf houdt. 

Bezwaren betreffende de toepassing van dit 
artikel kunnen door den aangeslagene binnen 

·twee ·maanden na de dagteekening van het 
aanslagbiljet en door ieder ander belangbebben
de • uiterlijk binnen drie maanden na afloop van 
het belastingjaar bij Ons worden ingebracbt. 

Door Ons wordt beslist, den Raad van State 
gehoord. 

AANSLAG. 

13. , De aanslag in de belasting is opgedragen 

aan de inspecteurs der registratie, ieder in den· 
kring van zijne divisie. 

De gemeentebesturen zijn gehouden aan die 
inspecteurs op hun verzoek ke>steloos inzage 
van de kobieren der hoofdelijke omslagen naar 
h~t inkomen te geven, en toe te-- la ten dat zij 
daarvan uittreksels of afscbrift nemen of doen 
nemen. 

De ambtenaren, ressorteerende onder het 
Departeinen t van Financien. geven aan · die 
inspecteurs, voor zooveel noodig, .inlichtingen 
uit de a"rcbieven van hunne kantoren, volgens re
gelen door den Minister van Financien te stellen. 

14. J aarlijks v66r den 15 Mei doet de in
specteur der registratie voor elke gemeente 
of voor eik gedeelte eener gemeente van zijne 
divisie, na overleg met den burgemeester of· 
die hem vervangt, eene lijst opmaken van de 
namen der personen, die aldaar, naar zti ver
moeden, volgens deze wet moeten worden 
aangeslagen, en hunner wettelijke vertegen
woordigers. 

· De inlichtingen, welke de burgemeester of 
die hem vervangt en .de ambtenaren belast' 
met de regeling van de plaatselijke directe 
belasting nopens het ve'rmogen. van ieder lrnnnen 
geven, worden daarbij tevens aangeteekend.-

Meent de inspecteur, dat iemands naam nog 
op de lijst moet worden gebracht, dan wordt 
de lijst op dezelfde wijze aangevuld. 

De burgemeester doet telkens opgaaf aan 
den inspectenr van ·de namen der ingezetenen, 
die, naar zijn oordeel, nog op de 11,ist moeten 
worden gebracbt. 

15. Aan ieder wiens _naam op de lijst is 
vermeld of aan zijn wettelijken vertegenwoor
diger doet de inspecteui- v66r het einde van 
Mei · een biljet toekomen, ingericbt volgens 
formulier door Ons vastgesteld, · bevattende 
summiere aanwijzing van _de bestanddeelen 
van bet vermogen. 

Aan hen, die zicb in den loop van het be
lastingjaar metterwoon binnen het Rijkvestigen, 
wordt zoo spoedig mogelijk een bilje_t gezonden. 

De lijst, aangevuld met eene ambtelijke ver
klaring dat de biljetten uitgereikt zijn, geldt 
als bewijs van uitreiking op den daarbij ge
noerriden d ag. 

16. Hij, aan wien blijkens de lijst een biljet 
· is gezonden, is verplicbt; binnen twintig dagen 
na de uitreiking ·op dat biljet en volgens ,de 
daarop gedrukte aanwijzingen aangifte _.van 
zijn vermogen te doen. 

Deze termijn kan door den inspecteu'r ver
lengd worden. 

Indien de gehmrde vrouw zelve het beheer 
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van eenig vermogen heeft, is elk cler echte- Aangiften . welke in behandeling behooren 
lieden verplicht aangifte te doen van het te komen bij een der ambtgenooten.,van den 
verrriogen, dat hij beheert. · inspecteur worden door hem aan dien ambt· 

Hij, aan wien een biljet is gezonden, en die genoot gezonden. 
over het loopend jaar in eene aridere gemeente Aall' hem, wiens naam op de lijst is vermeld 
van het Rijk is aangeslagen of daar reeds aan- en van wien geen aangifte is ingekomen, kan 
gifte heeft gedaan, vermeldt dit op het bilj~t de inspecteur kosteloos eene verzegelde nit-
met opgaaf van den naam dier gemeente. noodiging do~n toekomen om de aangifte als- · 

Het biljet wordt onderteekend. nog; binnen een door den inspecteur te bepalen 
Hij die, hoewel naar deze wet belastingplich- termijn, bij hem zelf te bezorgen. 

tig, geen biljet heeft ontvangen, is verplicht Indien de inspecteur nadere ·toelichting der 
v66r den vijftienden Juni van het belasting- aangifte noodig acht, kan hij den aangever 
jaar of wel, bij vestiging binnen het Rijk in daartoe in de gelegenheid stellen, · 

· den loop van het belastingjaar, binnen twee De aangever, die ingeyolge de wet ·verplich t_ -
maanden na die vestiging aangifte te doep., is boek te houden, is desgevraagd gehouden 
op de wijze bij dit artikel· bepaald. den inspecteur inzage te verleenen van boeken of 

Tot dat . einde worden biljetten kosteloos andere bescheiden, die tot staving der aangifte· 
verkrijgbaar gesteld, zoowel op de kantoren of zijner nadere beweringen 1mnnen,dienen. 
van de registratie en successierechten als op 20. Indien de inspecteur geen bedenking 
de secntarieen der g~meenten. tegen de aangifte van het vermogen heeft, 

De namen van hen, aan wie op verzoek wordt de aanslag door hem in overeenstemm_ing 
biljetien zijn gegeven, worden door den in- met die.aangifte bepaald. 
specteilr op de lijst ingeschreven. Aan aangiften van -hen, wien naar de meening 

17. Indien de man ·verhinderµ is aangifte van den inspecteur geen aanslag moet worden 
te, doen, is de vrouw gehouden namens hem opgelegd, wordt. geen verdere behandeling 
aangifte te doe!). gegeven. 

Wettige, vertegonwoordigers van ,µiinderja- De inspecteur is bevoegd den aanslag te.· 
rigen,. onder curateele gestelden of krankzinni- bepalen naar- een grooter vermogen of naar 

. gen, aan wie een aanslag moet worden opge- een hoogere waarde van vermogen dan aange
legd, zijn verplicht voor deze aangifte te doen. geven, is, indien de aangifte hem te laag voor
·oe hoedanigheid wordt bij de onderteekening komt of indien de waarde naar· de regels dezer 
der aangifte -vermeld. · wet, volgens zijn oordeel, te laag is bepaald. 

Voor een. overladen belastingplichtige kan Hij, die geene aangifte heeft gedaan, ,vordt 
de aangifte onderteekend worden door ee11 der door den inspecteur ambtshalve aangeslagen. 
erfg~namen, -den executeur-testamentair of den 21. De aanslagen in de belasti_ng worden 
bewindvoerder over de nalatens.chap. voor den kring van elk kantoor ,van successie-

Voor hem, die niet in staat is aangifte te rechten opge·nomen in een gemeentesgewijs 
doen, kan de aangifte door een ander, namens aan te leggen register, dat door den inspecteur 
,hem, worden gedaan·, mits onder bijvoeging voor elke groep van g(llijktijdig bepaalde aan
eener schriftelijke vergunning van den in- slagen wordt .vastgesteld. 
specteur. Terstond na de vast'stelling zendt de ont
, , 18. Na aanvulling en onderteekening·wordt. -vanger, tot wiens kring van kantoor het register 
· het aangiftebiljet bezorgd bij den ontvanger behoort, ieder der aangeslagenen in een ge
der successierechten, op het biljet aangewezen. sloten omslag kosteloos een gedagteekend 

Voor deze bezorging kan hier te lande koste- aanslagbiljet, houdende uitnoodiging om te . 
loos van de .post worden gebruik gemaakt. . zijnen kantore het bedrag te betalen, waarvoor 

Bij bezorging niet per post, maar rerhtstreeks hij in de belastlng is aangeslagen. 
ten kantore, wordt desverlangd een bewijs van Het volgnommer van het register wordt op. 
ontvangst afgegeven. het aanslagbiljet vermeld; op de keerzijde 

19. De in~pecteur der·· registratie ·, of de worden !le -bepalingen dezer wet nopens be
ambtenaar die hem vervangt, :verzamelt de taling, invordering, bezwaren, onthefling en 
aangiften. beroep gedrukt. 

De namen der aangevers en het bedrag van 
het aangegeven vermogen worden vermeld in 
een proces-verbaal, dat door den ambtenaar 
op zijn ambtseed wordt opgemaakt. · 

BEZW AREN TEGEN D~; AANSLAGEN. 

Onfhejfing. 

1. 22. Hij, die bezwaar heeft t~gen den hem 
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opgelegden aanslag, kan. zelf of door een ge· 
machtigd'e binnen twee maanden na de dag· 
teekening van het aanslagbiljet een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij den inspecteur. 

Indien de aangeslagene of zijn gemachtigde 
het verlangen qaartoe heeft te kennen gegeven, 
wordt hij, te zijner kens, door den inspecteur 
·of den ontvariger in persoon nopens zijne 
bezwaren gehoord. Hij is desgevraagd ge
houden den inspecteur inzage te verleenen 
van boeken of andere bescheiden, die tot 
staving zijner be...,eringen kunnen dienen. 

23. Tndien .de volgens artikel 16 vereischte 
aangifte niet is ge<laan of niet volledig is vol
daan aan de verplichting tot het verieenen 
van inzage ingevolge artikel 19 of artikel 
22, wordt de aanslag gehandhaafd, zoo niet 
is' gebleken, dat en in hoever h:ij onjuist is. 

Hij, wien inzage van boeken of andere be
scheiden is gevraagd, wordt geacht die in z:ijn 
bezit te hebben of gehad te hebben, tenzij 
het tegendeel aannemelijk is gemaakt. 

24. Aan hem, die in den loop van het be
hstingjaar het Rijk metterwoon verlaat, 
wordt ontheffing verleend voor zooveel twaalf
de gedeelten van zijn aanslag · als het aantal 
geheele maanden van het belastingjaar be
loopt, die tijdens zijn vertrek nog niet zijn 
ingetreden. 

Aan hem, die aangeslagen is wegens een 
vruchtgebruik of een recht op eene lijfrente, 
hetwelk in den loop van het belastingjaar 
eindigt, wordt ontheffing verleend voor zoo
veel geheele maanden als bij het eindigen 
van het vruchtgebruik of het recht op eene 
lijfr~nte nog niet zijn ingetreden. 

De ontheffingen moeten uiterl:ijk binnen 
drie maanden na afloop van het belastingjaar 
worden aangevraagd bij een aan den inspec
teur in te dienen verzoekschrift. 

25. Op de bezwaarschriften en verzoek
schriften wordt -uitspraak gedaan · door· den 
inspecteur, voor zooveel noodig op den voet 
van bet volgend artikel gemachtigd. 

Hij zendt een afschrift van deie uitspraak 
in gesloten omslag, aangeteekend per post 
of tegen gedagteekend ontvangbewijs, _k,6s
teloos, a,an den aangeslagene_ 

De uitspraak is met redenen omkleed, 
indien aan het bezwaar- · of verzoekschrift 
niet ten voile wordt voldaan. 

26. Onjuiste aanslagen kunnen op machti
ging van den directeur der registratie door 
denjnspecteu'r ambtshalve worden verminderd 
of vemietigd. 

Beroep. 
27. H:ij, die bezwaar ·heeft tegen de uit

spraak op zijn bezwaarschrift, kan binnen 
eene maand, nadat het bij artikel 25 bedoelde 
afschrift aan den aangeslagene per · post is 
toegezonden of aan dezen tegen gedagteekend 
ontvangbewijs is uitgereikt, in beroep komen 
bij den Raad van beroep voor de directe be
lastingen tot wiens rechtsgebied de gemeente 
van aanslag behoort. 

Het beroep op den Raad wordt ingesteld 
door indiening van een met redenen omkleed 
beroepschrift. Een afschrift der· uitspraak, 
waartegen het beroep is gericht, wordt daarbij 
ov:ergelegd. 

28. De inspecteur of de Rijksambtenaar 
die hem vervangt, is bevoegd zijn advies op 
het beroepschrift toe te lichten uit memo
rien van aangifte voor . het· recht van suc
cessie of uit andere gegevens, waaromtrent 
hem geheimhouding i? opgelegd. 

29. De Raad is bevoegd bij zijne uitspraak 
den opgelegden aanslag te handhaven, te ver
minderen of. te vernietigen. 

Iridien de volgens artikel 16 vereischte 
aangifte niet is gedaan of niet volledig is vol
daan aan de verplichting tot het verleenen 
van inzage ingevolge artikel 19 of artikel 22, 
worcl.t de aanslag, zooals ·hij laatstei:ijk is vast
gesteld, gehandhaafd, zoo niet den Raad is 
gebleken, dat en in hoever hij onjuist was: 

Hij, wien inzage van boeken of andere 
bescheiden· is gevraagd; wordt . geacht, die 
in zijn bezit te hebben of gehad te hebben, 
tenz:ij het tegendeel voor den Raad aanne
mel:ijk is gemaakt. 

Bij de behandeling zijner zaak kan den 
aangeslagene warden toeges~aan om , zijne 
aangifte te verbeteren. 

Indien omtrent de juistheid der aangifte 
twijfel overblijft en bezwaar is tegen -toepas
sing van het eerste lid van dit artikel, kan 
de Raad den aangeslagene, die bij zijne aan
gifte yoJhardt,' uitnoodigen om die in ·de ver
gadering van · den Raad door een der. ·vol
gende verklaringen te bevestigen : _ 

,,Ik v_erklaar dat het vermogen bij de aan
gifte, die hier voor _mij ligt, te goeder trouw, 
naar mijn beste . weten, . zonder iets te ver
zwijgen, is opgegeven, en dat de waarde van 
dat vermogen overeenkomstig de wet te goeder 
trouw, naat m:ijn beste weten, berekend is." 

,,Ik verklaar, dat ik te goeder trouw ver
meen, dat ik geen vermogen had aan te 
geven, waarvoor naar de wet be lasting verschul
digd is." 
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Van de handeling wordt proces-verbaal i 
opgemaakt, waarin de verklaring opgenomen : 
en door den aangever onderteekend wordt. 

H<,t proces-verbaal wordt door den voor
zitter en de leden van den Raad onderteekend. 

In de bevestigde aangifte wordt berust. 
De aanslag van hem, die weigert of, daartoe 

opgeroepen, in gebreke blijft de verklaring 
af te leggen en te onderteekenen, wordt ge
handhaafd. 

Orn geldige redenen kan de Raad toelaten, -
dat de verklaring krachtens eene bijzondere 
-volmacht wordt afgelegd. 

Op het persoonlijk-of door een bijzonder daar
toe gemachtigde opzettelijk afleggen eener 
valsche verklaring is de straf, bepaald bij 

·art. 207, eerste en laatste lid, Wetboek van 
Stra.frecht, van toepassing. 

30. Hij, die bezwaar heeft tegen de uit-
" spraak van den inspecteur -op zijr1 verzoek

schrift, krachtens artikel 24 ingediend, kan 
binnen _ eene maand, nadat het bij artikel 

-25 bedoelde afschrift aan hem per post is 
·toegezonden of aan hem tegen gedagteekend 
ontvangbewijs is uitgereikt, in beroep komen 
bij den Raad tot wiens rechtsgebied de ge-

' meente van aanslag behoort·. 
Het beroep op den Raad wordt ingesteld 

door indlening van een met redenen omkleed 
beroepschrift. Een afschrift der uitspraak 

, van den inspecteur wordt daarbij overgelegd. 

INVORDERING. 

31. De aanslag in de belasting moet worden 
- betaald, de h01ft v66r den eersten No.-ember, 

de wederhelft y66r den eersten April van het 
· belastingjaar, beide helften, indien de aange-
-slagene het verlangt, in twee gedeelten: 

'_-\.anslagen, waarvan het aanslagbiljet na_ 
··1 0ctober van het belastingjaar is gedag-
- teekend·, ~oeten worden betaald v66r den 

lsten April daaropvolgende. · Aanslagen, waar
. van het aanslagbiljet na 1 :Maart van het 
- belastingjaar is gedagteekend, moeten worden 

betaald binnen twee maanden na de dagtee
kening van het aanslagbiljet. Ook deze aansla
gen kunnen in twee gedeelten worden betaald. 

Zoodra een aangeslagene het Rijk metter
woon wil verlaten, is zijn a~nslag voor het 
geheel invorderbaar, onverminderd zijne aan
spraak op ontheffing. 

32. Vooi" de betaling van belasting door 
middel van postwissels, kosteloos voor aan
gesla.genen, wonende buiten de gemeente waar 
het ontvangkantoor gevestigd is, : worden 
door Ons regelen gesteld. 1· 

De strook van den wissel;i_n overeenstemming 
met dezen ingevuld" door een ambtenaar 
der posterijen onderteekend en· op het aanslag
biljet vastgehecht, geldt als bewiJs van be
taling., 

33. Indien de aangeslagene de verschul
digde belasting niet v66r of op de~ verschijn

. dag aanzuivert, zendt de ontvanger hem eene 
·gesloten waarschuwing om binnen drie dagen 
aan zijne verplichting tot betaling te voldoen., 

Indien op de waarschuwing de betaling 
niet volgt, doet de ontvanger h~m eene' gesloten · 

-aanmaning toekomen om binnen een nieuwen 
termijn van drie dagen. het verschuldigde 
te betalen, onder mededeeling, dat hij anders 
daartoe · zal worden ged wongen door het middel 
bij het volgend artikel bepaald. 

34. Tegen tlen aangeslagene, die geen ge
volg heeft gegeven aan de aanmaning ·bij het 
vorig artikel bedoeld, wordt door den ont
vanger een dwangbevel uitgevaardigd, mede
brengende het recht van parate executie. 

Het wordt beteekend en ten uitvoer gelegd 
op den voet en de wijze bij het Wetboek-van 
Burgeriijke Rechtsvordering ten aanzien van 
de ·tenuitvoerlegging van vonnissen en authen
tieke akten voorgeimhreven. 

De teirnitvoerlegging van -het dwangbevel 
kan niet worden geschorst dan door een verzet 
met redenen bekleed .. 

Het verzet wordt beteekend aan den ont
vanger, die het dwangbevel heeft uitgevaardigd 
en moet _ op straffe van · nietigheid 1,Jevatten 
keuze van domicilie binnen het · a1Tondisse
ment waarin het kantoor van ontvangst is 
gevestigd en dagvaarding voor de rechtbank 
van dat. ariondissement tegen een bepaalden 
rechtsdag, invallende binnen- den veertienden 
dag na de beteekening der dagvaarding. 

De terugvordering van betaalde· belasting 
heeft plaats bij ·dagvaarding van den- Minister 
van Financien voor de . a1Tondissements
rechtbank tot welker gebied · het ontvang
kantoor -behoort. De dagvaarding wordt be
teekend aan den ontvan:ger van dit kanto~r. 

Verzet en terugvordering kunnen niet zijn 
gegrond op eenig verweer, dat volgens artikel 

. 27 aan de beslissing van den Raad van beroep 
kan worden onderworpen, noch op het niet 
ontvangen van waarschuwing en aanmaning_ 

35. De belasting is verhaalbaar op de goe
deren van ·den aangeslagene, zoomede op die 
der vrouw, · ~ier vermogen voor de regeling 
der belasting geacht is met dat van -den aan
geslagene een geheel uit .te maken. 

36. Bij civerlijden van den aangcslagene 
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zijn de erven in hunne goederen voor het 
niet aangezuiverde gedeelte van diens aanslag 
aansprakelijk, ~oor zoover schulden van den 
boedel van .den aangeslagene te h unnen laste 
komen. 

De vorderingen tot betaling en tot terug
gaaf van belasting verjaren na verloop van twee 
jaar na de dagteekening van het aanslagbiljet. 

De tijd gedurende welken de aangeslagene 
zich metterwoon buiten het Rijk bevindt, 
telt voor de verjaring van de· vordering van -
belasting niet mede. 

37. ,Vij behouden Ons voor op grond van 
dwaling of verschoonbaar verzuim kwijt
schelding of vennindering te verleenen van 
den aanslag, van den aanslag tot navordering 
en van de verhooging in de artikelen 41 en 
49 gen_oemd, en te bepalen, dat de· in artikel 
47 bedoelde openbaarmaking achterwege zal 
blijven. 

Bij dezo uitnoodiging voegt de inspecteur 
zoo mogelijk een afschrif~ der ingeleverde 
aangiften betrekkelijk -de belastingjaren, waar-
over de navordering zich uitstrekt. . 

De tot de erfgenamen gerichte uitnoodiging 
kan worden gezonden aan de bij artikel" 42 
der Successiewet bedoelde woonplaats.- Zij 
kan, zoolang niet sedert de aangifte v~or het 
recht van successie twee rnaanden zijn ver
streken, tot de gezarnenlijke erfgenarnen, 
zonder uitdrukking van namen en ,Yoon

plaatsen, zijn gericht. 
De omstandigheid, dat de ·voorschriften 

van dit artikel niet zijµ· nageleefd, maakt den 
aanslag tot navordering niet ongeldig. 

Het eerste lid blijft buiten' toepassing, indie11 
door den belastingplichtige, of na zijn over
lijden door zijne erfgenarnen, schriftelijk wordt 
verklaard, dat zij tot de daarbii bedoelde op
heldering niet in staat zjjn, of indien zif nit• 
eiO'en beweO'ing schriftelijke mededeeling hebben 

NAVORDERING. ge
0

daan, da; de aanslag te laag is geschred of 

38. Bijaldien eenig feit grond oplevert voor ten onrechte is achterwege gelaten of vernie
het vermoeden, dat een aanslag ten onrechte tigd en de inlichtingen warden versti:ekt, 1100-

is achterwege gebleven of vernietigd of dat dig voor de regeling van .een aanslag -tot na
_een te lage aanslag is opgelegd, kan de te weinig vordering. 
geheven , belasting van den belastingplichtige 41. Behoudens het bepaalde in sirtikel 
of zijne erfgenarnen worden nagevorderd, zoo- 43 wordt de in een naderen aanslag te be
lang niet sedert den aanvang van het belas- grijpen belasting met het viervoud daarvan 
tingjaar drie Jaren z\jn verstreken. verhoogd; tenzij blijkt, dat slechts o,'.er een 

Ontstaat dit verrnoeden door een mernorie belastingjaar te weinig belasting is geheven 
van aangifte voor het, rec~t van successie, In geval van navordering over meer dan 
voor welker inleve.ring, overeenkomstig de een belastingjaar wordt de verhooging slechts 
bepalingen der Successiewet, uitstel is ver- ,toegepast op een der bedragen, die van den be
leend, dan wordt de termijn, binnen_ welken -lastingplichtige · te weinig zijn gehevei;i., · bij 
de aanslag tot navordering kan warden opge- -verschil op het grootste. 

,_legd, van rechtswege, met den tijd van het 42. Hij, die bezwaar heeft tegen den hem 
uitstel verlengd. opgelegden aanslag tot navordering, kan bin-

39. De vaststelling der aanslagen tot na- neri ·twee rnaanden na de dagteekening Yan het 
vordering is opgedragen aan den inspecteur, aanslagbiljet een met redenen omkleed be
in wiens dienstkring de oorspronkelijke · aan- roepschrift indienen bij den Ra~d van be
slag is opgelegd of verrnoedelijk een aanslag-j .roep voor de directe belastingen tot . wiens 
had moeten zijn opgelegd. , rechtsgebied de gerneente van aanslag behoort_ 

40.· Voordat de inspecteur een aanslag : De aanslag wordt door. den Raad gehand
•tot navordering vaststelt, is hij verplicht den i haafd, vernietigd of opnieuw geregeld. 
belastingplichtige of, indien deze is overleden, · De uitspraak is met redenen omkleecL. 
ieder der bekende erfgenarnen, benevens I Artikel 29 is niet toepasselijk. 
den executeur-testamentair of den _bewind- II 43. De Raad van beroep bepaalt, dat de bij 
voerder over zijne nalatenschap mededee_ling artikel 41 bedoelde. verhooging niet verschul
te doen van -het in artikel 38 bedoelde feit I digd zal zijn, indien-·er voor zoover .de aanslag 
en van het bedrag van het vermogen; dat ; te laag is geweest of achterwege is gebleven 
verrnoedelijk ten onrechte niet in aanrnerking ; ten gevolge van ·eene te lage schatting van 
is genomen, met uitnoodiging binnen een door ' den aangever, en de Raad tot de. overtuiging 
den inspeeteur te bepalen termijn van ten ' komt, dat die schatting te goeder trouw heeft 
minste een maand de opheldering te geven, plaats gehad_ · 
we_lke hij dienstig mocht achten. Toepassing van het eerste lid kan door -den 
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aangeslagene binnen twee maanden na de 
dagteekening van 'iiet aanslagbiljet schrif
telijk worden verzocht. Het verzoekschrift 
wordt als beroepschrift behandeld.-

De aangeslagene, die krachtens artikel 
42 in beroep wenscht te komen, kan in zijn 
beroepschrift' tevens het verzoek om toepassing 
van het eerste lid van dit artikel opnemen. 

· 44. Indien de aangeslagene is overleden, 
kan de erfgenaam, executeur-testamentair 

' of bewindvoerder, die tegen den aanslag is 
opgekomen, door den Raad worden uitge
noodigd, hetzij terstond, hetzij in eene nadere 
vergadering, de volgende verklaring af te 
leggen: · 

,,Ik verklaar, dat ik niet weet noch vermoed, 
dat papieren, behoorende .tot den boedel van 
N. N,, na zijn (haar) overlijden vemietigd 
of weggenomen zijn met het doel de bewijzen 

~ yan te lage aangifte v'oor de vermogensbelas
ting te doen verdwijnen. 

Ik. verklaar, dat ik de papie'ren van· dien 
boedel, voor· zoover voorhanden, onderzocht 
heh en dat ik noch door dat onderzoek, noch 
door eenige andere omstandigheid, van welken 
aard ook, weet of vermoed, dat de· aangifte 
van . N. N. voor de 'vermogensbelasting over 

. het belastingjaar . (een der belastingjaren) 
..... te laag is gedaan." 

Indien geene aangifte is gedaan; warden_ 
de woorden: ,,te Jage aangifte voor de ver
mogensbelasting" vervangen door : ,,te lagen 

45. De aanslagen tot navordering zijn in 
eens invorderbaar twee maanden na de dag
teekening van het- aanslagbiljet. 

Voor een aanslag tot navordering, die na 
overlijden van den belastingplichtige wordt 
vastgesteld en voor de verhooging van <lien 
aanslag, bedoeld in artikel 49, zijn de erfge
namen niet verder aansprakelijk dan ieder 
tot het beloop van. zijn , erfdoel, vermeerderd 
met het bedrag van hetgeen hem gelegateerd 
is. 

46. Met afwijking van hetgeen de R'egis
tratiewet 1917 en de Successiewet bepalen, 
zijn de ambtenaren der registratie en . der 
successierechten bevoegd voor de toepassing 
der bepalingen van <lit hoofdstuk, uittreksels 
uit hunne ·registers en afschriften van- of uit,
treksels uit memorien van aangifte voor het 
recht van successie rechtstreeks of d~or tus-
schenkomst van den inspecteur uit te reiken 
aan hen, die de bij artikel 40 bedoelde mede
deeling hebben cintvangen en aan de Raden 
van beroep· voor de directe belastingen." 

47. Iedere onherroepelijk vaststaande aan
slag tot navordering wordt van wege ·onzen 
Minister van Financien i:r;i. de Staatscoiirant 
openbaar gemaakt door aanduiding van naam, 
voomamen, beroep en woonplaats van den 
belastingplichtige en van het bedrag van den 
naderen aanslag. 

VERHOOGING VAN DEN AANSLAG. 

aanslag in de verm·ogensbelasting". Het slot 48,. Elk beroepschrift, ingediend krachtens 
. der verklaring luidt alsdan: ,,dat N. N. in artik~l 27 of artikel 42 moet, voor zoover 
· de vermogensbelasting over het belasting- niet beweerd wordt, d;t gee~ aanslag- had 

jaar (een der belastingjaren) .... te laag moeten zijn opgele_gd, ·zoodanig zijn ingericht, 
is aangeslagen," · dat daaruit eene conclusie kan worden getrokken 

Het formulier der verklaring wordt, ingeval ten aanzien van het bedrag, dat volgens den 
oorspronkelijk geen aanslag was opgelegd appellant had moeten warden geheven. 
of ingeval het een· vemietigden aanslag be- 49. Indien' de volgens de uitspraak van den 
treft, zoo noodig gewijzigd. Raad van beroep verschuldigde of terecht 

Orn geldige redenen kan de Raad toelaten, nagevorderde belasting het bij het vorig ar
dat een antler dan hij, die het beroepschrift tikel bedoelde bedrag te boven gaat, wordt 
heeft ingediend, krachtens eene bijzondere de aanslag verhoogd met vijf en twintig ten 
volmacht de verklaring aflegt. 

1 
horiderd van het verschil. Had volgens 

Van het afleggen der verklaring wordt den appellant geen aanslag mogen zijn opge
proces-verbaal opgemaakt, dat door hem, legd, dan strekt de verhooging zich uit tot het 
die haar aflegde, alsmede door den voorzitter geheele bedrag van den door den Raad gehand
en de leden van den Raad wordt onderteekend. haafden of vastgestelden aanslag. 

Het afleggen der verklaring heeft ten ge- Zij blijft achterwege, indien of voor zooveel 
volge, dat de aanslag wordt vemietigd. het beroep uitsluitend gegrond was op ver-

Wanneer de verklaring op de daartoe ge- keerde toepassing of schending der wet, als
dane uitnoodiging . niet wordt afgelegd of mede indien het beroep is ingesteld tegen 
het proces-verbaal dcior hem, die 'haar aflegde, een uitspraak, niet voldoende aan het · laatste 
niet wordt on\ierteekend, handhaaft de Raad lid van. artikel 25. 
den aitnslag. , Zij blijft eveneens achtenvege, indien en 
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v:oor zoover afwijking van de aangifte o~ na- 53. Hij, die eene aangifte, a]s, bedoeld bij 
vordering noodig is geweest ten gevolge van artikel 16, voor zich zelven of voor ren antler 
eene te !age. schatting van den aangever, opzettelijk onjmst of onvolledig doet, wordt, 
en die schatting naar h~t oordeel van den indien daaruit nadeel voor het Rijk · kan -on:t
Raad klaarblijkelijk te goeder trouw heeft ' staan, gestraft met gev:angenisstraf van. ten 
plaats gehad. i hoogste zes maanden. 

De nadere aanslag voor de verhooging De bepaling van het eerste lid' blijft buiten 
wordt vastgesteld door den -inspecteur, die ; toepassing, indien de aangever, zoolang het 
·den aanslag heeft opgelegd. I openbaar Jninisterie niet is verwittigd, uit 

50. Hij. die bezwaar heeft tegen den hem ' eigen beweging alsnog een juiste -en volledige 
opgelegden neicleren aanslag volgens het vorig , aangifte doet, mits : 
artikel, kan binnen twee maanden na de dag- ; hetzij de aanslag nog niet is vastgesteld 
teekening va,n het aanslagbiljet een met rede- I en de a,angever niet overeenkomstig art. 19 
ncn omklced beroepschrift bij den Raad van ' tot het geven van nadere inlichtmgen of tot 
bcroep indie~ien. het verleenen van inzage van boeken of andere 

bescheiden is uitgenoodigd ; 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

51. Voor het indienen van bezwaar-, verzoek
en be~oepschriften kunnen worden vertegen
woordigd: 

de erfgenamen van een aangeslagene door 
;een hunner, den executetir-testamentair of 
den bewinclvoerder over de nalatenschap; 

minclerjarigen en onder curateele. gestelclen 
.door hun wcttelijken vertegenwoordigcr. 

Alle bezwaar-, verzoek- en beroepschriften 
kunnen 'door .een gem_achtigde worden onder

_teekend. 
In alle bezwaar-, verzoek- en beroepschriften 

moet, indien degene, die voor zich zelf of als 
vertegenwoordiger optreedt, niet binnen het 
Rijk woont of gevestigd is, woonplaats binnen 
het Rijk worden gekozen. 

52. Het is aan ieder verboden om hetgeeh 
hem uit hoofde van zijn hetzij tegenwoordig 

_ hctzij :vroeger am bt, Ii.ope!ls den . aanslag van 
een in:gezetene in deze belasting of diens ver-

. mogen gebleken of medegedeeld is, verder 
'be)rnnd te maken dan v:oor de uitoefening van 

. zijn ambt, voor de invordering van eenige 
aan den lande verschu!digde -belasting, of voor 
de toepassing van eenig wetsvoorschrift · 
vorderd wordt: 

Hij, die opzettelijk de bij het vorig lid op-
, gelegde geheimhouding schendt, wordt ge

straft met gevangenisstraf van ten · hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden, met of zonder ontzetting 
van het recht om am_bten te bekleeden. 

Hij, aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding te wijteri is, wordt gestraft 
met hech tents van ten hoogste drie maanden of 
gcldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Geen vervolging · wordt ingesteld .clan op 
k]achte van hem, ten aanzien van wie,n de ge-
heimhouding is geschonden. · 

hetzij de aanslag te laag is vastgesteld. 
54. Met gevangenisstraf van ten hoogste 

twee jaren wordt gestraft : 
1 °. hij, die aan den inspecteur of den Ra·ad ·

van beroep opzettelijk een valsch of ver
valscht geschrift als bew:ijsstuk ~yerlegt ; 

2°. hij, die, nadat hem door den inspecteur 
of den Raad van beroep is gevraagcl· inzage 
te verleenen van boeken of andere bescheiden, 
die tot staving zijner aangifte of bewermg 
kunnen dienen of nadat zijn aanbod om in
zage van boeken of bescheiden te verleenen 
is aanvaard, aan dien inspecteur of Raad of 
aan den door den Raad· aangewezen deskun
dige, opzettelijk een valsch of vervalscht 
boek of antler geschrift ter inzage aanbiedt. 

55. Hij, die in de gevallen, bedoeld bij arti
kel 44, persoonlijk of door een bijzonder daar
toe gemachtigde opzettelijk eene valsche 
verklaring aflegt, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste twee jaren. · 

De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als misdrijven. 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. 

56. Outler vroegere belastingjaren worden 
in deze wet ook verstaan tijdperken van twaalf· 
maanden, · beginnende 1 Mei en · eindigende 
30 Apfil, voorafgegaan aan het tijdstip 1vaarop 
deze wet in werking treedt. 
· 57. De wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad 

11°. 22) op de -iuvordering van 's-Rijks dir_ecte 
belastingen is niet van toepassing op de in_ 
vordering van de vermogensbelasting. 

58. Deze wet treedt in werking den eersten 
Mei 1893. . 

WET VAN DEN 27sten ,JULI 1918 
(Staatsblad n°. 504). 

Art. 2. De wet. van 27 September 1892 
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(Staatsb/,ad n°. 223), zooals zij bij late.re wetten 
, is of mocht worden gewijzigd, zal kunnen 

worden aangehaald als: ,,Wet op de vermo
gens belasting". 

W aar in eenige wet sprake is van de wet 
op de vermogensbelasting wordt daaronder 
verstaan de wet van 27 September 1892 
(Staatsb/,ad n°. 223) op de vermogensbelasting, 
zooals zij door latere wetten is of mocht wor
den gewijzigd. 

3. Op Onzen last wordt de wet van 27 Sep-
. tember 1892 (Staatsb/,ad n°. 223) met de daarin 

door deze en andere wetten gebrachte wijzi
gingen in eene doorloopende reeks van arti
kele~ en met herziening van de daardoor 
noodig geworden verandering in. de verwij
zingen in het Staatsb/,ad geplaatst. 

4. Deze wet wordt geacht te zijn in werking 
getreden met den lsten Mei 1918. 

Voor het belastingjaar, dat" den lsten Mei 
1918 aanvangt, zal de-in artikel 14 der wet van 
27 Septembe,r 1892 (Staatsb/,ad n°. 223) bedoelde 
lijst worderi: opgemaakt v66r 15 Augustus. 
1918, zal het in artikel 15 dier wet bedoelde 
biljet v66r het einde van Augustus 1918 wor
den verzonden en zal in het. zevende lid van 
artikel 'i6 dier wet in plaats van ,,Juni" wor
den gelezen ,,September". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 Sep
tember 1918 (Staatsblarf, n°. 542). 

iVIij bekend, 
De 1ll inister van Financien, TREUB. 

q September 1918. · BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 9 
.Januari 1899 (Staatsblad n°. 43), zooals 
dat gewijzigd bekend is gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 29 September 1911 
(Staatsb/,ad n°. 307). S. 543. 

.\VIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, :Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
2 Augustus 1918 n°. 4397, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Overwegende, dat het wenschelijk is nadere 
wijziging te brengen in. Ons besluit van 9 Janu
ari 1899 (Staatsb/,ad n°. 43), zooals dat gewijzigd 
bekend is gemaakt bij Ons besluit van 2°9 Sep
tember 1911 (Staatsblad n°. 307); 

Den Raad van State g·ehoord, advies van 
20 _.\.ugustus 1918 n°. 23; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Staat,' Minister van "Binrienlandsche Zaken 
van 3 September 1918 n°. 7349, afdeeling Bin
nenlandsch"' Be~tuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art .. 1. · Artikel 2, derde lid, van Ons be

sluit van 9 Januari 1899 (Staatsblad n°. 43), 
zooals dat gewijzigd bekend gemaakt is bij 
Ons besluit van 29 September 1911 (Staats
b/,ad n°. 307), wordt gelezen als volgt: 

De . Centrale Commissie draagt, op eigen 
-initiatief of in opdracht · van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken,' het verzamelen, 
-bewerken en publiceeren van statistische op
gaven aan den Directeur van het Bureau op, 
aan welke opdracht d~ze-verplicht is te voldoen, 
behoU:dens, in geval van bezwaar tegen cene 
opdracht, op eigen initiatief der Commissie, 
beroep op Onzen genoemden Minister. 

Art. II. ' In artikel 17 van Ons voormeld · 
besluit worde; in plaats van de woorden ,,in 

· de N eder/,andsche Staatscourant geplaatst" ge
lezen de woorden ,,gedrukt en gepubliceerd" 
en worden in plaats van de woorden ,,in de 
N eder/,andsche Staatscourant wordt opgenomcn'_' 
gelezen de woorden ,,wordt gedrukt en gepu~ 
bliceerd". , 

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

's-Gravenhage, den 5den September 1918. 
WILHELMINA. 

De 211 inister van Staat, 
11finister v_an Binnenlandsche Zaken, 

CORT ¥. D: LINDEN. 
( Uitgeg. 24 Sept. 1918.) 

5 September 1918. BESLUIT, houdende beslissing 
da t een gemeen te-secretaris, die· tot bur
gemeester benoemd. wordt en kort daarna 
als secretaris ontslag vraagt, aanspraak 
heeft op een pensioensgrondslag gelijk 
aan de som der jaarwedden, aan beide 
betrekkingen op het tijdstip van in: 
gang· van het ontslag verbonden.· 

WIJ WILHELMINA 'ENZ-
0. : dat A. Vriend, secretaris tler gemeente 

Odoo:rn, bij Ons besluit van· 23 Dec. 1915, 
n°. 18, is benoemd tot burgemeester dier 
gemeente, welke betrekking· hij op 5 Jan. 
1916 heeft aanvaard zonder vooraf als sec
retaris te zijn ontslagen ; 

dat hem op zijn verzoek door den Raad 
der gemeente Odoorn bij besluit van 27 Jan. 
1916' met ingang van ,1 April 1916 ontslag 
als secretaris is verleentl, welk besluit Onze 
goedkeuring heeft verworven bij besluit van 

1 18 Fehr. 1916, n°. 42 ; 

•i 

9 
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dat Onze Minister van Financien. heeft te 
kennen gegeven; dat een gerneente-secretaris, 
-die enkele ·weken na, zijne benoerning tot bur
gerneester ontslag v·raagt als secretaris, voor 
·de , toepassing der pensioenwet voor de ge
m·eente-ambtenaren 1913 geacht moet worden 
de betrekking van bnrgemeester en , secre
taris niet gelijktijdig te hebben bekleed, wes
halve genoemde , Minister, den Pensioem:aad 
voor de gem.-ambtenaren gehoord, den pen
sioensgrondslag van A. Vrienci· ais bnrge

-meester van Odoorn in verband met de door 
hem in dit arnbt genoten wedde" met ingang 
van 5 Jan. 1916 op f 1800 en met ingang van 
1 April 1916 op f 2050 heeft vastgesteld; 

dat de belanghebbende da~rop heeft ver
zocht dat omtrent de beschik\ing tot vast
stellirig van zijn pensioensgrondslag het g·e
voelen worde ingewonnen van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de geschillen 
van bestn~r, aanvoerende dat hij op 5 Jan. 
1916 twee. pehsioepsgrondslagen had, e11 we! 
f 1800 als ·burgemeester en f 1200 als secre
taris, en dat derhalve ingevolge art. 20, 1 e 

lid, der pensioenwet voor de gem.-ambtenaren 
1913 zijn pensioensgrondslag als burgemeester 
op 1 April 1916 moet worden vastgesteld op 
hct gezamenlijk bedrag dier beide grond
slagen, alzoo op f 3000 ;1 

0. : dat wanneer een gem.-ambtenaar, die, 
twee betrekkingen gelijktijdig bekieedt, nit 
een dier . betrekkingen zonder recht op pen
sioen of" wachtgeld wordt ontslagen, inge
volge _art. 20, 1 e lid, der ~et de pensioens
grondslag in de betrekking die hij blijft be
kleeden wordt verhoogd met den pensioens
grondslag in de .betrekking waarnit hij is 9nt
slagen, tenzij door' hem binnen 3 maanden na 
het tijdstip van ingang van zijn ontslag is 
te kennen gegeven dat hij die verhooging 
niet verlangt ; 

dat A. Vriend, die van 5 Jan. 1916 tot 1 
April 1916 de betrekkingen van bnrgemeester. 
en secretaris te Odoorn in werkelijkheid ge
lijktijdig . heeft bekleed, met ingang van 
laatstgenoemden dag nit de betrekking van 
secretaris is ontslagen zonder recht op pen
sioen of wachtgeld en .dat door hem niet is ge
daan eene kennisgeving als hierboven bedoeld; 

dat mitsdien zijn pensioensgrondslag in 
de betrekking van bnrgemeester, die hij is 
blijven bekleeden, moet warden verhoogd 
met den IJensioensgrondslag in de betrekking · 
van secretaris waaruit hij is ontslagen ; 

dat hieraan niet in den weg staat dat de 
betrekkingen van bnrgemeester en• secretaris 

slechts gednrende korten tijd door hen~ gelijk-· 
tijdig zijn bekleed en evenmin van invloed 
is de omstandigheid dat Vriend spoeclig na 
zijne benoeming tot bnrgemeester ontslag 
als secretaris heeft gevraagd ; 

Gezien de pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den pensioensgrondslag van A. Vriencl met 

ingang van 1 April 1916 vast te stellen op 
f 3000. (Gem.-Stem.) 

7 Septeniber 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van het tijdstip van afslniting der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1916. 
s. 544 .. 

Bij dit beslnit is bepaald : clat de ,\lge
meene Rekenkamer de begrootingen over 
het dienstjaar 1916 in hare registers zal af
slniten op 31 December 1918. 

7 September 1918. BESLUIT, waa'rbij met 
wijziging van het Koninklijk besluit van ' 
9 Jannari 1913 (Staatsblad n°. 10) wordt 
bepaald, dat hot fort bij ·het Nieiiwe 
111eer geen vestingwerk meer zal zijn. 
s. 545. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :i\Iinister van 

Oorlog v-an 26 Juli 1918, Vde Afd., n°. 34; 
Gelet op artikel 3 der wet van 21 December 

1853 (Staatsblad n°. 128); 
Gelet op het Koninkl~jk besluit van 

1913 (Staatsblad n°. 10); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Augustus 1918, n°. 26); 
Gezien het nader rapport van _Onzen voor

noemden Minister van 4 . September 1918, 
Vde Afd., n°. 140; 

Hebben bcsloten en beslniten, dat, met 
wijziging in zooverre van het bovenaange
haalde besluit, het fort bij het Nieuwe .ilieer 
geen vestingwerk mecr zal -zijn. 

Dit beslnit treedt in werking op den tweeclen 
· clag na de dagteekening van het ·Staatsblad 
en , de Staatscourant, .waarin het besluit is 
geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is. belast· met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk tegelijker
tijd in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal ,~orden gezonden aan den Raad van .State. 

's-Gravenhage, den 7den September 1918. 
. \VILHELMlNA.'-

De 11iinister,van Oorlog, -I>E J0NGE
(Uityeg. 21 s;,Jt. 1918;) 
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9 September 1918. -BE~LUIT, tot vaststelling bijvoegse~s, bedoeld in arti~el 1, .op f 15 in 
van bepalingen nopens de vcrkrijgbaar- het jaar; 
,telling van drukwerken, welke door de 50_ de Handelingen van de Staten-Generaal 
_.\.lgcmeene Landsdrukkerij worden uit- met de Bijlagen op f 18 in het jaar ; 
gegeven. S. 546. · 6°. · de Handelingen van de-Statell'Generaal 

\VIJ WILHELMINA, EN_z. op f 6 in het jaar; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 7°. de Handelin'.gen der Eerste -Kamei; van 

Staat, lliinister van Binnenlandsche Zaken van de Staten-Generaal afzonderlijk op f 1 in. het 
5 September 1918, n°. 9$72 afdeeling Algemeen jaar; 
Secretariaat en Comptabiliteit; 8°. de bijvo_egsels, bevattende de akten van 

Gelet op het besluit van den Souvereinen Naamlooze Vennootschappen op f 6 in het jaar; 
Vorst van 18 December 1813, n°. 6 en op de · · 9°. de bijvoegsels, bevattende de akten van 
Koninklijke besluiten van 21 December 1851 Oooperatieve Vereenigingen op f 3 in het jaar; 
n~. 7, u·Januari 1881 n°. 2, 25 December 1881 100. de bijvoegsels, bevattende de statuten· 
n°. 6, 20 Maart 1883 n°. 22, 25 November 1903 van erkende Vereenigingen-op f 3 in het jaar; 
n°. 34, 30 Juli 1908 n°. 48, 19 Januari 1910 n°. uo. de bijvoegsels, bevattende Verslagen 
ll, 29 Januari 1915 n°. 25 en 25 November 1915 en Rapporten •op f 3 in het jaar; 
n°. 21 ;' 12°. de bijvoegsels, bevattende de Uit-, 

Medf gelet op het besluit van den .Souve- spraken van den Raad voor de Scheepvaart 
reinen Vorst van 18 December 1813 (Staats- op f 3 in het jaar; · · 
blad 1814 n°. 1) en op de Koninklijke besluiten 130_ de bijlage, betreffende de Prijscourant 
van. 21 Januari 1848 (Staatsblad n°. 1) en 15 der Effecten op f 2 in het jaar . 

. November 1888 (Staatsblad n°. 160); Abonnementcn op de~e uitgaven gelden voor 
Hebben goedgevonden en v~rstaan : een geheel jaar, met uitzondering van de sub 

te bepalen: 1 tot en met 6 genoemde, op welke uitgaven 
Art .. 1. llfot afwijking van· het bepaalde bij ook een abonnement _per kwartaal kan worden 

artikel 3 van het besluit van den Souvereinen verstrekt. 
Yorst van 18 December 1813 n°. 6, zullen de Bij ·het nemen van een abonnement in den 
bijvoegsels van de Staatscourant worden ge- loop van het jaar of van een kwartaal worden 
drukt in octavo met afzonderlijke volgorde der van _de reeds verschenen nummers of vellen 
.bladzijden van elke reeks wanneer zij bevatten: geen exemplaren verstrekt. 

a. akten van oprichting van Naamlooze De prijs der advertentien, voor zoover geene 
Vennootschappen; kostelooze plaatsing is voorgeschrcven, wordt 

.b. akten van Oooperatieve Vereenigingen; vastgesteld op 30 cent per regel. Aan den 
c. statuten van erkende Vereenigingen; boekhandel en aan advertentie-bureaux wordt 
d. Verslagen en Rapporten, -ten ware om op de prijs der advertentics eene korting van 

bijzondere redenen het drukken in antler for- 15 pet. verleend. 
maat gewenscht is ; B. voor afzonderlijkc nummers van : 

e. Uitspralrnn van 9"en Raad voor de Scheep.- a. de Staatscourant zonder de octavo-bij-
vaart. voegsels, sub 8 tot en met 12 bedoeld, 10 cent 

2. De prijs van de Staatscourant, van hare per nummer ; 
bijvoegsels, en van het verslag van de Hande- b .. van de octavo-bijvoegsels, sul) 8 tot en 
lingen der Staten-Generaal met de Bijlagen met 12 bedoeld, voor elke 8 bladzijden druks 
wordt vastgesteld als volgt : · of minder, 5 cent ; 

. .\.. bij abonnement voor : c. van de Bijlagen, sub 13 bedoeld, 10 cent 
1 °. de Staatscourant met alle daarbij be- per vel. 

hoorende bijvoegsels en van de Handelingen 0. voor afzonderlijke vellen van de 
van de Stateri-Generaal met de Bijlagen op Handelingen en Btilagen, sub p tot 
f 45 in het jaar; en met 7 bedoeld, 5 cent. 

2°. de Staatscourant. met alle daarbij be- 3. De ·prijs van de voor de beide Kamers 
hoorende bijvoegsels op f 30 in het jaar; der Staten-Generaal gedrukte stukken wordt 

30_ de Staatscourant zonder de octavo- vastgesteld op 2 cent per vel. 
bijvoegsels, bedoeld- in artikel. 1, doch met de 4. De prijs van· de stukken, betreffende de 
Handelingen, van de Staten-Gen_eraal en de , Wetsontwerpen der Staatsbegrooting met Me
Bijlagen op f 30 in het jaar; : morien van Toelichting !'in Uitgewerkte Staten 

4°. de Staatscourant zonder de octavo- : wordt ·vastgesteld op f 3,50 per exemplaar. 
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5. , De , prijs van d(! lijsten en plans der 
· . Staa.tsloterij wordt vastgesteld op 5 cent per 

e'Xemplaar. 
6. De prijs van het Staatsblad en van het 

register er op
1 

wordt ·vastgesteld als volgt : ·. 
a. v~or een aoonnement op het Staat~blad 

op·£ 5'per-jaar; ' ,. 
1 b.' voor het register . op het Staatsblad 

da.arenboven f 0,50; 
c. voor afzonderlijke nummers van.· het 

Staatsblad· f 0,026 ' voor elke vier bladzijden 
druks of minder.' .. 

Bij het nemen va:n- een · abonnemeri.t op liet 
· Staatsblad in den loop van bet jaar kunnen, 

vcior zoover voorr~dig, va~ de reeds verschenen 
nummers · exemplaren -, worden verstrekt, 

7. · De uitgifte van de drukwerken, 'met 
walker debiet de Algemeene Landsdrukkerij 
belast is of wordt, aan elders dan te 's-Graven
ha.ge gevestigden, l:ienevens de incasseering 
.van de daarvoor verschuldigde gelden;. wordt 
opgedragen aan .de Directeuren van de Post
kantore'n, die de ontvangsten deswege aan den 
Directeur der Algemeene Landsdrukkerij heb
ben te .verantwoorden. 
· 8. 'Dit besluit treedt in werking op 1 Janu
ari 1919. 

Op dien datum vervallen artikel 2 van het 
Konii:tklijk besluit van 21 December 1851, n°, 
7, en de Koninklijke besluiten van 11 Januari 
1881, n°, 2, 25 December 1881, n°. 6, 20 l\faart 
1883, n°. 22, 25 November 1903, n°. 34, ·30 
Juli 1908, n°. 48, 19 Januari 1910, n°. 11, 29 
Januari 1915, n°. 25 ,en van 25 November 1915, 

_ n°. 21,- benevens de Koninklijke besluiten val:l. 
21 Januari J848 (Staatsblad no. 1) en van 15 
November 1888 (Staatsblad n°. 160). 

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 

, de Algemeene Rekeukamer. 
's-Gravenhage, den 9den September 1918. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlan_dsche Zaken; 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK, 
. (Uitgeg. 24-Sept. 1918.) 

13 September 1918. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen·, · 'volgens · de wet 
van 4 April 1870 (Staat,sblad n°. 62), iaat- · 
stelijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad .n°. 240) en de wet van 5 De
cember 1881 (Staatsblad no. 185): 8. 547 .. · 

./ 

l3 September 1918. ~RREST van den Hoogen 
Raad. • 

Toepasselijkheid van de Huurcommissie
wet en van het K.. B. van 26 Mei 1917, 
S. 444, in zaken 'betreffend~ de Huurop
zeggingswet, voorzoover niet met laatst
g,moemdc wet onvereenigbaar. 

Beroep tot cassatie in het belang der wet 
verworpen tegen de bescbikking van den 
Kantonrechter, waarbij in hoogerberoep van 
een uitspraak der Ruurcommissie · betref
fende de toepassing der Huuropzeggings
wet een verzoeki,r niet-ontvankelijk is 
verklaard in zijn bero1ip · omdat niet in 
acht genomen waren eenige voorschriften 
van het K • .S: van 26 Mei 1917 (Stbl. 444). 

(Huuropzeggingswet art,· L) 

-Voorzitter: Jhr; ~Ir. W. H. de Savopiin Li:ihman. 

- Raden : Mrs. B. ·c. J. Loder, C. ci. Segers, 
H. Hesse en H. ~I. A. Savelberg. 

Conclusie v_an den Pr~cure~-Generaal . Mr. 
N oyon tot cassatie in het belang der wet. 

De Kantonrechter te Wageningen heeft in 
hooger beroep· van eene uitspraak der Huur
comrmss1e te ~ ageningen betreffende · de 
-toepassing van de Huuropzeggingswet (Wet 
van 25 Maart 19H!, S . .182) eenen verzoeker 
·niet-ontvaukelijk verklaard in zijn beroep 
omdat niet in acht genomen waren _e_enige 
voorschriften van het K. B. van- 26 Mei 1917 
(S: 444) gewijzigd bij dat van 28 Ma.art 1918, 
(S. 223), zulks blijkbaar op grond van de 
overweging die hem ook zich zelven bevoegd 
-deed verklaren,' . ofschoon het verzoek aan 
zijnen ambtgenoot te Arnhem gericht · was, 

-en wel d_eze, ciat de ffuuropzeggingswet en 
de Huurcommissiewet feitelijk moeten -worden 
beschouwd als wetten die elkander aanvullen . 

De Kantonrechter blijkt dus van oordeel 
te zijn dat genoemd K. B., _ofschoon het alleen 
een uitvloeisel is van art: 13 der Huurcom
missiewet; van toepassing· is OI) · het beroep 

·-van· uitspraken, gegeven- krachtens de Huur
opzeggin!i;swet . 

· Het ·komt mij voor dat ten deze onderscheid 
moet worden gemaakt._ Blijkens art._ 13' der 
Huurcommissiewet moet het K. B; . twee 
kategorieen van onderwerpen regelen: 1°. 
de instelling, de samenstelling en de ·taak der 
Huurco=issieen ·; 2°. de werkwijze van_ ·de 
Huurcommi~sie en de vormen van het beroep 
van hare uitspraken bij _den Kantonrechter. 

Nu de··Huuropzeggingswet de werkzaamheid 
- II 

-I 



5'27 13 S E l;' '1' E M B E R. 1918 

der Huurc.ommissieen uitbreidt tot het onder
werp der voorkoming van ontruiming van 
woningen, kunnen alle voorschriften sub. 1°. 
be.doeld geacht worden, voor zoover zij toe
passing- kunnen vinden, ook te treffen de 
Huurcommissieen, werkzaam met betrekking 
tot dat orn,lerwerp Doch dit is niet het geval 
met de bepalingen sub 2°. bedoeld; de Huur
comissiewet bevat omtrent de werkw:iize der 
Huurcommissieen niets, en omtrent het be
roep niet anders dan de, bepaling van art. 6 
die ·het beroep toekent, den termijn vaststelt, 
den bevoegden Kantonrechter aanwijst, voor
schrijft wat de Kantonrechter te do·en heeft 
en. het beroep van ;,;ijne uitspraken .bepaalt; 
al wat den vorm betreft is ter regeling overge
laten aan den algemeenen maatregel van 
bestuur in artikel 13 genoemd. De Huur
opzeggingswet daarentegen heeft omtrent de 
werkwjjze der Huurcommissieen en het beroep 
van hare uitspraken eigene bepalingen in 
art .. 1 sub 8 · en art. 3; wat de Huurcommissie 
heeft te doen wordt in laatstgenoemd artikel 
vastgesteld in de nummers 1 tot 5, en deze 
bepalingen worden bij nummer 6 verklaard 
op het. beroep overeenkomstige toepassing te 
vinden. 

Men heeft hier dus eene regeling bij de wet, 
waarbij niets aan eenen algemeenen maatregel 
van bestuur wordt overgelaten, zooda_t toe
passing van het K. B. van 20 Mei 1917 geheel 
is uitgesloten. 

De Kantonrechter, die .ilzoo ook op het niet 
bij hem ingestelde beroep geen :i:,echt had mogen 
doen, had in elk geval niet in achtneming 

· van de bij het meergemelde IC B. voorgeschre
vene vormen mogen vorderen. 

Als middel varr cassatie stellende : Schending 
van art. 3 der Huuropzeggingswet en ver
keerde toepassing van de artt. 53, alinea 3, 
80 en 82 van het' K. B. van 26 Mei 1917 (S. 
444) en van art. 22 van dat Besluit, zooals dit 
gewijzigd is bij a,rt. 1 van dat van 28 Maart 
1918, (S. 223) door niet-ontvankelijkverklaring 
van een beroep van eene uitspraak der Huur
commissie te Wageningen op grond dat de 
vormen bij de ~rtt. 53, 80, 82 en 22 voornoemd 
niet zijn. in achtgenomen, vorder ik de ver
nietiging · in het belang der wet van de uit
spraak van den Kantonrechter te· Wageningen 
van 15 Mei 1918 op µet beroep van de N. V. 
Nationaal Grondbezit van eene uitspraak 
tusschen haar en T. A. C. Schoevers op 25. 
April 1918 door de Huurcommissie te Wage
ningen gewezen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien de vordering vari den Procureur

. Generaal, strekkende tot cassatie fo het belang 
der wet van de ujtspraak door den Kanton
rechter te Wageningen van 25 Mei 1918 op het 
beroep van de N. V. Nationaal Grond_bezit 
van een uitspraak tusschen haar en T. A. C. 
Schoevers op ?5 April 1918 door de Huur
commissie aldaar gedaan ; 

0., dat de Kantonrechter bij de bestreden 
uitspraak het beroep van de uitspraak der 
Huurcommissie niet-ontvankelijk ·heeft ver
klaard op grond van het ontbreken van stukken, 
waarvan uit kracht van de artt. 82 en 53 in 
verb;.nd met de artt. 22 en '80 van het K. B. 
nari 26 Mei 1917 (S. 444) gewijzigd bij K. B. 
van 28 Maart 1918 (S. 223) de overlegging 
noodzakelijk, zou zijn; 

0., dat het cassatiemiddel berust op de 
stelling, dat die artikelen niet toepasselijk 
zijn, omdat ten aanzien van de werkwijze der 
Huurcommissie en de vormen van het beroep 
van hare uitspraken · bij · den Kantonrechter de 
Huuropzeggingswet, in tegenstelling tot de 
Huurcommissiewet, omtrent deze punten en 
wel in hare artt. 1 lid 8 en 3, eene :regeling 
geeft, waarbij niets aan een algemeenen maat
;egel van bestuur wordt overgelaten ; 

0., dat de Hooge Raad deze stalling. niet 
kan aanvaarden ; 

dat art. l lid 8 in ·zijn tegenwoordige redactie 
is ontstaan tijdens de openbare behandeling 
der wet in de 2de Kamer·der Staten-Generaal, 
toen het oorspronkelijke stelsel der wet werd 
prij~gegeven en de kennisneming der verzoek
schriften, in plaats van a,p.n den K,mtonrechter, · 
aan de Huurcommissie werd opgedragen ; 

dat toen· art. 6 der Huurcommissiewet op 
den voet is gevolgd, behoudens niet-overne
ming van. den eersten volzin van het 3de lid, 
welk voorschrift reeds elders in de Huurop
·zeggingswet, nl. in art. 3 lid 5, een plaats had 
gevonden, terwijl omgekeerd in evengenoemd 
art. 6 niet voorkomt de derde volzin van 
vorenbedoeld 8ste lid, die blijkbaar een te
rugslag is op het eerste lid van art. 1 ; 

dat,art. 1 lid 8 dus niet gezegd kan worden 
een uitvoeriger regeling te geven dan .het 
overeenk6mstige art: 6 uit de Huurcommissie
wet,: 

dat art. 3 der Huuropzeggingswet zich, met 
uitzondering van het eerste lid,' aansluit bij 
de artt. 11, 4 en 14 der Huurcommissiewet, 
terwijl alinea 1 tijdens de schriftelijke behande
ling in het gewijzigd ontwerp werd opgenomen 
in verband met een in' het Voorloopig Verslag 
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' voorkomende klacht omtr.ent het ontbreken 
eener procedur~-regeling; 

dat art. 3 in zijn gewijzigden vorm ·toen 
nag een onderdeel uitmaakte van de regaling, 
waarbij de Huurcommissie was uitgeschakeld, 
en dus zeker niet de bedoeling kon hebben om 
in .afwijking van de .Huurcommissiewet de 
procedure voor de Huurcommissie in haar I 
vollen omvang te regelen, terwijl uit niets I 
blijkt, dat. de regaling, zooals zij daar .lag, ! 

niet zoo noodig had mogen warden aangevuld I 

door andere ".oar de Kantonale rechtspraak I 
geldende bepalingen ; 

dat nil door' de nauwere aansluiting aa,;i de 

Huurcommissiewet de Huurcommissie . een 
taak kreeg, die nauwel:ijks in ·meer onder
deelen was geregeld dan in de Huurcoinmissie
wet zelve, 1naar dan oak de omvang dier 
regaling in de Huuropzeggingswet geen grand 
kan zijn om, waar de toepasselijkheid van 
voornoemd K. B. aanvaard wordt ten aanzien 
van instelling, , sai;nenstelling en taak der 
Huurcommissie, haar te verwerpen met betrek
ldng tot de beide •andere in art. 13 der Huur
commissiewet genoemde punten, terwijl oak 
een blik in de .regaling dier beide punten in de 
artt. 46~91 van het K. B. aantoont, dat de 
regaling, ·voorzooverre zij in de wet is· neerge
legd, bezwaarlijk volledig genoemd kan 
worden; 

. benden is toegelaten (Anders : · · Canel. 
0. M.). 

Bedrijfsschade van den erfpachter. Wat" 
geldt voor den eigend.om als het recht dat 
de meest volledige heerschappij over een 
zaak geeft, moet oak voor zakelijke rech ten 
gelden. · · 

Herekening van de gekapitaliseerde netto
huurwaarde door de bruto-huurwaarde te 
verminderen met den vroegeren lage.ren 
erfpachtscanon; daarmede is de tegen
woordige werkelijke waarde van het erf-
pachtsrecht ·bepaald. · 

Waardebepaling van den blooten eigen
dom. Ten onrechte heeft de Rechtbank 
geen rekening willen houden met stijging 
van den rentevoet ~inds het verleenen van 
het erfpachtsrecht en daardoor niet,gelet 
op daling van de gekapitaliseerde waarde 
van· ·den canon, zoodat de bloote eigendom 
niet op de tegenwoordige waarde is bepaald: 

Vonnis, wat dit laatste punt betreft, 
vernietigd. 

(0nteigeningswet 'art. 3, 40 en 47.) 

Voorzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savomin Lohman. · 

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, H. M. A. 
Savelberg en Jh.r. Rh. Feith. 

0., dat clan oak moet warden aangenomen, N. V. Hollandsche IJzer~n Spoorweg Maat-
dat de bedoeling van den vVetgever is geweest, - schappij, gevestigd en kantoor houdende te 
eene bedoeling die oak tot uiting is gekomen Amsterdam, eischeresse tot cassatie van een 
in het voortdurend zonder nadere omschrijving vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, 
melding maken van de Huurcommissie - om ; den 10 Juni 1918 tusschen partijen gewezen, 
alles wat ·zoowel ·door de Huurcommissiewet advocaat Mr .. W. A. Telders 
zelve als krachtens haar bij K. l3. omtrent de tegen: 
vijf ill ·art. 13 dier wet genoemde punten is 10. den Burgemeester van· Amsterdam, als 
bepaald, voorzoover niet met de Huuropzeg- die gemeente iri rechte vertegenwoordigende, 
gingswet over.eenigbaar, oak te laten gelden wonende te Amsterdam, verweerder, advocaat 
met betrekking tot de in deze wet· geregelde Mr. L. A. Nijpels 
stof; en 

0., dat uit dit alles volgt, 
niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

dat het middel 

(N •• T.) 

13 September lll18. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Afzonderlijke waardeering der schade
loosstellingen of vergoedingen toekomende 
aan den blooten eigenaar en aan den tijde
lijken erfpachter is met geen enkele wets
bepaling in strijd. 

. Rechtstreeksche en afzonderlijke toewij
zing der schadeloosstelling · of vergoeding 
aan in het geding 'Zijnde derde belangheb-

20. de N. V. J. G. Koppe's Scheepsagentuur, 
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, 
medeverweerster, advocaat Mr. J. H .. w. Q. 
ter Spill. 

~onclusie van den Procureur-Generaal ]VIr. 
.Noyon. 

Als cassatiemiddelen iijn in dit g·eding ge
steld: 

I. Schending van de artt. 151 Grondwet, 
18, 37, 40, 47 der 0nteigeningswet van 28 
Augustus 1851, (S. 125) . 

ie. door niet - zooals de aangehaalde 
wetsartikelcn bij onteigecing van met tijdelijk 
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erfpacht bezwaard onroerend goed voorschrij
ven - 'de sc~adeloosstelling door de onteigendo 
(lees : onteigenende) partij te betalen te bepa
len op de werkelijke waarci.e van het ter ontei
gening aangewezen goed, verschuldigd aan den 
in het KoniI\klijk Besluit, houdende eindaan
wijzing der perceelen, aangewezen eigenaar 
daarvan· en op aan den huurder van. dat goed 
verschuldigde vergoeding met begrooting van 
de VOTO'Oe<ling, wellce door dien eigenaar uit 
de hen~ toegekende schadeloosstelling aan den 
erfpacht~r zal zijn verschajdigd, doch door 
afzonderlijk te waardeeren en als schadeloos-· 
stalling door. de onteigenende partij verschul
digd toe te kennen aan den straks·genoemden 
eige~aar een vergoeding voor den blooten 
eigendom· en. aan den tijdelijken erfpachter 
een vergoeding voor het te niet gaan van zijn 
tijdelijk erfpachtsrecht; ' 

2•. door bij de bepaling van de voor het te 
onteigenen goed te betalen schadevergoeding 
mede rekening te houden met eene vergoeding 
aan den tijdelijken erfpachter voor : 

a. hoogere exploitatiekosten van een in plaaJ;s 
van het onteigende perceel op anderen erf
pachtsgrond te ·bouwen .nieuw perceel; 

b. verbouwingskosten van b~j den tijdelijken 
erfpachter in gebruik zijnde huisjes op door hem 
buiten het cinteigende g~ed gehumde steigers ; 

c. aanschaffing van meubilair vo01; bedoelde 
huisjes; 

d. huur van een kelder of onderstuk ter bewa
ring van goederen in die huisjes opgeslagen; 

e. aanstelling van, meer personeel, noodig 
geoordeeld omdat ten gevolgevandeonteigening 
de directeur der erfpach tster me·er · afwezig 
zal zijn van de straks bedoelde steigers ; 

/. verhuiskosten. · 
g. boete wegens vervroegde. aflossing hypo

theek en kosten van sluiten van een nieuwe 
hypotheek; 

h. kosten van sluiting van een nieuw erf-

nieuwe het hier gaat, op 1 Juli 1.918 ook zonder 
onteigening ZOU moeten worden afgelost en de 
uitspraak dezer onteigening eerst na 1 Juli 
1918 gew1jsde zal zijn .. 

IL . Schending of. verkeerde toepassing van 
de artt. 151 Grondwet en 18, 37, 40,. 47 der 
'Onteigeningswet van 28 Augustus 1851, 
(S. i25), door in de vijfde rechtsoverweging, 
na in de vierde · te · zijn uitgegaan van het 
stelsel dat de waarde van het perceel (waaronder 
de Rechtbank hlijkens de negende overweging 
verstaat het tijdelijke eifpachtsrecht) moet 
worden bepaald door kapitaliseering van de 
netto-huurwaarde daarvan - de bruto-huur
waarde te verminderen met het bedrag van den 
canon, verschuldigd onder vro.egere eripachts
voorwaarden in stede van die te verminderen 
met het bedrag van den tegenwoordigen (dat 
is de t~jdens de onteigening) verschuldigden 
canon, · waardoor de Rech thank niet heeft 
bepaald de tegenwoordige werkelijke waarde 
van het erfpachtsrecht, dat door de onteigening 
zal te. niet gaan. 

III. Schending en verkeerde toepassing van 
de artt. 151 Grondwet en 18, 37, 40 en 47 der 
Onteigeningswet van 28 Augustus 1851 (S. 125), 
door bij de bepaling der waarde van den bloo
ten eigendom van den grond de netto-opbrengst 
voor den eigenaar te kapitaliseeren naar den 
rentevoet, waarmede de canon bij de vroegore 
uitgifte van het erfpachtsrecht werd bepaald, 
en geene rekening te willen houden met stijging 
van den rentevoet sinds het' verleenen van het 
rccht en zulks terwijl de eigenaar voor den 
duur van het verleende erfpachtsrecht - tot 
1984 - slechts een canon op den lagen rente
voet zal ontvangen, waardoor de Rechtbank 
niet heeft bepaald de tegenwoordige werke~jke 
waarde van den blooten eigendom, <loch die 
ten tijde van het verleenen van. het recht. 

Het geding betreft de onteigening ten behoeve 
van de eischeres van een terrein toebehoorende 

. pachtscontract ; aan de gemeente Amsterdam en aan de tweede 
i. minder voordeelige exploitatie na de I verweerster in .. tijdelijke . erfpacht uitgegeve~. 

onteigening ; Bij het vonnis, waarvan beroep, is afzonderlijk 
zulks hoe,vel dit in strijd is met het onder i : berekend wat de onteigenende partij als schade

van. dit middel betoogde, daar in de aan den 
1

.loosstelling verschuldigd is aan de ~igenares 
eigenaar toe te kennen schadevergoeding geene ! en aan de erfpachtster, en deze WIJZe Yan 
persoonlijke schade. is begrepen en hoewel de I berekening wordt goedgemaakt met de rede
wet noch de Grondwet een zelfstandig recht ' neering dat art. 47 der Onteigeningswet we] 
voor den tijdelijken erfpachter op bedrijfs- : onderscheid maakt tusschen eehwigdurende 
schade kent .. ter~ijl in het bijzonder de onder g , en tijdelijke erpacht, maar alleen ten aanzien 
genoemde vergoeding niet is een noodzakelijk . van den te volgen procesgang, en niets voor
en rechtstreeksch gevolg der onteigening nu scprijft omtrent het stelsel van waardeering. 
naar feitelijk jg beslist, de hypotheek over De eischere~ had er reeds in eersten aanleg 
welker aflossing .en vervanging door eene op gewezen d_at deze 'wijze van toekenning 

1918. 
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van schadeloos~teiling is in strijd met art. 4 7. 
De wet kent in het algemeen slechts eene 

onteigende partij, den eigenaar van het goed, 
maar nevens dezen derde belanghebbenden, 
wier rechten .met betrekking tot het goed. door 
de onteigening, die het goed vrij van lasten 
en rechten daarop rustende doet overgaan, 

. worden aangetast en die tot bescherming' van 
·die rechten zich in het geding kunnen voegen ; 
zij worden daardoor echter niet onj;eigende 
partij, komen niet als gelijkgerechtigden nevens 
"de onteigende partij ·te staan, hun wordt niet ten 
laste van de onteigenende partij schadeloosstel
ling toegekend, maar het te niet gaan van hun 
recht, dat niet vciorwerp van onteigening is, 
wordt vergoed uit de schadeloosstelling aan de 
onteigende partij toegekend, dus door deze. Zoo· 
zeggen -de artt. 44 . tot 47 der Onteigeningswet. 

Wel_ is waar is voor de tijdelijke erfpacht 
niet gelijk voor erfdienstbaarbeden in · art. 44 
grondrenten en tienden in art. 46, opstal in 
art. 47, uitdrukkelijk gezegd dat de vergoeding 
uit de schadeloosstelling aan den cigenaar 
gevonden moet worden, maar hier geldt het 
algemeene beginsel, waaromtrent niet blijkt 
dat men er van heeft willen afwijken ; het 

1 weglaten van de betrokkene woorden wordt 
verklaard uit cl.e geschiedenis van art. 47, dat 
oorspronkeqjl,: in zijn eerste lid bepaalde dat 
eeuwigdurende erfpacht uit de schadeloos
stelling vergoed zou worden, en in zijn ·tweede 
lid hoe tijdelijke erfpacht berekendmoetworden, 
zonder dat daarbij herhaald werd en herhaald 

· behoefde te · worden tlat de vergoeding uit de 
schadeloosstellini; werd betaald, terwijl in het 
derde lid van opstal dit wederwel werd gezegd. 
Voor het maken van eene uitzondering op het 
algemeene stelsel bestond geene reden, en de 
Regeering gaf dan ook in de memorie van toe
lichting te kennen dat dit stelsel op tijdelijke 

· erfpacht van toepassing zou zijn. Door de 
w~jziging en omzetting van het artikel is nu het 
rerband tusschen de onderdeelen min of meer 
los geraakt, maar van eene wijziging van stelsel 
ten ·aanzien- van tijdelijke erfpacht is geen 
sprake geweest. (vgl. Boissevain-Dupuis, de 
Onteigeningswet blz. 116 en volgende). 

Bij de wijziging van art. 47 is men slechts in 
een opzicht van dat stelsel afgeweken : de be
klemde meier en de gerechtigde tot eeuwigdu
rende erfpacht worden nevens den eigenaar in 
het geding geroepen. Dit is niet te verwonde
ren; bij beklemming· en eeuwigdurende erf-

, pacbt is niet de eigenaar, wiens eigendomsrec~t 
zrnh feitelijk en 6economisch oplost in aanspraak 
op beklemhuur en can'on, de hoofdbelangheb-

bende, maar wel hij die feitelijk en voor altijd 
(behoudens verval van het recht) de, beschikking 
over het goed heeft : ware hot theoretisch niet 
onjuist, de wetgever had kunnen bepalen dat 
hij den meier en den erfpachter als de eigenlijk 
onteigende partij beschouwt, den, eigenaar als 
derden belanghebbende . 
. De Rechtbank hee~ nu alleen vergeleken 
het eerste en het derde lid van art. 47, en daaruit 
afgeleid dat hier alleen eene vraag van proce
dure bestaat, ma:ar zij had dit niet kunnen doen 
indien zij verder gezien had en eene vergelijking 
hadgemaakt tusschen de zakelijke rechten inhet 
algemeen en de beklemming en de eeuwigduren
de erfpacht ; zij had dan bevonden dater een 
verschil in beginsel is, dat ik reeds aanduidde. 

Er is aizoo gehandeld in strijd met art. 47 
door veroordeeling van de onteigenende partij 
tot schadeloosstelling aan den derden belang
hebbende, de erfpachter, met wie zij over de 
onteigening geenen strijd voerde, die in het 
geding tegenpartij was niet van haar, maar van 
de eigenares van het ·goed. 
. ,Door den verweerder is beweerd dat het 

eerste middel in zijn eerste onderdeel feitelij
ken grondslag ontbeert omdat de Rechtbank 
ten slotte toch de geheele schadelo'osstelling 
heeft bepaald en voorgeschre:ven w_at daaruit 
aan elke der partijen to~komt. Dit is onjuist; 
de Rechtbank telt wel de onderscheidene 
schadeloosstellingen op tot een -totaal, maar 
alleen om te· ko:inen tot vergelijking van het 
aangeboden'e en het toegewezene en daaruit 
af te leiden wie in de kosten veroordeeld moet 
worden, maar in het dictum van het vonnis 
stelt zij bet bedrag der schadeloosstelling vast, 
afzonderlijk voor de onteigende partij en de 
derde belanghebbenden, en verstaat zij dat 
na consignatie van het bedrag, dus ook van 
hetgeen de onteigenende partij aan de derde 
belanghebbende schuldig is, de inbezitneming 
zal mogen ·plaats vinden. De Rechtbank 
schept dus eene rechtsbetrekking tusschen de 
onteigenende partij en de derde belanghebbende, 
in strijd met de wet, en reeds daarom heeft de 
eischeres belang bij het eerste onderdeel van 
haar eerste cassatiomiddel. 

Het. is voor het slagen van het beroep dan 
ook onverschillig of het middel in· zijn tweede 
onderdeel voor zoover daarbij wordt opge
komen tegen het toekennen van vergoeding van 
bedrijfsschade en andere persoonlijke schade
elementen aan de erfpachtster; gegrond is.; 
immers indien aan de eischeres ten · onrechte . 
schadeloosstelling van de erfpachtster opge
legd is, kan de vraag wat aan deze vergoed 
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·moet worden alleen onderwerp van debat 
tusschen haar en de onteigende.partij zijn; de 
beantwoording van die vraag jg niet van in
vloed op de · waarde van · het onteigende 
goed op zich zelf, en deze alleen komt in ai:in
merking 'voor de bepaling van de door de 
onteigenende partij te geven schadeloosstelling. 

De rechten van derde belanghebbenden 
kunnen nimmer invloed hebben op die waarde; 
de vergoeding- voor het te niet gaan van die 
rechten komt ten laste van den eigenaar 
omdat zij de waarde van diens eigendomsrecht 
verminderen en hij dus volledig wordt scha
deloos gesteld indien de waarde dier rechten 
van die van het goed wordt afgetrokken. 

Indien dan niet de bloote eigendom aan den 
eigenaar moet worden vergoed maar de onbe
zwaarde eigendom, behoudens toekenning van 
een deel der schadeloosstelling aan derde 
belanghebbenden, dan zal een geheel antler 
stelsel van waardeering van hetgeen den eige
naa:r toekomt · moeten worden toegepast.; 
dan zal ook niet meer tusschen de onteigenende 
en de. onteigende partij, maar alleen tusschen 
deze en de derde belanghebbenden ter sprake 
komen naar· welken maatstaf in verband met 
den canon de waarde van het erfpachtsre'cht 

. berekend moet· warden. Daarom is er ·thans 
geen reden tot behandeling van het tweede 
middel ; en evenmin van het derde middel, 

' dat ook betrekking heeft op . de :waardeering 
van den blooten eigendom. Beide middelen 
hebben al!een beteekenis bij het onjuiste 
stelsel der Rechtbank. De eischeres heeft 
dan ook_ te recht bij de toelichting van deze 
middelen gezegd dat zij ze alleen subsidiair 
heeft voorgesteld. · 

In verband ·met het eerste onderdeel van het 
eerste cassatiemiddel concludeer ik tot ver
nietiging van het vonnis waarvan beroep. en 
terugwijzing van de zaak naar · de Arr.-Recht
bank te Amsterdam, om met inachtneming van 
het door den Hoogen Raad te wijzen arrest 
nader te warden behandeld en beslist met 
veroordeeling van de verweerders in de kosten. 

De Hoage Raad, enz. ; 

van_een perceel, volgens hot K. B. van aanwij
zing van 8 Mei 1916 n°. 10, omschreven als : 
Gemeente Amsterdam : 1 e huis en erf ter grootte 
van twee A:ren 69 centiaren, kadaster Sectie 
F. n°. 6270, met vermelding van de gemeente 
Amsterdam als eigenares en van de tweede 
~erweerster als erfp~chtster tot 14 Juni 1984; 

dat · de eischeres daarbij heeft gevorderd 
vaststelling· van het bedrag der schadeloosstel
ling, waarvoor Z\j aanbood de som van f 77,485, 
benevens aan de tweede V!!rweerster een huur
recht van een kantoor voor f 1 tot 1 :iVIei 1919, 
subsidiair bij splitsing, aan de eerste verweer
ster f 17,485, en aan de tweede f 60,000 buiten 
voormeld huurrecbt ; 

dat beide verweersters de aangeboden schade
loosstelling als te laag heb hen bestreden ; 

dat, nadat bij ·het vortnis van 3 December 
1917 een deskundigenonderzoek was bevolen 
ter opneming van de scbade door de onteige
ning aan gedaagde en derde belanghebbenden 
te veroorzaken, bij het bestreden eindvonnis, 
na een vergelijking van het totaal der sehade

· loosstellingen ad f 129,150 met het aanbod ad 
f 77,485 en overweging dat daarom de eische
resse in de kosten moest warden veroordeeld 
bij het dictum aan de eischeres akte van haar 
aanbod van huurrecht aan de tweede verweer
ster is yerleend en de onteigening van het 
perceel is uitgesproken, met vaststelling van 
het bedrag der schadeloosstelling voor den 
eersten verweerder q.q. op f 17,485, voor de 
tweede op f 107,465 en_ voor J. H. D, iCoppe 
als 3de belanghebbende op f 4200; 

0., dat ile Rechtbank tot de vaststelling der 
scbadeloosstelling ten behoeve van de tweede 
verweerster - wier erfpachtsrecht als een 
tijdelijk in den zil_l.. van art. 47 alinea 1 der 
Onteigeningswet werd aangemerkt - is ge
komen door kapitaliseering naar een rentevoet 
van 5 % der jaarlijksche netto-huurwaarde 
van den te onteigenen grand, welke huurwaarde 
verkregen werd door van de bruto-hnur~vaarde 
onder meer af te trekken een jaarlijksche.-. 
canon van f 699.40, en door aan het aldus 
verkregen kapitaal toe te voegen verschillende 
bed,agen als- vergoeding voor • bedrijfsschade 

0., dat uit het bestreden vonnis door de en andere indirecte schade, berustende op in 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam den lOden het vonnis 'omschreven factoren; 
Juni 1918 tusschen partijen gewezen, en het dat uit het bestreden vonnis nag blijkt, dat 
vonnis dierzelfde Rechtbank van 3 ·December de canon tiJdens de uitspraak van het vonnis 
1917, waarvan de overwegingen bij het be- wel 5 % hooger was en f 734.37 bedroeg, doch 
streden vonnis zijn overgeriomen en naa~ het- de aftrek van slechts £ 699.40 - het bedrag van 
welk het zich gedraagt, blijkt : · den canon zooals die in 1896 was vastgesteld ~ 

dat de eischeres te haren behoeve tegen de. · hierdoor werd· gemotiveerd, .dat ,,ten proces_se 
verweerders heeft gevorderd de onteigening vaststaat, dat de verhooging met 5 % is 
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, geschied als contrapraestatie voor het bedrag, 
dat de gerrieente bij het einde der erfpacht aan 
den erfpachter zal geven voor het verlies van 
den opstal, waarnit volgt, dat nu door de ont
eigening de verplichtingen wegvallen, welke 
de voorwaarden a.an de gemeente opleggen, 
het wegvallen van de vergoeding daarvoor 
geen schade oplevert" ; 

0. dat de Rechtbank ter bepaling van de 
schadeloosstelling t~n behoeve van den eersten 
verweerder q.q. - den blooten eigenaar -
al~ grondslag heeft genomen den hiervoren 

· bedo.elden canon gekapitaliseerd naar een 
rentevoet van 4 % en heeft overwogen, dat 
zij zich te <lien aanzien vereenigde met het 
oordeel der deskundigen ,,niet met het gevoelen 
van den raadsman van eischeres, die de rente
voet van 4 ½ % wil toepassen, omdat hij inmid
dels gestegen is en ongeveer deze rente geldt 
Y0or soliede belegging : ten onrechte omdat de 
canon destijds is berekend naar 4 % en bij aan
neming van een anderen rentevoet een andere 
canon- zou genomen zijn, zoodat de uitkomst 
der waardeering dezelfde zon gebleven zijn" ; 

dat de Rechtbank hierop evenwel nog on
middellijk laat volgen een overweging, waarin 
o." m. voorkomt : ,,dat die raadsman terecht 
heeft opgemerkt, dat de waarde van den 
blooten eigendom is toegenomen, nu de termijn 
van mogelijke beeindiging van het erfpachts
recht eenige jaren is naderbij gekomen, terwijl 
de waarde van het recht van erfpacht in gelijke 
mate is afgenomen ; dat de Rechtbank echter 
met beide factoren voor zoover noodig heeft 
rekening gehouden" ; 

dat de Rechtbank voorts in een weder
legging is getreden van de stelling der eischeres 
dat enkel aan een eigenaar, die nit zijn eigendom 
wordt ontzet, bedrijfsschade kan toegekend 
worden in verband met de gangbare opvatting, 
dat het recht daarop steunt op art. 151, vroeger 
147 der Grondwet en dat zulks dus niet aan 
den erfpachter mag worden vergoed ; 

terw:ijl ei_ndelijk de Rechtbank in verband 
met de_ vraag of de tweede verweerster recht 
heeft op 'f 515 voor te betalen boete wegens 
vervroegde aflossing der hypotheek van de 
Vaderlandsche Hypotheekbank te 's-Graven
hage over een nog onafgelost bed.rag van 
f 22,880, overweegt : 

,,dat hiertegen wel bezwaar is~emaakt 
door eischeres, op grond dat deze hypotheek 
volgens de · akte zonder boete ' kan worden 
afgelosj; op 1 Juli 1918, doch dat dit bezwaar 
is ongegrond, om_dat het geenszins zeker is 
dat op dien dag dj.t vonnis in kracht van 

' 

gewijsde zal zijn gegaan en de 2de gedaagde het
geld in handen zal hebben, t'erwijl zij bij gebreke 
daarvan wellicht schulden zou moeten maken 
om deze schuld af te lossen ; dat op denzelfden 
grond van die gedaagde niet kon warden ' 
gevorderd de hypotheek drie maanden te 
voren op te zeggen" ; 

0-, dat door de eischeres tegen het bestreden 
vonnis wordt opgekomen met de navolgende 
drie middelen van casatie: zie concL ·Proc.-Gen.; 

0., ten aanzien van het eerste middel : 
dat door de tweede verweerster ter bestrijding 

daarvan is aangevoerd, dat het feitelijken 
grondslag zou missen, vermits ,slechts een 
schadeloosstelling zou z~jn toegekend met 
bepaling van het bedrag, dat ·daaruit aan haar 
toekomt, doch dat deze lezing niet is overeen 
te brengen met den inhoud van de bestreden 
uitspraak, die hiervoren is medegedeeld ; 

0., a4mn met betrekking tot het eerste 
onderdeel van het middel : 

dat daarbij in de eerste plaats wordt ·be
weerd, dat het den Rechter niet zou vrijstaan 
afzonderlijk te waardeeren de schadeloosstel
lingen of vergoedingen toekomende aan den 
blooten eigenaar en aan den tij\lelijken erf
pachter, doch ten onrechte ; 

dat immers zulk een afzonderlijke waar
deering met geen enkele wetsbepaling in strijd 

1 

is en voor toepassing van art. 44 der Onteige
ningswet ten aanzien van erfdienstbaarheden 
zelfs noodzakelijk is, waarnit volgt, dat ook 
het stelsel der wet geen verbod van afzonder
lijke waardeering meebrengt ; 

dat voormeld onderdeel van' het rniddel in 
de tweede plaats bernst op de stelling, <lat de 
Rechter enkel aan den te dagvaarden eigenaar 
schadeloosstelling zou mogen toekennen en 
dan slechts ter waarde van het ter onteigening 
aangewezen goed, met begrooting van dedaaruit 
aan den erfpachter verschuldigde vergoeding; 

·o., daaromtrent en wel vooreerst met 
betrekking tot de bewering dat enkel aan den 
eigenaar schadeloosstelling zou mogen . warden 
toegewezen ; · 

dat dit stelsel inderdaad in art .. 3 der Onteige
ningswet ~vordt gehuldigd en dan ook daarbij 
is bepaald, dat zij,- die beweren eenig recht op 
de te onteigenen 7iaak te hebben hun recht 
alleen kunnen uitoefenen op de schadever- ' 
goading, die aan de als eigenaars te dagvaarden 
personen worcl.t toegekend, indien die derde 
belanghebbenden na tegenspraak van hun 
recht niet als partij in het geding warden 
toegelaten ; 

dat dit stelsel echter niet mag worden nit-
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'gebreid tot het geval waarin, zooals hier, een 
rechthebbende op een zakelijk -recht, een tijde
lijk erfpachtsrecht, naast den eigenaar in het 
geding is, en diens recht door geen der partijen 
is tegetigesproken ; 

dat toch, waar art. 3 der 0nteigeningswet 
aan een derden belanghebbende toestaat onder 
zekere voorwaarden als partij in het geding op 
te komen, er geen aannemelijke grond is om 
a&n die aldus toegelaten partij · de schadever
goeding, waarop zij recht heeft, niet rechtstreeks 
en afaonderlijk toe te w~jzen ; 

·dat alleen anders zou mogen worden geoor
deeld, indien deze afwijking van de bepalingen 
van het gewone ·recht, die volgens art. 4 der 
0nteigeningswet in het algemeen van toepas
sing zijn, door eenige wetsbepaling werd ge
rechtvaardigd ; 

dat in de beide eerste leden van art., 47 
zulk een bepaling niet te vinden is, daar de 
tegenstelling tusschen deze leden en het derde 
lid van datzelfde artikel hierin bestaat; dat- bij 
eeuwigdurende e.fpacht en beklemming ook 
de erfpachter en de beklemde ineier in het 
geding moeten worden geroepen - waaruit dan 
als noodzakelijke consequentie volgt, dat hunne 
schadeloosstelling afzonderlijk wordt begroot -
maar dat bij tijdelijke erfpacht en opstal van 
zoodanige oproeping geen sprake is en de 
onteigenaar kan afwachten of zij in het geding 
zullen tusschenkomen ; 

dat nit dit verschil niet voortvloeit, dat zoo 
zij opkwam, de tijdelijke erfpachter of opstaller 
enkel zich zouden kunnen verhaleµ op de 
schadeloosstelling, die in haar geheel aan den 
eigenaar wordt toegekend, hoedanige beperking 
ook in de in - alinea 2 voorkomende woorden 
,,nit de schadeloosstelling", dit is : de door den 
onteigenaar te betalen som, niet- kan zijn 
gelegen, gelijk dit wel het geval is ten aanzien 
van de rechten van den hypotheekhouder, 
maar dit dan ook in art 43 uitdrukkelijk 
wordt gezegd ; 

0., dat ter verdediging van de mede in het 
middel vervatte stelling, dat de 'schadeloosstel
ling nooit meer zou mogen bedragen dan de 
waarde van het ter onteigening aangewezen 
go,ed, bij pleidooi is betoogd, dat de 0nteige
ningswet in aansluiti~g aan art. 147 der Grond
wet van 1848, alleen toelaat onteigening van 
perceelen en niet van zakelijke rechten en dat 
dit stelsel zciu meebrengen, dat een onteigenaar 
nooit meer zou hebben te betalen dan de volle 
waarde van het onbezwaarde goed, doch niet 
die van de daarop rustende rechten, die wel 
te niet gaan maar niet onteigei:J.d worden, doch 

dat dit betoog geen steun kan verleenen aan de 
reeds weerlegde bewering, tot staving waarvan 
het mede was aangevoerd, daar het niets 
beslissen kan omtrent de vraag aan wien de 
vergoeding of schadeloosstellingen moeten 
warden toegewezen, doch eiikel van belang is 
voor de vraag hoeveel zij mogen· bedragen ; 

dat overigens het betoog de stelling, waarop 
door de eischeresse beroep wordt gedaan, niet 
rechtvaardigt; 

dat immers, al moge afzonderlijke onteigening 
van zakelijke rechten niet mogelijk zijn, de 
0nteigeningswet niettemin die rechten bij 
verschillende bepalingen beschermt, zoodra 
een geding wordt gevoerd tot onteigening van 
een goed, waarop zij rusten, en die bepalingen 
ook beslissend zijn voor den omvang der to·e te 
kennen vergoedingen ; 

dat 1p.et name .in het eerste lid van art. 47 
der 0nteigeningswet is voorgeschreven, dat 
de deskundigen de vergoeding aan den orf
pachter bij tijdelijke erfpacht verschuldigd, 
moeten begrooten en daarbij letten op de1i 
tijd dien het recht waarschijiilijk zou hebben 
geduurd, en noch nit dat noch nit eenig antler 
ar.tikel is af te leiden, dat het totaal der aan den 
blooten eigenaar en aan den erfpachter toe .te 
kennen vergoedingen, de volle waarde van het 
onteigende goed niet zouden mogen overtreffen ; 

dat integendeel nit art. 44 en het derde lid 
van art. 47 blijkt, dat bij erfdienstbaarheden, 
eeuwigdurende erfpacht en beklemming, die 
vergoedingen wel boven de volle waarde van· 
het onbezwaarde goed mogen, gaan en het 
onaannemelijk is, dat zulks voor t~jdelijke 
erfpacht en opstal anders zoU: zijn ; 

dat evenmin voor de stelling der eischeres 
steun is te vinden. in den daartoo door haar 
raadsman aangevoerden grand, dat vergoeding 
voor verlies van rechten geen onteigening 
daarvan is, daar deze grand we! er toe zou kun
nen leiden om n·iets voor het verlies te vergoe
den -. wat de wet evenwel niet Iieeft gewild -
doch niet om niet ten volle te vergoeden ; 

dat derhalve het eerste onderdeel van het 
middel niet tot cassatie kan leiden ; 

0., dat dit ook geldt van het tweede onder-. 
deel van het middel ; . 

1 

dat voor zoover dit hierop -steunt, dat de 
daarin 'bestreden beslissingen in strijd zouden 
zijn met hetgeen bij het eerste onderdeel is 
betoogd, het reeds in het voorafgaande zijn 
weerlegging vindt ; · 

dat het voor het overige steunt op de stel
ling, dat de bepaling van art. 147 der Grondwet 
van 1848, zooals dit bij de totstandkoming 
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der 0nteigeningswet luidde, dat niemand 
van zijn eigendom kan warden ontzet dan tegen 
volledige schadelooss'telling, alleen van den eige
naar, wiens recht in art. 625 B. W. is omschre
ven, geldt en dat in die bepaling dus wel de 

. onaantastbaarheid van den eigendom doch 
niet die van · de overige zakelijke rechten is 
neergelegd ; 

dat deze stelling echter geen steun viudt 
noch in de geschiedenis noch in de reden dier 
bepaling, welke laatste meebrengt, dat, wat 
voor den eigendo'm als het recht dat de meest 
volledige heerschappij. over een zaak geeft, geldt, 
ook voor de zakelijke rechten moet geldcn; 
' dat dit ook de opvatting der 0nteigenings

wet is gewcest, daar zij bij een procedure tot 
onteigening van een perceel niet alleen de 
schadeloosstelling aan den eigenaar toe te 
kennen heeft geregeld, maar. ook die van . de 
rechthebbenden op zakelijke rechten heeft 
verzekerd, waartegen niet afdoet, dat die 
rechten nict in dien zin warden onteigend, 
dat zij op den onteigenaar ·overgaan, doch 
sl,echts door de onteigening te niet gaan ;' 

dat waar nu de pnteigeningswet aan hen, 
die een recht van tijdelijke erfpacht op een te 
onteigenen goed hebben, schadeloosstelling 
wegens het verlies daarvan zonder eenige 
beperking ~aarborgt, er geen reden is om aan 
zulk een rechthebbende niet even goed als 
aan den eigenaar toe te kellI\en de bij gemeld 
artikel der Grondwet bedoelde volledige 
vergoeding van alle schade, die hij door be
doeld verµes lijdt, dus ook de· zoogenaamde 
bedrijfsschade, waaronder door de Rechtbank 
is begrepen de schade, die het gevolg is van 
de in. het tweede onderdeel van het middel 
opgesomde factoren ; 

dat bij dit onderdeel naast de reeds onge
grond bevonden' algemeene, geen meer bizon
dere bezwaren tegen het in aanmerking nemen 
dicr factoren als grondslagen voor schade
vergoeding. zijn aangevoerd, behalve tegen den 
factor sub g omschreven, zoodat enkel het daar
tegen gericht bezwaar kan warden onderzocht; 

dat dit bezwaar niet kan opgaan, omdat 
feitelijken grondslag mist de stalling waarop 
het berust, dat feitelijk zou zijn beslist, dat de 
hypotheek op 1 Juli 1918 ook zonder onteige
ning zou moeten warden afgelost, terwijl immers 
het boven weergegeven betoog der Rechtbank 
hierop neerkomt, dat, indien de tweede ver
weerster zou willen gebruik maken van haar 
bevoegdheid am op 1 Juli 1918 af te lossen, zij drie 
maanden tevoren had moeten opzeggen, doch dat 
niet van haar gevorderd 'kon warden, waar zij 

niet zeker wa~, dat zij op genoemden dag · de 
voor de aflossing noodige gelden in handen 
zou hebben; 

0., met betrekking tot het tweede middel : 
dat de Rechtbank de gekapitaliseerde netto- . 

huurwaarde berekend heeft door de bruto
huurwaarde te verminderen antler meer met den 
vroegeren lageren erfpachtscanon, op grand dat 
van den lateren hoogeren erfpachtscanon het 
meerdere door de tweede verweerster was ,te 
betalen als vergoeding van een contrapraestatie, 
vergoeding van .opstal na afloop van het erf
pachtsrecht - welke als gevolg van de ont
eigening zou verloren gaan ; 

, dat, gelet op· de in deze ov'erweging feitelijk 
1 

vastgestelde gegevens, wel degelijk de tegen
woordige werkelijke waarde van het erfpachts
recht door de· Rechtbank is bepaald en terecht 
is aarigenomen, dat de verhooging van den 
canon bij die waardebepaling niet voor afirek 
van de· 1:Jruto-huurwaarde 'in aanmerking kwam; 

dat de Recl).tbank oqk wei den hoogeren 
canon had kunnen aftrekken om tot kapita
lisatie over te gaan, doch dan 'aan het verkregen 
bedrag had moeten toevoegen de tegenwoordige 
waarde van de anders in 1984 door de gemeente 
te betalen vergoeding ; 

dat tegen de door haar gevolgde methode, 
waardoor langs een anderen weg hetzelfde 
resultaat werd bereikt echter geen wettelijk 
bezwaar bestaat en dit met name niet te 
vinden is in de als geschonden of verkeerd 
toegepast voorgestelde artikelen ; 

dat hieruit volgt, dat oak het tweede middel 
is ongegr.ond,; 

0., dat daarentegen het derde middel is 
gegrond; 

dat immers de Rechtbank, door blijkens de 
hiervoren .aangehaalde negende recht.soverwe
ging geen rekening te ~illen houden ·met stij
ging van den rentevoet sinds het verle"enen 
van het recht, niet heeft gelet op daling van 1e 
gekapitaliseerde waarde van den canon door 
haar tot grondslag· van de waardebepaling van 
den blooten eigendom genomen, en dus dien 
eigendom niet op de tegenwoordige waarde 
heeft bepaald ; 

dat nu wel in de hiervo.ren aarigehaalde 
tiende overweging wordt gezegd. dat mede is 
gelet ·op de daarin verinelde factoren, doch 
zulks niet wegneemt, dat tot de waardebepaling 
niet · heeft medegewerkt een factor, die bij d~ 
door de Rechtbank gevolgde methode <;laarvoor 
in aanmerking moest warden genomen ; 

0., dat derhalve het bestreden vonnis moet 
worden vernietigd ; 

I 



0., dat de tweede verweerster zich ten aan
zien van de gegrondheid van het derde middel 
heeft gerefereerd ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam den l0den Juni 1918 tusschen 
partijen gewezen, doch alleen ten aanzien van 
voorschreven punt : 

Verwerpt het beroep voor het overige ; 
Wijst de zaak terug naar de Rechtbank, ten 

einde, met inachtneming van dit arrest opnieuw 
te worden onderzocht en afgedaa1_1. (N. J.) 

16 September 1918. BESLUIT, houdende regeling 
van de opleiding van landmeters. f-. 548. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze. Ministers van Laridbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financien van 11/17 Juli 
1918, Directie van den Landbouw, n°. 6980, 
lste Afdeelmg, n°. 53, Afdeel,ing Hypotheken 

-en Kadaster ; 
Overwegende, dat van Rijkswege de oplei

ding van lancimeters ter hand behoort te 
·warden genomen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Augustus 1918, ·n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2/11 September 1918, 
Directie van den Landbouw, n°. 9616, lste 
Afdeeling, n°. 72, ·Afdeeling Hypotheken 
en Kadaster ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Van Rijkswege·_ wordt te Wage

ningen gelegenheid gegeven tot · het volgen 
van een driejarigen cursil~- ter· opleiding van 
landmeters. · 

2. Het onderwijs aan den cursus is. inge
richt overeenkomstig het bij dit besluit be
hoorende leerplan. 

De lessen vangen aan op den derden Dinsdag 
der maand September. · 

Jaarlijks bestaan drievacantien, welkesameµ
vallen met die der Landbouwhoogeschool. 

3. Het onderwijs aan den cursus · wordt 
gegeven door de docenten in de betrokken 
leervakken aan de Landbouwhoogeschool. 

·Voor zooverre het geven van onderwijs 
door andere dan aan genoemde hoogeschool 
verbonden leerkrachten noodig mocht blij
ken, worden deze door Ons benoemd, _ ge
schorst en ontslagen. 

Het verdere personeel van den cursus wordt. 
. door Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 

en Handel benoemd,_ geschorst en ontslagen. 
4. Behoudens het bepaalde bij het vol-

1918 

gentle artikel, kan het onderwijs ,tan .den 
cursus worden gevolgd door alien, die door 
den rector-magnificu_s d~r Landbo,uwhooge
school voor volledig ·onderwijs a~n die hooge-
school zijn ingeschreven. i · 

5. Tot het volgen van 'het onderwijs in het 
tweede studiejaar wordt bovendien vereischt, 
dat men het examen; aan het einde van het 
eerste studiejaar d~or d!3 betrokken docenten 
af _ te nemen en looperide · ove:i: de in dat jaar 
onderwezen vakkeri~ met goed gevolg heeft 
afgelegd. Tot het hier bedoelde -examen wordt 
ieder toegelaten, die bevoegd is tot het afleg
gen van het propaedeutisch examen aan de 
Landbouwhoogeschool.. 

Tot het volgen van · het onderwijs in het 
derde studiejaar wordt bovendien vereischt, 
dat men het examen, aan het einde van het 
tweede studiejaar door de betrokken docen
ten af te nemen en loopende over de in dat jaar. 
onderwezen vakken,' met goed . gevolg heeft 
afgelegd. Tot laatstbedoeld ·examen wordt 
ieder toegelaten, die het examell, aan het 
einde van het eerste-- studiejaar af te nemen, 
met goed gevolg heeft afgelegd. 

6. Telken jare wordt aan allen, die het 
examen, aanhet eindevanhet tweede studiejaar 
af te nemen, met goed gevolg hebb\3n afgelegd, 
gelegenheid gegeven tot het verkrrjgen van 
het diploma van landmeter_door zich te onder
we~e~ aan een openbaar .exam~n, loopende over 
de in het derde studiejaar onderwezen vakken. 

Dit examen wordt afgenomen door eene 
. commissie, bestaande · uit de betrokken <lo
centen, · zoo noodig aangevuld door andere 
des kundigen, aangewezen door Onzen Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Deze deskundigen :genieten vergoeding van 
reis- en verblijfkosteri benevens vacatiegelden, 
tot een door Ons te bepalen bedrag. 

De ·commissie _wijst uit haar midden een 
voorzitter en een secretaris aan.- ----· 

7 .. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteeke:iring van 
het Staatsb/n,d, waarin het is geplaatst. 
. Onze ~~inister 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 16den S~tember 1918. 
WILHELJVIINA. 

De 1rlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIN. 

De 11finister van Financien, DE VRIES. 

. (Uitgeg. 1 Oct. 1918.) 
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16 September 1918. BESLUIT, houdende 
beslissing dat aan eene verordening 
op het beheei· van een gemeentelijk be
drijf door Ged. Staten goedkeuring alleen 
kan onthouden worden op gronden, die 
verband houden met de inning der ont
vangsten en c_le betaling · der u_itgaven. 

WLJ WILHELMINA, ENZ. 

· Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den . Raad der gefneente Huizen tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Noordholland 
van 10 April 1918, n°. 153, waarbij goed
keuring is on.tbouden aan zijn besluit van 
13 Nov. 1917 tot wijziging en aanvulling der 
verordening op bet bebeer van bet gemeente
lijk -gasbedrijf, waarbij o.m. die verordening 
van toepassing wordt verklaard voor het 
~lectriciteitsbedrijf ; 
. Den Raad van State, enz. ; 

0. : dat het ·be'sluit van Gedep. Staten ste1mt 
op de overweging, dat in de bovengenoemde 
verordening vap · den Raad der gemeente 
Huizen van 13 Nov. 1917 de bepaling ont-
breekt: · 

a. dat de· jaarlijksche afschrijving op de 
waarde der be_zittingen van de bedrijven 
ten minste even groot zal zijn als de verplichte 
jaarlijksche aflossing van de kapitalen, die 
ten beboeve 'der betlrijven zijn geleend; 

b. dat de door de bedrijven gemaakte 
winst ten behoeve der bedrijven zal worden 
gereserveerd ; 

. 
dat ~ij voorts we! is waar bij besluit van 

25 Nov. 1914, 116. 69, de verordening op het 
beheer van het gasbetlrijf . hebben goedge
keurd, doch ·bij nadere overweging tot de 
.overtuiging zijn gekomen, dat de sub a en b 

. genoemde bepalingen in eene dergelijke ver-
ordening niet mogen ontbreken ; dat bet 
immers gewenscbt is dat een gemeentelijk 

1 gas- of electriciteitsbetlrijf financieel zoo 
sterk is, dat ook in ongunstige. omstantligheden 
de uitgaven nit de inkomsten kunnen war
den bestreden, hetgeen niet mogei.ijk is, in
dien niet in gunstige omstantligheden vol
doende bedragen worden afgeschreven en ge
reserveerd ; cfat dit nog. te meer klemt, nu 
door ·de wijzigingsverordening de ooi·spron
kelijke verordening op het beheer van het 
gasbedrijf ook van toepassing wordt ver
klaard op· het electriciteitsbedrijf ; 

dat van bovenbedoeld besluit van Gedep: 
Staten de Raad der gemeente Huizen bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat art.' 
114bis gemeentewet zegt, dat bet bepaalde 
bij de artt. 113 en 114 dier wet uitzondering 

lijdt, ·voorz.oover de Raad, onder goedkeu
ring van Gedep. Staten ,,ter zake van met 
name aangewezen inkomsten, ontvangsten 
en betalingen" andere regelen stelt ; dat eene 
bepaling als. door Gedep. Staten gewenscht 
zeer zeker behoort tot die waarop de goed
keuring van da.t college niet is vereischt ; 
dat deze toch niets uitstaande beeft meP 
de wijze van invordering der ontvangsten 
noch met bet doen der uitgaven voor het 
betlrijf; dat eene dergelijke bepaling integendeeL 
betrekking heeft op het beheer van het bedrijf, 
waarover slecbts d,; Raad beeft te beslissen ; 
dat bieromtrent geene andere uitlegging mo
gelijk is, daar de grens der bevoegdheid van 
Gedep. Staten omschreven is in art. 114bis 
gem.wet; dat waar de oorspronkelijke veror
dening door Gedep. Staten is goedgekeurd, 
deze ten opzichte van het bestaande gasbe
drijf thans in geen geval eene derg~lijke bepaling 
kunnen eiscben ; dat, wat de door ,Gedep. 
Staten wenschelijk geachte bepaling zelve 
betreft: 

a. dat tot beden in de gemeente Huizen 
steeds ten minste een even groot bedrag werd_ 
afgescbr_even als de jaarlijksche aflossirigen 
betlroegen, a.an welk systeem zonder twijfel 
wordt vastgehouden, ook ten opzichte van het 
electriciteitsbetlrijf ; dat dus tegen een der
gelijk besluit en opname daarvan in de ver
ordening geen bezwa.ren bestaan ; 

b. dat het ecbter onmogelijk moet worden 
geacht steeds de gemaakte winst geheel ten 
beboeve van het bedrijf te reserveeren ; dat 
toch bet gasbetlrijf werd gesticht om naast 
eene betere huis- en straatverlichting eene
brori van inkomsten te verkrijgen ; dat be_t 
echter ook niet in de bedoeling ligt de geheele 
netto-winst onder alle omstantlighederi in 
de gemeentekas te storten ; dat dit hieruit 
blijkt dat de geheele netto-winst over 1917 
ten behoeve :van het bedrijf is gereserveerd, 
terwijl ook in een der afgeloopen oorlogs
j aren naast eene ,vinstuitkeering aan de ge
meente een reservepost gevo1:md werd ; dat 
dus zeker met ongunstige omstandigheden 
rekening wordt gehouden, doch in de toe
komst zoo mogelijk eene winstuitkeering 
a.an de gemeente gewenscht is ; dat hierover 
echter eerst later eene beslissing -kan worden 
genomen; 

0. : dat de strekking van art: ll4bis gem.
wet is aan den Raad te veroorloven ter zake 
van met name aangewezen inkomsten; · ont
vangsten en betalingen onder goedkeudng 
van Gedep. Staten andere regelen te. stellen 
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dan die in de artt. 113 _en 114 gem.wet om
tr·ent de inkomsten, ontvangsten en beta-
lingen zijn gesteld ; · 

dat de ge~eenteraad van Huizen bij zijn 
besluit van 13 Nov. 1917 van die bevoegdheid 
heeft gebruik gemaakt ten -aanzien van de 
inli:omsten, ontvangsten en betalingen bij het 
genieentelijk electriteitsbedrijf, zulks in aan
sluiting aan de reeds vroeger· gestelde en door 
Geel. Stat~n van Noordholland goedgekeurde 
regelen voor het gemeentelijk gasbedrijf / 

. dat Ged. Staten van Noordholland aan 
het raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthou<len niet op grond van gerezen be
;,waren tegen de bij dat besluit gestel<le rege
len, in art. U4 bis gem.wet bedoeld, maar 
op grand van overwegingen die daaraan 
vreemd zijn; 

Gezien de gem. wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het be"treden besluit 
van Ge_d. Staten van ·_Noordholland alsnog 
goedkeuring- te verleen~n aan het besluit van 
den Raad der gemeente Huizen van 13 Nov. 
1917 tot wijziging en aanvulling der veror• 
<liming op het beheer van het gemeentelijk 
gasbedrijf, waarbij o.m .. die veror<len'ing van 
toepassing wor<lt verklaard voor het electrici-
teitsbedrijf. (Gem.stem.) 

17 September 1918. BESLUIT, houdende be
slissing clat, wanneer door verandering 
van de grondstoffen, die in de inrichting 
warden verwerkt, door verandering van 
het product dat wordt vervaardigd en 
door uitbreiding van de technische hulp
middelen welke warden gebezigd, de 
aard der_ inrichting waarvoor vergunning 
was verkregen, geheel is. veranderd, 
aarigenomen mag warden dat de inrich
ting in den zin van art. 21 der Hinderwet 
zonder de vereischte vergunning in wer
king is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Naamlooze Vennootschap Industrieele 
Maatschappij ,,De Klingelbeek"_ te Arnh~m 

·. tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houclers dier gemeente van 14 Juni 1918, 
n°. 2773, waarbij het voortzetten der werk
zaamhedcin in de groentendrogerij van appel
-lante, gevestigd in het percieel n°. 49, aan den 
Klingelbeekschen weg en het verzamel_en 
V:J,n aa,da ppelschillen op het terrain dier 
inrichti11g is verboden; 

D\'n Iyaad v,f!,ll State, Af<leeling voor de 

Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
4 September 1818, n°: 351 ; 

Op de voordracht van Onzen iviinister van 
Landb6uw, N,iverheid en Handel van 13 
September 1918, n°. 538 H, afd. Arb. ; . 

Overwegende: dat Burgemeester en vVet
houders van Arnhem .bij beslurt van 29 Maart 
1918, n°. 41/62 aan de Naanlooze Vennoot
schap Groentendrogerij Industrie Maatschappij 
nTubaniia" en hare rechtverkrijgenden ver

gunning hebben verleend tot· oprichting' .;,an 
eene inrichting tot het drogen van groente, 
gedreven door 9 electiomotoren van respec
tievelijk 100! 32, 32, 32, 30, 30, 12½, 10 en 10 
P.K. in het perceel aan· den Klingelbeekschen 
weg n°. 49 kadastraal bekend sectie P, nos. 
2386 en 216, welke groentendrogerij in het 
bijzonder bevatte i drooglokalen, 3 snijlo
kalen en een eestdrogerij-gebouw ; 

dat · Brirgemeester en Wethouders van 
Arnhem op 24 Mei hebben besloten het voort
zetten der werkzaamheden in deze inrichting 
te verbieden, met ingang van 25 Mei 1918, nit 
overweging dat'in de inrichting tot het drogen 
van groenten 'in het perceel n°. 49 aan den 
Klingelschenweg eene veevoederfabriek is 
gevestigd·; dat eene. andere wijze van hewer
king is ingevoerd _waardoor de aard der in
richting geheel is gewijzigd en dus ingevolge 
artikel 14 der Hinderwet eene nieuwe ver
gunning wordt vereischt ; dat deze veevoeder
fabriek, welke zonder de vereischte vergun
ning in werking is, door het verspreiden _van 
walgelijke uitdarnpingen hinder van zeer 
ernstigen aard voor een geheel stadsgedeelte 
oplevert; 

dat, in afwachting van de aanvraag voor 
eene nieuwe vergunning dit besluit door Bti.r
gemeester en Wethouders op 25 Mei 1918 
werd ingetrokken, aangezien van de vetgun
ninghoudster- de toezegging werd verkregen, 
dat geen bloed of dierlijke afvallen meer 
zouden warden verwerkt ; 

dat · op grand van vele ingekomen klachten 
bij besluit van Burgemeester en Wethouders 
,ea~ Arnhem van 14 Juni 1918 h'et voortzetten 
der -werkzaamheden en het verzamelen van 
aarda ppelschillen op het terrein der inrichting 
werd verboden, op grand, dat uit een ingesteld 
onderzoek is gebleken, dat stank wordt ver
oorzaakt. door het verzamelen en drogen van 
aardappelschillen, dus van· afval, noodig voor 
de bereiding van veevoeder ; dat door deze 

van bewerking de inrichting geheel 
van aard ·is veranderd ; dat, waar krachtens 
de Hinderwet voor de oprichting van de 

I 
I 

,1 
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thans in bedoeld perceeJ gevestigde inrichting, 
dus ook voor het verzamelen en drogen van 
aardappelschillen, eene nieuwe vergunning 
wordt vereischt, aan bedoelden ernstigen 
hinder niet kan worden tegemoetgekomen 
door ingevolge artikel 17 dier wet aan de thans 
geldende vergunning voor groentendrogerij 
nieuwe voorwaarden te verbinden; 

dat · de Naamlooze Vennootschap Indus
trieel!) . Maatschappij ,,De Klingelbeek" te 
Arnhem bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende dat onder het groente.ndrogerijbedrijf 
van verzoekster ook valt het clrogen van aard
appelschillen; dat Burgemeester eri. Wethou
ders van Arnhem evenwel· van meening, dat 
het drogen van aardappelschillen niet valt 
onder groentendrogerij, bij besluit van 14 Juni 
1918,. n°. 2773 het voortzetten van hare werk
zaamheden e~ het verzamelen van aardappel
schillen aan verzoekster met ingang van 19 
Juni 1918 hebben verboden, zulks op grond, 
dat dit zonder de vereiscihte vergunning plaats 
heeft ; dat het besluit van Burgemeester 
W ethouders van Arnhem echter naar de be
scheiden meening van verzoekster niet op 
de wet · is gegrond ; dat de motieven, in dat 
besluit vermeld, de feiten ook schromelijk 
overdrijven ; dat weliswaar de fabriek een 
liinderlijken stank heeft verspreid, toen deze 
dierlijk afval verwekte, waarmee reeds lang 
is opgehouden ; dat de thans verzamelde en 
gedroogde aardappelschillen niet door walgelijke 
ui~dampingen hinder van_ zeer ernstigen aard 
voor de omgeving opleveren ; dat vlak bij de 
fabriek · de lucht 'van die drogerij• riauwelijks 
te bemerken is; dat Burgemeester en Wethou
ders van Arnhem in ieder geval hebben 
toegestaan om de aardappelschillen _te ver
zamelen en te drogen, terwijl, ook al zou het 
gevolg da11rvan meer stank zijn dan verwacht 

· werd, zulks nog niet een intrekking van het 
gegeven verlof zou wettigen ; · 

o_ : dat nit een ingesteld · onderzo!Jk is 
gebleken, dat door verandering van de grond
stoffen die in de ·inrichting worden verwerkt, 
door verandering van het product dat wordt ver
vaardigd en door uitbreiding van de technische 
hulpmiddelen welke worden gebezigd, de aard· 
der inrichting waarvoor vergunning was 
verkregen, geheel is veranderd ; 

dat derhalve Burgemeester en Wethouders 
van Arnhem , te recht hebben geoordeeld 
dat de inrichting van belanghebbende zonder 
de vereischte vergunning in werking is ; 

· Gezien de Hinderwet ; 
hebben goedgevonden en verstaan : 

het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister va_n Landbouw, Nijverheid 

en Handel ·is belast enz. (W. v. d. B- A-) 

18 September 1918. BESLUIT, tot vernie
tiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Grootegast van 31 Juli 
1918, tot het verleenen van eene grati
ficatie aan de hoofden, onderwijzers 
en onderwijzeressen, die gedurende het 
jaar 1918 werkzaai:n zullen zijn aan de 
drie bijzondere lagere scholen in die ge
meente. S. 549. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 16 Augustus 1918, n°_ 15514/2, afdeeling 
Onderwijs; tot vernietiging van· het besluit 
van den Raad der gemeente Grootegast, van 
31 Juli 1918, waarbij · op grond van de billijk
heid aan ·de hoofden, onderwijzers en onder
wijzeressen, die gedurende het jaar 1918 werk
zaam zullen zijn aan de drie bijzondere lagere 
s'cholen in die gemeente eene gratificatie wordt 
verleend. tot het bedrag als hun salaris blijken 
zal minder te bedragen dan hetgeen zij zouden 
genieten, .wanneer zij in gelijke betrekking 
werkzaam zouden zijn aan een der openbare 
lagere scholen in die gemeente ; 

Overwegende, dat de strekking van het 
besluit is aan de hoofden, onderwijzers en 
onderwijzeressen der drie bijzondere lagere 
scholen in die gemeente in die hoedanigheid 
de genoemde gratificatie te verleenen ; 

Ovenvegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan onderwijzers 
aan bijzondere lagere scholen de gemeenteraad, 
zij het tijdelijk, een gedeelte van de bezol
diging dier onderwijzers ten laste van de 
gemeente b~engt ; 

dat derhaive, al moge het Raadsbesluit 
de strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd· 
met artikel 3, derde lid, der wet· tot regeling 
van het lager onderwijs aan de drie bijzondere 
lagere scholen te · Grootegast door dit Raads
besluit van wege · die gemeente middellijk . 
geldelijke bijdragen of eenige andere onder
steuning worden toegekend ; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der ge
meentewet en op arlikel 3 der wet tot regeling· 
van het lager onderwijs ; · · · 

Den Raad van State gehoord, advies van 
3 September 1918, n°_ 14; · 

Gezien het mider rapport van Onzen :Minister 
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van Binnenlandsche Zaken van 14 September 
1918, n°. 16942, afdeeling Onderwijs·; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Grootegast te vernietigen. wegens 
strijd niet de wet. 

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

's-Gravenhage, den 18den ·September 1918. 
WILHELMINA. 

De 1ll inister van Binnenlandsche Zalcen, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 7 Oct. 1918.) 

20 September 1918. MrssIVE van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken · aan 
de Gedeputeerde Staten der · provinc1en 
b'etreffende pensioensbijdragen van open• 
bare onderwijze:rs. 

Het is mij gebleken, dat de uitdrukking 
,,in haar geheel", welke voorkomt in de vierde 
alinea der circulaire van mijn ambt~voor• 
ganger van 25 Juni 1918, n°. 11811, afdeeling 
0, aanleiding tot misverstand ·heeft ge: 
geven. _Ter verduidelijking zij daarom alsnog 
aangeteekend, dat het de bedoeling is, dat 
de openbare onderwijzers, die bijvoorbeeld in 
den loop van het jaar 1917 den dienst hebben 
verlaten en dientengevolge slechts een even
redig deel der weddeverhooging over dat jaar 
zouden deelachtig worden, niet slechts het aan 
hen uit te betalen bedrag, doch het geheele 
jaarbedrag der weddeverhooging aan hun pen• 
sioensgrondslag zullen zien toegevoegd. 

Te dien einde zullen de gemeentebesturen 
aan Uw College de noodige gegevens hebben 
te verstrekken, vermits zij aan de hand der 
toegekende .weddeverhoogingen in de hiertoe 
leidende gev:allen het jaarbedrag kunnen 
berekenen. 

Ingeval het jaarbedrag niet kan worden 
berekend, kunnen de gemeentebesturen zich 
voor b:tlichting tot mijn Departement wenden. 

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

23 September 1918. BESLUIT, tot vernieti
ging. van het besluit van den Raad der 
gemeente Hillegom, van 14 Juni 1918, 
tot het verleenen over het jaar 1918 vll,n 
eene gratificatie, aan elk der hoofden 

· en onderwijzers, die in den loop van dat 
jaar werkzaani zullen zijn aan eene der 
thans in' die gemeente gevestigde 'bijzon• 
dere lagere scholen. S. 550. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche ·Zaken, 
van 27 Augustus 1918, n°. 15852/2, afdeeling 
Onderwijs, tot vernietiging van het- besluit 
van den Raad der gemeente Hillegom, van 14 
Juni 1918, waarbij, gelet -op de zeer moeilijke 
levensomstandigheden waarin de onderwijzers 
en onderwijzeressen bij het bijzonder onder
wijs. verkeeren, tengevolge van den nood der 
tijden, uit waardeering voor de aan die ·ge
meente bewezen -en nog te bewijzen diensten, 

· over het jaar 1918 eene gratificatie wordt 
verleend aan elk der hoofden en onderwijzers 
die in den loop van dat jaar werkzaam zullen 
zijn aan eene der thans in die gemeente ge
vestigde bijzondere lagere scholen, met dien 
verstande, dat het-· bedrag dezer gratificatie 
wordt bepaald door het verschil tusschen 
hetgeen zij geniete,n aan salaris; duurtetoeslag, 
gratificatie en andere toelagen van hun school• 
bestuur en uit 's-Rijks kas en datgene, het
welk zij zouden genieten, indien zij werkzaam 
waren bij het openbaar lager on'.derwijs -in die 
gemeente, onder bepaling, dat het bedrag van 
het salaris en andere tegemoetkomingen van 
het ·schoolbestuur voor iederen functionaris in 
1918 niet .minder zal mogen bedragen dan 
in 1917 werd· toegeln{nd, terwijl eventueel 
toegezegde verhooging van salaris of duurte. 
toeslag over 1918 eveneens in rekening behoort 
te worden gebracht; 

Overwegende, dat de strekking van het 
besluit is aan elk der hoofden en onderwijzers 
de.r bijzondere lagere scholen in die gemeente 
in die hoedanigheid de genoemde gratificatie 
te .verleenen ; 

Overwegende, dat door hot toekennen van 
gerneentewege van gratificaties aan .het onder
wijzend personeel aan bijzondere lagere scholen, 
de gei:p.eenteraad, zij het tijdelijk; een gedeelte 
van de bezoldiging van dit personeel ten laste 
van de gemeente brengt; 

dat derhalve, al moge hat Raadsbesluit 
de strekki~g hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te· betrachten, in strijd' 
met artikel 3, derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, aa:ri de bijzondere lagere 
_scholen te Hillegom door dit Raadsbesluit van 
wege die gemeente geldelijke bijdragen of 
eenige andere ondersteuning worden toegekend; 

Gelet op de· artt. 153 en 158 .der gemeente
wet eri. op art. 3 der wet tot regeling vari het 
lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
10 September 1918, n°. 33; 
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Gezien het nader rapport van_ Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken,'van 19 September 
1918, n°·. 17528, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld- besluit' . van den Raad der 

gemeente Hillegom te ve~ietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is ·belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in af
s chrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 
_ Het Loo, den 23sten September 1918. 

WILHELMINA. 
De 111-inister ·van Binnenlandsche Zaken, 

CH. Ru1.-s DE BEERENBROUCK. ! 

( Uitgeg. 11 Oct. 1918.) 

23 September 1918. BESLUIT, houdende be
slissing dat · subsidien, waarvoor het 
verleenen niet op goede gronden· mag 
worden tegemoet gezien; in de begrooting 
der gemeente ,niet onder de ontvarigsten 
mogen worden opgenomen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den Raad der gemeente Burgh tegen het 
besluit van Gedeputeerde State_n van Zeeland 
van 14 Juni 1918, n°. 85, 1c afdeeling, waarbij 
goedkeuring werd onthouden aan het _besluit 
yan den Raad der gemeente Burgh van 20 
Avgustus 1917, tot vaststel~ing va_n de ge
meente-begrooting voor 1918; 
. Den Raad van State Afdeeling voor de 

geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
4 September 1918, n°. 345 ; 

Op de vo.;rdracht van Onzen Minist~r 
van Binnenlandsche Zaken van 1.9 September 
_1918, n°. 7771, afd. B.B. ; 

0. : dat het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Zeeland steunt op de overweging dat 
in de begrooting van inkom;ten en- uitgaven 
der gemeent~ Burgh voor het . dienstj~ar 
1918, zooals ._d.ie door den g~meenteraad is 
vastgesteld op 20 Augustus 1917, in ontvang 
is gebracht een subsidie van l:iet Rijk ingevolge 
artikel 53 der wet tot regeling van liet "lager 
_onderwijs tot een bedrag van f 2425 ; 

dat Gedeputeerde Staten bij brief van · 12 
April 1918, n°. 25a, 1 c afdeeling, zich hebben 
.bereid verklaard 0111 te adviseeren tot tcieken
n_ing van een subsidie tot een bedrag van 
f 1425 en het gemeenteqestuur hebben v:er
zocht te bevorderen, dat de qegrooting dien> 
ov_ereenJrnmstig werd gewijzigd ; 4at 

I 
de ·ge-· 

meenteraad bij b~sluit van 31 l\'Iei 1918· den 

bedoelden ontvangpost tot slechts · f 1975 
heeft · verminderd, zoodat <;leze post nog f 550 
hooger is geraamd dan het · bedrag, waarop 
ten hoogste kan: worden gerekend ; dat in 
dit geval kan worden aangenomen dat · op de 
begrooting geen evenwicht tusschen de ont
varigsteri en uitgaven bestaat; · 

dat de Raad in beroep aanvoert dat deze· 
op 31 Mei 1918 _den ontvangpost ,,Subsidie 
van het Rijk ingevolge artikel -53 der wet 
tot regeling van het lager onderw~js" nader 
heeft geraamd op f 1975, doch dat Gedepu
teerde Staten sleehts bereid zijn om te advi
seeren tot toekenning van bedoeld · subsidie 
tot een bedrag van f 1425 ; dat de gemee°'te
raad bij de Iiadere vaststelling van de. be
gropting voor 1918 den post ,,Hoofdelijke 
Omsl:1g" - van het jaar 1918 heeft gebracht 
op f 4150, zijnde een som van f 750 meer 
dan over 1917 is toegestaan; dat de gemeen
teraad voor de berekening van den post voor 
hoofdelijken omslag ad· f 4150 tot grondslag 
heeft genomen het vastgesteld <;loch nog niet 
goedgekeurd kohier van den· hoofdelijken
omslag met een belastbaar inkomen· van 
f 103,625, vermenigvuldigd met een percen
tage van 4%; dat de gemeenteraad van 
oordeel is, dat met' een hefting van 4% aan 
hoofde!ijken omslag de hoogste som is be
reikt die in deze- moeilijke tijdsomstandig
heden van de ingezetenen. als belasting_ kan 
worden gevorderd ; dat Gedeputeerde Staten 
echter volgens hun schrijven van 12 ·April 
1918, n°. 25a, van meening zijn, dat naar 
een hefting van 41(. % aan hoofdelijken 
omslag moet worden _ betaald, welk percen
tage naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten 'in den tegenwoordigen tijd voor een 
subsidie-genietende gemeente niet te hoog is 
te achten; dat de gemeenteraad echter van 
oordeel is, dat eene hefling van 51/z ¼ aanhoof
<lelijken omslag te bezwarend voor de ingeze
tenen is en dat de Raad allerminst. kan in
stemmen met 'de meening van Gedeputeerde 
Staten dat eene hefting van 41/z % in de tegen
~voordige tijdsomstandigheden niet te hoog 
is te achten, nu door de tijdsonistandigheden 
de financieele positie van de meeste inge
zetenen eer is verminderd dan, verb_eterd; 
dat de gemeente Burgh steeds eene subsidie 

. "11:an het Rijk genoot bij eene hefting aan hoof
delijken omslag van 4 % · of minder ; dat eene 
hefting van 41/z %- aan hoofdelijken omslag 
den ver:deren ~loei· van de gemeerite. geheel 
ZOU beleminereri., daar in de otnliggende ge
meenten een' veel mindere belasting wordt 
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b·etaald en thans reeds door de ·ho·oge l,elastfo.g 
ii1 deze .gemeente de toename :van de bevol
king wordt belemmerd ; · dat de gemeenteraad 
naar' de wensche~ van Gtldeputeerde Staten 
de jaa.rwedden van de onderwijzers het vorig 
jaa1; Jieeft geregeld, welke .nieuwe regeling 
eene vermeerdering vah uitgaven voor de 
gemeente ofer 1918 ten gevolge ·heeft van 
f ·1525 ; dat de geme·enteraad, nu de kosten 
van het lager on'derwijs in oVereenstemmirig 
met de voorstellen van Gedeputeerde Staten 
zoo belangrijk zijn verhoogd, met grbot· leed
wezen heeft kennis genomen van het besluit 
van Gedeputeerde Staten om voor het on
derwijs-subsidie slechts te adviseeren tot een 

, bedrag van f 1425 ; 
0. :' dat door Gedeputeerde Staten te reyht 

is· aangenomen dat op begrooting der ge
rrieente Burgh voor · 1918. geen evenwicht 
tusschen de ontvangsten en uitgaven bestaat, 
claar subsidien, waarvan het verleenen niet 
pp goede gronden mag worden tegemoet ge
zien, niet oncler de ontvangsten n;i.ogen worden 
opgenomen; 

Gezien de- Gemeentewet ;. 
hebben goeclgevonclen en verstaan-: 

het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
-Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is- belast enz. (W. v. d. B. A.) 

24 September 19~8. · BESLUIT, houdende .be
·slissing dat een tijdvak van tien jaren 
voor de aflossing eener geldleening, aan
gegaan door de gemeente tot dekking van· 
het tekort .van het levensmiddelenbedrijf 
over 1917, als te lang moet worden be
schouwd. 
Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de11 Raad der gemeente Velsen, tegen °het be
sluit van Gecleputeerde 'Staten van Noord
holland van 22 Mei °1918, n°. 185, waarbij goed
keuring is onthouden aan ~ijn besluit van 
23 _April 1918 waarbij van het· tekort van 
het levensmiddelenbedrijf over 1917, groot 
f 73,402.48 ten laste van dat dienstjaar wordt 
gebracht · eim bedrag van f 7340.25 en voor 
het resteerend bedrag ad f 66,062.23 eene 
geldleening wordt, aangegaan ; 

-Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 

· rnn 4 Sept. 1918°, n°. 333 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Z~ken van 20 Sept. .1918, 
n°. 7843,, Afd. B.B. ; 

Overwegende, dat de Raad ·van Velsen in 

1918, 

I 

zijne vergadering ·van 23 April 1918- heeft 
besloten : a. van het t.ekort van het Ievens
middelenbedrijf over 1917 groot f 73,402.48 · 
ten· laste van dat dienstjaar te brengen· een 
bedrag van f 7340.25, be voor het. resteerend 
bedrag ad f 66,062.23 eene geldleening aan 
te gaan tot genoemd bedrag tegen een rente van 
ten hoogst~ 5 ¾ 's jaars, a£ te lossen in ten 
hoogste Ii.egen opeenvolgende j aarlijksche 
termijnen v:oor het eerst in 1918, de eerste 
zeven elk groot f 7340.26 en de laatste 2 elk 

· groot f 7340.24, rente en aflossing te· -vinden' 
uit. de gewone inkomsten der gemeente ; 

dat de Raad daarbij · heeft overwogen dat 
volgens de overgelegde balans en winst- en 
verlies-rekening van het jaar 1917 hetnadeelig 
saldo ·bedraagt , f 73,402.48 ; ·dat de minder 
gunstige financieele toestand waarin de ge
meente verkeert door het ~ijwel stilliggen · 
der visscherijvloot, niet toelaat dit bedrag 
geheel uit de gewqne uitgaven te bestrijden; 
dat toch de .opbrengst van den hoofdelijken· 
omslag · dienst 1917 naar schatting £ 75,000.
beneden de raming zal blijven ; dat alle uit- · 
gaven· der gemeente. belangrijk zijn toegeno
men ; dat het alleszins billijk is dat de fasten· 
welke door de buitengewone omstandigheden 
op de gemeente worden- gelegd, over een tijd
vak. van 10 jaren worden yerdeeld, opdat 
de gemeente niet gedwongen is in deze crisis
tijden den hoofdelijken omslag tot een ondrage
lijke hoogte op te voeren ; 

dat bij voormeld ,besluit Gedeputeerde Staten 
aan het raadsbesluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden uit overweging dat de be
doelde kosten, voorzoover zij niet geheel uit 
de gewone inkomsten kunnen worden bestreden, 
uit de opbrengst eener geldleening kunnen 
worden gevcinden, mits de affossing dier lee
ning niet meer dan onveri;n.ijdelijk is, wordt' 
verschoven naar cl~ komende dienstjaren, 
waarin het gemeentebestuur wellicht met nog 
grootere moeilijkheden dan thans het geval 
is zal hebben· te kampen; 

dat uit dit oogpunt bezien het tijdvak '(an 
10,·jaren, waarin de leening zal worden afge
lost, te lang .moet worden geacht; 

dat de Raad in beroep aanvoert dat de 
minder gunstige financieele toestand waarin 
de gemeente verkeert d~or het v.rijwel. stilliggen
der visscherijvloot, niet toelaat het bedrag 
der· leening in 3 jaren af te lossen, zooals Gede
puteerde Staten bij schrijven van 25 Februari 
t918 aan den Raad in overweging hebben ge
geven; dat toch de opbrengst van den hoof
delijken omslag naar· schatting f 75,000.,.:..... be-

35 
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neden de raming zal blijven ; dat het alleszin:s i kund.ig onderwijs en van het overige land
billijk is dat de lasten welke door _de buiten- j bouwonderwijs; 

·gewone . omstandigheden op de gemeente I • de voorwaarden tot verkrijging der -bevoegd
worden gelegd, over ·een tijdvak van 10_ jaren ; h~id van arts, tand1i:1eester, apotheker, apothe
worden verdeeld, opdat de ge1n_eente _niet ge- I kersbediende en vroedvrouw; 

. dwongen , is in deze crisistijden den hoofde- · het archiefwezen, de rijksinstellingen van 
lijken omslag tot eene ondragelijke hoogte wetenschap, kunst ·en kunstonderwijs, de zorg 
op te voeren ; dat het motief der grootere moei- voor de instandhouding der monumenten van 

' lijkheden waarmee de gemeente wellicht later geschiedenis en kunst, in ,het algemeen de be -
zal te kampen hebben, voor Velsen, niet juist vordering van Rijkswege van wetenschap en 
is, daar het zich laat aanzien dat na afloop va1, kunst en de gebouwen, die tot dusver onder 
den oorlog de zeevisscherij zeer ))elangrijk zal het Departement van Binnenlandschc Zaken 

J toenemen en tot grooten bloei zal komen in dC' ressorteerden ; 
. verband !).iennede de inkomste;, der· gen;ieentC' b.. de v:erdere bestuurshandelingen, die ver
aanmerkelijk zullen toenemen, daar het over- band houden met de onder a bedoelde wetten 
groote deel der ingezetenen zijne inkomsten of Koninklijke besluit,en ; 
geniet.uit de opbrengst der zeevisscherij; III. in te stellen een Departement van Al-

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten te- gemeen Bestuur dat den naam zal dragen van 
recht hebben aangenorrien, dat een tijdvak ,,Ministerie van Arbeid" ; 
van 10-_ jaren, waarin de voorgenomen leenin6 IV. aan .het hoofd van laatstgenoemd De
zal. warden afgelost, te lang moet worden partement de zorg op te dragen voor de uit-
eacht; 

Geziel). de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

.het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

25 September 1918., BESLUIT, tot instelling van 
Departementen van Algemeen Bestuur 
die den naam zullen dragen van Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen en .van Ministerie van Arbeid. S. 551. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op het rapport van den Raad van Ministers 
van 11 .September 1918; 

Den Raad van State gehoord.(advies van 17 
September 1918),' n°. 32; 

"Gezien.het 'nader :rapport van den Raad van 
Ministers van 24 SeptembE_)r 1918; 

Gelet op artikel 77 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Met ingang van heden : 
I. in _te stellen eeri Departement van Alge

meen Bestuur, dat den naam zal dragen van 
,,Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen" ; · 

II. aan het hoofd van dat Departement 
de zorg op Fe dragen voo~ de uitvoering van : 

a. de wetten en Koninklijke besluiten be
treffende het voorbereidend lager. onderwijs, 
het algemeen vormend lager, middelbaar en 
voorbereidend hooger onderwijs, het hooger 
onderwijs, en' het vakonderwrjs met uitzonde
ring ·van het hooger landbouw- en veeartsenij-

voe1~ng van : 
a. de wette.n en Koninklijke besluiten be

treffende: 
het tegengaan van overmatigen gevaarlijken 

arbeid van jeugdige personen en van vrouwen, 
de beveiliging bij het verblijven in fabrieken en 
werkplaatsen en bij het uitvoeren van bouw
werken onder grooteren dan den atmosferischen 
luchtdruk, het tegengaan van de bijzondere 
gevaren voor veiligheid en gezondheid, ver
bonden aan steenhouwersarbeid, de bescher
ming van personen, werkzaam bij het laden 

. en lossen van zeeschepen, het verbod om phos
phorlucifers te vervaardigen en de_ regeling 
van het vervoeren, invoeren en ten verkoop 
voorhanden hebben daarvan, het stoomwezen, 
de Kamers van Arbeid, de inrichtingen, welke 
gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken ; 
de wetteluke verzekering van werklieden tegen 
geldelijke gevolgen van ongevallen, de ziekte
verzekering van arbeiders, d~ verzekering_ van 
arbeiders tegen geldelijke gevolgen van -inva
liditeit en ouderdom, de werkloosheidsverz;e
kering, de arbeidsbemiddeling, de Raden die 
hun medew~rking verleenen bij de uitvoering 
van wettelijke regelingen betreffende · de ar.
beider_sverzekering ; 

de uitoefening der geneeskunde en der artse
nijbereidkunde, de invoering der Nederland
sche pharmacopee, het Staatstoezicht op · de 
Volksgezondheid, de beteugeling van besmet
telijke ziekten, de volkshuisvesting, den klein•
handel -in sterken drank en de beteugeling van 
openbare dronkenschap, den aanleg van drink
waterleidingen en, voor_ zooveel het Departe-
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ment van Binnenlandsch& Zaken tot dusver 
daarmede was belast, de voorkoming van on
redelijke opdrijving. van de huurprijzen van 
woningen en de ontijdige uitzetting van huur
ders uit hunne woningen ; 

b. de verdere bestuurshandelingen, die ver
oand houden met de onder a bedoelde wetten 
of . Koninklijke besluiten ; 

een en antler voor zooveel noodig onder voor
behoud van wettelijke voorziening en in elk 
geval met dien verstande, dat de zorg voor de 
uitvoering niet op het hoofd van een der nieuwe 
Departementen overgaat, zoolang die uit
voering door een wet of een algemeenen maat: 
rcgel van bestuur aa;n het ·hoofd van een antler 
Departement van Algemeen Bestuur is opge
dragen en ·dat de zorg voor de uitvoering van 
de begrootingswetten voor de dienstjaren 1916, 
1917 en 1918, voor zoover deze betrekking heb
ben . op de bovenvermelde aangelegenheden, 
welker behandeling · naar eeri der nieuwe De
partementen wordt overgebracht, voorloopig 
blijft berustim bij het thans daarmede belaste 
Departement. 

Onze Ministers v·an Binnenland~che Zaken, 
van Waterstaat en ·van Landbouw, Nijverheid 
en Handel zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
gcplaatst, .en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aari. de beide Kamers der Staten
Generaal, aan alle Departell!enten van Alge
meeIJ. Bestuur; aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 1 

Het Loo, den 25sten September 1918. 
WILHELNIINA. 

· De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Tijdelijk Voorzitter van den Raad 

van :Ministers, 
CH. Ruys DE BEEREN11ROUCK. 

( Uitgeg. 27 Sept. 1918.) 

25 September 1918. BESLUIT, tot schor-
sing van het besluit van den Raad der 
gemeente Lisse, van 31 Mei en 23 Angus-

, tus 1918, tot het yerleenen van een bijslag, 
op hunne salarissen aan h.et personeel van 
alle bijzondere lagere schqlen in die ge
meente. · S. 552. 

Geschorst tot. 1 Maart 1919. 

26 s~p~ember 1918. BESCHIKKING van . den 
Hoogen Raad. 

Oassatieberoep verworpen tegen Recht. 
bank Amsterdam 13 Juni 1918 op grond 

·dat, indien er schending of verkeerde toe
passing der wet mocht zijn, · deze zou be--

treffen de - trouwens in het cassatiemiddel 
niet aangehaalde - bepalingen de'r wetge
ving van het Duitsche Rijk, welke schending 
of verkeerde ·toepassing echter in cassatie 
niet onderzocht zou kunnen worden . 

(B. W. art. 129; Wet A. B.· artt. 1-14.) 

V oorzi tter : 

Jhr. Mr. W. H. de Sa,·ornin Lohman. 

Raden,- Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savel-· 
berg, ,Jbr. Rh .. .Feith en Dr. L. E. Visser. 

Verzoekschrift. 
Aan 

den Hoogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
A. J. Reiners en M. H. Albert, ·beiden wo

nende te Amsterdam, doch te dezer zake domi
cilie kiezende ·te 's-Gravenhage aan de Cornelis 
Speelmanstraat 30, ten kantore van Mr. J. R. 
Thorbecke, advocaat bij Uwen Raad_: , 

dat zij met- elkander een huwelijk wenschen 
aan te gaaii; 
· dat zij daartoe aan den Ambtenaar van den 

Burgerlijken Stand, te Amsterdam, waar de 
voltrekking van bet huwelijk zoude moeten 
geschieden, hebben. ter hand gesteld de vol
gende stnkken : 

de req_uestrant : een geboorte-extract en een 
Abmeldeschein uit Crefeld ; 

de req_uestrante : een geboorte-extract, een 
bewijs van toestemming harer onders en een 
Ehefahigkeitszeugnis ; 

beideri : een verklaring van inwoning te 
Amsterdam; 

dat de Ambtenaar van den Burgerlijken · 
Stand evenwel weigert tot de voltrekking des 
hu:welijks over te gaan op grond van ongenoeg
zaamheid der stnkken hierin bestaande, dat· 
req_uestrant Reiners, zijnde van Duitsche 
nationaliteit en in militairen dienst, niet kan 
overleggen een ,,Erlaubnis", als bedoeld in 
art. 1315 van het Biirgerlicbes Gesetzbuch 
fiir das Deutsche Reich en dus niet kan aan
toonen, dat hij voldoet aan de vereischten, 
gesteld in art. 1 van het Tractaat van 12 Juni 
1902 tot regeling der wetsconflicten met Qf· 
trekking tot het huwelijk ; 

dat verzoekers, deze opvatting onjuist ach
tende, zich hebben gewend tot de Arr>Recht
bank te Amsterdam, met verzoek de overge-
1egde stnkken genoegzaam te verklaren ; 

dat evenwel voormelde Reohtbank/ bij J;?e
s?hikking d. d. 13 Jnni 1918 het verzoek heeft 
afgewezen; 

35•' 
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dat v~rzoekers 'door 'deze b.eschikkiiig be-· • de da11rbjj overgelegde , stukken, b,enevens 

zw;:tard,, ·daarvan bij deze qei'.oep in cassatie de conclusie v.an den Prcicureur-.Generaal, 
bij Uwen ·Raad instellen; strekkende t9t enz., 

dat, zij als middel van cassatie aanvoeren : Zich met die conclusie veree'nigende .eri de 
Schending door verkeerde toepassing van gronden waarop ze berust overnemen,de ;. 

de. artt. 105, 126, 127, 128, 129 B. W., art. 1 Verwerpt het beroep in cassatie. (N. J.) 
(e~nig ~rt.) der wet van. 24 Juli l:903 (S. 231) 
houdende .goedkeuring van het op 12 Juni 1902 26 
'te 's-Gravenhage gesloten verdrag tot regeling 
der wetsconflicten' met betrekking tot het 
huwelijk, door te beslissen, dat de Ambtenaar 
van den Bm:ger~jke,;_ Stand terecht geweigerd 
heeft tot de voltrekking van het huwelijk 
tusschen verzoekers over .te gaan op grond van 
ongenoegzaamheid der stukken, hierin be
staande dat requestrant Reiners niet heeft 
overgelegd een ,,Erlaubnis" als bedoeld in 
art. 1315 van het Biirgerliches Gesetzbuch fiir 
das Deutsche Reich, zulks niettegenstaancj.e 
het ontbreke;, · van dat ,.Erlaubnis" ,aan de 
bevocgdheid als beaoeld in art. 1 van -het 
Verdrag van 12 Jnni 1902 tot het aangaa~ van, 
een hnwelijk niet .in den weg staat ; 

Redenen, wnarom requestranten zich wenden 
tot Uwen Raad met eerbiedig verzoek te ver
nietigen de beschikking door de Arr.-Rechtb;nk 
te· Amsterdam op 13 Juni 1918 gegeven en 
alsnog te verstaan, dat de overgelegde stukk,m 
zijn genoegzaam of zoodanige andere beschik-
king te geven als Uwen Raad zal vermeenen te 
behooren met bepaling, dat de behandeling 
dezer zaak op grond der overgelegde bewijzen 

· van onvermogen• kosteloos zal mogen . ge
schieden. 

· Conclusie van den Procureur- Generaal ]\fr. 

Noyon. 

·De Procureur-Generaal: 
. 0., dat het eenige artikel der wet van 24 Juli 

1903 (S; 231) als uitsluitend inhoudende de 
goedkeuring van het daarin vermelde verdrag, 
door de beslissing waarvan beroep nfot ge
schonden of verkeerd ·toegepast kan zijn ; 

dat de overige i:n het cassatiemiddel aange
haalde wetsartikelen op zich zelve door die be,· 
~lissing niet geschonden knnnen zijn, maar zoo er 
schending of· verkeerde toepassing v3:n de wet 
mo~ht zjjn, deze ZOU betreffen de - trouwens 
in · het cassatiemiddel niet aangehaalde -
bepalingen der wetgeving · van het ' Duitsche 
Rijk en alzoo in cassatie ni~t onderzocht. zou · 
kunnen ·w:orden. , 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De H.ooge Raad, ·,enz. 

Gezien het vorenstaand v~rzoekschrift en 

September 1918. BESCHIKKING va,i;i. den 
Hoogen Raad. 

W eigering van den Am btenaar v~n den 
Burgerlijk'en Stand om tot de voltrekking 
van het huwelijk over t~ ,gaa~ op g·ro,;_d 
d,,:t de v~ouw, die van Duitsche nationa
liteit is, en wier vorig h,uwelijk bij Neder·. 
landsch vonnis was• ontbonden, niet heeft. 
overgelegd een Ehefaliigkeitszeugnis afge
geven door de Duitsche autoriteit. ·wei
gering door de Rec~tbank gegrond ver
klaard.. Cassatieb_eroep verworpen. 

(B. W,. art. 129; Wet A. B. artt. 1-14.)-. 

V oorzi tter : 

Jhr. Mr: W. H. de Savomin Lohman. 

Raden: :Mrs. B. C. J. Loder, C. 0. Segers, 
Jhr. ~h. Feith en Dr. L. E. Visser. 

, verzoekscllrift. 
Aan 

den Hoogen Raad der Nederlanden. 

. Geven met verschuldigden eerbied te kennen : 
W. F. Heeremans en H. R. B. . Grob, beiden 

wonende te Amsterdam, ten deze domicilie 
kiezende te 's-Gravenhage, aan de Hartog-_ 
straat 9a, ten kantore van den ondergeteekende· 
advocaat bij den Hoogen Raad (Mr. J, J. Barnet 
Lyon, Red.) 

dat partijen, met elkander een huwelijk wen
schende aan te gaan, aan den Ambtenaar van 
den Burgerlijk~n Stand te Amsterdam, waar 
<lit· huwelijk zo11de moeten plaats vinden, de 
noodige stu:kken hebben ter han,d, ~esteld1 o. a. een vonnis van echtscheiding; uitgesP,roken 
door de Rechtbank te Amsterdam, Tweede 
E,amer, den 20 J anuari: 1911 tusschen ver
zoekster en ha~en to_enmaiige)l echtgenoot 
August Wiesmann, · benev:ens het bewijs, dat 
dit vonnis in de registers van · den Burger
lijken Stand te Amsterdam is ingeschreven·; 

dat op de overgelegde stukken door' den 
Ambtenaar van den Burgerljjken, Stand geene 
aanmerking · is gemaakt, dQch desniettemin 
door hem1 de voltrekking van het h11welijk 
geweigerd wordt ·op. grond van ongenoegzaam
heid der stukken, aangezien zij niet ook heeft 
kunnen overlegg!)n een Ehefiihigkeitszeugnis 
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afgegeven ,door de Duitsche autoriteit, terwijl j 
ziJ tot de Duitsche nationaliteit behoort ; I 

dat zij naar aanleiding daarvan zich tot de 
Rechtbank te Amsterdam hebben gewend 
met het verzoek, dat deze zoude verstaan dat 
de overgelegde stukken voldoende zijn, met 
last op den Ambtenaar ,:van den Burgerlijken 
Stand te Amsterdam on~ tot de voltrekking 
van het huwelijk over t<t gaan; 

dat de Rechtbank dit verzoek heeft afge
wezen bij beschikking der Vacantie Kamer 
va{1 2 Augustus 1918, waarvan de grosse hierbij 
,vordt overgelegd ; 

dat als motief voor de afwijzing door de 
Rechtbank wordt aangegeven, dat verzoekster 
is. van Duitsche nationaliteit en derhalve om 
een huwelijk te kunnen aangaan, krachtens 
art. 4 van het tractaat van 12 Juni. 1902, 
goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (S. 23n 
moet_ overleggen het bew~js, dat zij heeft vol
daan aan hare nationale wet; de Duitsche; -
dat zif dit bewijs had kunnen Jeveren op de 
wijze, als bij alinea 2 van gemeld. artikel is 
voorgeschreven; - dat zij daartoe echter zelfs 
geene paging gedaan heeft : 

dat deze. overweging vreemd mag worden
genoemd, omdat ·in het request aan de Recht
bank uitvoerig wordt medegedeeld, hoe re~ 
questrante heeft gepoogd een Ehefahigkeits
zeugnis te krijgen van den Ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand der gemeente Kupfer
dreh, hare geboorteplaats ; 

dat deze echter geweigerd heeft dit af te 
geven op grand d,i,t bepalingen van het Duitsche 
procesrecht, bij het te· Amsterdam gevoerde 
echtscheidingsproces niet zijn in acht genomen, 
waarb,i tot nadere inlichting van den rechter 
werd. overgelegd een brief van het Consulaat 
der Nederlanden te Essen-Ruhr, (welke brief 
'oak hierbij wordt gevoegd), waarin omstandig 
daarvan ~ededeeling wordt gedaan onder 
b.ijvoeging dat het oak den Nederlandschen 
Gezant niet gelukt is, de Pruissische regeering 
van de onjuistheid van dit standpunt te over
tuigen; 

dat wanneer nu nit dez{l feiten iets blijkt, 
het wel dit ·is, dat verzoekster zeer krachtige 
pogingen heeft gedaali de Duitsche regeering 
te overtuigen dat haar huwelijk met haren 
vroegeren echtgenoot ·behoorlijk en volgens 
de Nederlandsche ,~et ontbonden is, ·doch zij 
daarin niet heeft kunnen slagen, zelfs niet door. 
de tusschenlrnmst van den Nederlandschen 
Gezant te Berlijn ; 

dat voor z~over de bedoeling der Rechtbank 
mocht zijn dat door verzoekster geen paging 

zoude zijn gedaan om den Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand te Amsterdam te over
tuigen dat zij volgens hare nationale wet een 

,nieuw huwelijk mag sluiten, ook dan die over
weging onbegrijpelijk is, omdat in het :rer1uest 
uitdrukkcljjk is vermeld : 

1 °. dat door verzoekers is. overgelegd het 
bewijs, dat verr.oeksters huwelijk met haren 
vroegeren echtgenoot bij vonni~ der Ari'.
Rechtbank te Amsterdam door echtscheiding. 
is ontbonden en dit vonnis in de registers, yan 
den Burgerlijken Stand te Amsterdam is in
geschreven ; 

2°. dat · de Ambtenaar van den Burger1'jken 
Stand tegen de overgelegde stukken geen 
ander·hczwaar heeft gemaakt dan dat zij niet 
ook overgelegd heeft een Ehefahigkeitszeugnis ; 

dat verzoekers zich nu door de heslissing 
der Rechthank bezwaard achten en tlaartegen 
het volgende middel v_an cassatie voorstellen : 

,,Sch\mdiilg of verkeerde toepassing van 
art. 129 B. vV. en van art. 4 van het Intcrnatio
naal Tractaat van 12 Juni 1902, goedgekeurd 
hij de Wet van 24 Juli 1903 (S. n°. 231) junct,is 
dQ artt. 24, 41 en 48 B. W., art. 10 A. B., art. 19, 
54 en 1957 B. W., art. 7 van het Tractaat 
tot regeling der Wets- en jurisdictie conflicten 
met hetrekking tot de echtscheiding en schei
ding van tafel en bed, goedgekeurd hij de wet 
van 27 Juli 1903 (S. 233), omdat de Rechthank, 
ofschoon ingelicht dat het bezwaar der Duitsche 
autoriteit tegen het afgeven van een Ehe
fahigkeitszeugnis uitsluitend was ontleend 
aan de niet gerechtva,ardigde eischen van die · 
autoriteit met betrekking" tot h~t aan den 
Amhtenaar van den Burgerlijken Stand te 
Amsterdam ovcrgelegde Nederlandsche vonnis 
van echtscheiding, toch naast het ovei:•gelegde 
vonnis en het hewijs der inschrijving van bet 
vonnis · in de registers van den Burgerlijken 
Stand heeft geoordeeld, dat aan den amhtenaar 
nog iets meer moet warden aangetoov-d, ten 
bewijze, dat zij naar de Duitsche wet een nieuw 
huwelijk mocht sluiten, ofschoon alinea 2 van 
art. 4 van het Tractaat als 'bewijs, dat een 
vreemdeling aan zijn nationale wet heeft vol
daan, niet uitdrukkelijk eischt de pverlegging 
van een stuk, afkomstig van zijn nationale 
autoriteit, doch da!!,rtoe ook toelaat elk antler 
bewijs; cl.at door de autoriteit van het land, 
waai· het lm~elijk voltrokken wordt, voldoende 
wordt geacht, zoodat de Ambtenaar. van den 
Burgerlijken Stand had behooren en moeten 
onderzoeken, · of. uit de overgelegde stukken 
voldoende hleek;, dat tegen haar huwelijk ook 
naar hare nationale wet geen hezwaar bestond, 
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en_hij derhalve niet mocht weigeren het huwe
lijk te voltrekken, enkel op grond, dat hem 
geen Ehefahigkeitszeugnis werd overgelegd" ; 

ter toelichting van het v-oorgestelde middel 
van cassatie kunnen adressanten kort zijn ; 

· de Nederlandsche · autoriteit heeft de ver
plichting indien een der aanstaande echtge
nooten vreemdeling is, zelfstandig te o~der
zoeken, ,of ook naar de nationale wet van dien 
vreemdeling geen bezwaren bestaan. Dit is 
hetgeen art_. 4 van het bedoelde Tractaat voor
schrijft. Het·· artikel eischt echter niet, dat 
overgelegd wordt een bewijs der autoriteiten· 
van het geboorteland van den vreemdeling '; 

De Nederlandsche autoriteit zal derhalve 
rn~ar omstandigheden moeten beoordeelen of 
de vreemde wet andere eischen stelt dan de 
N ederlandsche. Dit nu was hier niet het geval. 

De beide wetgevingen verbieden het sluiten 
van eeri huwel~jk, zoolang nog een van beide 
partijen met een ,antler in het huwelijk is ver-. 
b onden. Er was hier niet een wetsconflict ten 
aanzien. van een huwelijk of ten aanzien van 

·· de echtscheidingsprocedure, doch slechts een 
dwaalbegrip van den kant der Duitsche auto
riteiten ten aanzien der formaliteiten, welke 
bij echtscheidingsprocedures zijn in acht te 
n emen. Dit dwaalbegrip had den Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand te Amsterdam 
niet mogen doen besluiten tot de weigering 
van het huwelijk over te gaan. Hij wist, moest 
althans weten, dat het N ederlandsche vonnis 
over den staat der vrouw eene niet aantastbare 
beslissing inhield. ]let niet in acht nemen van 
formaliteiten door de Duitsche wet in de proce
dure . van echtscheiding geeischt, kan niet · te 
kort doe:ri aan de geldigheid der echtscheiding ; 

Art. 10 A. B. hetwelk ten allen overvloede' 
ook nog erkend is in ii.rt. 7 van het verdrag, 
betrekking hebbende op de echtscheiding en 
scheiding van tafel en bed van 12 Jurii 1902, 
goedgekeurd bij de wet van 21 Juni 1903 
(S. 232), laat daaromtrent geen twijfel be
staan. 

Het' is op deze gronden dat requestranten 
den Hoogen Raad der Nederlanden eerbiedig 
verzoeken de beschikking der Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam, Vacantie Kamer d. d. 2 Au-

• gustus 1918 te vernietigen, en doende wat de 
eerste rechter had behooren te doen te ver
staan, -dat voor de voltrekking van het huwelijk 
van partijen niet .zal mogen worden gevraagd, 
naast het overgelegde vonnis van echtscheiding 
van requestranten en het liewijs der inschrijving 
daarvan in de ·registers van ,den Burgerlijken 
Stand, eenig ,;erder bewijs om aan te toone;,_ 

dat zij naar de Duits~he wet een nieuw huwelijk 
mag sluiten, en derhalve den genoemden 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te 
gelasten het huwelij_k tusschen. partijen te 
voltrekken, niettegenstaande verzoekster geen 

• Ehefahigkeitszeugnis overlegt. 

Conclusie van den Procureur-Generaal l\'lr. 
Noyon. 

0., dat de beslissing' waarvan beroep alleen 
inhoudt dat de reqnirante niet heeft geleverd 
het bewijs dat zij ten aanzien van de bewee:rde 
ontbinding van haar -huwelijk aan hare natio
nale, de Duitsche, wet heeft voldaan, welk 
bewijs wordt gevorderd bij het eerste lid van 
art. 4 van het Verdrag van 12 Juli- 1902, tot 
regeling der wetsconflicten met betrekking 
tot. het huwelijk, goedgekeurd bij de wet van 
24. Jul:i 1903, (S. 231); . 

dat ten onrechte wordt beweerd dat ten deze 
overlegging van het in Nedf,lrland overeerikom
stig de bepalingen der Nederlandsche wetgeving 
gewezene vonnis van echtscheiding voldoende 
ZOU zijn; 

d,;,t immers niet betwist is dat .dit vonnis 
tusschen personen van Duitsche rnitionaliteit 
gewezen bij verstek, niet is v~orafgegaan 
door eene oproeping van den gedaagde over
eenkomstig de voorschriften door zijne nationale 
wet gesteld als yoorwaarde voor de erkenning 
van buitenlandsche vonnissen (art. 7 van het 
Verdrag van 12 Juni 1902 betreffende juris
dictie - geschillen met betrekking tot de echt
scheiding en de scheiding van tafel en bed, 
goedgekeurd bij - de wet van· 24 Juli 1903 
(S. 232); . 

dat alzoo niet is aangetoond dat het vonnis 
voor de nationale wet der requirante van 
kracht is, terwijl haar persocmlijke staat en de 
c:laarmede samenhangende bevoegdheid tot 
het aangaan van een huwelijk naar die wet 
beoordeeld moet worden (art. 1 en 4 van _het 
eerstgenoemde verdrag). 

Concindeert tot verw~rping van het beroep. · 

De Hooge Raad, enz. 

Gezien het vorenstaand verzoekschrift, _de 
daarbij overgelegde ~tukken en de onder 
het verzoekschrift gestelde conclusie van den 
Procureur-Generaal, strekkende tot enz.; 

Zich met die conclusie vereenigende en de 
gronden, waarop ze berust, overnemende ; 

Verwerpt het beroep in cassatie. · (N. :f.) 
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· 28 September 1918. BESLUIT, ter bekend
making van den tekst der bepalingen, waar
onder de Ned~rla~dsche Barik gei:e~htigd 
is als circulatiebank ·werkzaam te zijn. 

· S. 553. 

WI.J WILHELMINA, }]NZ. 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Financien van den 24 September 1918,_n°. 171, 
Generale The.saurie ; 

Gelet . op de' wet van_ 22 December 1863 
(Staatsblad n°. 148), houdende voorzieningen 
omtrent de Nederlandsche Bank, zooals die 
is gewijzigd en aangevuld bij d~ wetten van 7 
Augustus 1888 (Staatsblad n°. 122), van 31 
December, 1903 (Staatsblad n°. 335), van 3 
Augustus 1914 (Staatsblad n°. 345) en van 25 
Juli 1918 (Staatsblad n°. 475); ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
Den tekst van de -bepalingen, wa·aronder de 

, Nederlandsche Bank gerechtigd is als circu
latiebank werkzaam te zijn, algemeen bekend 
te maken door bijvoeging v3:n dien tekst in zijn 
geheel 1bij dit besluit. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
.Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 28sten September. 1918. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 10 Oct. 1918).· 

BEPALINGEN, waaronder de Nederlandsche 
Bank krachte~ de wetten van 22 December 
1863 (Staatsblad n°. 148), van 7 Augustus 
1888 (Staatsblad n°. 122), van 31 December 
1903 (Staatsblad n°. 335), van 3 Augustus 
1914 (Staatsblad n°. 345) en van 25 Juli 
1918 (Staatsblad n°. 475) gerechtigd is als 
circulatiebank werkzaam . te zijn. 

.. .c\rt. · 1. · (1) Geen circulatiebank kan worden 
opgericht en geen buiterilandsche circulatie
bank mag hare ·bankbiljetten hier te lande in 
omloop -brengen anders dan krachtens eene 
bijzondere wet en op den voet en de voorwaar
den bij zoodanige wet te stellen. 

(2) Onder circulatiebank wordt verstaan 
elke inrichting, bestemd om bankbiljetten uit 
te · geven of in omloop te breng!in-

2. (1) Het tijdperk, waarvoor de Neder- · 
landsche Bank, ·krachtens ~rtikel 2 der wet van 
22 December 1863 (Staatsblad n°. 148), artikel-
1 der- wet van 7 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 
122) en artikel·l der wet van 31 Decem:ber 1903 
(Staatsblad n~. 335), in verband met Ons be
sluit van 14 Februari 1917 (Staatsblad· n°. 216), 

gerechtigd is om · als circulatiebank werkzaam 
te zijn, wordt, te rekenen van den 3lsten Maart 
1919, verlengd met vijftien· jaren, dus tot en 
met den 3lsten Maart 1934, en wel onder de 
bij die wetten en bij de wet van '3 Augustus 
1914 (Staatsblad n°. 345) gemaakte bepalingen, 
voorzoover daarvan bij deze wet niet wordt 
afgeweken. 

(2) Dat tijdperk wordt geacht ,telkens op-
_,nieuw met een jaar verlengd te zijn, tenzij door 

Ons of door de Bank, door opzegging, van on
geneigdheid tot die verlenging blijk zij gegeven ; 
welke opzegging echter het recht om als circu
latiebank werkzaam te .zijn, niet eerder kan 
doen eindigen dan na verloop van vijf jaren, 
ingaande op den, na den dag der opzegging, 
eerst verschijnenden eersten April. 

3. De Nederlandsche Bank is eene naam
looze vennootschap. 

4. De inhoud dezer wet zal ten grondslag 
liggen aan de acte. van oprichting der Neder
·landsche Bank als naamlooze vennootschap. 

5. (1) De hoofdzetel der Nederlandsche 
Bank blijft te Amsterd~~-
. (2) V66r of met 1 Januari 1865 vestigt zij 
te Rotterdam eene Bijbank en elders agent
sqhappen en correspondentschappeh. 

(3) In ellrn provincie zal mintens een agent
schap zijn. 

(4) ' Het aantal correspondentschappen te
gelt zich naar de best;iande behoeften. 
· · (5)' ·,De inrichting en· de werkkring der Bij
bank en der agentschappen worden aan Onze 
goedkeuring. onderworpen. · 
· 6. (1) Het maatschappelijk kapitaal der 

Nederlandsche Ba:\lk bedraagt twintig millioen 
giilden, ten voile gestort. 

(2) Het kan met toestemming van' de :Bank 
bij de wilt worden vergroot. 

7. Alleen Nederlanders' kunnen stemge-
rechtigde aandeelhouders zijn. . 

8. (1) De ·Bank vormt een reservefonds, ten 
bedrage van ~en vierde van haar maatschappe_
lijk ka pit aal. 

(2) Het reservefonds is, behoudens het be
paalde bij ·het tweede lid van art. 31, 'bestemd , 
tot aanvulling van mogelijke verliezen op het 
maatschappelijk kapitaaL • 

9. (1) Met goedkeuring van Onzen Minister 
van Financien, is de Bank bevoegd, bijzondere 
reserves te vormen. 

(2) Telken jare wordt, bij het vaststellen 
van de balans, onder goedkeuring van Oriz~n. 
Minister van Financien, beslist of de in het 
vorig lid bedoelde. reserves worden ;ange
houden dan wel geheel of gedeeltelijk worden 
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toegevoegd aan de winsten van het afgesloten 
t:oekja,ar. 

1(). De Ba:r;ik is· l;ievoegd een pensioenfonds 
voor- ha,~r .personeel te ;on;nen. De wijze, 
wa,arop. het fonds worclt gevormd, de stor

. tingen in het fonds, en de _overigens met be
trek!ring tot het fonds te stellen regelen worden 
vastgesteld_ bij een reglement, hetwe)k aan 
O:r;tz<'l goedkeuring wordt· onderworpen. 

11. (1) })e werkkring .der Bank omvat: 
1°. _ het uitgeven va,n bankbiljetten en hej; _ 

afgeyen van a-ssignatien op :hare kantoren- en 
..;._~n assignatien en cheq_;es op hare correspon
_clenten; 

_2° .- het disco:µteeren va~ : a._ wisselbrieven, 
assignatifn en promessen met twee of meer 
s_olidair verbondenen en geen langeren looptijd 
_dan .<te glclbruiken <;les handels· medebrengen ; 
b.· binnen zes maanden aflosbare schuldbrieven 
_oµder' s<;>lidaire medeverbintenis van den dis
_c.01,1tant·; 

_3°. het _koopen en verkoopen van telegra
fische uitb_etalingen, cheques, wisselbrieven 
en antler handelsp_apier, buitenlands· betaal
baar; 

·4o het beleene~ ~van e:ffectel)., goederen, 
ceelen, munt, muntmateriaal en waarden .. als 
be_doeld onder 2°. ~n 3°.; onder beleenen is 
;n;_ede begrepen· het geven van voorschot in 
rekening-covrant _op onderpand van ·waarde~, 
welke iri bele~Iring mogen genomen worden ;_ 

5°. den handel in edele metalen, het doen 
vermunten daarvan en het essayeeren en affi
neeren van ertseu: en .metalen ; 

6°.' het houden va,n rekeningcourant voor 
har_e 1:ekeninghouders, waaronder begrepen het 
uitvoeren van opdrachten tot overschrijving 
(giro), he,t hou9-en van verrekeningen met of 
tusschen anderen, ( clearing) en het incasseeren 
ten _ behoeve van ; hare rekeninghouders ; 

7°. het in · bewaring- nemen van e:ffecten• 
goederen,, c"'elen; . al,.ten, kostbaarheden, en 
andere _,:oorwe~pen van waarde ,. _ op de voor, 

,waarden, door de ];lank in het openbaar a~n _ te 
kondigen. : _ · _ _ · 
- (2) :[\'let Onze goedkeuring, de~ Raad -van_ 

State gel;1.0ord, kan de J~ank, in het -algemeeµ 
belang, andere•werkzaamh~den verrichten dan 
de hierbovell onder \ 0 , -t~>'t e:r;i-met 7°. genoemde. 
Onze besluiten, houdende goedkeuring als vorenc _ 
bedoeld, ·worden in het Stffatsb"lad en ·in ·ae 
Staatscourant geplaatst. 

12.: (1) De Bank verl'3ent niemand eenig 
_ crediet_ of voorschot in blanc<;> ; _ onder crediet 
of voorsch_ot in blaµco _i~- ~iet _ begrepen het toe-_ 
vertrouwen in haar eigen belang van !:ield.en 

of goederen aan lasthebbers, die niet pij haar 
in vasten dienst zijn, of aan den. Post-cheque 
en Girodienst. ·_ . 

(2) · Bij executie van goed~rel)., .effecten of 
antler onderpand, aan de Bank tot zeke;rh,eid 
voor de nakoming van jegens haar a_angegane 
verpliehtingen .;_,.erstrekt, is zij bevoegd die 
goederen, effecten of dat antler onderpa-nd, 
geheel of gedeeltelijk, in te koopeh ter- nadere 
tegeldemaking. 

13. (1) De Bank is bevoegd haar reserve
fonds en een vijfde•deel van haar niaatschappe
lijk kapitaal te beleggen. 

(2) Deze belegging geschi_edt volgens regelen, · 
vastgesteld door 'de gemeenschappelijke ve1'ga
dering van directie eii. commissarissen der Bank. 

14. (1) De Nederlandsche Bank blijft zich 
belasten met de kostelooze bewaring der alge
meime Rijkskas te Amsterdam. 

(2) · Zij belast zich evenzeer kosteloos met 
de waarneming der functien ·van Rijkskassier 
aldaar, alsmede t_e Rotterdam en in alle plaat
sen, .waar zij agentschappen heeft of vestigt. 

(3) Wegens een en ande_r is zij verantwoor
delijk aan den :Minister van Financien en reken-
plichtig aan de Algemeene Rekenkamer. · 

(4) Indien- Onze Minister van Financien dit 
noodig acht, belast -zij zich- bovendien kosteloos 
met het -kassi!3rschap van de Rijkspostspaar. 
bank en ·van andere bij de ")Vet of door Ons in 
het leven: geroepen "instellingen, alsmede met 
de bewaring van alle geldswaarden van het Rijk 
en die instellingen en van de door het Rijk en 
die instellingen in pand genomen waarden. 

15. (1) De Nederlandsche Bank verleent 
kosteloos hare hulp en- medewerking tot de in
t;:ekking van de muntbiljetten. 

(2) De wijze waarop zij"de haar in dit en in 
het vorig artikel opgelegde ,":erplichtingerr ver: 
vult, wordt door Ons; de' 'directie der Bank 
gehoord, vastgesteld. . _ . 
_ 16. (1) Bij ujtzondering op hetgeen bij het 

eerste lid van artikel 12 is bepaald; is de Bank 
verplicht aan den St:tat, telkens waimeer de 
:olmiste:r van Financien dit tot tij9-elijke ver
sterking van ·_•s-Rijks· Schatkist. ·noodig ac_ht, 
voorschotten•in rekeningcourant te verstrekken, 
op voldoend onderpand van schatkistbiljetten, 
waarvan de _uitgilte of beleening ,bij _ de_ wet. zal 
zijn: toegestaan. 

. (2) Deze voorschotten worden door de Bank 
~enteloos _verstrekt, doch mogen. tegelijkertijd_ 
gezamenlijk niet. meer dan vijftien .millioen 
guule_f' bedragen. _ _ - . _ 

(3) De verplichting tot het verstrekken tlier 
voorschotten- houdt op : 
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1. wanncer de Staat na 1 October 1904 be
sluiten mocht inuntpapier uit te geven ; 

2. zootlra en· voor ··zoolang als .het beschik
baar metaalsaltlo tler Bank benetlen tien millioen 
gulden is ,getlaaltl. Zij vervalt in zoover tlit 
saltlo door die voorschotten benetlcn da t be
drag tlaleff zou. 

17. (1) De vorm en de hoegrootheid tler 
· uit te geven bankbiljetten worden door cl~ 

dire.ctie der Bank ter kennis· van het publiek 
gebracht. 

(2) Zij geeft geene biljetten uit tot een lager 
bedrag dan f 10 (tien gulden). 

18. (1) , De biljetten der' Bank zijn tlagelijks 
op vertoon betaalbaar bij de Hoofdbank, ,de 
Bijbank en de agentschappen, met uitzoil.dering 
van de tlagen, vermeltl in .artikel 154 van het 
W etboek van Koophandel. 

(2)' De betaling bij de agentschappen kan 
echter worden uitgesteld, totdat specie .van de 
Hoofdbank zal' kunnen ontvangen zijn. 

(3) De biljetten der Bank zjjn vrijgesteld 
van het recht van zegel. 

19. (1), In geval van oorlog of oorlogsgevaar· 
kan bij algemeenen maatregel van bestuur de 
verplichting der Ncderlandsche Bank tot be
taling. harer biljetten worden opgeschort. 

(2) Een ·algemeene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in het eerste lid, bepaalt den. termijn, 
gedurende welken hjj zal g~lden. Die termijn 
kan door Ons worden verlengd, z<iodikwijls dit, 
naar Ons oordeel, nootlig is. 

(3·) De algemeene maatregel, betloeltl in het 
eerste lid, wordt ingetrokken, zootlra naar Ons' 
oortleel .de oorlog of het 'oorlogsgevaar, op grontl 
waarvan hij werd 'uitgevaardigd, geeintligd of 
geweken is. 

20. Met afwijking 'Iran het bepaalde in ar
tikel 3 der wet van 26 April 1852 (Staatsblad 
n°. 92), gewijzigtl bij de wet van 23 Juni 1893 
(Staatsblad n°. 111), wordt de afkondiging van 
een algemeenen rnaatregel van bestuur, als 
betloeld in het eerste lid van artikel 19, gerekend 
in het geheele Koninkrijl{ bekend te z'ijn ter
stond natlat die maatregel gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zail zijn ge
plaatst. 

21. (1) De houder van een bankbiljet is bij 
uitsluiting gerechtigd orn de uitbetaling . der 
tlaarin uitgetlrukte geldsorn van de Bank te 
vortleren. 

(2) Wegens verlies of vemietiging van 
bankbiljetten behoeft door de Bank geene ver
goeding verleend te wortlen. 

(3) Bij, verdenking wegens misdrijf, of op 
schriftclijk aa,nzoek der belanghebbenden, staat 

het der directie vrij, quiteering en afteekel).ing 
der biljetten te vorderen van hem, die ze ter 
inwisseling aanbiedt. 

(4)' De bepalingen van artt. 227-229 ·van 
het Wetboek van Koophandel zijn niet van toe-
passing op bankbiljetten. ' ' 

22. (1) De directie der Bank kan, na tlaar
toe Onze machtiging te .hebben verkregen, 
hquders van door haar uitgegeven biljetten op
rocpen om dezen ter betaling aan te _bieden. 

(2) Wij stellen, bij het verleenen van die 
rnachtiging, den termijn vast, binnen welken de 
aanbieding rnoet geschieden. 

(3) De oproeping wordt tenminste eenmaal 
geplaatst in de N ederlandsche Staatsc01irant. 

(4) Na den in het tweede lid bedoelden· ter
mijn woiden de, in de oproeping vermelde, bil
jetten uitsluitend door het hoofdkantoor der 
Bank uitbetaald, nadat bij onderzoek is· ge
bleken, dat aan de aanvrage tot uitbctaling 
moet gevolg worden gegev~n. 

(5) Tien jaren na rneergenoemden termijn 
wordt het betlrag der opgeroepen tloch niet op
g'elrnrnen biljetten aan de winst van het loopen
de boekjaar toegevoegd. De daama nog op
komentle biljetten worden, na onderzoek als 
in het vorige lid bedoeld, betaald ten laste van 
de winst- en verliesrekening. 

(6) Indien de Bank, v66r het eintle van het·, 
in het vorig lid bedoelde, tijdvak van tien jaren, 
het recht mocht hebben verloren orn als circu
latiebank werkzaarn te zijn, wordt het in het 
vorig lid bedoelde betlrag tusschen den Staat 
en de· Barik in tlezelfde ev;enredigheid verdeeld 
als zou · geschied zijn indien da t bedrag ware 
toegevoegd aan de winst van het laatste boek· 
jaar, waarvoor de Bank gerechtigd was als 
circulatiebank werkzaarn te zijn. De na die 
verdeeling_ nog opkomende biljetten worden, 
na onderzoek als in het vierde lid bedoeld, 
door den Staat beta.ald. 

(7) Na verloop van dertig j~ren sedert hQt 
einde van den in het tweede lid bedoelden ter
mijn, is het recht om uitbetaling van de upge
roepen biljetten te vorderen, vervallen. 

23. De verhouding, waarin het gezamenlijk 
betlrag · van bankbiljetten, bankass.ignatien en 
rekening-courant saldo's door i'nunt of rnunt
materiaal moet zijn gedekt, wordt bepaald bij 
Ifoffinklijk besluit, op voordracht v~n de directie 
tler Bank te nemen. Dit besluit wordt in het 
Staatsb/,ad geplaatst, en, voor zooveel noodig, 
van tijd tot tijd gewijzigd. 

24. (1) De directie der Bank bestaan .uit 
een p~esident, een secr!'taris en tenminste t,vee -
directeuren. 

· I 

I 

• I 

! 
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(2) De beslissing over het aantal directeuren houders, welke de bencieming: al of niet be-· 
berust bij de gemeenschappelijke vergadering Krachtigen kan. 
van directie en commissarissen. (5) Bij tusschentijdsche v-acature treedt de 

· 25. (1) De president en de secretaris worden nieuw benoemde in den· duur van zitting van 
-door Ons, telkens voor zeven jaren, benoemd. dengene, wiens plaats hij vervult. 
In eene gemeenschappelijke vergadering van (6) Leden der commissie mogeti tevens lid 
de directie en de commissarissen wordt voor zijn van den raad van commissarissen. 
elke benoeming eene aanbevelingslijst van twee (7) De commissie vergadert op gezette tijden 
-personen opgemaakt en Ons aangeboden, ten ,met de directie en wordt door de directie ge
einde daarop door Ons zooveel acht kunne ge- hoord omtrent 'belangrijke aangelegenheden, 
slagen worden,als Wij zullen vermeenen te be- een en antler volgens een reglement, vastgesteld 
hooren. door de gemeenschapp~lijke vergadering van 

(2) De directeuren worden, telkens voor.den directie en commissarissen. Dit reglement ~ 
tijd van vijf· jaren, benoemd door de stemge- wordt aan Onze goedkeuring onderworpen. 
rechtigde aandeelhouders, uit eene voordracht (8) Indien de directie meent te moeten af
van· drie perspnen, opgemaakt door de directie. wij.k'cn van het gevoelen der commissie omtrent 
en de commissarissen in eene gemeenschappe- de in het vorig lid- bedoelde, belangrijke aan
·lijke vergadering. gelegenheden, doet zij daarva:p, onverwijld mede-

(3) Alie led.en der directie zijn bij hunne deeling aan den raad van commissarissen. 
aftreding ·terstond opnieuw benoembaar. . 28 . . Er zijn minstens vijftien commissaris- · 

(4) Op voorstel van eene gemeenschappe- sen. Zij worden door de stemgerechtigde aan
lijke vergadering der directie en commissarissen deelhotid!)rs gekozen. 
kan de president zoowel als de secretaris door 29. (1). Van Regeeringswege wordt toe
Ons in de waarneming zijner betre1t)ring worden zicht op de handelingen der Bank _uitgeoefend 
geschorst of daaruit ontslagen. Ingeval eene door een Koninklijken Commissaris, door Ons 
schorsing- wordt voorgesteld, geschiedt tevens te benoemen e:p, te ontslaan. 
een voorstel betreffende de tijdelijke vervul~ (2) De Konin]tjijke Commissaris heeft het 
ling. recht, alle vergaderingen van aandeelhouders en 

(5) Op. gelijk voorstel kunnen ook de· overige van cominiss_arissen bij -te wonen en aldaar eene 
leden der directie, door de stemgerechtigde raadgevende steni uit te brengen. 
a.andeelhouders worden ontslagen. (3) De directie der Bank is gehouden, hem 

26. De gemeenschappelijke vergadering van telkens op zijne aanvrage al die inlichtingen te 
directie· en commissarissen kan- plaatsvervan- verstrekken, welke hij tot behoorlijke uitoefe
gende directeuren benoemen voor den tijd _en ning van zijn toezicht noodig acht. 
onder de regelen en de voorwaarden, door die (4) De verdere instructie van den Konink0 

vergadering bij de benoeming vast te stellen. lijken Commissaris wordt door Ons bij besluit 
27. -( 1) N aast de directie is er eene corn- vastgesteld. 

missie van advies, bestaande uit vijf personen. (5) Zijne bezoldiging kcimt ten laste· ·va:p, 
(2) De ,stemgerechtigde aarideelhouders den Staat. 

· ·kiezen de leden dezer commissie uit een:e voor-1· 30. De directie der Nederlandsche Bank 
dracht van twee personen voor elke openge- doet eenmaal 's weeks, door plaatsing in de 
vallen plaats. ' De raad van . commissarissen ' N ederlandsche Staatscourant, mededeeling van 
maakt deze voordracht op._ De leden der corn- eene· verkorte balans in ee:ri door Ons goed te 
missie hebben ieder zitting gedu'rende vijf ach- keuren vorm. 
tereenvolgende jaren; na afioop van dien termijn 31. (1) De winsten der Bank blijven ten 
zijn zij piet dadelijk herkiesbaar. beloope van drie en een ·half percent van· het 
, (3) Voor de eerste maal hebben· de leden maatschappelijk kapitaal uitsbiitend ten haren 
zitting onderscheidenlijk gedurende een, twee, voordeele. 
<;Irie, vier en vijf jaren. Zij zijn niet dadelijk (2) l\fochten de w:insten in eenig jaar min
herkiesbaar. Het lot bepaalt het jaar, waarin der dan drie en een half percent van dat kapitaal 
deze leden vcilgens rooster aftreden. bedragen, dari.- wordt hetgeen er aan ontbreekt; 

(4)' Bij· tusschentijdsch@ vacature benoemt uit·het reservefonds.aangevuld, mits dit fonds 
de raad van commissarissen tijdelijk een nienw niet beneden vijftien percent van het' maat
lid ter vervulling van deze vacature.-, Het aldus schappelijk kapitaal dale. 
benoe'mde lid heeft zitting tot de eerstvolgende (3) Bedragen de· winsten- meer dan.· drie en 
gewo.,ne, algemeene vergadering van aandeel- een half.percent van het maatschappelijk kapi-
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taal, dan gaat van dit meerdere eerst't_ien per
cent. in het reservefonds, totdat· dit het bij art. 
8 bepaalde bedrag heeft bereikt. Van het over-

. schot wordt 3 pet. als tantiei:nes aan directie, 
commissie van advies en commissarissen uitge
keerd. Indien de directie bestaat uit meer dan 
vier .leden, bedraagt d_e zooeven bedoelde uit
keering 3½ pet. van het overschot. He_t meer
dere wordt voor een vierde door de Bank_ en 
voor drie vierden door den Staat genoten totdat 
het winstaandeel der Bank, behalve de ver

. eischte aanvulling van het . reservefonds, en 
de uitgekeerde tantiemes, zeven ten honderd 
·van het maat_schappelijk kapitaal bedraagt. 
Van de dan nog overblijvende winst ontvangt 
de Bank een achtste en de Sta.at zeven achtsten. 

, ( 4) Als grondslag voor de verdeeling der 
winsten strekt de jaarlijksche balans der Bank, 
zooals die door har_e· commissarissen is vastge
steld, vo~r zoover zij in overeen.stemming_ is 
met de bepalingen der wet en van de statuten 
der Bank .. 

(5) Geschillen: over ·de vraag, of de balans 
met die . bepalingen in overeenstemming is, 
worden door drie scheid~lieden in het hoogste 
ressort beslist. Van die scheidslieden wordt 
_een door den Minister van Financien en een door• 
de directie der Bank gekozen en. de derde door 
de Rechtbank te .Amsterdam benoemd. Aa.n
deelhouders der Bank kunnen daartoe niet ·ge-. 
kozen of benoemd worden. 

(6) Het aandeel van den Staat in de winsten 
der Bank v~rvalt : 

1. wanneer aan een ~nder dan de Neder
landsche Bank mocht worden toegestaan bank
biljetten uit te geven en in omloop te brengen ; 

2. wanneer de Staat na 1 October 1904 ·be
sluiten m?cht inuntpapier nit _te geven .. 

32. • De rente, verkregen.uit de in artikel 13 
bedoelde belegging, wordt onder.de winsten der 
Bank opgenomen. V66r- of-achteruitgang van 
de waarde der do.or die belegging verkregen 
bezittingeri wordt ten· bate of ten laste van het 
:reser..efonds ge bracht. 

Overgangsbepalingen. 

33. Indien. het verplichte reservefonds der 
Bank bij het einde van het tijdperk, waarvoor 
artikel 2 dezer wet de Bank het recht geeft als 
circulatiebank werkzaam te zijn, blijken mocht 
meer te bedragen dan op .den 3lsten Maart 
1889, volgens de balans over het boekjaar 
1888/89, eri dat tijdperk niet weder wordt ver
lengd, komt dat meerdere voor de helft ten 

· voordeele van den Staat en blijft het voor de 
wederhelft' ten bate van de Bank. 

34. (1) Indien bij het ei0:de van het, in het 
'vorig artikel bedoelde tijdperk, niet opnieuw 
aan de Bank het recht_ wordt verleend als ciJ'.C~
latiebank wer,kzaam te zijn, vindt eene nadere 
waardeschatting plaats van de · onroe_rende' 
goederen en het· kantoormeubilair der Bank. 
Deze schatting gesch:iedt door drie deskundigen, 
van wie een door Onzen Minister vah • Finan
cien, een door de directie der Bank en een door 
de Rechtbank te Amsterdam wordt benoemd-

(2) Een voordeelig of een nadeelig verschil 
·tusschen de uitkomst der in het vorig lid be
_ doelde schatting en de balanswaarde wordt 
gebracht ten bate of ten laste. van de winst- en 
verlie~rekening over het laatste boekjaar, waar
voor de Bank gerechtigd is als circulatiebank 
werkzaam te zijn. 

0

Slotbepc,lingen. 

35. :Oe statuten van de Bank worden, be
houdens Onze goedkeuring, met de bepalingen 
dezer wet in · overeenstemming gebracht. 

36. Het geheel der bovenstaande bepalingen 
kan worden aangehaald als ,,Bankwet 1919", 
met bijvoeging v.an jaargang en nummer van 
het Staatsblad, waarin Ons besluit is geplaatst. 

37. Deze wet treedt _in werking met den 
eersten April 1919. 

Behoort bij Koninklijk besluit .van 28 Sep
tember 1918 (Staatsblad n°. 553). 

Mij bekend, 

De 1Winister van Financi'.i!'(!,, DE VRIES. 

30 September 1918. BESLUIT, tot wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het JyJ eppelerdiep. S. 554. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van: Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 Augustus 1918, La. 0,. af
deeling Waterstaat A; 

Gezi~n de wet van 28 Februari 1891 (Staats
_blad n°. 69) en artikel 1 van het Algemeen regle
rnent van politie voor rivieren, kanalen, hatens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit va~ 13 Aug'ustus 1891 
(Staatsblad n°. 158) en laatstelijk ge~jzigd bij 
Koninklijk besluit van 16 D,:lcernber 1913 
_(Staatsblad n°. 445) ; ' 

Den Raad van State gehoord (advies van 17 
September 1918°, n°. 17) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 25 September 1918, 
n°. 292, afdeeling Waterstaat A; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: . : 1 Octo'ber 1918. lllISSIVE van den :Minister van 
vast te stellen de riavolgende wijzigingen ! Onderwijs, Kunsten en 1Vetenschappen 

van h~t bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 ' aan de Gedeputeerde Staten in de provin-
(Skiatsblad n°. 107) vastgestelde bijzonder regle- 1· cien betreffende bouw'verordeningen. 
ment van politie voor het Meppelerdiep: i· Ik heh de eer Uw college hierbij een afschrift 

I. In artikel 2 wordt gelezen ,,2 l\l." inplaats I te doen toekomen van een Missive van de af-
van ,,1.80 meter": cleeling · B der Rijkscommissie voor de Monu-

II. · In artikel 3 worden de woorderi ,,1.60 mentenzorg dd. 21 Ang. 1918 n°. 249, waa-rin 
meter boven Amsterdamsch peil" vervangen deze de wenschelijkheid bepleit, dat "in de· ge
·door ,,1.40 meter boven herzien Amsterdamsch I meentelijke bouwverordeningen. bepalingen 
peil (N.A.P.)". worden opgenomen, ·waardoor in de toekomst 

III. In artikel -9 wordt het woord ,,shtis- zal kunnen warden voorkomen, 'dat- gebouwen, 
meester" vervangen door de woorden ,,betrok- die historische of architectonische waa.rde 
ken sluiswachter". hebbeu, warden gesloopt ·voordat van Regee-

Onze Minister van Waterstaat is belast met ringswege pogingen ·zijn kunnen worden aa1}
de uit,;,.oering van ·dit besluit, hetwelk in het gewend. deze te behouden. 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad Ik zoude het op prijs ·stellen indien Uw college 
van State medegedeeld zal worden. hare medewerking zoude wi!len verleenen oln 

Het Lo_o, den 30sten September 1918. tot wijziging c.q. aanvulling der geqieentelijke 
. WILHELMINA. bouwverordeningen. te geraken. 

De 1lfin. van Waterstaat, A. A.- H. W. Ki:iNIG. 

( Uitgeg. 15 Oct. 1918.) 

30 September 1918. BESLUIT; tot w1Jzigmg 
en aanvulling van .het Koninklijk besluit 
van 21 September 1916 (Staatsblad n°. 445) 

· tot onteigening van perceelen in de ge-
1 meenten 1l1uiden en Naarden, ten behoeve 

van de verbetering vaI\ den provincialen 
zeedijk tusschen lvfuiderberg en Naarden 
en den aanleg van een gedeelte zeedijk Op 
de hooge grond~n van 1lfuiderbe~g. S. 555. 

1 October 1918, BESCHIKIUNG van den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel' 
tot va_ststelling -van een letterteeken, dat 
door zee- of kustvisschersvaartuigen moet 

· worden gevoerd. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel lieeft, op grond van artikel 7 der Vissche
rijwet en van artikel 8 van het Konin,klijk be
sluit van 12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 144), be
paald, dat door de zee- en kus~visschersvaar
tuigen, tehuis behoorende te Zev;enbergen, 
moet worden gevoerd het letterteeken · Z. G. 

's Gravenhage, 1 October 1918. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-(feneraal, VERSTEEG. 

Het a_fschrift luidt : 
Het heeft de aandacht .van onze Commissie 

getrokken, dat meerrnalen gebouwen van meer
dere o_f mindere kuns_twaarde worden gesloopt 
zonder dat daarop de aandacht van de Re
geering, van onze Commissie of van het Rijks
bureau voor de Monumentenzorg is gevestigd 
geworden, terwijl in :.i,ndere gevallen de des
betreffende mededeelingeri zoo laat inkomen, 
.dat ingrijper. onmogelijk blijkt. 

·w el wordt telken jare door Uw Departement 
de aandacht van de Commissarissen der Ko
ningin op dit ond~rwerp gevestigd en worden 
de Burgemeesters der verschillende gemeenten 
verzocht tijdig de noodige mededeelingen te 
dezer zake te doen, maar ·het blijkt, dat deze 
maatregel onvoldoende_ is, omdat vele burge
rneesters, of aan, _ dit verzoek geen gevolg geven 
of niet in staat zijn, zulks tijdig te doen. 

In vele, zoo niet de meeste bouwverorde
ningen komt de bepaling voor, dat het sloopen 
van, eeu gebouw mag gescltieden, wanneer. 24 
uur te voren daarvan mededeeling is geschied ; 
een enkele kennisgeving op zeer ko,:ten termijn 
is dan voldoende ; vergunning tot· die slooping 
wordt niet vereischt. 

Het komt onze Commissie wenschelijk voor 
dat de gelegen,heid om in bepaa-lde geva!len te 
kunnen ingrijpen ruimer moet worden gesteld, 
door niet alleen voor de slooping de vergunning 
van .het College -van, B. en W. te eischen, maar 
ciok den termijn waarin na kennisgeving van 
het -iroorneinen tot sloopen, tot die slooping 
kan worden overgegaan, te verlengen tot 14 
dagen. · 

Aangezien alle bouwverordeningen de ·goed-
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keuring van de Colleges van Gedeputeerde 
Staten behoeven, nemen wij de vrjjheid Uwe 
Excellentie te verzoeken ,de aal\dacht van dez~ 
Colleges op het bovenbedoelde OI\derwerp te 
Yestigen en te verzoelrnl\ bij de vaststelling van 
bouwverordeningen te ·eischel\, dat voor de 
slooping- de goedkeuril\g van B. en W. der be; 
trokken gemeente worde 'geei.scht, terwijl tevens 
een termijn van 14 dagen na de aanvrage tot 
slooping worde gesteld. hirn:ien welken die 
slooping, · zonder- de vereischte goedkeuring, 
niet mag geschieden. 

De. bet]'.okken .burgemeesters· hepben dan 
daardoor, meer dan tot dusverre, de gelegen
heid in noodige gevallen Uw Departement in 
te lichten. (W. v. D. B. A.) 

2 October 1918. BESLUIT, tot. a.a.nvulling van 
het algemeen reglement van politie voor 
rivieren, kanalen, enz., onder beheer va.n 
het Rjjk. S. 556. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

·Op de voordracht van Onzen Minister van 
Water~taat van 4 Septemb!)r 1918, n°. 283, 
Afdeelirtg Waterstaat A, tot aanvulling van 
het algemeen reglement van politie voor 
rivieren, kanalen, enz., antler beheer van het 
Rijk; 

Gelet op d.e wet van 28 Februari 1891 (Staats
bk_id no. 69); 

Den Raad van State g~hoord (advies van 
24 September 1918 n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van _Onzen voor
n0emden Minister _van 28 September 1918, 
La. U, Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

het. algemeen reglement van politie voor 
riyieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen 
en daartoe behoorende werken, antler beheer 
van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 13 Augustus 1891 (Staatsblad n°. 158). en 
laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij Konink
lijk besluit van 16 December 1913 (Staatsblad 
n°. 445), nader aan te vullen als volgt: · 

1 o; In art. 1, 2de lid, wordt aan het slot 
in, plaats van ,,en het Zwolsche Diep" gelezen :. 
,,het Zwolsche Diep en de Overijsselsche Vecht". 

2°. In art. 1, 3de lid, onder a, wordt tiisschen 
,,111.oerdijk'.' eI\ ,,Breskens". ingevoegd: ,,Din
teloord." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de. uitvoering van <lit besl?it, hetwelk in _het 

Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
·Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het. Loo, den 2den. October 1918. 

'- , WILHELlliIN A. 

De 11finister van W aterstaat, 
A. A.' H. w. KoNro. 

( Uitgeg. 16 Oct. 1918.) 

4. October 1918. BESLUIT, waarbij het bestuur 
van de bijzondere lagere school aan.de Jan 
Luykenstraat 19 t.e Amsterdam van de 
Vereeniging voor Christelijk Lager en ·Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs voor jongens 
en meisjes, aldaar, niet-ontvankelijk wordt 
verklaard in zijn be:roep tegen het besluit 
van Ge_deputeerde 'Staten van No_ordhoUand 
va11 24 April 1918, n°. 24, tot vaststelling 
der Rijksbijdragen bedoeld bij art. 59 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, 
voor genoemde school over het jaar 1917. 
s. 557. 

WrJ WILHELMINA, ENi. 

_ Beschikkende op het b~roep, ingcsteld door 
het bestuur der vereeniging voor Christelijk 
lager en meer uitgebreid, lager 9nderwijs voor 
jongens en meisjes te Amsterdain, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten_ van N oord
holland v:an 2:i April 1918,. n°. 24, genomen op 
zijne aanvrage om voor de bijzondere lagere 
school te Amsterdam, Jan. Luykenstraat 19, 
te bekomen de Rijksbijdragen, bedoeld bij art. 
5Q der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over het jaar 1917 ; 

Den. Raad van State, Afdeeiing voor de Ge- · 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
September 1918, n°. 355 ; 

Op de voordracht van 'Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van-
1 October .1918, n°. 17709, afdeeling Lager 
Onderwijs, · :Financieel; 

Ovorwegende, dat het bij, <lit beroep bestreden 
besluit is gedagteekend 24 April 1918 en het 

· adres van het. bestuur der bovengenoemde 
school, waarbij dit beroep werd ingesteld bij 
het Kabinet .der Kqningin is ingekomen op 
26 Mei daaraanvolgende, dus na verloop van 
den termijn gesteld in artikel 59, 9de lid, der 
wet tot regeiing van het Lager Onderwijs ; 

Gezien geno~mde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestuur der bijzondere lagere school aan 
de Jan Luykenstraat 19 te Amsterda·m van de 
Vereeniging voor Christelijk Lager en Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs voor' jongens en 

) 
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meisjes, aldaar in zijn beroep niet'.ontvankelijk 
te verklaren. 

Onze Minister [ an Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast :net de uitvoering van 
dit besluit, dat t gelijk met het rapport van 

. genoemden Ministf in het S~.atsblad zal worden_ 
geplaatst en· waa an afschnft zal . worde~ ge
zonderi aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de "Geschill n van n·estuur. 

Het Loo, ·den den October 1918. 

WILHELMINA. 

De 1lfinister van: Onderwijs, 
Ki nsten en Wetensclw~ipen, 

J. TH. DE VISSER. . 

(Uitgeg. 2 Nov. 1918). 

No. 17709. 
LAGER .ONDE WIJS, 

FINANOIEE . 

Beroep Rijksbijd age 
artikel 59 Wet ager 

Onderwijs

1 
'sJGravenhage, 1 October 1918. 

Aan !J,'e Koningin. 

Eerbiedig wor t Uwer l\fajesteit hiemevens 
weder aangebod n het advies van den Raad 
van State, Afdeeling voor de Gescliillen van 

-Bestuur, dat bij kantbeschikking van 16 Sep
tember 1918, n°. 27, 9m consideratien en advies 
in handen werd gesteld van den Minister van 
Binnenlandsche faken. · 

De Afdeeling js van oordeel, dat het beroep 
gegrond is en biedt het volgend ontwerp-besluit 
ter bekrachtigin aan. 

_·w1J wrLHE MINA, ENz. 

Besclii.kkende op het beroep ingesteld do~r 
het Bestuur de Vereeniging voor Ohristelijk 
Lager en meer , ·tgebreid-lager onderwijs voor 
jongens en meis es te Amsterdam tegen het be
sluit van_ Gedep~teerde Staten van N oordhollani 
van 24 April 1 18, n°. 24, genomen op zijne 
aanvrage om V or de bijzondere lagere 'school 
te Amsterdam, J n Luykenstraat 19; te bekoJllen 

de Rijksbijdrag!n, bedoeld bij _ artikel. 59 . der 
wet·tot regelin van·het lager onderwijs, over· 
het jaar 1917 ; · , 

Den Raad va State,- Afdeeling voor ·de· Ge
schillen · van Bestuur, gehocird, advies van 11 
September 191 , no. 355 ; 

Op de voor acht van Onzen Minister van: 
Binnenlandsche Zaken van-- · ' 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van · 
Noordholland bij besluit van 24 April 1918, n°.' 
24, aan de Vereeniging-voor Ohristelijk lager en 
meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens 
en meisjes te Amsterdam ten behoeve van haar · 
school Jan Luykenstraat 19 aldaar, aan Rijks
bijdragen over 1917. hebben toegekend een be
drag van f 7305.265 ; 

dat daarbij de bijdrage voor den onderwij~er 
Tj. K. Roosjen werd gesteld op· f 159,445, op 
grond dat liij eerst op 9 October 1917, in het 
bezit was gekomen van het bewijs, bedoeld in 
-artikel 55, littera c, der wet tot regeling van het 
lager onderwij s ; 

·dat·het bestuur van de genoemde Vereeniging 
zfoh' daarop tot Ons gewend heeft met het ver
zoek de bijdrage op een hooger bedrag te stellen, 
daar het bewijs, bedoeld in artikel 55, letter c, 
der wet, niet op 9 October, maar op 28 Augustus 
1917 is afgegeven ; 

Overwegende, -dat uit nader verkregen in- 1 

lichtingen is gebleken, dat aan den onderwijzer 
Tj. K. Roosjen inderdaad op 28 Augustus 1917 
het genoemde bewijs is uitgereikt, zoodat voor 
dezen onderwijzer die op 1 September 1917 aan 
die school werd verbonden, over·het jaar 1917 
op een bijdrage van f 2~3.336 kan w<Jrden aan-
spraak gemaakt ; ' · · 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland het 
bedrag der Rijksbijdragen OV/'ll' 1917 aan het 
bovengenoemd bestuur voor , de school toe te 
kennen, te bepalen op f 7379.15'. 

Onze Minister van Binnenland~che Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, waar
van afschrift zal worden-gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van
Bestuur. 

Met dit advies kan ik mij niet vereenigen. 
Het beroepschrift is blijkens den daarop ge- ·. 

stelden sterhpel bij Uwer Majesteits Kabiuet · 
ingekomen op 26 Mei 1918, terwijl het_ be
streden besluit is gedateerd 24 April 1918. 

Door het betrokken schoolbestuur is der
halve de 'termijn, gesteld in artikel 59, 9de lid, 
der Lager Onderwijswet overschreden, zoodat 
in strijd met het gevoelen der Afdeeling, die 
klaarblijkelijk ten onrechte is uitgegaan van 
de meening, dat artikel 14 dier wet' in dit geval 
van toepassing is, · het schoolbestuur in zijii . 
beroep niet-ontvankelijk behoort te worden · 
verklaard._ 

Het behage Uwer · Majesteit het daartoe 
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strekkend ontwerpbcsluit te bekrachtigen, dat 
Uwer Majesteit hierbij ecrbiedig wordt aan
geboden. 

De Minister van Onderwijs, 
' K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

4 October 1918. BESCHIKKING van den Minister 
, van .Arbeid, tot vaststelling· van eene 
Regeling van de uitbetaling en de controle 
op het gebruik der bijdragen higevolge 
artt. 4 en 7 der W oningnoodwet aan 
gemeenten uit 's Rijks kas verstrekt. 

De Minister van .Arbeid ;. 
Gelet op· het bepaalde bij art. 26 van het 

Koninklijk besluit van 25 Juli 1918 (Staatsblad 
n°.· 485) tot uitvoering van de. artt. 4, 5· en 7 
van de Woningnoodwet 1918 (Staatsblad 
n°. 379); · · · · 

Heeft goedgevonden : 
vast te stellen de :volgende : 

REGELING 

van de uitbetaling en de controle op het gebruilc der 
bijdragen · ingevolge artt. 4 en 7 der W oningnood

w~t aan gemeenten uit 's Rijks kas verstrekt. 

Art. 1. Zoodra tot de uitvoering zal worden 
overgegaan van een bouwplan, ten behoeve 
waarvan aan eene gemeente een bijdrage uit 
's Rijks kas is toegezegd, · wordt door de zorg 
van het gemeentebestuur aan het college van 
bijstand, bedoeld bij art. 35 der Woningwet, 
toegezonden eene kopie, op eene schaal van 
ten minste een op honderd, der bouwteekenin-
gen en een afschrift · van het 'bestek. · 

Ingeval eene aanbesteding heeft plaats gehad, 
wordt voorts aan genoemd college mededeeling 
gedaan van de voorwaarden der aanbesteding 
en de sommen waarvoor bet werk is gegund. 

Ingeval het werk in .eigen beheer wordt uit
gevocrd, wordt aan genoemd college mede
deeling gedaan van . de contracten voor de 
levering van de materialen en alle overige 
gegevens betre:ffende arbeidsloonen, kosten 
van· toezicht als anderszins, welke noodig zijn 
om controle op de uitgaven mogelijk'. te maken. 

2. Wanneer de tijd nadert waarop door eene 
gemcente ee:rie betaling zal zijn te verrichten, 
ten behoeve waarvan zij kan beschikken over 
de geheele of een gedeelte van een haar toege
zegde bijdrage uit 's Rijks kas, dient het ge
meentebestuur daartoe ten minste drie weken 
te voren eene aanvraag in. 
· :neze aanvraag wordt gericht aan den Minis

. ter van Arbeid, doch ingediend bij het college 
van bijstand voornoemd: -

Het college zendt aa:O: het gemeentebestuur 
bericht van de ontvang~t der aanvraag. 

. 3. Het gemeentebestuur doet de aanvraag 
vergezeld gaan van de noodige bewijsstukken, 
waarui~ blijkt, dat de gemeente. binnenkort 
eene ,afbetaling ter grootte van of grooter dan 
·het aangevraagde bedrag heeft te doen. , Deze 
kunnen bijvoorbeeld mede bestaan in verkla
ringen van personen met het ·toezicht- op de 
uitvoering belast. · 
· 4. W~nneer de door de gemeente verschul
digde betaling betreft een bouwplan door de 
gemeente' zelf ondernomen, of betrekldng heeft 
tot de uitvoering' va~ een bouwplan eener 
vereeniging, vennootschap of stichting, b~
vatten de in het vorig artikel bedoelde bewijs
stukken, waar noodig, eene verwijzing naar 
de onderdeelen van het bestek. 

5.. De aanvmgen en de daarbij. behoorende 
bewijsstukken moeten in twee,voud warden over
gelegd. 

6. Het college van bijstB,rid is bevoegd 
met betrekking tot de aanvraag een onderzoek 
in te stellen of te doen instellen en nadere in
lichtingen te vragen. 

7. Wanneer het college van bijstand meent 
tot uitbetaling te mog~n adviseeren, doet het 
de aanvraag met de bijbehoorende stukken,. 
vergezeld van zijne des betreffende verklaring, 
toekomen aan den Minister van .Arbeid. 

Heeft het college niet de overtuiging ver
kregen dat betalingen, overeenkomende met 
het bedrag der aanvraag, door het gemeente
bestuur verschuldigd zijn, dan doet het onder 
toezending van de stukken en alle verdere 
gegevens, waarover het kan beschikken, van 
deze opvatting aan genoemden Minister· blijken 
en geeft hiervan kennis aan het betrokken ge
meentebestuur. 

8. Zoodra door een , gemeentebestuur be
talingen, ter zake waarvan een bijdrage uit · 
's Rijks kas is ontvangen, zijn verricht, zendt 
het een gewaarmerkt afschrift van de deswege 
ontvangen kwijtingen . aan het college van 
bijstand. · 

Betreft de betaling eene bijdrage in de kosten 
van voorzieningen, getro:ffen door eene ver
eeniging, vennciotscha p of stichting, zoo gaat 
afschrift van de kwijting deswege vergezeld 
van gewaarmerkte afschriften der kwijtingen, 
welke bedoelde vereeniging, vennootschap of 
stichting wegens de . uitgaven, in verband 
waarmede de uitkeering door de gemeente ge
schiedt, heeft ontvangen. 

9. Geen vercj.ere uitkeeringen, ter zake van 
eene bijdrage uit 's Rijks kas toegezegd, vinden 
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plaats, zoolang·de in het vorige artikel bedoelde Het eerste luidt: 
afochriften der kwijtingen niet zijn ontvangen. ',,Strijd me.t artt.211 en 221 j 0 • 223-en 253 Sv.,. 

10. Ten aanzien van de uitbetaling van daar terwijl de gemacbtigde ·van beklaagde 
bijdragen nit 's Rijks kas in de kosten van een ~ beroep beeft gedaan op een omstandigheid, 
woningtell:i:rig of vari• de instelling v~n een die de strafbaarbeid van bet ten laste gelegde, 

'woningbeurs vinden bovenstaande bepalingeri, ook al •ware dit bewezen, zou hebben opge-
voor zoover mogelijk, overeenkomstige toe- beven ·(in casu het onverbindend zijn van de 
passing. Gemeentelijke Verordening; in strijd. waarmee 

Deze bescbikking zal 'worden geplaatst in de beklaagde gehandeld beeft); niet uit het'vonnis 
Nederlandsche Staatscourant. blij,kt, op welken grond de Recbtbank en de 

· 's-Gravenhage, 4 October 1918. Kantonrechter bet beroep van beklaagdes 
AALBERSE. gemacbtigde op deze omstandigheid·· heeft 

verw~rpen / en dus op dit punt bet vonnis · 

7 Octobe,- 1918. ARREST van den Hocigen .Raad. 
· N ergens is voorgescbreven, dat de rechter 

zijn opvatting omtrent de verbindbaarbeid 
eener wet of verordening met redenen moet 
omkleeden. 

Art. 1 der v erordening tot tijdelijke be
perking van gas en electriciteit der · ge
meente Nijmegen is verbindeild als betref
feride de huishouding 'der gemeente. 

(Gemeentewet art. 135.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, J. A. A. Bosch, 
·A. P. L. Nelissen en J .. Kosters. · 

)1. B. enz., requirant van _cassatie tegen 
een vonnis d.er Arr.-Rechtbank te ·Amhem 
van' 29 Januari 1918, waarbij in hooger beroep 
werd bevestigd een vonnis van bet Kanton
g~~echt te Nijmegen van 28 November 1917, 
bij hetwelk de requirant werd scbuldig ver
klaard aan : ,,bet in de gemeente. Nijmegen 
des Zaterdags, ter verlicbting_ van zijn winkel 
electriciteit bezigen v66r des voormiddags 
6 uur en nii des namiddags 9 uur", en ~et 
t?epassing der artt. 23-en 91 Sr:, f en 15 van 'de 
Verordening te Nijmegen tot tijdelijke be
perking van gas eri electriciteit d. d,' 9 Decem
ber 1916 en 27 Februari 1917, werd v~rciordeeld 

. tot eene geldboete van f. 2.--'-. en ·een dag ver-. 
1vangen~e hechteniS. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
L.' C. Besier : 

De eiscber, die bij' bet· bestreden vonnis 
zij:ne veroordeeling in· eersten aanleg wegens 
,,bet in de gemeente Nijmegen, des Zaterdags,. 
ter verlicbting van zijn winkel, eiectriciteit 
be~igen ·v66r des vocirmiddags 6 -~ur · en' na. 
des namiddags 9 uur", bevestigd· zag, voert 
biertegen bij tijdig 'ingediende memorie twee 
middelen van: cassatie aan-,· 

niet is met redenen omk!eed." · 
Hilt niet-verbindend zijn van bet .wettelijk 

verbod is niet· een ·omstandigbeid, welke· de 
strafb~arbeid ,opheft, docb de· verbindende· 
kracbt van bet verbod is-een vereiscbte voor 
de strafbaarbeid, die dus ·zonder haar ·niet 
bestaat. ·Dat bet toegepaste wettelijk vocir
schrift verbindende kracht· bezit,. beboeft 
echter, zelfs wanneer de bek!aagde dit heeft 
bestreden, de recht~r, die het recht ·kent, 
niet uitdrukkelijk te beslissen, laat _staan 
:met redenen te. omkleeden ; 

Dit middel is dus oi:J.gegrond. 
Het tweede luidt : 
,,Strijd met art. 216 Sv. j0 : 135 Gemeentewet 

door beklaagde te veroordeelen tot een geld
boete, terwijl de Gemeenteverordening, in 
strijd .waarmee .· beltlaagde beeft · gehandeld, 
onverbindend · is;" 

Blijkens de toelichtini,c zou h:et de bedoeling 
der verordening zijn, bet overvloedig gebruik 
van door het Rijkskolendistributiebureau aan 
de.gemeente toegewezen kolen tegen te gaan, 
en zou men bier dus te ·doen bebben met eene 
verordening de buishouding der gemeente 
betreffende. Gemeentebelang zou {!Cbter alleen 
zijn betrokken. bij bet verbruik van' gas- en 
electriciteit van de gemeentelijke lichtfabrieken . 
of voortspruitende · uit stoffen, die onder de 
distributie vallen, en de verboden van.ruimere 
strekking, verv'at in het toegepaste eerste lid . 
_van ari;: 1 · der verordening alsmede in bet 
derde lid daarvan, dat de etalageverlichting 
betreft, .zouden dus gaari buiten de grenzen, 
door art. 135 der Gemeentewet aan de ver
ordeningsbevoegdbeid der· Gemeeilte geste!d. 

Ook dit middel kan m. i. niet · tot cassatie 
leiden. Het niet . tce-gepaste voorscbrift van 
art. 1 3e lid · kan gebeel buiten bescbouwing 
blijven en dat van art. 1 1 e lid mag, voorzoover 
het betrekking heeft op . verlichting door 
niet van de gemeentelijke lichtfabrieken be
trokken of nit distributieartikelen voortsprui-
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:Met uitzondering van het boven bepaalde 
mag ter verlichting van winkels of kramen 
of voor reclamedoeleinden gas of electriciteit 
gebezigd warden tot des nainiddags 9 uur : 

a. des Zaterdags", -

tende gas of, electriciteit, zoo het al niet de 
huishouding der gemeente betreft, zeker 
geacht warden te zijn gegeven in het belang , 
der openbare orde, die allicht gevaar zou loopen, 
wanneer· de verordening ten gevolge had, 
dat sommige winkels wel en andere niet ver
licht konden warden. 

, terwijl bij haar art. 5 tegen overtreding 
l van dit verbod als straf ·,vordt bedreigd eene 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. I hechtenis van ten hoogste zes dagen ·of geld-
/ boete van ten hoogste vijfen twintig gulden; 
, 0., dat met de ruime redactie vari <lit voor

Gehoord het verslag van den Raadsheer 1' schrift klaarblijkelijk is bedoeld om, - nu de 
Bosch. Gemeente N~jmegen wegens den bestaanden 

De Hoage Raad, enz. 

Gelet op de middelen van cassatfe door brandstoffennood -beperkende bepalingen om- ' 
den _requirant voorgesteld bij memorie: (zie trent h·et gebruik van dqor haar geleverd gas 
conclusie Advocaat-Generaal); en electriciteit moest inaken - te voorkomen, 

0., dat bij het bevestigde vonnis. ten laste dat in_ die Gemeente op uren, waarop het 
van den requirant, in overeenstemming met niet geoorioofd zou zijn het door de Gemeente 
de aanklacht, .en met qualificatie en strafop- geleverde licht te gebruiken, sommige winkels, 
legging als voorzegd, ; wettig en overtuigend die niet door de Gemeente geleverd licht ge
bewezon is verklaard. dat hij op Zaterdag, bruiken, wel, andere, die door de Gemeente 
22 September 1917 des namiddags omstreeks geleverd licht gebruiken, niet verlicht zouden 
103/. uur te Nijmegen, ter verlichting van den zijn; wat in den zin van art. 135 der Gemeente
winkel gelegen aan de Lange ];3urchtstraat 16, wet behoort tot de huishouding der Gemeente, 
electriciteit heeft gebezigd ; zoodat ook dit middel is ongegrond ; 

Ten aanzien van het eerste middel: Verwerpt
1
het beroep._ (N. J.) 

0., dat nergens, in het bijzonder niet in 
de in dit middel aangehaalde wetsartikelen, 
is voorgeschreven, dat de· rechter zijne op
vatting omtrent de verbindbaarheid eener· wet 
of verordening met redenen moet omkleeden, 
zoodat dit -middel is ongegrond ; 

Ten aanzien van het tweede middel : 
0., dat tot ondersteuning daarvan wordt 

aangevoerd, dat de toegepaste verordening 
ten doel had, ter tegemoetkoming aan den 
bestaanden brandstoffennood, het verbruik 
van door de Gemeente geleverde gas en electrici
teit te beperken, en ·in zooverre beoogde voor
ziening in een gemeentebelang en dus betrof 
de huishouding der Gemeente ; 

dat echter de verordening te ver ging door 
het opnemen van beperkende bepalingen ten 
aanzien van het gebruik van gas en electriciteit 
in het algemeen en dus ook voor zoover deze 
niet door de Gemeente warden geleverd; 

· dat toch dergelijke bepalingen niet • zouden 
kunnen 'betreffen de huishouding der Gemeente 
en derhalve krachtens art. 135 der Gemeentewet 
bindende kracht zouden missen ; 

0., dat de betrokken verorde_ning, ·voor 
zoover thans van belang, in haar art. 1 voor
schrijft: 

,,Het is verboden ter verHchting van winkels 
of kramen gas of electriciteit te bezigen v66r 
des v66rmiddags 6 uur en na des namiddags 
8 uur; 

9 October 1918. BiisLUIT, tot verniet'iging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Ouder-Anistcl, van 17 :Mei 1918, tot het 
verleenen van eene gratificatie aan elk der 
hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen, 
die in den loop van het jaar 1918 werkzaam 
zullen zijn aan eene der in die gemeente 
gevestigde bijzondere lagere scholen. S. 558. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen ·Minister van 
Staat, :Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
5 September 1918, n°. 162482, afdeeling Onder
wijs, tot vemietiging van het besluit 'van den 
Raad der gemeente Ouder-Anistel, van 17 Mei 

· 1918, waarbij met het oog op den grooten nood 
der tijden en nit waardeering voor de aan die , 
gemeente bewezen. en nog te ·bewijzen diensten 
eene gratificatie wordt verleend aan elk der 
hoofden, ondcrwijzers en onderwijzeressen, die 
in den loop van het jaar 1918 werkzaa:rp. zullen 
zijn aan eene der in die gemeente gevestigde 
bijzondere lagere scholen, en zulks voor het 
aantal weken, waarin zij zullen blijken te hebben 
gearbeid, tot zoodailig bedrag als met bijtelling 
van al hetgeen aan vast sala:ris, duurtetoeslag 
of gratificatie van hun schoolbestuur of nit 
's Rijks kas wordt genoten, noodig is, cim te 
komen tot de som, "'.elke zij zouden hebben 
genoten wanneer zij over bedoeld t'ijdvak in 
dezelfde betrekk.ing met eenzelfde l aantal 

36 
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dienstjaren aan eene openbare lagere school in 
die gemeente waren werkzaam geweest ; 

Overwegende, dat de strekking van het be
sluit is aan elk. der hoofden, onderwijzers en 
onderwijzeressen werkzaam aan de bijzondere 
1agere scholen in die gemeente in die hoedanig
heid de genoemde grl.l,tificatie te verleenen ; 

Overwegende, dat door het toekennen van· 
gemeentewege van gratificaties aan het onder
wijzend persdneel aan bijzondere lagere scholen, 
de gemeenteraad, zij het tij delijk, een gedeelte 
van de bezoldiging van dat onderwijzend per
soneel ten laste van de gemeent!) brengt ; 

dat µerhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere lagere 
scholen te Ouder-Arn.stel door dit Raadsbesluit 
vanwege die gemeente middellijk geldelijke bij
dragen of eenige a!!dere ondersteuning worden 

· toegekend ; 
Gelet op de artikelen 153 en 158 der gemeen

tewet en op artikel 3 · der wet tot regeling van 
het _lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 17 
September 1918, n°. 20 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van 5 October 1918, n° .. 18091, afdeeling Lager 
Onderwijs, Algenieen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Ouder-Arnstel te _vernietigen wegens 
strijd met de wet.' 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met_ de uitvoering van 
dit _besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede-
gedeeld zal worden. _ 

Het. Loo, den 9den October 1918. 
) WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J .. TH. DE VISSER. 

(UitgerJ. 8 Nov. 1918). 

11 October 1918. WET, betreffende een onder
zoek door eene Staatscommissie naar het
geen tijdens den toestand van oorlogs
gevaar heeft plaats gevondep. ter zake van 
de voorziening van het land met levens
behoeften en ter ondersteuning van land
bouw, nijverheid en handel. S. 559. 

Wu WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten : 
Al>,oo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen vast te st~llen 
betreffende een bnderzoek door eene Staats
commissie naar hetgeen tijdens den toestand 
van oorlogsgev'aar heeft plaats gevonden ter 
zake van de voorziening van het land met 
levens,behoeften en grondstoffen, van de onder
steuning van landbouw, nijverheid en handel 
en van de regeling van het goedereriverkeer 
met het buitenland ; 

Zoo is.het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Door Ons . wordt eene commissie 

benoemd tot het instellen van een onderzoek 
naar: 

1°. de voorziening van-het land met levens
behoeften en grondstoffen, de maatregelen,. 
genomen ter ondersteuning van landbouw, 
nijverheid en handel en. tot regeling van het 
goederenverkeer met het buite_nland, tijdens 
den toestand van oorlogsgevaar : 

2°. de samenstelling en den aard van de 
commissies en organisaties, welke terverzorging 
van de belangen, onder _1°. genoemd, zijn ge
bezigd, en de wijze, waarop die lichamen en 
de persoiien, welke daarin of daaronder werk
zaam waren; de taak, waarmede zij waren 
belast . of die zij op . zich hebben genomen, 
hebben vervuld; 

3°. de uitvoering van de wet van 3 Augus
tus 1914 (Staatsblad n°. 344), houdende ver
bod v:an uit- en'vervoer van· sommige artikelen, 
van de a,rtikelen 76a-/ der Onteigeningswet, 
zooals die is aangevuld bij de wet van 3 Augus
tus 1914 (Staatsblad n°. 351), ter voorkoming 
van vasthouding en prijsopdrijving van waren, 
van de Distributiewet 1916, van de Schepen
uitvoerwet, de Schepenvorderingswet en andere 
l!elangrijke wetten, welke crisismaatregelen 
i11houden. ' · 

2. De commissie bestaat uit dertien leden, 
waarvan een · lid tevens voorzitter en een lid 
tevens secretaris, welke laatste als zoodanig 
eene door Ons te bepalen bezoldiging geniet, 
terwijl aan de co=issie drie adjunct-secre- . 
tarissen door Ons worden toegevoegd. · 

Bij .ontstentenis wordt de voorzitter ve~an-, 
gen door~ het oudste aanwezige lid, de secretariS 
door een der adjunct-secretarissen. 

De commissie splitst zich voor haar onder
zoek in drie afdeelingen van vier leden, terwijl 
de voorzitter aan elke afdeeling een der adjunct
secretarissen toevoegt. De secretaris der com
missie wordt niet als lid eener afdeeling aan
gewezen. 

Elke. afdeeling be'noemt haren voorzitter 
uit ·hare leden, behoudens dat de voorzitter 
der commissie tevens voorzitter is_ van zijne 



563 11 0 C TOBER. 1918 

afdeeling. Bij ontstentenis wordt de voor
zitter eener afdeeling vervangen door het oudst'e 
aanwezige lid, de adjunct-secretaris door een 
der andere adjunct-secretarissen of door den 
secretaris. 

De commissie en hare afdeelingen kunnen 
zich bij haar onderzoek doen bijstaan door des
kundigen en stenografen op kosten van 's Rijks 
schatkist. · 

3. De daartoe doo~ de comm.issie gemach-. 
tigde leden hebben te allen tijde toegang tot 
alle gebouwen en terreinen, mits telkens ten 
minste twee leden gezamenlijk binnentreden. 
. Wordt hun de toegang geweigerd, ook na 
vertoon van hunne machtiging, dan verschaffen 
zij zich dien desnoods met inroeping van den 
sterken arm. 

Tot het binnentreden tegen den wil van den 
bewoner in gebouwen, tevens woningen zijnde 
of in gebouwen of terreinen, alleen door een 
woning toegankelij\;:, kan Onze Minister van 
Justitie hun een algemeenen of een bijzonderen 
schriftelijken last verleenen, bij het binnen
treden te vertoonen. Van dit bimientreden 
wordt door hen proces-verbaal opgemaakt en 
binnen tweemaal vier en twintig uren aan 
dengene, in wiens woning is binnengetreden, 
in afschrift medegedeeld. 

De leden der commissie zijn gerechtigd 
inzage te nemen of door de door de commissie 
krachtens uitdrukkelijke en speciale volmacht 
aangewezen personen te doen nemen van 
boeken en bescheiden, tot de instellingen en 
bedrijven betrekkelijk, waarover zij hun onder
zoek instellen. 

De leden der commissie en de personen, door 
haar met onderzoek belast, zijn verplicht tot 
geheimhouding van hetgeen hun in fabrieken, 
werkplaatsen, bedrijven en kantoren omtrent 
het daar uitgeoefende bedrijf is bekend ge
worden, voor zoover hun door het hoofd of den 
bestuurder van het bedrijf geheimhouding is 
verzocht. 

Hij, die opzettelijk de bij het vorige lid op
gelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden, met of zonder ontzetting van het recht 
om ambten te bekleeden. · 

Geen vervolging heeft plaats dan op klachte 
van het hocifd of den bestuurder van het bedrijf. 

4. Tot het afnemen van verhooren van 
getuigen en deskundigen houclt elke afdeeling 
zitting ter plaatse, door haar naar gelang der 
omstandigheden te. bepalen. 

Bij elk verhoor wordt de tegenwoordigheid 

van ten minste drie leden vereischt. Bij ver
hindering van twee leden eencr afdeeling om 
bij een verhoor tQgenwoordig te zijn, kan zij 
worden aangevuld met een lid ecner andere 
afdeeling of met het lid tevens · secretaris der 
commissie, indien deze niet reeds den adjunct
secretaris der afdeeling vervangt. 

5. De bij elke afdeeling behoorende adjunct
secretaris maakt een zoo volledig mogelijk 
proces-verbaal op· van elk daar afgenomen 
verhoor. Het alzoo in geschrift gestelde wordt 
onderteekend door den voorzitter· en den 
adjunct-secretaris der afdeeling en door den 
gehoorden getuige of deskundige, nadat het
zelve zal zijn voorgelezen en laatstgenoemde 
zal hebben verklaard daarbij te v,olharden. 
Indien de getuige of deskundige niet teekeneu· 
kan of wil, wordt daarvan aan den voet van 
het proces-verbaal, zoo mogelijk met opgave 
van redeneu, melding gemaakt. 

6. Alle ingezetenen en andere binnen het 
Rijk in Europa verblijf houdende persouen 
zijn verplicht aan de oproeping tot verhoor, 
door e'en afdeeling van de commis~ie uitge
vaardigd, te voldoen, en alle open.bare ambte
uaren zijn gehoudeu om:, in overeenste=ing 
roet de bepalingen dezer wet, gevolg te geven 
aan · de vorderingen van de · afdeelingen der 
comm.issie, welke deze tot uitvoering van haren 
last noodig oordeelen. 

7. De artikelen 4, 5, 6, eerste lid, 13, 17, 
18, 19, 20, eerste en t}Veede lid, 21, 22 en 23, 
eerste en tweede lid der wet van 5 Augustus 
1850 (Staatsbl,ad n°. 45), tot regeling van het 
regt van onde;-zoek (enquete), zooals die is 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1887 
(Staatsbl,ad n°. 265), zijn ten deze van toepas
sing, met dien verstande, dat, waar in die 
artikelen gesproken wordt van ,,Commissie" 
of ,, Commissie van onderzoek" daarvoor bij 
de toepassing ten deze gelezen wordt' ,,afdee- · 
ling der commissie", en van ,,burgerlijke amb
tenaren", daaronder ten deze worden begrepen 
personen, door de Regeering met het v~rvullen 
van een opdracht belast. 

De afdeeling der commissie kan het verhoor 
van een getuige of deskundige, mits deze den 
ouderdom van zestien jarim vervuld hebbe,. 
onder eede doen plaats hebben. In dat geval 
zijn de artikelen 2 en 3 der wet van 28 April 
1916 (Staatsblad n°. 174), van toepassing. De 
getuige zweert of belooft de geheele waarheid 
en niets dan de waarheid te zullen ·zeggeri : 
de deskundige, zijn verslag n:aar eer en geweten, 
en overeenkomstig zijn beste wetenschap, 'te 
zullen uitbrengen. 
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8. Indien een getuige of dyskundige door 
ongesteldhefd verhinderd wordt om ter aan
gewezen plaats en tijd te verschijnen voor· eene 
afdceling, kan deze aan een harer lede~ op
dragen om hem te zijner woonplaats, zoo 
noodig in zijne eigen woning, te hooren. Arti
kel 5 is bij zoodanig verhoor van toepassing, 
met dien· verstande, dat het bovenbedoelde. 
lid in de plaats treedt van den voorzitter der 
:!,fdeeling. 

9. Indien de behoorlijk gedagvaarde ge
tuige of deskundige niet verschijnt, hetzij op 
de eerste, hetzij op eene nadere d·agvaarding, 
wordt daarvan een proces-ve~baal opgemaakt, 
hetwelk eene nauwkeurige omschrijving . van 
de akte van dagvaarding en van de redenen, 

·_die voor de niet-verschijning mochten zijn 
opgegeven, behelst. 

Indien een getuige of deskundige, hetzij. op 
de eerste, hetzij- op _eene, nadere dagvaarding 
verschimen, of wel .uit kracht van een bevel 
van medebrenging medegebracht zijnde, wei; 
aert te antwoorden of den eed· of de belofte af 
~e leggen, wordt daaivan een proces-verbaal 
opgemaakt, hetwelk de redenen van weigering, 
zoo die gegeven zijn, inhoudt. 

De bedoelde processen-verbaal worden on
derteekend door de aanwezige leden der com
missie of, in het geval van artikel 8, door h_et 
·daar bedoelde lid, e~ door de betrokken. af
deeling, wanneer zij het noodig oordeelt, in 
handen gesteld van het openbaar ministerie 
bij de rechtbank · van . het arrondissement, 
waarin de in gebreke gebleven ge~uige of des, 
kundige woont. Ten aanzien van de vervol
ging van dezen geldt artikel 10 der wet van 
5 Augustus 1850 (Staatsblad n°. 45), tot regeling 
van het regt van onderzoek (enquete), zooals 
het is gewijzigd bij de wet van 31 December 
1887 (Staatsblad n°. 26.5). 

Behoudcns tegenbewijs leveren genoemde 
processen-verbaal volledig bewijs op van het
geen daarin· verme_ld is. 

10. In geval van verschooning van het af
leggen van getuigenis_ of van het, bij verblijf 

' buiten het Rijk in Europa, als getuige of des
kundige schriftelijk beai:itwooi:den van vragen, 
op grond van naar aanleiding van artikel' 19 
of van ar~ikel 20, tweede lid, der wet van 
5 Augustus 1850 (Staa_tsblad. n°. 45) beweerde 
verplicht~' geheimhouding · door burgerlijke 
ambtenaren of militairen. ingebracht, kan de' 
commissie op het versiag harer betrokken 
afdeeling verlangen, dat de gegrondheid der 
in:gebrachte verschooning door het .hoofd . van 
het Departement van algemeen hestuur, waar-

.onder de betrokken ambtenaar of militair 
behoort, nader bevestigd worde. 

11.' Behalve' in het geval van strafvervoi
ging ter zake . van meineed kunnen , nimmer 
veridaringen, voor eene afdeeling der commissie 
of op hare vordering afgelegd, als bewijs in 
rechte gelden, hetzij tegen dengene door wien 
zij afgelegd zijn, hetzij tegen' derden. 

Ten aanzien van. eene strafvervolging ter 
zake van meineed levert echter het proces
verbaal van gehouden verhoor volledig bewijs 
op van hetgeen daarin vermeld is, behoudens 
tegenbewijs. 

12. De bestuurder of het hoofd van een 
bedr~jf of instelling, die opzettelijk niet voldoet 
aan den last van een lid der commissie, krach
tens lid 4 van artikel 3 gegeven, tot openleg
ging van boeken of bescheiden, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste·1zes maan
den of. geldboete van ten .hoogste duizend 
gulden. 

13. Aan verschenen of uit kracht van een 
bevel van medebrenging medegebrachte ge
tuigen en deskundigen worden, wanneer zij 
vergoeding verlangen, toegeschat de reis- en 
verblijfkosten, die zij met inachtneming van 
hunnen maatschappelijken stand geacht kun
nen worden werkelijk te hebben moeten uit
geven, benevens eene billijke schadeloosstel-, 
ling voor tijdverlies, indien zij kunnen geacht 
worden nadeel door tijdverlies te hebben ge
leden. 

Het toe te schatten bedrag wordt begroot 
en die begrooting geplaatst aan den voet der 
oproeping of der akte van dagvaarding door 
den voorzitter der afdeeling of, in het geval 
van artikel 8, door het daarbedoelde lid. 

De toeschatting wordt voldaan op quitantie 
of eenig geldig bewijs van uitbetaling van den 
rechthebbende door den ontvanger der regis
tratie, in wiens kring het verhoor heeft plaats 
gehad of de getuige of deskundige woont, en 
die overeenkomstig het verlangen van dezen 
bij de toeschatting is aangewezen. 

14. De kosten van de verrichtingen, door 
deurwaarders te doen, warden berekend op 

den voet van het tarief van gerechtskosten 
in. strafaaken. · 

15. Telkens wanneer de commissie een be
paald onderdeel van hare taak heeft volbracht, 
brengt zij daarover aan On's een verslag uit, 
vergezeld van zoodanige · bescheiden, als zij 
zal noodig oordeelen, en van de voorstellen 
waartoe het gehouden onderzoek haar aan
leiding zal geven. Zij vat de resultaten van 
haar _onderzoek in een eindverslag samen. 
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Deze verslagen met de bijlagen warden open-
baar gemaakt. 1 

16. De feiten, strafbaar gesteld in artikel 3 
lid 6 en artikel 12, warden bescliouwd als 
misdrijven. · 

17. De aan de commissie opgedragen taak 
eindigt uiterlijk den lsten Januari 1921. 

Op dat tijdstip gegijzelde getuigei:l of des
kundigen warden terstond ontslagen. 

18. Deze wet kan warden: aangehaald als 
,,Crisis-enquetewet 1918." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den llden Octo-

ber 1918. · 

WILHELMINA. 

1Je 111iniste,· van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 19 Oct. 1!)13.) 

11 Octobe,· 1918. BESLUI1', houdende wijzi
ging van de bepalingen betreffende· den 
Geneeskundigen Raad van het Departe
ment van Kolonien. S. 5ti0. 

WrJ WILHELl\UNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 7 October 1918, 9de Afdeeling, 
n°. 70; 

Hebben goedgevond(ln en verstaan: 
.~t. 1. Artikel 9 van Ons besluit van 19 

Mei 1917 ($taatsblad n°. 404) wordt gelezen als 
volgt: 

Bij den Raad wordt in dienst gesteld een 
schrijve~ op jaarloon, tevens huisbewaarder. 

Boven zijne bezoldiging geniet b'ij vrije 
waning, vrij vuur_ en licht en voor. het schoon
houden van de lokalen en van de daarin a_an
wezige meubelen ·eene som · van ten hoogste 
f 40 (veertig gulden) 's maands. 

Zijne benoeming en zijn ontslag gescihieden 
door Onzen Minister van Kolonien. 

2. Dit besluit wordt geacht te zijn ingegaan 
op l• Januari 1918. 

Onze :Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, waarvan afschrift 
zal_ warden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer en d~t in het Staatsblad zal warden ge
plaatst. 

Het Loo, den llden October 1918 . 
• I 

WILHELMINA. 

De ~Minister van Kolonii!:I},, InENBURG. 

( Uitgeg. 22 Oct. 1918.) 

11 October 1918, BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den gemeenteraad van 
_Rijsbergen, dd. 19 Februari 1918, betreffen
de verkoop van den ouden toren in die ge
meente en het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant, dd. 27 Februari 
1918, n°. 127, tot goedkeuring van, voren- · 

· genoemd Raadsbesluit. S. _561. 
Gesch.orst tot l Ap,·il Hll!J. 

11 October 1918. BESLUIT, houdende beslissing 
dat de regel van art. 39" armenwet - waar
bij voor de verplegingskosten_ van een arm
lastigen krankzinnige aansprakelijk gestelsl 
wordt de gemeente, · waar _ de verpleegde 
woonplaats had op het tijdstip van aan
nage der -rechterlijke machtiging tot 
plaatsii1g in een gesticht - ook dan· geldt; 
wanneer . de verpleegde eerst armlastig 
geworden is, nadat hij v6§r het ii1 .werking 
treden der tegenwoordige armenwet reeds 
in een gesticht was geplaatst. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige J. Spoel; 
Den Raad van State enz. ; 
Overwegende : dat het geschil is ontstaan 

tusschen de geriieentebesturen van Rotterdam 
en 's-Gravenhage en Gedep. Staten van Zuid
holland er niet in zijn geslaagd het in der minn,e 
bij te leggen ; 

dat Jacobus _Spoel, wonende te Rotterdam, 
op 6 Nov. 1901 in het krankzinnigengesticht 
,,Endegeest" ·te Oegstgeest is opgenomen; 

dat hjj in 1902 onder cura.teele werd gesteld 
~n zijn broerler A. C. Spoel te 's-Gravenhage 
tot curator werd benoemd ; 

dat, toen in 1915 de familie van ,T. Spoel niet 
meer bij ·machte was de verpleegkosten geheel 
te dragen, A. C. Spoel als curator tot Burg. en 
Weth. van 's-Gravenhage bet verzoek heeft 
gericht de noodige kosten te willen voldoen ;. 

dat B. en W. hiertoe niet bereid zijn bevonden 
en aanvoeren dat Spoel ten tijde dat de rechter
lij.lrn machtiging om hem in eep gesticht te 
plaatsen- werd ~angevraagd .niet in hunne ge
meente woonplaats had i/1 den zin van het , 
Burgerlijk Wetboek; 

dat B. en W. van Rotterdam, daartoe uit
uitgenoodigd, eveneens be,cwaar maken· de 
verpleegkosten te betalen, en aanvoeren dat 
Spoel niet armlastig was op bet tijdstip van de 
aanvrage der rechtedijke · machtiging; dat 
tijdens de werking van de armenwet van 1854 
steeds voor de verpleegkosten aansprakelijk 
werd gesteld qe gemeente, waar de_ patient 
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· woonplaats had op het tijdstip waarop hij arm
lastig werd; dat de patient, voordat hij arm
lastig werd, in plaats van Rotterdam !Jene 
andere woonplaats heeft gekregen, daar immers 
volgens art. 78 van het Burg. Wetb. de woon
plaats van zijn curator ook.de iijne is geworden, 
zoodat men moet aannemen, dat de gemeente 
Rotterdam volgens de vroegere wet van hare 
verplichting om zijne verpleegkosten te dragen, 
wa1meer hij eventueel armlastig zou worden, is 
ontslagen; dat art. 39 van de tegenwoordige. 
arme:iiw,ct da.artegen niet kan afdoen, omdat 
b.ezwaarlijk valt aan te nemen dat die bepaling -
terngwerkende kracht zal hebben; 
- 0. : dat J .. Spoel.in de ·gemeente Rotterdam 

woonplaats had, toen op 31 Oct. ·1901 de rech
terlijke ~achtiging werd aangeyraagd ·om hem 
in een krankzinnigengesticht op _-te nemen ; 
· , dat derhalve ingevolge art. 39 der armenwet· 
de gemeente Rotterdam als zijne woonplaats 
moet warden aangemerkt ; 

dat hjj wel is waar ten tijde van de aa:iivrage 
der,rechterlijke. machti.girig niet armiastig was, 
doch dat de gemeente, waar de verpleegde ten 
tijde van het aanvragen der rechterljjke mach
~iging woonp!a1J,ts heeft, aansprakelijk wordt 
vo9r de verpleegkosten, ook zoo deze _in den 
aanvang niet door haar zijn betaald ; 

Gezien de armenwet,; 
, Hebben goedgevonden en verstaan-: 
de gemeente Rotterdam aan te wijzen als 

· de'. woonplaats van den armlastigen krank
zirinige J. Spoel voor de toepas·sing van art. 39 

- der armenwet. ' (Gem. Stem.) 

141 October 1918, BESLUIT, houdende machti: 
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (St,aatsblad n°. 62); laatstelijk 

_ gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Sta'ats
bwd n°. 2,40).en de wet van_5 December 188_1 
(Staatsblad no. 185). S. 562. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is_ ma:1t

regelen te treffen ten einde '.s Rijks kas tijdelijk 
te kunnen vers_t<;,rken •; , 
, Ge_let op de wetten v_an 30 December 1916 
(Staatsb/,ad n°. 584) en van 15 December 1917 
(Staatsblad n°. 714) tot. aanwijzing van de 
middelen _ ter goedmaking vari de uitgaven be
grepen ih de Sti;,.atsbegrootingen respectievelijk 
voor de dienstjaren 1917 en 1918, en op de wet 
vi;,.n den 16den December 1916 (Staatsblad. n°. 
534), houdendevoorziening in hetkas-tekortvan 
den ~urinaamschen dienst gedurende ·de jaren 
· 1916, 1917 eh 1918 ; 

Gezien artikel 1, litt. b, 2 _ en 4 der wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 Juli 1912- (Staatsblad 
n°. 240) en de artikelen 3 en 6 der wet van 5 
December 1881 (Staatsblad n°. 185) ; 

Op de voordracht van Op_zen Minister van 
Financien van den llden Octobe~- 1918. n°: 
141 (Generale T•hesaurie); ' -

Hebben goedgevonden _en verstaan :. , 
te bepalen: 
Art. 1. Onze Minister van Financien wordt 

gemachtigd tot de uitgifte van schatkistbil
jetten en schatkistpromessen tot een gezamen· 
lijk be drag van f 54,000,000, waarvan f 7,000,000 
op de Middelenwet 1917, f 42,000,000 op de 
Middelenwet 1918 en f 5,000.000 op de wet 
1916, houdende voorziening in het kas-tekort 
van den Surinaamschen dienst, zijn aan te 
wijzen. 

2. _ De rente der ingevolge het vorig~ artikel 
uit te geveil sc.hatkistbiljetten wordt, zocila~g 
daarpmtrent niet anders is beschikt, bepaald 
op vier en half ten honderd in het jaar. 

Onze :Minister van Financien is. belast met 
de uitvoering VIJ,n dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant. zal 
worden geplaatst_ en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 14den. October 1918. 
, WILHELMINA. 

De 1viinister van_ Financien, DE VRIES. 

( Uit,geg. 16 Oct. 1918.) 

]A Octouei- 1918. ARREST van den Hodgen Raad. 
- In den' zin der Jachtwet moet o~der 

,.jagen" worden verstaan elli: aanwenden 
van pogingen· _ of middelen om op een· de~ 

- wij_zen, in ,art~ 15, 1° lid dier \V~t genoemd, 
wild op 'te sporen, --te bemachtigen qf te 

-dooden. ' 
- ' ' 

Waar bewezen is verklaard, dat beklaagde 
zich op tijd en plaats in" de, dagvaarding 
vermeld, met een geweer in jagende bon
ding heeft bevonden, -staat vast, dat hij 
alstoen aldaar heeff ,,gejaagd". 
· Het jagen in gesloten • jacbttijd" wordt in 
het algemeen verboden, doch houdt slechts· 

·bij uitzondering op strafbaar te zijn, al~ de 
jager in het bezit _ is van het consent in 
art. 16 of de b~jtengewone machtiging in 
art.' 26 der .Jachtwet vermeld._ 

Het niet aaiiwezig zijn dier uitzondering 
, behoeft dus niet in de dagvaarding te wor

den vermeld. 

(Jachtwet artt.' 15 en 19.) 



567 14 0 C TOBER. 1918 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
van Vlissingen: A. I'. L. Nelissen en J. Kosters. 

De 0-fficier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Middelburg, ·req_uirant van cassatie tegen 
een vonnis dier Rechtbank van den acht en 
twint1gsten Mei 1918, waarbij in hooger beroep 
J. K. enz. met vernietiging van het vonnis 
door het Kantongerecp.t te Goes op 30 Maart 
1918 tegen hem gewezen, ter zake van het 
hem ten laste gelegde van alle rechtsvervolging 
is ontslagen ; 

Conclusie van den Advo.caat-Generaal }!fr. 
Ledeboer: 

Ten laste van req_uirant is bij het bestreden 
vonnis bewezen verklaard, dat hij te Nisse, 
op 18 Februari 1918, alzoo in gesloten jachttijd, 
des v. m. omstreeks 7 uur in het jachtveld, 
op een voor hazen, patrijzen, fasanten onafge
sloten erf fo den Danielspolder, eigendom van 
hem beklaagde en in jachtrecht aan A. A. Kolff 
te Rotterdam toebehoorende, met een geweer 
in jagende houding zich heeft bevonden, 
terwijl een haas in het aangrenzend jachtveld 
in de gemeente 's Heer Arendskerke liep, doch 
nog buiten schot was. 

De Rechtbank ontsloeg den beklaagde van 
rechtsvervolging, omdat er geen verband is 
gesteld tusschen de omstandigheden, dat be~ 
klaagde zich ter plaatse met een geweer in 
jagende houding bevond en het in een antler 
jachtveld aanwezig zijn van den haas en aldus 
niet zou zijn gesteld, dat beklaagde heeft 
gejaagd, terwijl vo~rts van toepassing van 
art. 20 der Jachtwet geene sprake kon zijn, 
omdat de bestanddeelen van de daarin omschre
ven overtr~ding, bestaande in het gemis van 
bepaalde documenten, in het bewezen ver
klaarde ten laste gelegde niet voorhanden 
waren. 

De Heer req_uirant stelt als cassatiemiddel, 
,,soJ:iending door niet - althans verkeerde 
toepassing van_ art. 19 der Jachtwet en schen
ding doqr verkeerde toepassing ·van art. 20 
dier wet." - . 

Dit laatste kan niet opgaan, daar de Recht
bank en zulks op de _aangevoerde gronden 
terecht, bedoeld art. 20 in het geheel niet 
heeft toegepast. Het eerste deel van het 
middel acht ik echter gegrond. 
'Dater tuss.chen de bedoelde omstandigheden 

geen :verband bestaat, zal wel als feitelijke 
uitlegging der dagvaarding moeten warden 

aangenomen. Doch dit verband is niet noodig 
voor de strafbaarheid van het bewezen ver
klaarde. Immers daaruit volgt slechts, dat 
beklaagde dan geacht moet worden, niet ge
jaagd te hebben op dien haas. In het algemeen 
echter is volgens de vaste leer van den Hoogen 
Raad, het zich met een geweer in jagende 
houding in het veld bevinden, reeds als jagen 
_aan te merken. (Vgl. H. R. 4 JVIaart 1862, 
iW. 2360, 21 April 1868, W. 2999, 22 Maart 1870, 
W. 3203, 29 Jnni 1874, W. 3742, 21 Mei 1894, 
w. 6505). 

Ik concludeer mitsdien, tot vernietiging 
van het bestreden vonnis, voor zoover het be
wezen verklaarde niet strafbaar is geoordeeld' 
en beklaagde van rechtsvervolging is ontslagen, 
en dat de Hooge Raad 'het bewezene zal q_ua
lificeeren als jagen in gesloten jachttijd, den 
beklaagde daaraan schuldig zal verklaren en 
met toepassing van de artt. 15, 19, 40, 45 der 
Jachtwet, art. iO sub 14 en 11 dor Wet van 
15 April 1886 S. 64, art. 23, 33, 34 Sr., den 
beklaagde zal veroordeelen tot eene boete 
van vijf gulden, met bepaling der vervangende 
hechtenis op vijf dagen en mot verbeurdver
];:laring ·van het niet inbeslag genomen geweer 
en met bevel tot uitlevering, of betaling der 
waarde daarvan ad f 10.-, subsidiair 10 dagen 
hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
·Nelissen. 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
req_uirant voorgesteld bij memorie. (Zie concl. 
Adv.-Gen.) 

0., dat aan den gereq_uireerde was ten laste 
gelegd en dat bij het bestreden vonnis 'wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard met 
zijne schuld: daaraan, dat enz. (Zie cone!. 
Adv.-Gen.) 

0., dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
dit feit echter niet strafbaar heeft geoordeeld, 
omdat niet was ten laste gelegd dat de ge
req_uireerde eenige poging deed of dat het zijne 
bedoeling was den in het aarigrenzend jachtveld 
loopenden haas te bemachtigen en evenmin, 
dat hij- bij het jagen in gesloten jachttijd op 
·hazen niet was voorzien van hot consent in 
art. 16 of van de buitengewone machtiging, 
in art. ·26 der Jachtwet bedoeld; 

ten aanzien van het middel van cassatie 
tegen deze beslissing aangevoerd · 

0., datin den zin der Jachtwet onder ,",jagen" 
moet warden verstaan elk aanwenden van 
pogingen of midd(l]en om op een · der wijze~ 
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in het eerste lid van art. 15 dier, :wet· genoemd-, 
wild.op te sporen, te bemachtigen of te dooden; 

0,, dat, waar is ten laste gelegd en bewezen 
_ verklaard dat de gerequireerde zic,h op tijd 
en plaats voormeld met een geweer in jagende 

chouding heeft bevonden, vast· staat dat· hij 
alstoen aldaar heeft ,,gejaagd"- en -het daarbij 
onv~rschillig is, of die door den gerequireerde 
aangewende pogingen en middelen al of . niet 
ten doel hadden om een bepaalden in een 
aangrenzend jachtveld loopenden haas te 

' bemachtigen of te dooden ; 
0., dat evenzee:r -is onjuist de tweede grond 

waa-fop de .Rechtbank het door haar gegeven 
ontslag van rechtsvervolging doet ·steunen; 

0., dat immers het jagen in gesloten jachttijd 
in art. 19 der Jachtwet in het algemeen wordt 
verboden, doch slechts , bij ui'tzondering op
houdt strafbaar te zijn, als de jager in het bezit 
is van het consent in art. 16 of van de buitenge
wone machtiging in art. 26 der Jachtwet 
~ermeld;, -

0., dat het niet aanwezig zijn dier uitzondering 
dus niet in de dagvaarding behoefde te worden 

, vermeld, doch dat de gerequireerde, dit uit- _ 
zonderingsgeval aanwezig achtend, C?ich daarop 
had te beroepen ; 

0., ,dat derhalve de Rechtbank door op de 
aangevoerde gronden het ontslag van ·.rechts
vervolging uit te spreken, art. 19 der Jachtwet 
verkeerd heeft toegepast, en in zoover het 
middel van cassatie is ge!\rond; 
· Vernietigt het vonnis door de ArT.-Rechtbank · 

te Middelburg ·den 28 Mei 1918 in d~ze zaak 
g·ew~zen, voor zoover de gerequireerde daarbij 
ter zake van het hem ten laste gelegde _en·be
wezen verklaarde feit van rechtsvervolging 
is ontslage:n ; 

Voorzoover · opnieuw rechtdoende ten prin
cipale krachtens art. 105 R. 0. : 

Qualificeert het ten laste van den gerequi
reerde wettig en overtuigend bewezen ver
ltlaarde feit als ,,jagen in gesloten jachttijd" 
vei;boden bij art. 19 _ en strafbaar gesteld bij 
art. 40 der Jachtwet; 

·, Verklaart den gerequireerde daaraan schuldig. 

Gezien behalve de voormelde wetsartikelen 
de ~rtt. 15 en 45 der Jachtwet, art. 10,140 
en ·art. 11 der Wet van 15 April 1886, Stbl. 
N°.-64 en de artt. 23, 33 en 34 Sr.; 

Vero'ordeelt hem te dier zake tot eene-geld
boete van vijf gulden, bij wanbetaling te ver
:vangen door hechtenis voor. den tijd van vijf 
dagen:; 

Verklaart verbeurd en beveelt deuitlevering 
van het niet in beslag genomen gewee_r of be-

taling van de waarde er van gcschat op·· tien, 
gulden met bepaling, dat bij niet uitlcvering 
van het met in besfag genomen geweer en bij 
niet betaling van de geschatte waarde binnen 
twee maanden nadat deze uitspraak kan worden 
ten uitvoer gelegd, zij zal worden vervangen 
door hechtenis van tien dagen. (N. J.) 

14 October 1918; ARREST van den Hoogen Raad. 
Beschikking van den Minister van 18 Sep

tember 1917 o. a. aan de molenaars verbie
dend granen in voorraad te hebben, welke 
niet tevens gedekt zijn door een factuur als 
bedoeld in art. 3 dier beschikking. 

Van deze regeling van den omvang der · 
productie der fabrieken of 'molens maakt 
de contr6le der in die inrichtingen te ver- , 
werken grohdstoffen een onmisbaar onder
deel uit, zoodat de bij de wet , aan den 
Minister tdegekende bevoegdheid om de 
verwerking van granen· te' regelen, mede
brengt de bevoegdheid om bepalingen ter 
controleering der hoeveelheid van die 
grondstof, waarover de personen, die ver
werken, beschikken, vast te stellen, 

De Minister -was dus bevoegd bovenver
meld verbod uit te vaardigen. 

(Distributiewet 1916 art. 6.), 

' 
Voorzitter: Mr. S. Gratama·. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
van Vlissingen, A. -P: L. Nelissen en J. Kosters. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Breda, requirant, van cassatie _tegen een. 
vonnis van die Rechtbank ;vai:J. 8 :O,Iei 1918, 
waarbij in hooger beroep bij verstek werd 
bevestigd een mede bij verstek gewezen vonnis' 
van het I(antongerecht te Bergen 9p Zoom 
van 31 December 1917, (zie kaartregister N. J. 
art. 6 Distributiewet 1916, Besl.-- Strafr.· 59, 
n°. 1, Red,), bij hetwelk A. J. B. enz. is ant-

I 
slagen van alle rechtsvervolging. • 

Conclusie van den Advocaat-Generaal l\Ir. 
·Ledeboer. 

Als ca_ssatiemiddel ,is voorg~steld: 
,,Schending der artt. 214, 216, 247·, 253, 256 

.en 257 Sv., 6, 11 en 18 der_ Distributiewet 1916, 
in verband met.de Beschikking van den 1\Iinister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel d. d. 
·18 September 1917, Staatscourant van 1917 
n°. 218, door beklaagde -niet ter zake' b~j dag
vaarding vermeld, te veroordee)en." 

De vraag waarom het gaat, fa of de Minister 
bevoegd was, krachtens de· Distributiewet aan 
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molenaars onder bepaalde omstandigheden te 
verbieden, granen in voorraad te hebben. 
Een verbod van dia strekking is door den 
:Minister uitgevaardigd in art. 6 van· zijne 
Beschikking in het middel genoemd, waarbij 
geeischt werd, dat ook de voorraden van granen 
bij molenaars zouden gedekt zijn door een 
factuur als in art. 3 van die Beschikking 
omschreven. 

Ik kan mij geheel vereenigen met hetgeen 
de Heer requirant nu naar aanleiding• daarvan 
in zijne memorie uiteenzet. 

Krachtens art. 6 der Distributiewet is de 
Minister o. a. bevoegd, de verwerking1 van 
grondstoffen van levensmiddclen tc verbieden, 
indien zij naar zijn oordeel, in den oorspronke
lijken toestand voor de voeding van den mensch 
·noodig zijn en kan ·hij zoodanige verwerking 
regelen. 

De inhoud van de bedoelde beschikking 
stelt boven twijfel, dat men te · doen heeft 
met eene regeling van de verwerking va:q. grond
stoffen voor levensmiddelen. i\folenaars mogen 
antler bepaald(l voorwaarden granen malen 
en als eeri dier voorwaarden is nu gesteld, dat 
de granen die zij vermalen ingevolge de Distri
butieregeling van brood, bloem, meel en rogge, 
(Staatscourant 1916 n°. 303), gedekt moeten 
zijn door een factuur als in art. 3 bovenaange
haald, nader vermeld. Het vermalen van 
granen door een molenaar zonder dat de ge
stelde voorwaarde is in acht genomen, is moeie
lijk te constateeren, zoodo.t voor eene goede 
handhaving der voorschriften, in het· samenstel 
daarvan - dus in de regeling __:_ onmisbaar 
is een voorschrift, dat de bij een molenaar 
voorradige granen, ten aanzien w;iarvan het 
vermoeden van vermalingbestemming·voor de' 
hand ligt, gedekt moeten zijn op eei:iigerlei 
wijze, i. c. door voormelde factuur. Er is tusschen' 
de bewerking van granen en het in voorraad 
hebben door molenaars daarvan voldoende 
verband, om de bedoelde bepaling betreffende 
het voorhanden hebben als een onderdeel 
van de regeling der verwerking te mogen be
schouweµ. - (Vgl. arrest Hof Haag 20 Fe
bruari 1918 W. 10 216; zie kaartregister N. J. 
art. 8 Distributiewet 1916, Bes!. Strafr. 59, 
no. Sb, Red.) 

lk acht derhalve het middel gegrond en con-
' dudeer, tot vernietiging van het bestreden 

vonnis, voorzoover dat bevestigt het ontslag 
van rechtsvervolging en tot vernietiging van 
het vonnis van den Kantonr.echter voor zoover 
dat punt betreft en dat de Hoage Raad voorts 
het bewezene zal qualificeeren als : ,,als 

molenaar granen in voorraad hebben welke 
niet ged~kt zijn door ee; factuur, afgegeven 
door eene in opdracht van de Regeering distri
bueerende autoriteit, den beklaagde daaraan 
zal schuldig verklaren en met· toepassing van 
artt. (i en 11 der Distributiewet 1916, artt. 3 
en 6 der Beschikking · van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 18 Sep
tember 1917, Ster. n°. 218, art. 10 van -het· 
Besluit van dien Minister van 27 December 1916 
Ster. n°. 303, 23 Sr., hem zal veroordeelen tot 
eene geldboete van f 100:-subsidiair 2_ maanden 
hechtenis. 

De I!ooge Raad, enz. , 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Bosch; 

Gelet op het middel van ~ass11,tie, door den 
requirant voorgcstcld bjj memorie (zie cone!· 
Adv.-Gen.) 

0., dat bij het bevestigde vonnis van den 
Kantonrechter te Bergen op Zoom, met de, 
gerequireerden schuld daara11,n, in ovcreenstem
ming met de aanklacht, bewezen is verklaard : " 
,,het als molenaar in voorraad hebben van 
granen - tarwe en rogge· ~ terwijl deze voor· 
raad niet gedekt is door eene factuur, afgcgeven 
door eene in opdr'.1cht van de regeering distri
bueerende autoriteit ; 

0., dat de Kantonrechter in het bevestigde 
vonnis vooropstelt, dat de :Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel bij zijne beschik
king van 18 September 1917 heeft verboden 
het vermalen of docn vermalen van granen, 
maYs of peulvruchten, en in art. G van die 
regeling bovendien aan de molenaars verpoden 
heeft granen, peulvruchten en ma1s of maaJ_' 
producten daarvan in ,,voorraad" te hebben, 
welke niet tevens gedekt zijn door eene factuur 
als bedoeld in art. 3 der regeling, - en clan 
verder overweegt, dat genoemde :Minister 
aan art. 6, le der Distributiewet 191G nit1t 
de bevoegdheid kan ontleenen het ,,in voorraad 
hebben van levensmiddelen, grondst_offen voor 
levensmiddelen en voedenniddelen voor dieren" 
te verbieden, zoodat, daar het bewezen ver
klaarde feit ook niet krachtens eene andere 
bepaling strafbaar werd geoordeeld, de ge
requireerde werd ont,slagen van alle rechts
vervolging ; 

0., dat ter toelichting van hot tegen deze 
beslissing gerichte middel van cassatie wordt 
aangevoerd, dat de beschikking van den :Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 18 
September 1917 inhoudt eene regcling der 
verwerking o. a. van tarwe en rogge, en dat 
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zoodanige regeling, die moet zijn ,;een samenstel ' 
van voorschriften te geven betreffende het 
malen van granen", zich niet behoeft te be
perken tot de. enkele handeling van malen zelf, 
doch ook ve~dere strekking kan hebben, 
en in het bijzonder kan inhouden bepalingen, 
die het vaststellen van overtredingen der re
geling vergemakkelijken, - zoodat nu art. 6, 1 °. 
der Distributiewet 1916 den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel uitdrukkelijk 
toestaat eene regeling als bovenbedoeld te 

.•treffen, daaruit van zelf volgt des Ministers 
bevoegdheid om eene verbodsbepaling als die 
welke, als boven vermelcl, art. 6 der regeling 
van 18 September 191'7 inhoudt, uit te -vaardi
~en · 
~ o'., dat de ev:enbedoelde rninisterieele be
schikking van 18 September 1917 wel aanvangt 
met een verbod om granen eriz. te vermalen 
of te doen vennalen, maar blijkcns haren 
verderen inhoud beoogt eene regeling van het 
vermalen dier producten, dus eene regeling 
van de verwerking daarvan als bedoeld in 
het slot van art. 6, 1°. der Distributiewet 1916, 
wat o,ok klaarblijkelijk de opvatting was van 
den Kantonrechter; · daar in diens vonnis 
herhaaldelijk gesproken wordt van een in de 
Ministerieele beschikking g()troffen regeling ; 

0., dat aldus opgevat, die beschikking beoogt 
eene regeling, niet van de wijze van werken in 
de fabrieken of molens, maar van den ornvang 
d~r l)roductie.die_i; inrichtingen, noodig geworden 
door de beperkte hoeveelheid der grondstoffen, 
die beschikbaar kan worden gesteld; 

dat van zoodanige regeling de contr6le der 
, in cfe fabrieken of molens te verwerken grond
stoffen een onmisbaar onderdeei: uitmaakt, 
zoodat moet worden aangenorne~, dat de bij de 
'wet aan den Minister toegekende bevoegdhei d 
"lm de verwerking o. a. van graneri te regelen, 
medebrengt de bevoegdheid orn bepalingen 
ter controleering der hoeveelhei d -van die 
grondstof, waarover de persorrnn, die ver-_ 
werken, beschikken, vast· te stellen ; 

0., dat derhalve de Minister van Landbouw, 
·Nijverheid _en Handel in art. 6 der regeling 
· van 18 September 1917 bevoegdelijk het boven 
om~chreven verbod, waarvan de du{delijke 
strekking is eene contr6le als voorbedoeld 
mogelijk te maken, heeft opgenornen, zoodat 

'de ten laste van den gerequireerde Bewezen 
· verklaarde feiten strafbaar zijn krachtens 
art. 11 der Distributiewet 1916 en dus het 
middel is gegrond ; 

Vernietigt het-vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Breda van 8 Mei 1918, voor zoo-yer daarbij 

werd bevestigd het vonnis van den Kanton
rechter te Bergen op Zoom van 31 December 
1917, ook ten- aanzien van· 'het uitgesproken 
ontslag van rechtsvervolging van den ge
req uireerde ; 

Rechtdoende ten principale , krachtens 
art. 105 R. 0. : 

Vernietigt dat vonnis van den Kantqnrechter 
te Bergen op Zoom in zo6verre ; 

Verklaart den gerequireerde schuldig aan: 
,,Overtreding eener regeling der verwerking 

van "levensrniddelen, grondstoffen van levens
rniddelen en voederrniddelen voor dieren, 
vastgesteld door den llii~ister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel" ; 

Gezien de artt. 6 en 11 der Distributiewet 1916 
de artt. 3 en 6 der Beschikking van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
18 September 1917 Staatscou:pi:nt n° .. 218, 
art. 10 vari het Besluit van dien Minister van 
27 December 1916 Sta!j,tScourant n° .. 303 en 
art. 23 Sr.; 

Veroordeelt hem tot eene geldboete van 
een honderd gulden·, bij gebreke van betaling 
te vervangen door hechtenis voor den tijd 
van twee maanden. (N. J.) 

14 October-1918. ·A1rn1~~T van den Hoogeri-_Raad. 
Distributie1·egeling voor huiden en leder 

van 3 April 1917, verplichtend iederen 
slachter tot het wekelijks doen vaL een op
gave van het geslachte vee. 

Uit het 1 e en 2• lid van art. 8 der Distri
butiewet 1916 volgt, dat eel' distributie
regeling alleen verplichtingen vermag te 
scheppen, welke bij aflevering of ontvangst 
der goederen zijn na te leven. 

_De ·bepaling der genoemde distributie
regeling schept een verplichtiT)g, die niet 
op de aflevering en ontvanglit van het goed 
betrekking heeft en vindt dus ·geen steun 
in art. 8 der Distributiewet, 1 zoodat be

· klaagde terecht van alle rechtsvervolging 
is ont.slagen. (anders concl. 0. M.) 

(Distributiewet 1916 art. 8.) 

Voorzitter : : Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
van Vlissingen,.A. :J:'c_L. Nelissen en J. Koster~. 

De Procureur-Generaal bij het Hof te Amster
dam, requirant van cassatie tegen een arrest 
van het Gerechtshof te Amsterdam van den 

Mei 1918, voor zoover in hooger beroep werd 
·bevestigd een vonnis van de 4rr.-Rechtbank 
te Amster.darn van den 30 November 1917, 
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,bij hetwelk A. P. K .. enz. ten aanzien van, 
hetgeen hem subsidiair bij dagvaarding is 
ten laste gelegd, is ontslagen van alle rechts
vervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal •Mr. 
Ledeboer. 

Bij memorie heeft de Heer requirant gesteld 
als middel van cassatie : 

,,Schending door niet-toepassing van art. 12 
jo. 8 der Dis:tributiewet 1916 en door onjuiste 
toepassing van art .. 247 juncto 239 Sv." 

In art. 4 van het Besluit van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
3 April i917, Staatscourant n°. 79 is o. a. be
paald, dat iedere slachter wekelijks aan het 
bestimr der, gemeente z_ijner inwoning, ge
specificeerde opgave moet·doen va~ het aantal 
stuks vee, dat door hem werd geslacht. In den 
aarivang van die beschikking is vermeld, dat. 
de Minister, gezien art. 8 le lid der Distributie
wet, heeft goed gevondon ~e dan volgende ' 
distributieregeling vast te stellen voor huiden 
en leder en de inhoud van het besluit in het 
algemeen is ongetwijfeld zoodanige distribut-ie
regeling. 

Tot het uitvaardigen van eone distributie- · 
regeling voor huiden was de Minister krachtens 
art. 8 der Distributiewet zeer zeker bevoegd 
(vgl. ook _arrest Hoage Raad 30 n'Iei 1917 
W. 10 107, N. J. 1917 blz. 622, Red.) Eene 
distributieregeling heeft tot strekking, eone, 
doelmatige verdJeling der'goederen te bevorde
ren, waarom de bevoegdheid tot verbod van 
afleveren, anders clan over~enkomstig zoodanige: 
_regeling in. art. 8 is gegeven, de regeling zelve; 
mag, ja moet ·clan noodwendig datgene om'. 
vatten, wat tot eene richtige verdeeling der 
goederen, ten .. behoeve van de consumenten 
zal voeren. Welke bepal_ingen daartoe zullen 
strekken, blijft uitteraard aan des Ministers 
oordeel overgelaten, mits niet elk verband 
tusschen de beoogde distributie en een voor
schrift van de regeling ontbreke. Wa11,r men 
nu de distributie van huiden en leder wil 
regelen, ligt het voor de hand, dat men op de 
hoogte moet blijven van het aantal beschikbare 
huiden en is er dus tusschen de bepaling van 
art. 4 bovengemeld en de beoogdf> distributie 
ongetwijfeld zoodanig verband en samenhang, 
dat die bepaling als een onderdeel van ,de 
distributieregeling moet worden beschouwd. 
De verplichting daarbij aan slachters opgelegd, 
moet dan worden nagekomen en niet nakoming 
is dah volgens art. 12 der Distributiewet 
strafbaar. 

Ik acht het middef alzoo gegrond en con
cludeer tot vernietiging van het bestreden 
arrest voor zoover daarbij bevestigd werd het 
ontslag van re'cl;_tsvervolging en van het vonnis 
der Rechtbank op dat punt en dat de Hoage 
Raad het bewezen verklaarde zal qualjficeeren 
als : ,,door schuld -niet nakomen van eenige 
verplichting, voorgeschreven bij eene distri
butieregeling !tls in art. ,8 eerste lid der Distri
butiewet 1916 bedoeld, den beklaagde daaraan 

· schuldig zal verklaren en met toepassing van 
de artt. 8 lid 1 en 12 lid 2 der Distributiewet 
1916, art. 4 van het Besluit van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
3 April 1917 Staatscourant n°. 79, art. 23 Sr., 
hem zal veroordeelen tot,eene boete van 30 gul
den subsidiair 15 dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters, ter vervanging van den Raadsheer 
Nijpels. 

Gelet op het middel van cassatio, door den 
requirant- voorgesteld bij memorie, luidende: 
(zie concl. Adv.-Gen.) ' 

0., dat aan den gerequireerde bij oorspronke
lijke dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij 
in de week van 24 tot 30 J uni 1917 als slachter 
op het gemeentelijk abattoir te Amsterdam 
op zijnen last door den loonslachter L. de Jong 
vijf runderen en door den ioonslachter ·w. Oude
boom 'clrie nuchtere kalveren heeft doen slachten 
en opzettelijk, althans uit grove nalatigheid; 
immers zonder zich vooraf op de hoogte te 
hebben gesteld van de tijdstippen, waarop 
door hem opgave van het geslaehte vee moest 
en kon warden gedaan, heeft verzuimd v66r 
9 Juli 1917 aan het bestuur der gemeente 
Amsterdam eene gespecificeerde opgave te doen 
van voormeld aantal runderen en nuchtere 
kalvereu, iri , voornoemde week door hem, 
althans op zijn last geslacht, zulks niettegen
staande· bij door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel op 3 April 1917 vastge
stelde distributieregeling vari huiden en leder, 
opgenomen· in de Nederlandsehe Staatscourant 
van dien datum,' iedere slaeht.er tot het weke
lijksch doen van een opgave als voorbedoeld 
verplicht werd ; 

dat de gerequireerde bij het vonnis der 
Rechtbank van hetgeen hem primair bij dag
vaarding is ten laste gelegd is vrijgesproken 
en van alle rechtsvervolging is ontslagen ter 
zake van hetgeen hem bij dagvaarding subsidiair 
is ten laste gelegd, en dat het Hof het vonnis 
cler Rechtbank heeft bevestigd : 
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0. ten aanzien van. het middel: 
dat art._ 4' der voorin:elde distributieregeling 

voor huiden en leder- onder meer inhoudt : 
,,Iedere ;lachter doet. wekelijks aan . het 

bestuur der. gemeente zijner inwoning gespeci
ficeerde · opgave van het aantal stuks vee, 
dat door .. hem werd geslacht" ; 

dat in het eerste lid van ar~. 8 der Distri
butiewet 1916 de tloor den Minister van Land
bouw,. Nijverheid ~n Handel vast te stellen 
distribu~ieregeling in rechtstreeksch verband· 
met de aflevering der goederen wordt gebracht 
en in het tweede lid van het artikel ,,wordt 
gehandeld over bjj distributieregeling op te 
leggen :verplichtingen, welke bij de aflevering 
of ontvang·st der goederen zijn na te leveri" ; 
_ dat bij -gey-olg eene. distributieregeling alleen 
verplichtingen vermag te scheppen, welke bij 
aflevering of ontvarigst der g9ederen zijn 
na te !even; 

dat dit ook volgt uit · art. 9 eerste lid der 
wet, houdende de verplichting tot het doen van 
opgaven in: verband met de distributie van 
goederen, omdat, strekte 's Ivlinisters ·regelings
bevoegdheid zich in het algemeen nit tot ,de 
verdeeling der goederen zonder dat daarb~j 
rechtstreeksch verband met de afleve:dng en 
de ontvangst vereischt werd, genoemd art. 9 
overbodig zou zijn ; · 

dat, waar de genoenide bepaling der distri
butieregeling voor huiden en leder. eene ver
plichting schept, die niet op de aflevering 
en ontvangst van het ·g·oed betrekking heeft, 
zij geenen steun vindt in de wet, en dus he.t 
middel niet gegrond is ; 

Verwerp.t het beroep. (N. J.) 

14 October 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
Havenarbeide~s zijn zoowel zij; die den 

.in art. 1 Stuwadoorswet omschreven stuwa
doorsarbeid een enkele maal verrichten, als 
-zij, die dit regelmatig en als vast beroep 
plegen te doen. 

· Hoelang bij de eerste gfoep de h·oedanig
heid van havenarbeider blijft bestaan, zal 
telkens naarmate van de omstandigheden 
moeten worden vastgesteld, doch bij de 
laatste groep duui-t zij voort, zoolang het 

1 beroep niet is prijs gegeven. 
Art. 9 Stuwadoorswet spreekt niet van 

.,stuwadoorsarbeid" maar van ,,arbeid" .in 
het.algemeen, zulks'om te voorkomen, dat 
de havenarbeiders, doordien ·hun in het 
bedrijf der stuwadoorsonderneming andere 
dan stuwadoorsarbeid werd opgedragen, 

zouden worden verstoken van de hun toe
komende rusttijden. 

Ten onrechte nam de :Kantonrechter aan; 
dat hii, die aan de lading of lossing van--een 
zeeschip of daarmede in rechstreekscb ver
band staande werkzaamheden had deelge
nomen eri daardoor, krachtens art.1, haven
arbeider was geworden, -die hoedanigheid 
noodzakelijk verliest, zoodr'l. hij dien arbeid. 
had beeindigd. Het verrichten:van anderen 
dan stuwadoorsarbeid en het zijn van 
havenarbeider kan samengaa;. · 

(Stuwadoorswet artt. 1 en· 9.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

R,,den : :Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fente~er 
va,n Vligsingen, A. P: L. Nelissen en J. Kosters. 

· De Officiervan Ju~titie bij de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam, req_uirant van cassatie - voor. 
zoover na te melden von:nis ontslag van rechts
vervolging inhoudt - .tegen een vonnis van 
de gezegde Rechtba~k van 30 April 1918, 
waarbij in hooger beroep is bevestigd een_ von:nis 
van den Kantonrechter te :j{otterdam van 21 
December 1917, bij hetwelk, 1°. P. van B.-W. 
e:ilz. en 2°. C. L. S. enz., ten aanzien van een deel 
van het hun telastegelegde zijn ontslagen van 
alle rechtsvervolging en ,voor het· oYerige 
als schuldig aan : ,,als bestuurder ~ener stuwa-' 
doorsonderneming n:iet zorgen, dat in zijne 
onderneming door· een havenarbeider geen 
arbeid wordt verricht in strijd met de bepalin- • 
gen ten aanzien van zijne arbeids- en rusttijden 
bij algemeenen maatregel van bestuur gesteld, 
ge·pleegd ten opzichte ·van twee personen,. 
·tweemaal", met toepassing van de artt. ·l, 9 
lid 1, 16, 20 lid l en lid 7,-25 der Stuwadoorswet 
(van 10 October' 1914 S. 486, Red.) 1, 2, 3, 6 

van het Werktijdenbesluit (Stuwadoorswet 
van 5-Sept~mber 1916, S. 432,- Red.) 23 Sr., 
zijn veroordeeld, el_k tot vier geldboeten van 
f 25 en vervangende hechtenis van 5 dagen 
voo_r iedere boete ; 

'Oc'inclusie vau den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

·Bij het bestreden vonnis is o. a. bevestigd 
het vonnis waartegen appel, waarbij als be
wezen was aangenomen, dat de havenarbeide1· 
G. Wansink op verscbillende tijdstippen waar
onder de na te ,noemen, de in de dagvaarding 
omsahreven arbeid heeft verricht,. en tevens, 
dat genoemde peisoon op 23, 24 en 25 Augustus 
1917 geen havenarbeider was. .Tot deze faa tste 
beslissing kwam de Kantonrechter op grond, 
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dat Wansink op geen dier dagen betrokkeh was 
bij de lading of lossing van een zeeschip, 
of de daarmede in rechtstreeksch verband 
staande werkzaamheden, zulks, althans niet 
in de dagvaarding was gesteld. Hieruit volgt, 
dat de Kantonrecbter de toekenning van de 

,hocdanigheid van bavenarbeider aan Wansink 
.'in de dagvaarding, heeft opgevat iu dezen zin, 
dat die pcrsoon dat beroep we! in het algemeen 
uitoefende, <loch dat de vraag of deze op bedoel
de tijdstippen havenarbeider was in den ,zin 
van art. 1 der Stuwadoorswet, ook volgens 
deu·steller der dagvaarding hare beantwoording 
zou moeten vinden, in verband met de verder 
in de dagvaarding gestelde, door dczen arbeider 
verrichtc werkzaamheden. Z66 opgevat be
vat het bevestigd vonnis op bedoeld · punt 
geene tegenstrijdigheid1 en dat die opvatting is 
overeenkomstig de bedoeling van den steller 
der dagvaarding, lijkt mij niet onaannemelijk. 
In den vercleren gedachtengang van den :Kan
tonrechter · lag clan terecht een ontslag van 
rechtsvervolging, zoodat bet beroep in cassatie 
hiertegen ingestelcl, ontvankelijk is. 

In art. 1 lid 11 wordt ,,bavenarbeider" om
schreven ·als ,,iecler die stuwadoorsarbeid 
verricht en niet behoort tot de bemanning 
van het zeeschip". · Deze definitie houdt 
verband met ·de voorafgaande betref!ende 
,,stuwadoorsarbeid", als omvattende alle werk
zaamheden aan : het brengen van goederen in 
en uit ee~ zeeschip, alsmede het in recbtstreeksch 
verband daarmede, verwerken der in het schip 
te brengen, of opstapelen van daaruit gebracbte 
goederen op de kade, in zicb aldaar bevindende 
pakbuizen ~f opslagplaatsen, of verwerken 
daarvan in het vaartuig, van waaruit z~j recht
streeks in bet zeescbip worden gebracbt, 
alsmede bet stuwen of verwerken van goedcren 
in het zeeschip, of in bet vaartuig waarin zij 
rechtstreeks uit het zeeschip worden gebracht; 
een en antler· met inbegrip van het bedienen 
van inrichtingen .of .werktuigen ten behoeve 
van vorenbedoeld~ werkzaaniheden.· 

Aan de werkzaamheden als stuwadoors
arbeid omschreven, werd vroeger geregeld en 
wordt oak thans nag veelal in meerdere of 
mindere mate deelgenomcn door de bemanning 
van de zeeschepen, als hun schip voor belading 
of lossing in aanmerking komt. Aan die be
manning is de bescberming der wet niet toege
dacht ; de daartoe strekkende redenen zijn 
vermeld in de :Mem. van Toe]. (zie bijl. H, 
2° IL 1910/11 204-3 bladz. 8). 

In de definitie van bavenarbeider moest dus 
hiermede warden rekening gehouden en <lit is 

geschied door antler die hoedanigbeid niet te 
begrijpen hen, die hoewel zij stuwadoorsarbeid 
verrichten, behooren ·tot de bemanning van 
het zeescbip. Het bepalend lidwoord moest 
warden gebezigd, omdat men anders de wer
king der wet ten behoeve van personen die 
men wel wilde beschermen, illusoir kon maken . 
Denkt. men zich de uitzondering weg, dan 
zou dus de scheepsgezel die met betrekking 
tot de lading of lossing van zijn schip stuwa
doorsarbeid verrichtte, een ha;venarbeider zijn 
in den zin der wet, .hoewi;,l <lit ook ·dan slechts 
zou zijn een tot zijn eigenlijk beroep van 
scheepsgezel of zeeman, bijkomstige werkzaam
heid. M. a. w. zoo'n zeeman zou dan door 
wets,duiding havenarbeider zijn. 

Ten opzichte van personen, wier eigenlijk 
berpep is, dat van arbeider in het havenbedrijf 
of havenarbeider, die stuwadoorsarbeid als 
hunne hoofdbezigheid plegen te verrichten, 
houdt de definitie van art. 1 geenszins eene 
beperking in, strekkende door wetsduiding 
die hoedanigheid slechts· toe te kennen, voor 
zoolang zij'. feitelijk met stuwadoorsarbeid 
bezig zijn. De woorden houden die bep~rking 
niet in en de geheele strekking der wet alsmede 
het verband tusschen de versc,hillende artikelen, 
met name dat tusschen art. 1 en 9, wijst zoodani
ge opvatting af. Wei ligt in de omschrijving van 
art. 1 eene beperking, doch eene andere dan die 
de Kantonrechter er in leest. In het algemeen 
namel~jk heen men van het begrip havenar
beider eene ruimere opvatting ;, men. be
grijpt daaronder ieder arbeider in het haven
bedrijf. De definitie van art. 1 sluit nu echter 
nit de bescherming van arbeiders in het haven
bedrijf, die nooit stuwadoorsarbeid verrichten. 
Aan· den anderen kant verruimt de definitie 
het gangbaar begrip van havenarbeider, omdat 
daaronder oak valt, ieder, oak die niet behoort 
tot de arbeiders in een ha'venbedr~jf, die stu
wadoorsarbeid doet. 

Ik wees reeds op het ver.band tusschen art. 1 
en 9 der wet. In het laatstbedoeld artikel 
wordt uitdrukkelijk onder het oog gezien, het 
verriehten door·,,havenarbeiders" van ,,arbeid" 
i~ het algemeen in eene stuwadoorsonderneming, 
en· wordt aan de hoofden of bestuurders van 
zoodanige onderne~ng de verplichting op
gelegd te zorgen, dat door havenarbeiders 
geenerlei arbei'.d welke oak, verricht in strijd 
met de bepalingen omtren:t arbeids- en r~st
tijden gesteld. Uit dat artikel in al zijne 
geledingen, blijkt, dat de wetgever zich de 
qua]iteit van havenarbeider als eene blijvende 
denkt, niet als eene die door het tijdelijk 
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ophouden met stuwadoorsarbeid, steeds ver
Joren gaat .. Juist om den. ,,havenarbeider" 
de noodige rust te verzekeren, is met wijziging 
van den oorspronkelijken · tekst, art. 9 z66 
gewijzigd, dat hem die rust niet kan ontgaan, 
doordat hij in de' stuwadoorsonderneming 
zou belast worden met anderen arbeid. (vgl, 
Bijl. H. 2° K._1910/1911~204-2 art. 9, 1911/12 
n°. 58-3 bladz. 22; Hand: 1913/14 bladz. 
2306, 2308.) 

Naar mijne meening vallen dus onder de 
omschrijving van :havenarbeider, zoowel zij 

• die van het verrichten van stuwadoorsarbeid 
hun gewoon beroep maken, als z~j die dat· een 
enkel maal doen en zullen de eersten die 
hoedanigheid doorgaand blijven bezitten, ter
wijl wat de laatsten betreft, telkens uit de 
omstandigheden zal moeten worden uitgeleid, 
of hun nog, al dan niet, die hoedanigheid zal 
moeten worden toegekend. 

Die opvattirig vindt volkomen bevestiging 
in de gedachtenwisseling in de Tweede Kamer 
gehouden, naar aanleiding van art. 1, speciaal 
naar aanleiding van het. amende:nient Nier
strasz daarop ingediend, hetwelk beoogde 
in de wet vast te legge:i:t, dat; :rp.en slechts 
havenarbeider zou zijn, gedurende den tijd, 
dat de stuwadoorsarbeid werd verricht. Dat 
amendement is echter ten slotte ingetrokken, 
omdat kenlijk de Kamer die beperking beslist 
verwerpelijk achtte. (Bijl. H. 2° K. 1913/14, 
no. 11-14, H. 1913/14 bladz. 2257" 2263, 
2267, 2269, 2273). 

Bij deze opvatting is ten opzichte van den 
havenarbeider Wansink, in strijd met art. 6 
van het werktijdenbesluit (Stuwadoorswet, S. 
-432 van 1916), de gezamenlijke duur van de 
diensttijden in het tijdvak van Maandag 
voormiddags zes uur toj; middernacht tusschen 
Zaterdag en Zondag, langer geweest dan twee 
en zeventig uren. Door de beklaagden ten 
aanzien van het daarop betrekking hebbend 
deel van het als bewezen aangenomene, van 
rechtsvervolging te ontslaan, op grond dat 
het in dat opzicht gestelde piet strafbaar. zou 
zijn, is dan art. 6 van 1dat werktijdenbesluit, 
in verband met art. 1 daarvan en met art. 1 
en 9 der Stuwadoorswet en artt. 214, 216, 256, 
257 Sv. geschonden, zoodat ik het middel ge
grond acht. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
·het bestreden vonnis, voorzoover daarbij werd 
bevestigd het vonnis van den Kantonrechter, 
ten aanzien van het aantal overtredingen 
en voor ·zooveel het als bewezen aaiigen.;mene 
niet strafbaar is verklaard en de beklaagden , 

daarbij zijn ontslagen van rechtsvervolging 
en dat de Hooge · Raad zal verstaan, dat het 
feit zooals dat · is gequalificeerd is gepleegd 
ten opzichte van een persoon, drie ma'al en 
ten opzichte van een persoon tweemaal, de 
beklaagden daaraan schuldig zal verklaren 
en veroordeelen ieder tot vijf geldboeten elke 
van f 25 subsidiair vijf dagen hechtenis voor 
elke boete. 

De Hoage Raad, enz.; 

Gehoord het verslag van dep. Raadsheer 
Fentener van Vlissingen ; . 1 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requi:rant voorgesteld bij memorie: 

Schending door cverkeerde toepassing ,:an 
art. 6 van het Werktijdenbesluit (Stuwadoors
wet) in verband met de artt. 1 en 9 der Stu
wad_oorswet ; 

0., dat aan de gerequireerden bij inleidende 
dagvaarding was te laste ·gelegd : dat zij te 
Rotterdam in de maand Augustus 1917, als 
Directeuren der Naamlooze Vennootschap 
,,Rotterdamsche Stuwadoorsmaatschappij", ge
vestigd te Rotterdam en in gemelde hoedanig
heid als bestuurders dier onderneming,' zijnde 
eene stuwadoorsonderneming als omschreven 
in art. 1 der Stuwadoorswet, niet hebben 
gezorgd, dat in hunne onderneming door na 
te noemen havenarbeiders geen arbeid werd 
verricht in strijd met de bepalingen te~ aanzien 
van de arbeids- en rusttijden dier havenarbei
ders bij het werktijdenbesluit (stuwadoors,yet-) 
gesteld, i=eTS'. terwijl aan genoemde onder
neming geenerlei vergunning was yerleend, 
als bedoeld i:ri de artt. 7, 8 en 9 van voormeld 
werktijdenbesluit, tot verlenging van de dienst
of werktijd()n dier havenarbeiders, geene of · 
geene behoor}ijke maatregelen hebben genomen 
om te voorkomen, dat: 1°. J. C. C. Wansink, 
die niet behoorde tot de bemanning van na te 
melden zeeschepen, immers zich niet blijkens 
de monsterrol of, bij gebreke daarvan, blijkens 
een ander aan l:ioord dier schepen · aanwezig 
geschrift als scheepsofficier of scheepsgezel 
had .verbcinden, in hunne onderneming op 
Maandag, ;?0 Augustus 1917 van 7 uur voor
middag tot 8 nur voormiddag ; van 9 uur 
voormiddag tot 12 uur 's middags; van 1 uur 
namiddag tot 4½ uur namiddag; van 8 uur 
namiddag tot_ 8½ uur namiddag, en van 9 1:1ur 
namiddag tot 's nachts 12 uur; 

op Dinsdag, 21 Augustus 1917 van 1 uur_ 
voormiddag tot 6½ uur voormiddag, van 
11 ½ uur voormiddag tot 12 uur 's middag3 
en van 1 uur namiddag tot 6 uur namiddag en 
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op ·woensdag, 22 Augustus 1-917, Donderdag 
23 Augustus 1917, Vrijdag, 24 Augustus 1917, 
en Zaterda.g, 25 Augustus 1917, telkens van 7 uur 
voormiddag tot 8 uur voormiddag, van 9 uur 
voormiddag tot 12 uur 's middags en van 1 uur 
namiddag tot 6 uur namiddag, als eerste maehi- · 
nist aan boord van elevator A arbeid ve1Tichtte, 
welke arbeid bestond in het bedienen dezer 
inrichting achtereenvolgens bij en ten behoeve 
van de lossing van graan uit de navolgende 
.;aartuigen, welke de zee bevoeren en niet waren 
oorlogsschepen noch visschersschepen, te weten : 
uit het stoomschip ,,Feessider" gelegen aan paal 
6 in de Maashaven, zijnde die elevator ·met de 
lossing van d.at schip aangevangen op Maandag, 
20 Augustus 1917, namiddag 

0

1 uur en daarmede 
geeindigd op Dinsdag, 21 Augustus 1917, v~or
middag 11 uur; uit het stoomschip ,,Darling
ton" gelegen aan· paal 3 in de Rijnha ven, zijnde 
die elevator met de lossing van dat schip aange
vangen op Dinsdag, 21 Augustus 1917, namid
dag 1 uur en daarmede geeindigd op Woensdag, 
22 Augustus 1917 ·voormid.dag 12½ uur, en 
uit het stoomschip ,,Cowrie" gelegen aan paal 
10 in de Maashave~, zijnde die elevator met de 
lossing van dat schip aangevangen op Woensdag, 
22 Augustus 1917 voormiddag 8½ uur en daar

'mede geeindigd op dienzelfden dag namiddag 
4½ uur, en gedurende den tijd, dat die elevator 
niet werkzaam was aan de lossing van genoemde 
schepen 'in het ve1Tichten der noodige repara
tien aan dien elevator en deszelfs machine, 
het poetsen dier machine en verder in het 
verrichten van al datgene, wat noodig was' voor 
het onderhoud van dien elevator ; 

2°. L. Nqordzij, enz. 
0., dat de aan de gerequireerden te laste 

gelegde feiten bij het door ' de aangevallen 
uitspraak in hooger beroep bevestigde vonnis 
van den Kantonrechter, met hunne schuld 
daaraan, wettig en overtu.igend is bewezen 
verklaard, doch het aldus bewezenverklaarde 
niet strafbaar is verklaard, voor zoover betreft 
den gezamenlijken duur der diensttijden van 
voornoemden Wansink, ten _aanzien van welk 
feit de. beklaagden van alle rechtsvervolging 
zijn ontslagen, terwijl zij voor het overige zijn 
veroordeeld, met qualificatie en aanhaling van 
artikelen zooals dit alles hierboven is vermeld; 

0., dat het uitgespro.ken ontslag van rechts
vervolgipg steurit op dit betoog : 

dat naar art. 1 der Stuwadoorswet haven
arbeider is ieder, die stuwadoorsarbeid verricht 
.en niet behoort tot de bemanning van het 
zeeschip, terwijl met dit laatste blijkbaar 
bedoeld wordt een bepaald zeeschip en wel dat 

tot welker lading of lossing de arbeid betrekking 
heeft; 

dat derhalve Wansink op 23, 24 en 25 Augus
tus 1917 geen ,,havenarbeider" was en de door 
hem ve1Tichte arbeid geen havenarbeid, omdat 
hij op gemelde dagen op geenerlei wijze betrok
ken was bij de lading of lossing van een ·zee
schip en bij de daarmede in. rechtstreeksch 
V!)rband staande werkzaamheden, althans 
zulks niet in de dagvaarding is gesteld ; 

dat tegen het ontslag van rechtsvervolging 
het middel is gericht ; 

0. daaromfrent: 
' dat inderdaad de opvatting van den Kanton-

rechter, als zoude bij toepassing van art. 6 van 
het Werktijdenbesluit (Stuwadoorswet), rege
lende den gezamenlijken wekelijkschen duur 
der dienst - en werktijden van een haven
arbeider en vastgesteld ingevolge art. 9 dier 
Wet, uitsluitend rekening zijn te houden met 
arbeid, verricht bij de lading of Jossing van 
zeeschepen of met daarmede in rechtstreeksch · 
verband staande. werkzaamheden, is in ·strijd 
met de bepalingen der. meergemelde wet, in 
het bijzonder met art. 9 ; 

dat toch dit artikel aan hoofden of bestuur
ders eener Stuwadoorsonderneming de ver
plichting oplegt te zorgen, dat in hunne onder
neming .door havenarbeiders geen arbeid worclt 
verricht in strijd met de bepalingen, ten 
aanzien hunner a~beids- en rusttijden, bij 
algemeenen maatregel van bestuur geste!d ; 

dat in dit voorschrift niet - zooals in andere 
artikelen der wet - wordt gesproken van 
,,stuwadoorsarbeid", zijnde het in art. 1 nauw
keurig ornlijnde begrip, waarbij dadelijk ver
band met het lossen en .laden van zeeschepen 
een vereischte is, maar van ,,arbeid" in het 
algerneen, zulks, gelijk blijkt uit de geschiedenis 
van dit voorschrift, om te voorkomen, dat de 
havenarbeiders, doordien hun in het bedrijf 
der Stuwadoorsonderneming andere dan stu
wadoorsarbeid werd opgedragen, zouden wor
den verstoken van de hun toekomende rust
tijden; 

dat dit voorschrift niet voor toepassing vat
baar ·ware, i~dien met den Katonrechter moes1i 
wordeii aangenomen, dat hij, die aan de lading 
of lossing van een ze~schip 0£ aan de daarmede 
in rechtstre·eksch verband staande werkzaam
heden had deelgenomen en daardoor, krachtens 
art 1, havenarbeider was geworden, die hoe
danigheid noodzakelijk zou verliezen, zoodra, 
hij dien arbeid had beeindigd; 

dat i=ers, naar die opvatting het verrichten 
van anderen dan stuwadoorsarbeid en het zijn 
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van havenarbeider niet,zoud'en kunnen samen- 1 Vernietigt .op"-voormelde punten mede het 
ga~n, in welk geval het geen zin zou hebben · vonnis van den Kantonrechter; · 
gehad ten bate van de havenarbeiders mede · Verstaat, dat de feiten, zooals zij zijn gequa
omtrent dien anderen arbeid een beperkende lificeerd, zijn gepleegd _ten opzichte van een 
·:regeling vast te stellen; · · persoon driemaal, en ten opzichte van een 

dat 's Kantonrechters opvatting ook geen persoon tweemaal; 
steun vindt in de definitie van ,,havenarbeider" Verklaart de gerequireerden aan die aldus 
in art. 1, welke - zulks in overeenstemming gequalificeerde feiten schuldig; 
met de geschiedenis van het tot stand komen Veroordeelt ieder van hen tot vijf geldboeten, 
dezer bepaling - aldus is te verstaan, dat elke van vijf en twintig gulden ; 
havenarbeid(;)rs zijn, zoowel zij, die den in Bepaalt dat bij gebreke van betaling elke 
art. 1 omschreven stuwadoorsarbeid een enkele _boete zal warden vervangen door eene hechtenis 
maai verrichten, als zij, •die dit \egelm~tig en van vijf dagen. (N. J.) 
als.:vast beroep plegen te doen ; 

d~t hoelang bij de eerste groep de hoedanig
he1d van havenarbeider bl1jft bestaan, telkens 
naarmate van de om'standigheden zal moeten 
warden vastgesteld, doch dat zij bij de laatst
genoemde voortduurt, zoolang het beroep niet 
is prijs gegeven : . 

dat de toevoeging aan art. 1 ,,en niet behoort 
tot de bemanning · van het zeeschip" met tot 
andere uitlegging rlwingt, daar zij geen andere 
strekking heeft .dan om scheepsofficieren en 
scheepsgezellen, die anders onder de bepalingen 
der Stuwadoorswet zouden knnnen vallen, 
aan hare werking te onttrekken ; 

dat derha-lve de machinist· Wansink, van 
wien is vastgesteld, dat hij hPt beroep van 
havenarbeider u,toeknde, dit ook bleef op 
23, 24. en 25Augustll319i 7 en de gereq ni,eerMn, 
in wi',r ondernem1ng hij werkzaam wa0 , dus 
atrnfbaar war~n; toen zij er met voor hadden 
gezorgd, dat hij in het tijdvak van Maandag 
des voorniiddags 6 uur tot middernacht tus
schen Zaterdag en Zondag geen langereri 
diensttijd dan 72 uur had gehad; 

,fat de Kantonrechter door anders te beslissen 
de artt. 1 en 6 van het werkt1jdenbesluit (stu
wadoorswet) in verband met de art. 1 en 9 dier 
wet verkeerd heeft toegepast en de Rechtbank 
diezelfde artikelen, benevens de artt. 24.7 
en 256 Sv. heeft geschonden door de uitspraak 
van den Kantonrechter ook op dit punt te
bevestigen ; 
· Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
t; Rotterdam op 30 April 1918 gewezen, doch, 
alleen voor zoover daarqij is bevestigd_ het 
vonnis van den Kantonrechter te Rotterdam 
van 21 December 1917 ten aanzien van het 
daarbij uitgesproken ontslag van rechtsvervol
ging, van de bepaling van het aantal overtre
d-ingen en van de aan de gerequireerden opge
legde straf ; 
· En te dien opzichte recht doende ten principa

le krachtens art. 105 R. 0.; 

15 October 1918. . BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Motor- en Rijwielreglement. 
s. 563. 

WIJ WILHELMINA,' ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 11 Juli 1918, n°. 281, afdee-
ling Waterstaat A; · 

Gezien artikel 2_ der Motor- en Rijwielwet; 
'Gelet op de door Onzen Minister voornoemd 

overgelegde adviezen van Gedeputeerde Staten 
.der provincien; · 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
6 Augustus 1918 n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 10 October 1918, La. A, af
deeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Mo~or- en Rijwielreglement, vastgesteld. 

bij Koninklijk besluit van 6 November 1905 
(Staatsblad n°. 294.), gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 18 September 1907' (Staatsblad 
n°. 252), van 30 November 1908· (Staatsblad 
n°. 34.5), van 19 September 1910 (Staatsblad 
no. 283), van 9 Juli 19\5 (Staatsblad n°. 330) 
en van 15 December 1916 (Staatsblad n°. 532}; 
nader te wijzigen als volgt: 

Art. I. In artikel 1 wordt de zinsnede, aan
vangende met het cijfrr 4., vervangen· door de 
volgende : ,,on,der rijwielpaden, alle paden, 
welke, voorzoover zij · of de wege-n, waarvan zij 
deel uitmaken, onder beheer staan van een 
openbaar lichaam, door of met goedvinden 
van het bestuur van dat lichaam en in andere 
gevallen door of _rriet goedvinden van de eige
naren dier paden als rijwielpaden zijn aange
duid door een kenteeken van een model, vast 
te stellen docir Onzen met de uitvoering der 
Motor- en Rijwielwet belasten ·l\'Iinister> 

Art. II. Tusschen de artikelen 3 en 4. wor-· 
den ingevoegd de artikelen 3bis, 3ter en 3qiater, 
luidende als volgt : · 

Art. 3bis. ,,De bestuurder van een motor-' 
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rijtuig of rijwiel. waarmedo o ,,er een weg of 
een rijwielp'ad wordt gereden, is verplicht : 

et. ingeval hij voornemens is plotseling vaart 
te verminderen of stil te houden, van dat voor
nemen tijdig te doen blijken door het goed 
zichtbaar op en neer bewegen ter zijde van het 
rijtuig of rijwiel van een der armen of een stok 
of antler voorwerp, indien door het niet geven 
~-an dat teeken de vrijheid of de veil"igheid van· 

-het verkeer op dien weg of dat rijwielpad zoude 
-warden belemmord of in gevaar gebracht ; 

b. ingeval hij · voornemens is van richting 
te veranderen, van dat voornemen tijdig te 
doen b!ijken door het goed zichtbaar 11itsteken 
·van een der armen of een stok of antler voor
werp in de richting, welke zal' warden inge
slagen, indien door het niet geven van dat 
teeken de vrijb:eid of de veiligheid van het ver
keer op dien weg of dat rijwielpad zoude warden 
bele1i1merd of in gevaar gebracht. 

Yoor den bestuurder van een rij- of voer
tuig, geen motonijtuig of rijwiel zijnde, waar
mede over een weg wordt gereden, gelden ten 
opzichte van bestuurders van motorrijtuigen en 
rijwielen gelijkc verplichtingen, als hiervoor 
aan den bestunrder V'an eei1 motorrijtuig · of 
~ijwiel z~jn opgelegd, met dien vcrstande, dat 
door eerstgen · em den bestuurder in de gevallen, 
onder a genoemd, in plaats van het aldaar voor
geschreven teeken kan warden gekozen het 
opsteken Yan de zweel)''. 

Art. 3ter. ,,Inclien een bestmirder van een 
motorrijtuig of rij wiel een weg berija.t, welke 
door een anderen weg wordt gekruist, en het 
punt van kruising nadert gelijktijdig met· een 
bestuurder van cen motorrijtuig of rijwiel, een 
bestuurd.er van een rij- of voertuig, geen motor
rijtuig of rijwiel _zijnde, dan wcl een. bestuurder 
of geleider van rij- of trekdieren of ander vee, 
die den anderen weg berijdt of gebruikt, is de 
bestuurder of geleider; die den ander aan zijn 
rechterhand heeft, ve:rplicht. voor dezen den 
doorgang vrij te la ten en' zoo noodig stil te 
houden of langzamer te rijden of te gltan." 

Art. 3quater. ,,Het is den bestuurders :vcan 
motorrijtuigen en rijwielen verboden binnen 
de bebouwde kom eener gemeente de linker
zijde van den weg te houden voor zoover dit 
niet noodzakelijk is voor het uitwijken bij het 
inhalen van motonijtuigen of Fijwielen, van 
rij- of voertuigen, geen motorrijtuigen of rij
wielen zijnde, dan wel van rij- of ttekdieren 
of antler vee. 

Het is den bestuurders van rij- of voertuigen, 
geen motorr\jtuigen of rijwielen zijnde en den 
bestuurders of geleide'rs van rij- of trekdieren 

1918. 

of ander vee ,erboden ,binnen de bebouwde 
kom eener geme,:mte de linkerzijde val). den weg 
te houden, voor zoover dit niet noodzakelijk 
is voor bet uitwijken bij het inhalen van motor-
rijtuigen of rijwielen. . 

In bochten binnen bebouwde kommen en · 
verder in die, buiten bebouwde kommen, waar 
het uit~icht Diet vrij is, zijn genoemde bestuur
ders en geleiders verplicbt de recbterzijde van 
den weg te houden." 

Art. III. In -artikcl 4 word.en na de woor
den: ,,de wegen", ingevoegd de woorden : ,,en 
de rij,vielpaden". 

Art. IV. I_n artikel 5' wordt het woord: 
,,ernstig" voorkomende in het tweede lid, in de 
zinsnede, aanvangende met letter c, geschrapt 
en wordt het woord ,,~hassis" in het derde 
lid vervangen door het woord ,,raamwerk". 

Art. V. Tusschen de artikelen 5 en 6 wordt 
ingefoegd artilrnl 5bis, luidende: 

Art. 5 bis. ,,Een motorrijtuig op twee wielen, 
waarmede o.ver een rijwielpad worq.t gereden, 
moet voorzien zijn van een nauwkeurig wer
kend stuurtoestal. 

_In het algemeen moet een motorrijtuig op 
twee wielen, waarmede over een rijwielpad 
wordt gereden, er op ingericht zijn: · 

a. dat zoo,·eel mogelijk elk gevaar voor 
):,rand of ontploffing wor!le voorkomen ; 

b. 'dat de overige gebruikers Yan bet rijwiel
pad niet door rook of damp warden gehinderd. 

Een· motorrijtuig. op twee wielen, waarmede 
over een rijwielpad wordt gereden, moet voor
zien z~in van µlateµ, waarop zijn aangegeven 
de fabriek en het fabrieksnummer van het 
raamwerk, het vermogen in paardekracbten 
van den motor of bet aant~l en de boring der 
cylinders en bet eigen gewicbt van het rijtuig". 

Art. VI. In artikel 7 warden in het eerste 
lid na de woorden: ,,een weg" ingevoegd de 
woorden : ,,of een rijwielpad". 
- Art. VII. In artikel 8 warden in het eerste 
lid na de woorden: ,,1ien weg", ingevoegd de 
woorden: ,,of ecn rijwielpad" en in het tweede 
lid na het woord : ,,moet"; de woorden: ,,een
tonig zijn cil". ~ 

Art. VIII. In artikel 9 warden in het eerste 
lid n~ de woorden: ,,een weg" ingevoegd de 
woorden: ,,of. een rijwielpad" en in het vierde 
lid na de woorden: ,, van wegen", de woorden: 
,,en rijwielpaden", en wordt na het woord: 
,,sirene", een komma geplaatst en daarna in
gevoegd de woorden: ,,de klaxon": 

Art. IX. In artikel 10 warden aan het slot 
van het eerste lid. de woorden: ,,niet gekleurd 
zijn", vervangen door: . ,,geen gekleurd licht 
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uitstralen" ; !tan dat artil~el wordt verder toe-1 Art. 22, Tot nalevmg van ar#kel 1(1,, ,a~: 
gev<iegd als derde lid: ,,Onze met de uitvoering tikel 17, artikel 18 en ;i,rtikel 20 zijn gehouden 
der Motor- eri Rijwielwet belaste Minis~er is. de bestuurder van een. rijwiel. en de. iigenaar 
bevoegd' voorschriften te stellen ten aanzien of bouder, die doet of laat rijden"., • ,. 
van het bezigen van verblindende verlichting · Art. XVIII. In artikel 23 word~n · in bet 
(schijnwerpers) buiten stedelijke bebouwde eer~te lid geschrapt de woorden :. ,,vooraan,ge
komnien. 'He,t is verboden in strijd met die plaatst is, aan de linkerzijde en:' en worden na 
voo'rscbriften te bandelen." bet woord ,,uitstraalt", ingevoegd de woorden i 

Art'. X. In artikel 11 worden in bet eerste ,,en geplaatst is vooraan aal,l de linkerzijde van 
. lid' na de wo~rden: ,,een weg", ingevoegd de bet voertuig, ,of, als de lading buiten het vo1e,

woorden: ,,en een motorrijtuig op twee ~vielen, tuig steekt, vooraan aan de linkerzijde v~,n .h~t 
waarmede over'een rijwielpad", en worden aan meest uitstekende deel van de lading" ; aari 
bet slot.van dat.lid ~e.woorden: ,,niet gekleurd het slot van dat lid worden verder de woorden: 
zijn", ¾ervangen door: ,;geen gekleurd licbt ,,niet gekleu~d zijn", vervangen door de woor
uitstralen" ; in het tweede lid ,vorden na de den : ,,geen gekleurd licht uitstralen". 
woorden: ,',tweede lid", ingevoegd de woorden: A~t. XIX. Artikel 24 W!)rdt vervangen 
,,en derde lid zijri", terwijl bet woordje ,,is" door een nieuw artikel, luidende: 
wordt gescbrapt. Art. 24, ,,Tot naleving van artikel 23 z_ijn 

Art. XL In artikel 12 worden in het eerste gebouden.de bestuurder van een daaraan onder
lid na de woorden: ,,een weg" ·ingevoegd de worpen rij- of voertuig en de eigenaar of boud~r, 
woorden ,,of een rij,wielpad", en in bet tweede die doet of laat rijden". 
lid na de woorden: ,,_den weg", de woorden: Art. XX. In artikel 25 worden na de woor
,,of het rijwielpad" ; in dit laatste lid wordt den : ,, H et is", ingevoegd de volgende woordeq, 
verder bet woord ,,ernstig", na het woord ,,niet" ,. g~plaatst t:usscben komma's, ,,_onv~rminderd 
geschrapt. · bet bepaalde bij artikel 28bis'.'·· , . . 

Art. XII: In arti.s:el 13 worden na de woor- Het tweede lid,van atti~el 25 wordt vervan-
deri: ,,'een weg", i_ngevoegd de woorden: ,,of gen door een nieuw lid, hiidende: 
een rijwielpad". ,,Tot naleving van h,et eer~te lid is, voor zoo-

Art. XIII. Artikel 15 wordt vervangen veel betreft rij- of voertuigen, de bestuurder 
door een nieu w artikel; luidende : gebouden". - . 

Art. 15. ,,Tot naleving van artikel 5; ar- Art. XXI. Tusscben de artikelen 25 en 26 
tikel 5bis, artikel 6, artili:el 7, artikel 8, artikel worden ingevoegd de· artikelen 25bis ··en ~5ter, 
10, artikel Ii en artikel 'g zijn gebouden de luidende :• · 
bestuurder Yan ·een motorrijtuig el,l: . Art. 25bis. ,,Indien een bestuurder van een 

a. voor zooveel Letreft artikel 5, artikel motorrijtuig op twee wielen of een rijwiel e~n 
5bis, artikel 6, artikel 7, artikel 8, artikel 11 rijwielpad berijdt, d:i,t door een ander rijwiel: 
en· artikel:'14.de eigenaar· of bo{ider, die doet pad wordt gekruist !Jn bet punt van,, kruising 
of laat rijden; · ' nadert gelijktijdig met een bestuurder, di_e bet 

b. voor zooveel betreft artikel 10 de eigenaar andere rijwielpad berijdt, is ,_de besti:;urcler, die 
of bouder, die bet motorrijtuig zich op een ~eg den ander aan zijn rechterhand heeft verplicht 
doet of laat b1winden." · voor dezen den doorgang vrij te laten en zoo 

Art. XIV. •In artikel 16, artikel 17, arti-• noodig stil- te houden of langzamer te_.rijden'.'. 
kel 18 en artikel 19 worden na de woorden: A Ft. •25ter. ,,Het, is den bestuurders Y•ap.. 
,,e~n '\veg"' ingevoegd de wooiden: ,,of een motor~ijtuigen op twee wielen en rijwi~len .:er- , 
rij,vielpad". botlen de linkerzijde van een rijwielp~d te.bou-· 
_.,Art. XV. In artikel 20, eel'Ste lid, warden den, voor zoov1ar dit niet noodzakelijk .is voor. 

na de woorden: ,,een weg", ingevoegd de woor-· bet uitwijken bij bet inbalen van motorrijtuigen 
den: ,,of een rijwielpad'', en worden aan bet op twee wielen of rijwiele11. : 
siot V!J,n dat lid.de woorden: ,,niet gekleurd 'In. bocbten, wanneer bet uitzicbt niet vrij 
zij:ri'', · vervan~en door: ,,geen gekleurd licbt is,' zijn die bestuurders verplicht de recliterzijde 
uitstralen" .· van het rijwielpad ·t~ h9uden." . 

Art:· XVI. In artikel 21 worden na de woor- Art. XXII. In artikel 26 wordt. de punt, 
den : ,,een weg" . ingevoegd de woorden : ,,of na· bet woord ,, verlaten", vervangen door· een 
een rijwielpad": · komma, en worden :i,an dat artikel ~oeges.oogd 
· 'Art' XVII. Art;ikel 22 wordt vervangen de wciorden: ,,indien dat pad beboort tot een 

doo~' een n,i~uw art~e1; lui~ende: weg";. verder wordt aan. dat artikel -~og tie-
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gevoegd een tweede lid, luidende : . ,,Hij, die 
zi_ch op een rij wielpad bevindt ·anders dan op 
een motorrijtuig op twee wielen of een rijwiel, 
is verplicht op tijdige · waarschuwing van den 
bestuurder van een motorrijtuig. op t~vee wielen 
of een rijwiel, voor zooveel noodig, naar rechts 
uit te wijken, indien het rijwielpad niet behoort 
tot een weg" ., 

Art. XXIII. In artikel 27 wordt tle punt 
n~ het woord ,, weg" aan het slot vervangen door 
een komma en worden aan dat artikel toege
voegd de woorden: ,,tenzij zich aan de andere 
zijde van den weg e:veneens een rijwielpad be
vindt". 

Aan dat artikel wordt verder een tweede en 
. een derde lid toegevoegd, luidende : 

,,Op een rijwielpad, niet behoorende tot een 
weg, . zij~1 bestuurders van motorrijtuigen op 
twee' wielen en rijwielen verplicht met hunne 
rijtuigen of rijwielen behoorlijk mt te wijken:, 

1 o. naar rechts, bij het tegenkomen van 
motorrijtuigen of rijwielen ; 

2?- naar links, bij het inhalen· van motorrij
tuigen of rijwielen; 

3°. naar rechts, bij het ingehaald worden 
door motorrijtuigen of rijwielen, voor zooveel 
voor hem, die wenscht in te halen, de daartoe 
noodige rnimte anders niet beschikbaar zou 
zijn, en het verlangen, dat uitgeweken worde, 
behoorlijk kenbaar gemaakt is. 

In het geval, -dat bestuurders van motorrij
tuigen op twee wielen. of van rijwielen, op een 
rijwielpad naast elkander rijdende, een of meer 
andere bestuurders van zoodanige motorrij
tuigen of rijwielen ontmoeten of door dezen 
worden ingehaald, zijn de bestuurders, welke 
links rijden, verplicht zich achter de rechts
rijdende bestuurders te begeven'-'. 

Art XXIV. ·Tusschen de artikelen 28 en 
29 wordt ingevoegd artikel 28bis. luidende: 

Art. 28bis. ,,De openbare lichamen, die 
rijwielpaden of wegen, wal\crvan ·deze _deel uit
maken, onder hun beheer hebben en, voor zoo
veel betreft rijwielpaden, niet onder beheer 
van openbare lichamen, de eigenaren dier paden, · 
zijn bevoegd de rijwielpaden voor motorrij
tuigen op twee wielen_ te sluiten ; deze slµiting 
wordt op of bij die-pad,en aangeduid door, een 
kenteeken van een model, vastgesteld door 
Onzen met de uitvoering der Motor- en Rij~iel
wet belasten l\!Iinister. 

Het is verboden deze rijwielpaden buiten 
noodzaak met genoemde rijtuigen·te berij'den'l. 

Art. XXV. In artikel 29 wordt in de zin
snede, aanvangende met letter a, na het cijfer 
,,26" een komma _geplaatst en daama worden 

in die zinsnede ingevoegd de woorden ,,artikel 
27, tweede en clerde lid"; in de zinsnede, aan
vangende met letter c worden na het cijfer ,,5'' 
ingevoegd de woorden ,,artikel 5bis", na welke 
woorden een komma wordt geplaatst en worden 
na het cijfer ,,25" ingelascht de woorden: ,,en 
artikel 28bis, tweede lid", terwijl het woordje 
,,en" v66r ,,artikel 25" ,vordt vervangen door 
een komma ; aan dat artikel wordt verder toe
gevoegd een zinsnede e, ·1uidende: 

· ,, van artikel 3bis, artike_l 3ter, artikel 3quater 
en artikel 25bis en artikel 25ter met geldboete 

· van ten hoogste vijf en twintig gulden". 
Art. XXVI. De tekst van het Koninklijk 

besluit van 6 November 1905 (Staatsblad n°. 
294), zooals het luidt na de daarin bij de Konink
lijke besluiten van 18 September 1907 (Staats
blad n°, 252), van 30 November-1908 (Staats
blad n°. 345), van 19 Se1;tember 1910 (Staats, 
blad n°. 283), van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 
330); van 15 December 1916 (Staatsblad n°. 
532) en bij dit Koninklijk besluit gebrachte 
wijzigingen, wordt op Onzen last in het Staats
blad geplaatst in eene doorloopend genummerde 
reeks v_an in genummerd;· leden verdeelde ar
tikelen met wijziging dienovereenkomstig van· 
de aanhaling daarin van artikelen, of van ge-
deelten van artikeJen. · 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld_ zal worden. 

Het Loo, den 15den October 1918. 
WILHELl\ITN A. 

De .ivlinister van Waterstaat, 
A. A. 'H. W. KoNiq. 

(Uitgeg. 11 Nov. 1918.) 

16 October 1918. BEsLurr, tot wijzigh;ig van 
de visscherijreglementen. S. 564·. 

WIJ WILHELMINA, ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minister va_n. 

Landb~uw, Nijverheid en :i=randel van 30 Ju_li 
1918, n°. 5100, Afdeeling Nijverheid ; 

Overwegende, dat het wegens de heerschende · 
buitengewone omstandigheden noodzakelijk 
kan zijn afwijkii:tgen toe te staan van bepalin
gen der visscherijreglementen ; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Stnatsblad n°. 311), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 345); 
op het Waddenzee-visscherijreglement (Ons 
besluit van 23 April 1915, Staatsblad ·no. 206), 
op bet Zuiderzee-visscberijreglement (Ons· be
sluit van 23 April 1915, Staatsblad 

0

n°. 205), 
op bet Zuidhollandscbe stroomen-visscherij-

87* 
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reglement (Ons besluit van· 26 'Juni 19ll; 
Stantsblcyl, n°. 163), op het Zeeuwsche stroon;ien
visscherijreglement (Ons• besluit- van 26 Juni 
1911, Stc,c,tsblc,d n°. 164) en 0p het Binnen
visscherijreglemei:it (Ons beslui,t ,van 15 April 
19ll, Stc,ntsblnd n°. 119), waarvan de gewij
zigde ·tekst is bekend gemaakt in Ons b~sluit
van 29 November 1915 (Stantsblc,d n°. 484), 
alle lootstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
15 Mei 1918 (Staatsblad n°. 290); 

Den Raad van State gehoord ·.(Advies van 
10 September 1918, n°. 45) ; 

Gezien het nader rapport yan Onzen Minister 
voornoemd van 11 October 1918, n°. 6686, 
Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
El!,,,;,ig . artikel. · _ 

In de bo~engenoemde visscherijreglementen 
wordt een ~ieuw artikel ingelascht, luidende : 

,,Zoolang niet door Ons is verklaard, dat 
, met betrekking tot dit reglement de door den 

oorlog of het oorlogsgevaar · veroorzaakte bij
zondere omstandighedei;i. hebben· opgehouden 
te bestaai:{,'icmmen door Onzen Minister tijdelijk 
a.hyijkingen warden toegelaten van bep~lingen 
van. ·dit reglement". 

Dit artikel wordt ingevoegd in het : _ 
a.· Waddenzee visseherijreglement als arti

kel 24a, tussehen de artikelen 24 en 25 _; 
b. Zuiderzee-vissche~ijreglement als arti

kel 19a, tusschen de artikelen 19 en 20; 
c. Zuidhollandsche stroomen-visscherij-

reglement als artikel 20ct, ,tusschen de artikelen 
20 en 21; . 

d. Zeeuwsche stroomen-visscherijreglement 
a.ls artikel 43a, tusschen de artikelen 43 en 44 ; 

e. Binnenvisscherij,mglement als _artikel 28n, 
tusschen de artikelen 28 en 29. 

Onze :Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Han'del is belast met de uitvoering van dit 

· besluit, hetwelk · in' het Staatsblad zal warden 
' geplaa.tst en waarvan afschrift zal Worden 

gezonden aan den Raad van State. 
·Het Loo, den 16den October ·1918. 

WILHELMINA. 
De 1lfin .. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

- H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
(Uitgeg. 30 Oct. 1918.) 

16 October 1918. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Kerk_rade van 7 Augustus 
1918, waarbij aan JVI. Reulen, aldaar, verlof 
·is verleend voor dert verkoop ·van alcohol
houdenden drank, anderen dan sterker. 
drank. S. M5. 

WrJ WILHELl\UNA, :e,Nz. 
Op de voordracht · van Onzen Minister van· 

Binnenlandsche Zakeri van 14 September 1918, 
n°. 12563, afdeeling Voll<sgezondheid en _Arm
wezen, betreffende het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Kerkrade van 7 Augustus. 
1918, waarbij verlof voor den verk9op van 
alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken 
drank, is verleend aan M. Reule;u, aldaar ; . 

Overwegende, d~t· ingevolge het bepaalde 'foj 
artikel 36, lstdid, 7° der Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235), het verlof door Burgem~ester en 
Wethouders wordt geweigerd, wanneer de ver- · 
zoeker is de tusschenpersoon voor iemand; die 
verkeert o. a.:in het antler 2 van die wetsbe
paling vormeide geval. en dat aldaar wordt · 
genoemd o. !J,.· het geval, dat binnen de laatste 

• vijf jaren tweemaal de verzoeker onherroepelijk 
'is veroordeeld wegens een der feiten, omschreven 
in artikel 50, eersto lid; n°. 7 ;. 

Overwegende, dat M. Re~len, aan .0en bij 
bovenvermeld besluit van, Burgemeester en 
"\Vethouders verlof · is verleen~ als · kostganger 
inwoont bij zijn zoon J. J. Reulen, wiens verlof 
bij besluit van Burgemeester en W ethouders 
van 7 Maart 1917 is ingetrokken· op grond, dat 
hij binnen de laatste, vijf jaren tweemaal on
herroepelijk was veroordeeld wegens een der 
feiten, 'omschreven in artikel 50, eerste lid, 
no. 7 der -Drankwet; 

dat niet kan warden aangenomen, dat l\I. 
Reulen, die. 68 jaar-is, de zaak iJ.it eigen hoofde 
zal drijven, doch hij moet warden beschouwd 
als tusschenpersoon voor zijµ zoon; 

dat hem dus verlof is verleend in strijd met 
de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van '1 

October 1918, n°. 16 ; · · 
Gezien Mt nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zakim van 11· Octob~r 
1918, n°. 14210, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben. goedgevonden en verstaan, . 
bovenvermeld b.esluit van Burgemeester .' e!1 

Wethouders van Kerkrade van 7 Augustus 1918 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister ·van Binnenlandsche Zaken is 
belast met · de uitvoering van dit' besluit, dat 
in h~t Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raacl vaii .State medegedeeld zal warden. 

Het Loo, den 16den October 1918. · ' 
WILHELMINA. 

De• 111 inister van B.innenlandsche 'Z,ak~n, 
Oil. Ruys· ·DE BEERENBROUCK: 

( Uitge.g. 20 Nov. 1918). 
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16 October 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van de regelen voor het. beheer enz. be-, 
treffende de pensioenfondsen voor de In
dische landsdienaren. S. 566. 

y\TIJ ,vrLHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 7 Augustus 1918, 14de afdee
ling, n°. 4; 

Gelet op artikel 2, lid 2 der wet van 25 
Juli · 1918, n°. 79 (Stacttsblad n°. 480) tot op
richting van pensioenfondsen voor Euro
peesche en Inlandsche burgerlijke en militaire 
landsdienaren in N ederlandsch-1 ndie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
3den September 1918, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 October 1918, 14de 
afdeeling, n°: 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen de volgende 

REGELEN voor het beheer, de vertegenwoordi
ging in en buiten rechten,. de belegging der 
lcapitalen, de opneming als deelgenoot, en 
andere onderwerpen betre'(Jende de pensioen
fondsen voor de I ndische landsdienaren. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Overal, waar _ in dit besluit sprake 
is van ,,de fondsen", worden· daaronder verstaan 
. de pen~foenfondsei'i. voor : 

10. de Europeesche burgerlijke ambtenaren,. 
te noemen het Europecsche-ainbtenaren-pen
sioenfonds ; 

·2°. de Inlandsche ambtenaren, tc noemen 
het Inlandsche-am btenaren-pensioenfonds ; 

3°. -de officieren van de landmacht, .te noe
men het officieren-pensioenfonds; 

4°. de Europeesche en met -dezen gelijk
gesteld,e militairen beneden den rang van offi
cier, te noemen het Europeesche-militairen
pensioenfonds ; 

50, de niet-Europeesche militairen beneden 
den rang van officier, te noemen het Inlandsche-

• militairen-pensioenfonds. 

,Deelgenootschap. 

2. Deelgeno~ten in de fondsen 
I 
zijn v66r en 

na hunne pensionneering : 
10. in h<,t Europeesche-ambtenaren-pensi

oenfonds, de Europeesche burgerlijke ambte
naren, die op den voet van het voor hen geldend 
pensioenreglement of van bijzondere regelingen 
pensioenen kunnen verwerven, alsook de niet 
in 's Lands dienst zijnde personen van Euro
peeschen en daarmede gelijkgest<,lden landaard, 

wier pensioenen krachtens de voor hen geldende 
reglemeuten of bijzondere -regelingen ten laste 
van de Indische geldmidaelen zouden moeten 
komen, allen voor zoover Z\i met ingang 
van den lsten Januari 1917 of later voor het 
eerst inkomsten hebben· genoten als Europeesch 
burgerlijk ambtenaar of in eene niet-ambte
lijke betrekking, waa_raan een zoodanig pen

, sioen is ·verbonden; 
2°. in het Inlandsche-anibtenaren-pensi

oenfonds, d'e Inlandsche burgerlijke landsdie
naren, die op den voet van het voor hen geldend. 
pensioenreglement of van bijzondere regelingen 
pensioen kunnen verwerven, alsook de niet 
in :s Lands dienst zijnde personen van Inla,nd
schen- en daarinede gelijkgestelden landaard, 
wier pensioen krachtens de v9or hen geldende 
reglementen of bijzondere regelingen ten laste 
van de lndische geldmiddelen zouden moeten 
komen, allen voor zoover zij met ingang van 
den lsten Januari 1917 of later voor het eerst 
inkomsten hebben genoten in een Inlandsch 
burgerlijk ambt, of eene niet-ambtelijke be. 
trekking, waaraan een zoodanig pensioen is 
verbonden ; · · 

3°. in het officieren-pensioenfonds, de Enro
peesche en de daarmede gelijkgestelde, alsook 
de Inlandsche ojp.cieren, behoorende tot- de 
landmacht in '.Nederlandsch-Indie, die op den 
voet van het voor hen geldend pensioenregle
ment · of van bijzondere regelingen pensioen 
kunnen verwerven, voor zoover zij met ingang 
van den lsten Januari 1917 of later voor het 
eerst inkomsten hebben genotei~ als oflicier ; 

4°. in het Europeesche-milltairen-pensioe9-
fonds, de Europeesche en met dezen gelijkge
stelde militairen beneden den rang van officier 
van het Nederlandsch-Indische leger, die op 
den voet van de voor hen geldende pensioen
reglementen of van. bijzondere regelingen ·pen
sioen kunnen verwerven, voor zoover zij met 
ingang van den lsten Januari 1917 of later voor 
he't eerst traktement of soldij hebben genoten; 

5°. in het1 Inlandsche-miFtairen-pensioen
fonds, de niet-Europeesche militairen benoden 
den rang ·van officier van de land- en zeemacht 
in Nederlandsch-Indie, die ,op de~ voet van de 
voor_ hen. geldende pensioenreglementen of van 
bijzondere regelingen pensioen kunnen ver
werven, vodr zoover zij met ingang van den 
lsten J anuari 1917 of later voor het eerst 
traktement of soldij hebben genoten. 

3. 1. _Het deelgenootschap vangt, aan: 
1°. voor ,het Europeesche-ambtenaren-pen

sioenfonds met de maand, waarover voor het 
I eerst inkomsten als Europeesch burgerlijk amb-
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tenaar of in eene in artikel 2 onder 1°. bedoelde 
niet-ambtelijke betrekking worden ·genoten ; 

2°. voor het Inlandsche-ambtenaren-pen
sioenfonds met de maand, waarover voor het 
eerst· inkomsten in 'een Inlandsch burgerlijk 
ar,;_bt of· eene in artikel 2 onder 2°. bedoelde 
niet-ambtelijke betrekking worden genoten ; 

3°, voor, het officieren-pensioenfonds met 
den <lag, waarop de inkomsten als officier ingaan; 

4°. voor de Europeesche- en Inl.;1ndsche
militairen-pensioenfondsen met den dag, waar
op het traktement of de soldij ingaat, 

5°. Het. deelgenootschap eindigt met den 
dag, waarop de deelgenoot zijn aanspraak of 
zijn verkregen recht op pensioen verliest. 

U itbetaling vr:in pensioenen. 

4, . In N ederland bepaalt Onze :Minister van 
Kolonieu', in Nederlandsch-Indie de Gouver
neur-Generaal hoe de uitbetaling der pensioenen 
ten laste der fondsen zal geschieden en welke 
bewijsstukken daarvoor moeten warden .ewer-
gelegd. 

Beheer vdn de fondsen en toezicht op dat beheer. 

. \ 

_ de bezoldiging en de wijze van benoeming van 
de verdere ambtenaren en bedienden, .,wordt 
geregeld door den Go)lvemeur-Generaal. 

3. De sommen, waarover de directeur en 
de beheerders ten behoeve van maand- en dag
gelders, kantoorhuur en antlere uitgaven mogen 
besehikken, worden in de jaarlijks voor·elk der, 
fondsen op te maken, door Onzen Minister van 
Kolonien goed te keuren begrooting van ont
vangsten en uitgaven voor de fondsen opge
nomen. 

7. 1. De commissarissen in Nederl.and, ·ten 
getale van ten hoogste twaalf, worden door 
Ons, op voordracht van · Onzen :Minister van 
Kolonien, benoemd en ontslagen. 

2. Zij ontvangen voor hunne · bem:oeiingen 
eene door Onzen Minister van Kolonien te bee 
palen vergoeding. , 

3. Onze Minister van Kolonien stelt de 
voorschriften voor het toezicht vast. 

8. 1. · De commissarissen in N ederl.anrlsch
Indie worden door den Gouverneur-Generaal 
benoemd en ontslagen, ten getale van ten 
hoogste _;ijf afzonderlijk voor de onder 1 ° en 2° 
van artikel 1 genoemde fondsen der burgerlijke 

5. 1. De f~ndsen worden onder het ·opper- ambtenaren en voor de onder 3° tot en met 5° 
toezieht van Onzen Minister van Kolonien en van dat artikel genoemde militaire fondsen. 
onder het toezicht van. comll\issarissen beheerd 2. Zij ontvangen. voor hunne bemoeiingen 
door een directeur. Onze Minister van Kolonien eene door den ·Gouverneur-Generaal van Neder

. stelt de dienstvoorschriften voor den directeur l.and.sch-Indie vast te stelle~ vergoeding: 
vast. 3. De Gouverneur-Generaal van Neder-

2. De directeur wordt bijgestaan door een l.andsch-Indie stelt de voorschriften voor .het 
tweeden directeur, die hem bij verhindering, toezicht op het beheer in Nederl.andsch-Indie 
afwezigheid of ontstentenis vervangt. vast. 

3. Bij verhindering, afwezigheid of ont- 9. 1. J;)e bezoldigingen en de andere kosten 
stentenis van den directeur en den tweeden van het beheer en toezicht komen ten·laste van 
direeteur beiden, voorziet Onze Minister van de fondsen. 
Kolonien in hunne tijdelijke vervanging. 2. Mede ten laste van de fondsen worden 
. 4. 

0

De directeur of degene, die hem vervangt, gebracht de pensioenen, onderstanden, wacht
vertegenwoordigt de fondsen in en buiten gelden, voorloopige bezoldigingen, non-acti
rechten, behalve in Nederl.andsch-Indie, waar viteits- en verlofstraktementen, kosten van 
die. vertegenwoordiging geschiedt door een of. overtocht en uitrusting en andere tegemoet
meer beheerders, die overeenkomstig hun door .I komingen, welke aan de ambtenaren en de be
den directeur te geven voorschriUen het beheer i dienden der fondsen en hunne weduwen en 
voor de fondsen voeren. '1 weezen worden -toegekend antler de ~oorwaar-

5. . De directeuren w,orde~ door · ori.s be- den en naar de regelen geldende voor de bur
noemd, de beheergers in Nederlanrlsch,0 lndie ! gerlijke ambtenaren en hunne weduwen en 
door den Gouverneur-Generaal. weezen in N ederl.and of voor de Europeesche 

6. 1. Bij afzonderlijk be;sluit wordt- door en Inlandsche burgerlijke ambtenaren en hunne 
Ons vastgesteld welke .ambtenareri en bedien- weduwen en weezen in Nederl.andsch,lndie. 
den bij de directie der fondsen zullen werkzaani 3. Voor de veriekening der uitgaven van de 
zijn. en worden de bezoldigingen dier ambte- fondsen onderling en met de andere fondsen, · 
naren en bedienden, zoomede die der direc- welke· onder dezelfde directie staan, zoomede 
teuren geregeld. van de uitgaven, .;_,elke ten laste van·de Staats-

2. Het aantal der beheerde:rs in N ederl.andsch- begrooting of van de Indische begrooting wor-
1 ndie en hunne bezoldiging, zoornede het aantal, 1 den gedaan <loch door· de fondsen moet~n 
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worden vergoed, of welke door de fondsen ten 
behoeve van werkzaamheden voor den Staats
of den Indischen dienst worden gedaan, worden 

'in Ne,der1,and door Onzen Minister van Kolonien, 
· in Ne,derl,andsch-Indie door den Gouverneur-
Generaal de noodige regelen gesteld. : 

Belegging der kapitalen. 

10. 1. De geld13n, die voor belegging be
schikbaar' komen,_ worden zoo spoedig mogelijk 
op een der volgende wijzen belegd : 

1°. in schuldbewijzen:, als voorkomen op 
de laatst openbaar· gemaakte lijst der schuld
·bewijzen, '1Vaarin de Javasche Bank haar kapi
·taal en haar reservefonds, mag beleggen, of 
op die van fondsen, welke in aanmerking komen 
voor de belegging van gelden der Rijksver
zeker·ingsbank ; 

2°. in andere dan · de onder · 1 °. · be'doelde 
·schuldbewijzen on_der voorbehoud van vooraf
gaande goedkeuring van Onzen Minister van 
Kolonien; 

3°. in schuldvorderingen, gewaarborgd door 
het recht van eerste hypotlieek op oriroerencj.e 
goederen in Ne,derl,and of Ne,derl,andsch-In(iie 
gelegen, met inachtneming van de algemeene 
,oorwaarden en waarborgen,'welke voor Neder
kmd door Onzen Minister van Kolonien en voo

0

r 
Ne,derkindsch-Indii door den Gouverneur-Gene
raal zullen worden. vastgesteld. 

2. Onze ,Minister van Kolonien bepaalt op 
welke wijze het aankoopen en: te gelde niaken 
van effecten zal geschieden en de geldswaardige 
papieren, eigendom. van de fondsen, wo:rden 
_bewaard. 

Ontvangsten en uitgaven: 

11, 1. In N ederland worde:n. de ontvangsten 
van de fondsen in 's R1jks schatkist gestort en 
geschieden de betalingen ten laste van de 
fondsen uit die schatkist, hetzij rechtst:reeks, 
he'tzij door tusschenkomst van de directie. Ook 
kan Onze Minister van kolonien' bepalen, dat 
voor de ontvangsteii en betalinge'n gebruik zal 
worden gemaakt van eene door hem aan te 
wijzen bankinstelling of van den' postch~q_ue-
en girodienst. . . 

2. Iri N e,derlandsch:Indie• zijn de algemeene 
imtvangers van 'ij Lands kassen belast m'et het 
ontvangen en betalen voor de fondsen, of kan 
daarvoor van eene door deh Gouveru'eur-Gene
raal aan te · wij~en bankinstelling worden ge
bruik gemaakt of van den pcist_cheq_ue- en giro
dienst," nadat deze aldaar is.ingevoerd. 

3. De regeleri, bij het ontvangen en betalen 
iii' acht te 'nemen; zoomede de voorwaardJn 

waaronder eene rekening bij eene bankinstelling 
of bij den postcheq_ue- en girodienst, kan word,yµ 
gebpend, worden vastgesteld in N e,derl,and door 
Onzen Minister van 'Kcilonien, voor zoover q.e 
handelingen bij 's Rijks schatkist betreft in 
overleg met Onzen Minister van Financien, in 
de kolonien door het koloniaal bestuur. · 

4. De . wijze van verantwoording aan de 
directie van de. in de kolonien gedane uitga_ve_n,_ 
en ontvangsten voor de fondsen, wordt door 
Onz~n l\frnist~r van Koloriien geregeld.. . · 
. 12. 1. De directeur is uitsluitend reken
plichtig aan Onz~n Minister van Kolo:ni~n .. 

2. \ V66r het einde van elk jaar zendt de 
directie door tusschenkomst van de commis-

. . 
sarissen v;an de fondsen aan Onzen :0-Iinister 
van Kolonien een omstandig _;ersliLg van den ' 
staat van de fondse'n ·en· van hare werkzaam
hedeii. in. het afgeloopen jaar met de. algemeene 
verantwoordingsstukken. · ' ' 
I \_ : ' ) • " 

Vijfiaarlijksch onderzoek. 

13. 1. Ten beh~eve v~n de ingevolge het 
2de lid van artikel 3 der wet van 25 Juli 1918 
(Staatsbl,ad n°. 480) op te maken wetenschappe
lijke balansen zijn de de~lgenooten verplicht 
om de vijf jaren, telkens ·op l J~nuari, vragen
lijsten in te ..;,.ullen en in te'dienen,\i:t Neder'kl,nd 
aan_ de directie, in Neder7.andsch-lndie aan• de 
betrokken beheerders van de fondsen. Boven
dieii. zijn de deelg.en~oten gehouden tussche~
tijds vragenlijsten in te vuilen en in te die~en, 
telkens wanneer zulks door de directie van de 
fondsen noodig wordt geoordeeld. 

2. Voor de toezending aan de deelgenooten 
en _de invulling· e:n- indiening van de bedoelde 
vragenlijsten kan de tusschenkomst worden 
ingeroepen van de dienstchefs der deelgenooten, 
die gehou'.deri zijn daartoe het 'noodige t<J ver-
richten of te do0n veirichten. · 

· 3. Aan de deelgenoote~, wier vragenlijsten 
niet tijdig worden ingediend'. wordt in de m,aand, 
volgende op die, waarin de lijsten moeten wor
den ingediend, door de , directie dah wel door 
de beheerders van de fondsen een termijn ge
steld, binnen,. welken alsnog aan die verplich
ting moet Worden voldaan. ' 

4. W ordt deze dan nog niet nagekomen; 
dan 'wordt in Ne,derl,and <loo; de di~ectie,' in 
N ederlandsch-1 ndie door den . betrokken be
heerder a~n den ·nalatigen deelgenoot, ten bate 
van het fonds'. eene bo.ete opgelegd, tenzij d_e 
deelgenoot aantoont dat het verzuim, niet 3:an 
hem is te wijten. · · · · · 

5. De op te leggen boete be_draagt voor het 
Europeesche en het Inlan9-sche ambtenaren-
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fonds en voor het officieren-fonds een ten hon
derd van het bedrag van Mme maand trakte
ment of van drie maariden pensio<'ln en voor ;het 
·Europeesche en het Inlandsche militairen:fonds 
vij ftig cent_-

6. · . Deze boete wordt ingehouden bij d~ 
eerstvolgende uitbetalingen van het trakte
ment, de soldij of het pensioen van den deel: 
genoot. Gelijke boete wordt o'ver elke maand 

- vaii. het traktement of de soldij en over iedere 
drie maanden van het pensioen ingehouden 
zoolang de ontbrekende vragenlijst niet is ont-
vangen. 1 

• 

Slotbepaling. 

14. 1. Geschillen over ·de toepassing van 
artikel 2 en. 3 van: dit beshiit warden door Ons 
beslist b:ij Jen met redenen omkleed besluit. 

1 GeschillEJn over. de· toepassing van -lid 3, 
4, _5 en 6 van artikel 13 warden in N ederland 
beslist door Onzen Minister Vall' Kolonien en in 
Nederlantlsch-Indie door den Gouverneur-Gene
raal mede bij met redenen omklee4e beschik
kingen. 

15. Dit be~luit t~eedt onderschyidenlijk in 
N ederland en in de kolonien in i:erking op de 
dagen, waarop het aldaar wordt afgekondigd. 

· Orize Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van diti besluit, dat in het Staatsblad. 
zai" warden ·geplaatst, en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State en 
a.an de· Algemeene .. Rekenkam~r. . · · 

Het_ Loo, den 16den October 1918,

WILHELMINA: . 

I)e M~inister . van Kownien, 

( Uit,geg. 2 Nov. 1918.) · 

16 October 1918. BESLUIT, tot instelling eener 
directie en de regeling van de bezoldigingen 
van het personeel der Indische pensioen
en weduwen- en weezenfondsen .. S. · 567. 

W1J WILHELMINA,' ENZ. 

Op · de v9ordracht van Onzen Minister vaµ 
Kolonien van 7 Augustus 1918, 14de Afdeeling, 
n°. 4; 

Gelet op artikel 2, lid 2 der wet'van 25 Juli 
1918, n°. 79 (Staatsblad n°. 480) tot oprichting 
va,n pensioe~ondsen voor de landsdienaren 
in Nederlandsch-Indie, op arj;ikel 6, lid I, van 
Ons besluit van heden, ri0 • 73, tot ~aststelling 
van de regelen voor het.beheer enz., betreffende 
die pensioenfondsen en op de bij Ons besluit 
van heden, n°. '75, gewijzigde Reglementen der 
Weduwen- en Weezenfondsen van de Euro
peesche kolonia~e landsdienaren ; 

. Den Raad van State gEJhoord ( advies vaii den 
3den · September 1918,'·n°. 22) ; 

Gezien het nader -rapport van Onzen· voor
noemden Minister van ·12 Oct~ber 1918; 14dEl 

· Afdeeling, n°, 1 ; . . 
Ov~rwegende, dat het wenschelijk is gebleken 

om in verband met de opriehting van pensioen
fondsen voor de Indische landsdienaren eene 
gezamenlijke dir~ctie in te stellen vo01; deze 
fondsim · en de '\Veduwen-' en Weezenfondsen. 
van de Europeesche koloniale landsdienaren, 
en (;I.at de bezoldigingen van den directeur en 
den tweeden directeur dier fondsen, alsmede 
de indeeling, het aantal en de bezoldigingen 
van de verdere ambtenaren en bedienden.moeten 
warden geregeld ; 

Hebben goedgevonderi. en verstaan :· 
te bepalen hetgeen volgt : 
Art. 1. De navolgende fondsen, -te weten: 

4-. · het Weduwen- en .'\Veezenfonds: 
1.· van Europeesche burgerlijke ambt~nare~ 

in N ederlantlsch)ndie; 
2. der Europeesche officieren van het N ede~

landsch-In:dische leger ; 
· 3. van militairen beneden den rang, van 

officier. bij de_ koloniale troepen'; 
B. het eigen pensioenfonds voor : 

1. de Europeesche burgerlijke ambtenaren ; 
2. de Inlandsche ambtenaren ; 
3. de officieren van de landmacht ; 
4. de Europeesche en :n'tet dezen gelijkge

stelde militairen beneden den rang van offi
cier, en 

5. _ de niet-Europeesche µiilitairen bene'den 
den rang van officier, 

gezamenlijk te noemen ,,De Pensioenfondsen 
voor de Kowniale Landsdienaren", warden ge
steld onder Mme directie. 

2. ·1. Het personeel van de directie bestaat uit: 
een directeur, ' . . 
een tweeden directeur, · 
twee amb.tenaren eerste klasse, 
zes· a'mbtenaren tweede klasse,. 
zes ambtenaren derde klasse, · 
tien schrijvers (klerken), 
ee;., bediende (bode). 
2; Tot de ambtenaren behooren een of meer 

wiskundigen en eeri of meer boekhimder~(sters); 
zij kunnen zijn- ambtenaren lste, 2de of ·3de 
klasse. , · · ' · 

3. Een van de schrijvers of de bediende lm~ 
tevens door den direct~ur .warden aangestekl 
als huisbewaarder. , 

4. de· bepalingen van dit besluit zijn niet 
van toepassing t'en 'aanzien van de ambtenareu 
en bedienden, tijdelijk bij de fondsen werkzaam. 
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3. 1. De directeur, de twe~de directeur, 
zoomede de ambtenaren, lste en 2de klasse'wor-' 

- den benoemd en ontslagen door Ons ; de ambte
. naren 3de klasse, schrijvors (klerken) en de be
diende door den Minister' van Kolonien; dag
en maandgelders ontvangen hunne aanstelling 
en ontslag van den directeur der fondsen. 

2. Voor de benoeming tot klerk of tot 
ambtenaar wordt, indien de candidaton geene 
hoogere diploma's bezittel)., vereischt een ge
tuigschrift van een voldoend afgelegd: examen, 

· hetzij voor de betrekking van klerk bij ecn der 
Departementen van Algemeen Bestuur, hetzij 
voor ~oekhouder of wiskundige. 

In bijzondere gevallen kan van dozen regel 
warden afgeweken, alsliok ten behoeve van de 
ambtenaren, die reeds bij de ·weduwen- en 
W eezenfondsen van Indische landsdienaren 
werkzaam zijn. 

3. Het genot der bezoldiging vangt aan met 
den dag, waarop de benoeming of aanstelling 
ingaat. Bijaldien in het besluit van benoeming 
geen. datum van ingang is vermeld, vangt het 
geriot der bezoldiging aan met den dag, waarop 
het ambt wordt aanv'),ard. 

4. Bevordering in rang geschiedt bij kcuze. 
4. l.' De jaarwedden bedragen voor : 
den dire~teur ten minste f 4400.- en ten 

hoogste f 6000·.- ; 
den tweeden directeur ten minste f 3200.

en ten hoogste f 4800.- ; 
_de ambtenaren eerste )dasse ten minste 

, f 2800.- en ten hoogste f 3800.- ; 
de ··ambtenaren tweede klasse ten minste 

f 1800.- en ten hpogste f 3000.- ; 
de ambtenaren derde klasse ten · minste 

f 1200.- en ten hoogste f 2200.~ ; 
de schrijvers (klerken) ten minste f SOO.

en ten hoogste f 1800.- ; 
de bediende (bode) ten minste f 800.- en 

ten hoogste f 1400.-. 
2. De schrijver of bediende, di~ tevens tot 

huisbewaarder wordt aangesteld, geniet boven 
zijne bezoldiging vrije waning, vrij water, vuur 
en licht, waarvan het genot op f 200.~ wordt 
gesteld. _ 

3. Voor zociver een ambtenaar op den dag, 
waarop zijne benoeming ingaat, den achttien
jarigen leeftijd nog niet heeft bereikt,.st!)lt het 
Gezag, dat hem benoemt, de weqd!3 vast op een 

bedrag, lager dan de aanvangswedde, dat in ver
band met den jeugdigen leefiijd en de te stellen 
eischen geacht kan warden behoorlijk te zijn. 
_ 4. Bij het- bereiken van den achttienjarigen 

leeftijd treedt de ambtenaar in het genot van 
·de bezoldiging op den voet van de bepalingen 

van ,dit besluit vast te stellen. Diensttijd v66r 
het bereiken van den achttienjarigen leeftijd · 
telt niet mede voor de periodieke verhoogingen. 
Het bepaalde in artikel 5, lid 2 en 3, vindt daar
bij overeenkomstige toepassing. 

5. 1. De jaarwedden van de in het .-orig 
artikel genoemde ambtenaren en b13dienden 
warden bij bekwaamheid, gesehiktheid en 
dienstijver periodiek ve,hoogd totdat de ·.-oor 
ieder vastgestelde grens is bereikt, _op de vol
gende .wijze : 

voor den directeur viermaal, tellrnns na drie 
jaren dienst in dien rang, met f 400.-; 

vom· den tweeden dir~eteur driemaal, telkens 
na een jaar dienst in dien rang, en vijfmaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
fWO-; . 

voor de ambtenaren · der ·1ste klasse twee~ 
maal, telkens na een jaar dienst in dien- ra1~g 
met f 100.- en viermaal; telkens na twee j;1ar 
dienst in dien rang, met £ 200.-; 

vooi: de ambtenaren der 2de klasse zosmaal, 
telkens na een jaar dienst, en zesmaal, telkens 
na twee jaar dienst in dien rang, met f 100.- ; 

voor de ambtenar~n 3de ldasse zevenmaal, 
telkens na een jaar dienst, en driemaal telkens 
,na twee j~ar dienst in dien rang, met f 100.-,-; 

voor de schrijvers (klerken) zcsmaal, telkens 
na een ja~r dienst in dien rang, eenmaal na twee 
jaren dienst en driemaal, telkens na drie jare_n 
dienst in diep. rang, met f 100.- ; 

voor den bediende (bode) tweemaal, telken,\l 
na een jaar dienst in dien rang met f 100.-----;, 
tweemaal, telkens na een jaar dienst in 'tl_ien 
rang, en zesmaal, telkens na twee jaren tlienst 
in dien rang,. met f 50.-. 

2. Gaat de benoeming in op een anderen 
. dan den eersten dag '..,an eene maand, dan war
den de hierboven gesteldo tijdvakken geacht 
aan te vangen met den eersten dag van de on,
middellijk daarop volgende maand. 

3. Bijaldien in een besluit van benoeni'ing 
geen datmn van ingang is vermeld, treedt bij 
de toepassing van het vorige lid daarvoor in de 
plaats de. dag van aanvaarding van het ambt· , 

6. 1. Voor het g:eval dat eeit of meer ver: 
hoogingen wegens gebrek. aan bekwaamheid, 
gesehiktheid of dienstijver onthouden warden~ 
zullen de verdere periodieke verhoogingen zoo
veel later warden toegekend als de laatste ont

houding heeft geduurd. · 
2. Indien na onthouding van periodieke 

verhooging de- ambtenaar buitengewone be
. kwaamheid, geschiktheid. en dienstijver b_e
toont, kunnen een of meer periodieke ver
hoogingen alsnog warden toegekend .. 
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3. De toekenning van , de periodieke ver
hoogingen geschiedt door Onzen Minister ·van 
Kolonien. 

4. De tijd, gedurende welken, krachtens 
wettelijk voorschrift, verlof wordt genoten ter 
vervnlling van militairen dienstplicht, komtvan 
·rechtswege· in aanmerking als diensttijd, geldig _ 
• voor de toekenning van periodieke verhooging. 

5.· Als diensttijd, in den zin van het ·vorig 
lid, blijft. buiten aanmerking de tijd, biiiteri 
,bezwaar van de fondsen met verlof doorge
bracht, indien het verlof· langer dan een: jaar 
achtereenvolgens geduurd heeft, of verleend 
is op een door den ambtenaar of bediende ge
daan verzoek in zijn persoonlijk belang, alsook 

·de tijd,. gedurende welken de ambtenaar of de 
bediende in zijne betrekking is geschorst, vcior 
zoover het Gezag, dat tot de schorsing bevoegd 
is, zulk_s heeft -b'epaald. 

6. Wij behouden Ons ·no~htans voor om in 
gevallen, waarin een verlof voor langer. dan een 
jaar .achtereenvolgens in het belang van· · de 
fondsen of van het Rijk verleend wordt, te 
bepalen, dat de tijd van d_at :verlof als diensttijd 
in aanmerking zal komen. ' 

7. Bij de toepassing van de· leden 4, 5 en 6 
van dit artikel, vinden de leden 2 en 3 van 
artikel 5 overeenkomstige toepassing. 

7. 1. Bij bevordering tot hoogeren rang of 
hoogere klasse wordt de wedde toegekend, die 
onmiddellijk gelegen is boven de laatstelijk in 
den lage~en rang of de lagere klasse genoten 
wedde, indien deze hooger is dan of gelijk is 
aan de aanvangswedcle, · van dien hoogeren 
rang of die hoogere klasse. 

2. De krachtens het lste lid toegekende 
wedde wordt voor de ver1ere periodieke ver
hoogingen beschouwd als te zijn verkregen door.· 
1ilgehnatige periodieke verhooging na den daar
voor gevorderden diensttijd. Artikel 5, lid 2 
en 3, vindt daarbij overeenkomstige}oepassing. 

8. · 1. - Behalve de voorgeschreven periodieke 
verlioogingen, kunnen door het Gezag, dat den 
ambtenaar beno.emt, behoudens de grens van 
de voor den rang of de klasse vastgestelde 
1naxi.mun1wedcie, buitengewone verhoogingen 

warden toegekend wegens buitengewonen ijver, 
geschiktheid en bekwaamheid. 

2. · De aldus verhoogde wed!1e wordt· voor 
de toekeiming van de verdere periodieke ver
hoogingen beschouwd 'als te zijn verkregen· door 
regelmatige periodieke verh'ooging na den daar
V'oor gevorderden diensttijd. Artikel 5, lid 2 
en 3, vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 

9. 1. Bij eerste benoeming kan de wedde 
warden bepaald cip eeri liooger bedrag dan de 

aanvangswedde van den·rang of de klasse Waar
in de benoeming geschiedt. Zij wo:rdt voor de 
verdere verhoogingen beschou,wd als· te ·zijn 
verkregen door regelmatige periodieke ver
hoogingen na·den daarvoor gevorderden 'dienst;, 
tijd. Het bepaalde in artikel 5, · lid 2· en 3, 
vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 
' 2. Het bedrag, waarmede die wedde · de 
aanvangswedde overtreft, wordt, behouderis· in 
het ·geval, bedoeld in artikel 7, beschouwd als 
eene buitengewone verhooging overeenkomstig. 
artikel 8. 

10. Indien de wedde niet overeenstenit m:et 
een bedrag, dat door periodieke verhooging 
kan worden verkregen,, wordt zij verhoogd tot 
het naast hoogere bedrag, dat wel door perio
dieke verhooging kan worden verkregen, na · 
een tijclsverloop en op de wijze als is bepaald in 
artikel 17 van het ,,Bezolcligingsbeshiit Burger
lijke Rijksambtenaren (Staatslilad· 1918, n°. 541). 

11. Boven de voor den rang of de klasse 
vastgestelde maximum-wedde kunnen door Ons 
aan ambtenaren wegens' den hun opgedragen 
meer bijzonger belangriiken werkkring, · 2er
soonlijke verhoogmgen, worden toegekend. 

12. Het is den ambtenaren in hup. ambt 
verboden anders dan met goedvinden van· den 
directeur vergoedingen, belooningen of giftep. 
van derden te vorderen, te verzoeken of aan 
te·nemen. 

13. Voor de ambtenaren en bedienden, die 
bij- ·de inwerkingtreding van· dit• besluit reeds 
in vasten dienst' bij ·het ·Departement van 
-Kolonien voornamelijk ten - behoeve van· de 
Indische Weduwen- en Weezenfondsen w~rk
zaam waren en zonder ve~hooging ·1un:uer wedde 
worden benoemd of he~benoemd tot een in dit 
besluit genoemden rang, · komt de. diensttijd 
op de laatstelijk v66r bovenbedoeld tijdstip 
genotene wedde doorgebracht in ·aanmerking 
voor de ber~kening van de eerste · verhooging. 
volgens de bepalingen van dit besluit. 

14. 1. Dit besluit. treedt in werking op den 
dag van afkondiging. · 

2. Alie met dit besluit in strijd zijnde ·Ko
ninklijke besluiten en bepalingen ·worden inge·-
trokken. ' · 

Onze Minister van Kcilonien is belast met. d~ 
mtvoering van dit besluit', ·dat in het Stai,tsblad 
zal worden geplaatst,, en waa~an afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State ·en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 16den October 1918. 
WILHELMINA. 

De ·},1inister van K.olon~en, lnENBURG. 

(Uitgeg. 2 Nov. 1918). 
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·16 October 1918. BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging van de reglementen voor de We
duwen- -en Weezenfondsen van de Euro
peesche Indische landsdienaren. S. 568. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen JVIinist~r van 
Kolonien van 2 September 1918, 14de Afdee
ling, n°. 30 ; 

Gelet op Ons besluit van 16 October 1918, 
n°. 73, tot vaststelling van de regelen voor het 
beheer; enz. b'etreffende de_ pensioenfondseri 
voor de_ landsdienaren in N ederlandsch-1 ndie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24sten September-·1918, ;n°. 25)-; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden l\fi.nister van 12 October 1918, 14de 
·Afdeeling, n°. 1; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Vast te stellen de navolgentle aan

vullingen en wijzigingen in : 
A. het bij, artikel 1 van Ons besluit van 17 

Maart 1913, n°. 32 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 99, lndisch Staatsblad n°. 359) .vastgestelde 

· en bij Ons besluit van 23 Augustus 1913, n°. 61 
(Nederlandsch Staatsb/(1,d n°. 358, Indisch Staats
blad n°. 611) gewijzigde ,,Reglement vo6r het 

- ,veduwen- en Weezenfonds van Europeesche 
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indie" ; 

B. ·1iet bij artikel 1 van ·Ons besluit van 18 
Jiili 1913 no. 61 (N ederlandsch Staat.sblad n°. 329, 
Indisch Staatsblad n°. 540) vastgestelde en bij 
'Ons besluit van 12 April 1915, n°. 17 (Neder
landsch Staatsblad n°. 181, Indisch Staatsblad 
;o, 447) gewijzigde ,,Reglement voor het We
duwen- en: Weezenfonds der Europeesche Offi
cieren van het Nederlandsch-Indische leger" ; 

C. het bij Ons besluit van 24 Juni 1908, 
no. 78 (Nederlandsch StaatsblaJ: n°. 211, Indisch 
Staatsblad n°. 608) vastgestelde en bij Onze 
besluiten van 20 1':laart 1912, n°. 65 (Neder

· landsch Staatsblad n°. 109, Indisch Staatsblad 
n°. 318), 15 September 1913 n°. 88 (N ederlandsch 
Staatsblad n°, 369, Indisch Staatsblad ri.0 • 625) 
en 5 April 1917, n°. 33 (Nederlandsch Staat-sblad 
no. 276, Indisch Staatsblad n°. 483) gewijzigde 
,,Reglement voor het Weduwen- en Weezen
fonds van militairen beneden den rang van 
officier . bij de Koloniale troepen". · 

A. Regle,nent voor het W eduwen- en W eezen
fonds van Europeesche burgerlijke ambte, 

naren_ in Nederlandsch-Indie. · 

I. .Mikel 1 wordt aangevuld. met het. vol." 
gentle lid: · 

,,2. · Het fonds is gevestigd te 's-Gravenha,ge 
en is rechtspersoon". 

"rl. Aan· artikel 4- wordt toegevoegd eeo. 
tweede lid, luidende : 

,,2. Waar in dit reglement ten aanzien van 
deelgenooten sprake is van ,,landsinkomsten", 
of ,,inkomsten van landswege", dan wel ,,in
komen" of ,,inkomsten" zonder eenige toe

·vaeging,' worden daarander verstaan de inkom
sten )Jedoeld in lid 1 van artikel, 8". 

III. Artikel 5, lid 3, wordt aangevuld met 
de· volgende woorden: ,;dan· wel, indien geen 
inkomsten ·als burgerlijk ambtenaar worden 
genoten,- op den dag, waarop het ontslag uit 
den dienst ingaat". 

IV. In artikel 7 wordt achter ,,huwelijks
contributien" apgenomen : ,,en extra bij
dragen". 

V. In arlikel 8, lid i, worden de laatste 
waarden gelezen : _ 

,,zoomede van alle aandeelen in aan den 
Lande toekomende gelden". 

VI. In de in artikel 11,"lid l, onder a en b 
bedoelde tabel I vervalt de tweede opmerking 
in de laatste kolom, luidende : ,,Is · de vrouw 
minder dan 5 jaren jonger dan de man, dan 
w6rdt de contributie niet verhoogd". 

VIL In artikel 11, lid 2, warden de woorden 
,,de aanstelling" vervangen door ,,den aanvang 
van het· deelgenootschap". 

VIII. In artikel 12, lid 3 antler b, vervallen. 
de woorden ,,of het kwartaal". 

IX. Aan artikel 12 worden twee nieuwe 
leden 14 en 15 .toegevoegd, luictende: 

,,14._ Wordt een deelgenoot uit 's Lands 
dienst ontslagen zonder taekenning van pen- r 

sioen -of vervalt het hem toegekende pensioen, 
dan worden de achterstallige contributien en 
extra-bijdragen met de verhoogingen en- boeten, 
voor zooveel mogelijk, ingehouden van de nog 
niet uitbetaalde termijnen van de -bezoldiging 
of het pensioen". 

,,15. Aan een deelgenoot, die tijdelijk buiten 
Nederland-sch-Indie vertoeft en die uit hoofde 
van lid 7 van dit artikel of uit anderen hoofde 
Iiog eene bijdrage aan 'het fonds heeft · te vol
doen, waarvocir geene · betaling in termijnen 
is taegestaan, kan worden vergund, die bij
'dragen aan te zuiveren in door de directie- vast 
te stellen termijnen": ,. 

X. Artikel 15, lid 4, wordt gelezen als volgt : 
,,Voor schuld aan het ·fonds, die rilet kau 

worden ingehouden van uitkeeringen aan de 
weduwen en (of) nagelaten kiJideren, zijn de 
erfgenameri van den deelgenoot aansprakelijk". 

XI. Aau- artikel 15. wordt toegevoegd een · 
nieuw lid 5, luidende : 

,,5. Voar zoover niet' anclers is bepaald, 
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wordt van schulden, die niet .binnen Mn jaar 
, na het ~verlijden van den deelgmioot zijn ·aan
gezuiverd, na verloop van elk jaar eene rente 
van 5 % per jaar bijberekend." . 

XII. Artikel 17, lid I, wordt aangevuld 
met de woorden : · 

,,Op de _uitkeeringen bestaat geen recht, in
dien de door den deelgenoot nagelaten schuld 
aan het fouds niet· wordt aangezuiverd, hetzij 
ineens, hetzij in _door de directie of .in N eder
landsch-1 ndie door den, beheerder -vast te 
stellen termijn''. 

XIII. Artikel 20 wordt on_der a gelezen als 
. volgt: 

,?,, ,,aan weezen, .die eer> vast ambt in 's Rijks 
of 's Lands dienst bekleeden, dat wordt be
zoldigd met minstens twaalf honderd gulden, 

'dah wel minstens acht honderd gulden.'s faars, 
al naannate het in. of buiten de kolonien wordt · 
vervuld"; 

XIV. In artikel·22, lid 4, worden de woor
den ,,kunnen zij worden herzien" vervangen. 
door ,,kunnen zij worden ingetrokken of de 
bedrr.gen worden herzien" .. 

-:~V. In artike\ 25, lid 2 wordt voor ,,den 
Mimster van Kolonien" gelezen ,,de directie 
van het fonds".' ., 

. XVI. In artikel 27 worden de woorde)'l ,,ir 
<lit hoofdstuk" vervangen door ,,in de ·artikelen 
28 tot en met 48". 

XVII. In artikel 29, lid 10, vervallen de 
slotwoorden : ,:dan ho~dt de nalatige ,op deel
genoot in het fonds te zijn", en wordt daarvoor 
gelezen : ,,dan wordt het verschuldigde bedrag 
verhoogd met rente naar reden van vijf ten 
hon<;lerd .'s jaars, gerekend. van het einde van 
elk kwartaal waarover de contributie verschul
digd is, tot en met de maand, waarin de be
taling geschiedt. Zoodra de betrokkene een 
jaar achterstallig is in de betaling van de con
tributie en de daarvan verschenen rente, houdt 
hij op deelgenoot in het fo.nds te zijn'.'. · 

XVIII. In artikel 29, lid 13 en 14, wordt 
,,lid 11" veranderd in ,,lid 10". 

XIX. Aan artikel 30 wordt toegevoegd eer. 
nieuw lid 4, luidende_: · · 

,,4. De deelgenooten, op wie lid 1 .of 3 van 
toepassing word~, zijn verplicht daarvan kennis 
te geve;, buiten Nederlandsch-Indie aan _de 
directie, in Neder7-andsch-Indie. aan den. be
heerder van het fonds. Bij. verzuim van ken
nisgeving binnen 5 jaren worden de reecls inge
houden bijdragen niet teruggegeven"·. 

XX. Aan artikel 32, _lid 1, wordt toege
voegd: ,,met dien verstande, dat _die grondslag 
niet meer zal )J~dragen dan duizend gulden". 

XXI.. In artikel.32; lid 3, worJen de woor
den ,,dat vreeni_d is aan den Indisc'hen,burger
lijken dienst", vervangen door : ,,niet behooren
de tot den burgerlijken dien~t in N ederlandsch-
1 ndie", en de woorden ,,over het voile bedrag 
,van liun pensioen" door ,,alleen. ove_r het be
drag van hun pensioen". 

XXII. Aan ar1.i,kel 34, lid 8, wordt toege-
1voegd: ,,terwijl bij verzuim van kennisgeving, 
binnen een jaar na de toetreding als deelgenoot 
van· de bij die leden 1 en 6 bedoelde omstan
digheden, de e:S::tra-bijdragen, overeenkomstig 
lid 2 van artikel 13 warden verhoogd" . 

XXIII. Artikel 49 wordt gelezen als volgt : 
,,1. . Het fonds wordt, ge~amenlijk met 

andere fondsen voor ·koloniale landsdienaren, 
onder het oppertoezicht van den ,,:Minister -van 
Kolonien en onder het toezicht van commis
sarissen, beheerd door een directeur. De Mi
nister. van Kolonien stelt de dienstvoorschriften 
voor den· directeur vast". 

,,2. De directeur wordt bijgestaan door een 
tweeden directeur, die hem bij v'erhindering, 
afwezigheid of ontstentenis vervangtP. 

,,3. Bij verhindering, afo'.ezigheid _of ont
stentenis van den direoteur en qen tweeden 
directeur beiden, voorziet· de Minister va.n 
Kolonien in hunne tijdelijke vervanging". 

,,4. De direoteur of degene, die hem ver
vangt, vertegenwoordigt het fonds in en. buiten 
reohten, behalve in Nederlandsch-Indie, waar 
die vertegenwoordiging · geschiedt door eenen 
beheerder, die overeenkomstig hem door den 
directeur te geven v~ors~hriften, l~et behe~rvoor 
het fonds en and.ere fondsen gezamenlijk voer~" .. 

· ,,5. De directeuren warden door. Ons be
noemd, de beheerder in N ederlandsch-Indie door 
den Gouverneur-Generaal". · 

,,6. Bij afzonderlijk besluit wordt door 011s 
vastgesteld welke ambtenaren· en bedienden bij 
de directie der in lid 1 bedoelde fondsen zullen • 
werkzaam zijn en worden . de bezoldiginge1i 
dier am:bte_naren en bedienden; zoomede die de~ 
directeuren geregeld". · 

,,7. De bezoldiging van den heheerder in 
Nederlandsch-Indie, zoomede het aantal, de 
bezoldiging en de wijze van benoeming van de -
de verdere ambtenaren en bedienden bij de 
fondsen aldaar worden geregeld door den Gou
·verneur-Generaal',: · 

,,8. Het aandeel in de sornmen, waarover~ 
de directeur en de beheerder ten laste van het 
fonds voor maand- en daggetders, kantoorhuur 
en andere uitgaven mogen beschikken, wo.rdt 
in de jaarlijks op te maken, door den-Minister 
van Kolonien goed te' keµren begrooting vim 
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ontvangsten en uitgaven van het fonds opge-
n0111en". · 

,,9. De bijzondere regelingen ten aanzien 
van de inhouding ~n verantwoording der bij
dragen van de deelgenooten ·en d~ uitbetaling 
.en verantwoording van uitkecringen in de 
koloniiin Si,rina,ne en Ourara.o warden getroffen 
door de Gouverneurs". 

.,10. · ·De commissarissen in N ederkmcf:, ten 
'getale van ten hoogste vijf, warden door Ons, 
op voordracht van den Minister van Kolonien, 
benoemd en ontslagen. De meerde~heid moet 
deelgenoot zjji1 in het fonds. Zij ontvangen 
voor hunne bemoeiingen eenc door den Minister 
van Kolonien te bepalen vergoeding". 

,,11. De Minister van :koloniiin stelt de 
voorschriften voor het toezicht vast". ' 

,,12. De commissarissen in Ne~erlandsch
Indie, ten getale van ten hoogste vijf, warden 
door den Gouverneur-Generaal benoemd en 
ontslagen". 

,,13. Zij ontvangen voor hunne bemoeiingen 
eene door- don Gouverneur-Generaal vast _te 
stellen vcrgoeding". 

,;H. De Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indic stelt de voorschriften voor het 
toezicht vast". 

,,15. Ten laste van het fonds wordt gebracht 
een aandeel in de kosten van de bezoldigingen 
en andere kosten van beheer en toezicht over 
de in lid 1 bedoelde fondsen, zoomede een aan
deel in de kosten van de pensioenen, onder-

. standen, wachtgelden, voorloopige bezoldi
gingen, non-activiteits: · en verlofstraktementen, 
kosten van overtocht en uitrusting en andere 
tegemoetkomingen, welke aan de ambtenaren 
en de bedienden der fond~en en hunne wedu
wen en weezen worden I toegekend". 

,,16. Voor de verrekening der uitgaven met 
de andere fondsen, welke onder dezelfde directie 
staan, zoomede van de uitgaven, welke ten 
laste van de Staatsbegrooting of van de Indische 
hegrooting worden gedaan <loch door de fondsen 
moeten :worden vergoed. of welke door het fonds 
voor den Staats- of den Indischl3n: dienst worden 
gedaan, worden in N edei'land door den J'l'.linister 
van Kolonien, in N ederlandsch-1 ndie door den 
Gouverneur-Generaal de noodige regelen ge-
ste}d". · 

,,17. De gelden, die vo_or belegging beschik
baar komen, worden zoo spoedig mogelijk op 
een der volgende wijzen belegd : 

,,1°. in schuldbewijzen, als voork-0mende 
op de laatst openbaar gemaakte lijst der 
schuldbewtizen, waarih de Javasche Bank haar 
kapitaal en haar reservefonds mag beleggen, 

of . op . die van fondsen, welke in. aanmerkincr 
komen voor de beleggirig van golden der Rijks~ 
verzekeringsbank" ; · 

,,2°. in anderc clan de onder 1° bedoeld~ 
schuldbewijzen onder voorbehoud van vooraf
gaande goedkeuring van den Minister van 
Kolonien"; 

,,3°. in schuldvorderingen, gewaarborgd 
door het recht van eerste hypotheek op on
roerende goederen in N ederland of N ederlandsch
I ndie gelegen, met inachtneming van de alge
meene voorwaarden en w~arborgen, welke voor 
N ederland door den Minister van Kolonien en 
voor Nederlandsch-Indie door den Gouverneur
Generaal zµllen warden vastgesteld". 

,, 18. De _Minister van, Kolonien bepaalt op 
wellrn wijze het aankoopen en te gelde maken 
van effecten zal geschieden en de geldswaardige 
papiere_n, eigendom vari. het fonds, warden be-
waard''. 

XXIV. Artikel 50, lid 1, 2 en 3," wordt 
gelezen als volgt : _ 

,,1. In Nederland warden de ontvangsten 
van het fonds in 's Rijks ·schatkist gestort en 
geschieden de betalingen ten laste van het fonds 
nit die schatkist, hetzij rechtstreeks, hetz~j door 
tusschenkomst van de directie. Oak k,an de 
Minister van Kolonien bepa'.len, dat voor de 
ontvangsten en betalingen gebruik zal worden 
gemaakt van een door hem aan te wijzen 
.bankinstelling of van den postcheque- en giro-
dienst". · 

,,2. In Nederlandsch-Indie zijn de algemeene 
ontvangers van 's Lands kassen belast met het 
ontvangen en betalen ·voor het fonds, of kan 
daarvoor van eene door den Gouverneur
Ge:rieraal aan te wijzen bankinstelling warden 
gebruik gc,maakt of van °den postcheque- en 
girodienst,· nadat deze aldaar is ingevoe}d". 

,,3. De regelen bij het ontvangen en, betalen 
in acht te neinen, zoomede de voorwaarden, 
waaronder eene rekening bij eene bankinstelling 
of bij den postcheque- en girodienst kan warden 
geopend, warden vastgesteld in N ederland door 
den Minister van Kolonien, voor zoover de 
handelingen bij 's Rijks schatkist betreft in 
overleg met den Minister van Financien; in de 
kolonien door het koloniaal bestuur". 

XXV.- Artikel 51 wordt gelezen : 
,,Voor het einde van elk jaar zendt de directie 

door tusschenkomst van de commissarissen van 
het fonds aan den Minister. van Kolonien een 
-omstan:dig verslag van den staat van het fonds 
en van hare werkzaamheden in het afgeloopen 
jaar met de algemeene verantwoordingsstuk
ken". 
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' ·- .. 
XXVI. Aan artikel 55 wordt toeg~voegd ,,12. .Aan een deelgenoot, die tijdelijk buiten 

een tweede lid, luidende: Neder/,andsch~Indi;;, vertoeft en die uit hoofde 
,,2. Ook behouden wij Ons voor bij een met van lid-2.van dit artikel of uit anderen hoofde 

redenen omkleed besluit _ten gunste van . be- · . nog eene bijdrage . aan het fonds heeft te vol
langhebbende v~n .dit reglement af. te :wijken, · doen, waarvoor geene be_taling in termijnen is 
indien in bijzondere _ge_va,llen, daartoe aanlei~ t9egestaan, kan wo_rden .vergund die bijdragen. · 
ding. bestaat". aan te zuiveren in door de directie vast te stellim 

XXVII. W aar in dit reglement sprake is termijne_n". 
van ,,den Administr;teur" of ,,de 4d,;;,inistratie" . IX. Artikel 15, lid 5, wordt gelezen als volgt: 
van het.fonds, wordt_ daarvoor gelezen ,,de(n) ,,5. Voor schuld aan het fonds, die niet kan 
beheerde,~' van het fonds. wo!'tlen ingehouden van uitkeeringen aan de_ 

B. Reglement voor het W ediiwen- en W eezen
f onds der Europeesche officieren van het 

N ederlandsch-Indische leger. 

I. Artikel 1 \l:ordt aangevuld met het vol
gende lid: 

•_,,2. Het fonds is gevestig~ te 's-rkavenhage 
, en is .rechtspersoon". 

II. Artikel · 4; lid 3, wordt aangev_uld als 
volgt: 

,,dan wel, indien geen militaire inkomsten 
worden genoten, op den dag, waarop_ het ont
slag uit den-dienst als officier ingaat". · 

III. In artikel 6 :wordt achter ,,huwel~jks-. 
contributien" :opgenomen: ,,en extra-bijdragen". 

IV. In artikel 7 wordt onder letter a, 1° 
4et woordje ,,en" · vervangen door e~n punt
komma, en na 2° opgenomen : 

,,3o. de in, Neder/,andsch-Indie door den 
Gouverneur-Generaal. en buiten N eder/,andsch- . 
Indie door den. Minister van Kolonien · aan· te 
wijzen belcioningen, :welke worden toegekend 
voor werkzaamheden, die geen rechtstreeksch 
verband houden met den militairen dienst, en" 

,,40. _de soldij voor de Militaire Willemsorde". 
V. ·rn artikel 9, lid 2,. wordt in stede van 

~ ',,sub. a, 1,0 en 2°. van-artikel 7'' gelezen : ,,sp.b 
· a, 1 o tot en met 4° van artikel 7" .-

VI. In artikel-10, lid 3, worden de woorden 
,,de aanstelling" vervangen door den aarivang 

·van- het deelgenootschap" en in den aldaa~ be
doelde tabel vervalt de opmerking in' de laatste 
kolo1J!. 

VII. In artikel 1.1, lid 1 9nder b, vl'lrvall~n 
de woorde_n ,,of het kwartaal":. 

VIII. Aali, artikel 12 worden twee nieuwe 
leden 11 en, 12 t.Pegevoegd, luidende.: 

,,ll. Wordt een deelgenoot uit '.s Lands 
dienst ontslagen zonder. toekenning van p,;n
sioen of yervalt het hem toegekend pensioim, 
qan worden · de .achterstallige contributien en 
extra-bijdragen met de yerhoogingen en .boete_n, 
voor zooveel mogelijk, ~ngehouden van_ d_e -nog 
niet uitpetaalde termijnen van _de bezol_diging 
of het pensioen". 

wed11wen en (of) nagelaten kinderen of v.oor het 
deel der schuld, dat niet van de tegemoetkoming 
in de kosten der begrafenis kan worden inge
houde_n, zijn de erfgenamen van den .deelgenoot 
aansprakelijk". · 
. X. Aan artikel 15 wordt toegevoegd een 

nieu,v lid 6, luidende : 
,,6 .. Voor _zoover niet ·anders is bepaald, 

wordt van schu:lden, die niet binnen eei:t jaar 
na het overlijden van den deelgenoot zijn aan
gezuiverd, na v~rloop van elk jaar e!)ne rente 
van 5 % per jaar bijberekend". 

XI. Artikel 17, lid l, word~ ;i,angevuld met 
de woorden: ,,Op de uitkeeringen bestaat geen 
recht, wanneer de door de/1. deelgenoot nage 
laten schuld aan het fonds niet wordt aange
zuiverd, hetzij ineens, hetzij in door de directie 
of in N eder/,andsch-I ndie door den bi,heerder 
vast te stellen termijnen''. 

XII. Artike+ 20 wordt onder /1, gelezen ·als 
volgt: 
. .,a. aan weezen, die een vast am bt in 's Rijks 

of 's Lands dienst bekleeden, _dat wordt qe
zoldigd met minstens .. t:wa::,,lf honderd gulden; 
dan wel. minstens acht honderd gulden 's jaars, 
al naar mate het in of buiten de kolonien wordt 
vervuld''; . 

XIII. In artikel 22, lid 4, worden de woorden 
,,kunnen zij worden herzien" vervangen door 
,,kunnen zij worden ingetrokken of de bedragen · 
worden herzien". . . 

. XIV. In artikel 25, lid 2, wordt vooi ,,den· 
Minister van Kolonien" gelezen ,,de .clirectie 
van het fonds'!. · 

XV. In artikel 28 worden de ':Voorden ,,in 
dit hoofdstuk" ver:vangen "door ,,in de.artikelen 
29 tot en met · 45". . · 

XVI. In artikel 29' worde~ in de led~n 8 ·en 
10 na de woorden ,,lageren rang" opgenom:en 
de· woorden ,,of eene lagere klasse va:q in.kom
sten in denzelfden ·rang". 

J(VII. In artikel 31 wordt het nummer ~an 
lid. 2 .veranderd in 3 en wordt na. lid 1 . een 
nieuw lid 2 ingevoegd, luidende als volgt·:. 

,,2. De deelgel).oote_n,_ op wie_ het v_orig lid 
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van toepassing wordt, zijn verplicht daarvan 
kennis te geven buiten Nederl,andsch-Indie aan 
de clirectie, in Nederlandsch-Indie aan den be
heerder van het fonds. Bij verzuim van ken
nisgeving binnen 5 jaren worden de reeds inge
houden bijdragen niet teruggegeven". 

XVIII. .Artikel 33, lid 6, wordt aangevuld 
met de volgendc woorden : 

,,terwijl, bij verzuim van kennisgeving van 
de bij lid 1 en 2 bedoelde omstandigheden binneq 
een jaar na de toctreding als deelgenoot, de 
extra-bijdragen overeenkomstig lid 2 van 
artikel 13 worden verhoogd". 

XIX. Artikel 46 wordt gelezen als volgt : 
,,1. Het fonds wordt, ge?'amenlijk met 

andere fondsen voor koloniale landsdienaren, 
onder het oppertoezicht van den Minister van 
Kolonien e'n onder het toezicht van commiss·a
rissen, beheerd door een clirecteur. De ?ifinister 
va,n Kolonien stelt de dienstvoorschriften voor 
den directeur vast". 

,,2. De directeur wordt bijgestaan door 
een tweeden directeur, die hem bij verhindering, 
afwezigheid of ontstentenis vervangt". 

,,3. Bij verhindering, afwezigheid of ont
stentenis van den directeur en den tweeden 
directeur beiden, voorziet de Minister van 
Kolonien in hunne tijdelijke vervanging". 

,,4. De directeur, of degene die hem ver
vangt, vertegenwoordigt het fonds in en buiten 
rechten behalve in de kolonien, waar die ver
tegenwoordiging geschiedt door beheerders, 
die overeenkomstig hun door den directeur te 
geven voorschriften het beheer v,oor het fonds 
en andere fondsen gezamenlijk voeren". 

,,5. De directeuren worden door Ons be
noemd, de beheerder in N ederlandsch-1 ndie 
door den Gouverneur-Generaal, dle in Suriname 
en Cura9ao door den Gouverneur". 

,,6. Bij afzonderlijk besluit wordt door Ons 
vastgesteld welke ambtenaren en bedienden 
bij de directie der in lid 1 bedoeld'e fondsen 
zullen werkzaam zijn en worden de bezoldl
gingen dier ambtenaren en bedienden, zoomede 
die der dlrecteuren geregeld". 

,;i. De bezoldlging van den beheerder in 
Nederlandsch-Indie, zoomede het aantal, de 
bezoldiging en de wijze van benoeming van de 
verdere ambtenare·n e_n bedienden bij de fond
sen aldaar, worden gcregcld door den Gouver
neur-Generaal. De bezoldigingen van de be
heerders in Suriname en Oura9ao en de voor
ziening in het verdere person~el aldaar worden 
geregeld door den Minister van Kolonien". 

,,8. Het aandeel in de sommen, waarover 
de directeur en de beheerders ten laste van het 

i fonds voor maand- en daggelders, kantoorhuur 
' en andere uitgaven mogen beschikken, wordt 
· in de jaarlijks op te mak!'ln, door den Minister 
, _van Kolonien goed te keuren begrooting van 
, ontvangsten en uitgaven van het fonds opge-
1 nomen". 

,,9. De bijzondere regelingen ten aanzien 
van de inhou_ding en verantwoording der bij -
dragen van de deelgenooten en de uitbetaling 
en verantwoordlng van uitkeeringen in . de 
kolonien Suriname en Cum9ao worden getroffen 
door de Gouverneurs". 

,,10. De commissariss')n in Nedermnd, ten 
getale van ten hoogste vijf, worden door Ons, 
op voordracht van den Minister van Kolonien, 
benoemd en ontslagen. De meerderheid moet 
deelgenoot zijn in het fonds. Zij ontvangen 
voor hunne bemoeiingen eene door den Minister 
van Kolonien te bepalen vergoedlng". 

,,ll. De Minister van Kolonien · stelt de 
voorschriften v~or het toezicht vast". 

,,12. De commissarissen in Nederlandsch
lndie, ten getale van ten hoogste vijf, warden 
door den Gouverneur-Generaal benoemd en 
ontslagen". 

,,13 .. Zij ontvangen voor hunne bemoeiingen 
eene door den Gouverneur-Generaal vast te 
stellen vergoedlng". 

,,14. De Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie stelt de voorschriften voor het 
toezicht vast". 

,,15. De commissarissen in Sitrinanie en 
Cura~ao, ten getale van drie, worden benoemd 
door den Gouverneur, die ook de voorschriften 
voor het toezicht op het beheer in de kolonie 
vaststelt". · 

,,16. Ten laste van hot fonds wordt ge
bracht een aandeel in de kosten van de bezol
iligingen en andere kosten van beheer en toe_ 
zicht over de in lid 1 bedoelde fondsen, zoomede 
een aandeel in de kosten van pensioenen, onder
standen, wachtgelden, voorloopige bezoldi
gingen, non-activiteits- en verlofs-traktementen 
kosten van overtocht en uitrusting en andere 
tegemoetkomingen, welke aan de ambtenaren 
en bedlenden der fondsen en hunne weduwen 
en weezen worden toegekend". 

,,17. ,v'oor de verrekening van de uitgaven 
met de andere fondsen, welke onder dezelfde 
d.irectie sta(J,n, zoomede van de uitgaven, welke 
ten laste van de Staatsbegrooting of van de 
Inilische begrooting warden gedaan doch door 
de fondsen moeten worden vergoed, of welke 
door het fonds voor den Staats- of den Indischen 
dlenst warden gedaan, :worden in· Nederland 
door den Minister .van Kolonien, in N ederlandsclf 
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, lndie door den Gouverneur-Generaal de noodige 
regelen gesteld". · · 

,,18. De gelden, die voor belegging beschik
baar komen, warden zoo spoedig mogelij½: op 
een der volgende w\jzen belegd : 

,,1°. in schuldbcwijzen, als voorkomen op de 
laatst openbaar gemaakte lijst der schuldbe
wijzen, waarin de Javasclie Bank haar kapitaal 
en haar reservefonds mag beleggen, of op di_e 
-van fondsen, welke in aanmerking komen voor 
de belegging v:i,n gelden der Rijksverzekerings
bank; · 

,,2°. in andere dan de onder 1° bedoelde 
schuldbewijzen onder voorbehoud van vooraf
gaande goedkeuring van den Minister van 
Koloni~n; 

,,3°. , in schuldvorderingen, gewaarborgd 
door het recht van eerste hypotheek op on
roerende goederen in N ederland of Nederkmds.ch
l ndi e gelegen met inachtneming van de· alge
meene voorwaard,en en waarborgen, welke vooi: 
_N ederland door -den Minister van· Kolonien en 
voor 1Yederlandsch-ln'die door den Gouverneur-
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geop~nd, worden vastgesteld in Nede,rla~ door 
den Minister v_an Kolonien, voor zoover de 
handelingen bij 's Rijks schatkist. betreft in 
overleg met den Minister. van Financien, in de 
kolonien door het koloniaal bestuur". · 

XXI. Artikel 48 wordt gelezen : 
,,Voor het einde van elk jaar zendt de directie 

door tusschenkomst van de commissarissen 'van 
het fonds aan den Minister van Kolonien een 
omstandig•verslag van den staat van het fonds 
en van hare werkzaamheden in het afgeloopen 
jaar met de algemeene verantwoordingsstukken. 

XXIL Aan artikel 52 wordt toegevoegd een 
tweede lid luidende : 

,,2. Ook behouden Wij Ons voor bij_ eeri met 
redenen omkleed besluit . ten gunste van· be
langhebbenden van dit reglement af te wijken, 
indien in bijzondere gevallen daartoe aanleiding 
bestaat". 

XXIII. vVaar· in: dit reglement sprake is 
van ,,de Ad-ministratie" van· h~t fonds; wordt 
daa'rvoor gelezen ,,de_(n)° beheerder" vati het 
fonds. · · 

Generaal in overleg- met, die~ Minister zullen C. 
worden vastgesteld". Reg lenient voor het W eduwen- en W eezen

fonds · van_ militairen beneden den rang 
,,19. De Minister van Kolonicn bepaalt op 

welke wijze het aankoopen en te gelde maken 
van effecten zal geschieden en de geldwaardige 
JJapieren, eigendom van het fonds, worden ·be
"'aarcl". 

XX. De eerste drie leden van artikel 47 
warden gelezen -als volgt : 

,~ l. In N ederland warden de on'tvangsten 
van het fonds in 's Rijks schatkist gestort en 
geschieden de betalingen ten laste van het fonds 
uit die 

0

schatkist, hetzij rechtstreeks, hetzij 
door tusschenkomst van de directie. Ook"kan 
de Minister van Kolonien bepalen, dat voor de 
ontvangsten en betalingen gebruik zal worden 
gemaakt van eene door -hem aan te wjjzen 
bankinstelling of van den postcheque- en giro
dienst". 
, ,,2. In Nederlandsch-lndie zijn de alge

meene ontvangers van 's Lands kasse:h, in 
Suriname en C-urar;ao zijn de koloniale ont
vangers en betaalmeestrrs belast met ·het ont
vangen en betalen voor het fonds. In N eder
la.ndsch-1 ndie kan daarvoor van eene door den 
Gouverneur-Generaal aan te _ wijzen bankin
stelling worden gebruik gl)maakt of van den 
postcheque- en girodienst, nadat deze aldaar 
is ing~voerd". 

,,3. De regelen bij het ·ontvangen en betalen 
in acht ·te nemen, zoomede de voorwaarden, 
waaronder eene rekening bij ·eene bankinstelling 
of bij den postcheque- en girodienst kan worden 

van officier bij de koloniale troepen. 

I. Artikel 1 wordt aangevuld met de vol
gende paragraaf : 

,, § 2. Het fonds is gevestigd te 's-Graven-
hage en is rechtspersoon''. · 

II. In 3:rtikel 3, § 3, eerste lid, wordt voor 
,,drie 1naanden" gelezen ,,zes maanden". 

Ill. Aan art1kel 3, § _4, wordt toegevoegd : 
,,De deelgenooten, op wie deze bepaling van 

· toepassing wordt, z\jn verplicht daarvan kennis 
te geven, in de kolonien aan den beheerder, 

, daarbuiten- aan de directie van het fonds. Bij 
verzuim van kennisgeving binnen 5 jaren worden 
de reeds ingehouden bijdragen niet tenigge
geven''. 

IV, In artikel 5, § l, ender A 4° wordt 
,,3%" veranderd in ,,4%". 

V. Artikel·l0 wordt aangevuld met de vol
gende paragrafen•: 

,,§ 2. De wensch om deelgenoot · te blijven 
moet binnen zes maanden .na den ·dag, waarop 
het deelgenootschap in een antler fonds is ver
kregen, worden kenbaar gemaakt, in de kolo
nien aan den ·beheerder van het fo~ds, daa1:

, buiten aan de directie". 
,,§ 3. Zij, die binnen dezen terinijn over

lijden zonder zich te hebben verklaard, kunnen 
indien dit in het belang van hunne nagelaten' 
betrekkingen is, worden· geacht deelgenocit te 
zijn gebleven". - · 
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VI. In artikel 11 worden de volgende ver- van Kolonien stelt de dienstvoorschriften voor 
anderingen gebracht : I den directeur vast". 

1°. een nieuwe paragraaf 1 wordt opge-. ! ,,§ 2. De directeur wordt bijgestaan door 
nomen, luidende: I een tweeden directeur, die hem bij verhinde-

,,§ 1. Een militair, die in het huwelijk treedt, I ring, afwezigheid of <;>ntstentenis vervangt". 
is verplicht om binnen eene maand na de vol- ,,§ 3. Bij verhindering, afwezigheid of ont
trekking eene bijdrage ineens ten bate van het stentenis van den directeur en den tweeden 
fonds te voldoen, ten bedrage van een twaalfde directeur beiden voorziet de Minister van Koio
deel van het voor zijn rang of stand vastge- nien in hunne tijdelijke vervanging". " 
stelde jaarlijksche weduwenpensioen·. De.ze ,,§ 4. De directeur of degene, die. hem .~er: 
huwelijksbijdrage is voor elk opvolgend huwe- vangt, vertegenwoordigt het fonds in en bulte~ 
lijk . opnieuw verschuldigd". rechten, behalve in de kolonien, waa~ die ver-

20. De bestaande paragrafen 1 en 2 (oud) I tegenwoordiging geschiedt door beh~erders, !lie 
wordfon § § 2 en 3 (nieuw). In paragraaf 2 

1 
overeenkomstig hun door den directeur te 

(nieuw) wordt ,, vijftien" veranderd in ,, tien" ,' geven voorschriften het beheer voor het fonds 
en wordt tusschen-,,is hij" en ,,verplicht" inge- en andere fondsen gezamenlijk voeren". 
voegd ,,bovendien". In paragraaf 3 wordt in ,,§ 5. De directeuren worden door Ons be: 
den eersten zin ,,bepaling" veranderd in ,,be- noemd, de beheerder in· Nederlandsch-lndie 
palingen" en ,,paragraaf-?' in ,,paragrafen" en 
in den t,veeden zin ,,som" in ,,sommen". 

3°. de bij het Reglement beheorende tabel, 
waarnaar wordt verwezen in § ·2 (nieuw), wordt 
vervangen door de bij dit besluit gevoegde. 

4°. Na § 3 (nieuw) wordt een nieuwe para
graaf 4 opgenomen luidende : 

,,Bij bevordering van een gehuwd ~ilitair 
is hij verplicht als bijdrage ineens aan het fonds 
te betalen het verschil tusschen de huwelijks
bijdragen, welke overeenkomstig de § § 1 en 2 
worden vastgesteld voor zijn nieuwen rang en 
voor den door hem bekleeden rang of stand". 

5°. de bestaande §§ 3 en 4 (oud) worden §§· 
ii en 6 (nieuw) en in § 5 (nieuw) wordt voor ,,de 
paragrafen 1 ·· en 2" gelezen ,,de paragrafen 
1--4", en aan het slot wordt ,,20 %" ver
vangen door ,,5 %". 

VII. Artikel 13, § l, vervalt, zoomede de 
aanduiding ,,§ 2" voor het j;weede lid van het 
artikel. 

VIII. Aan artikel 24, eerste lid, wordt na 
,,herzien" toegevoegd: ,,of ingetrokken". 
· IX. In artikel 29, § 2, worden de ·woorden 

na ,,Nederland" vervangen door: ,,van de 
clirectie van het fonds, in N ederlandsch-hidie 
van de hoofden van gewestelijk bestuur, en in 
Suriname en Gurnr;ao· van ·den Gouverneur". 

X. In artikel 31 vervallen de woorden ,,de 
Adniinistratle va-0:. het Fonds", terwijl elders 
in dit reglement daarvoor wordt gelezen ,,de(n 
beheerder van .het fonds". · · 

XI. Artikel 33 wordt gelezen als volgt : 
,,§ .1. Het fonds wordt, gezamenlijk met 

andere fonds~n voor koloniale landsdienaren, 
onder het oppertoezicht van den Minister van 
Kolonien en-onder het toezicht van commissa
rissen beheerd door een directeur. De Minister 
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door den Gouverneur-Generaal, die in Suriname 
en Gurnr;ao 'door den Gouverneur". 

,,§ G. Bij,afzonderlijk besluit wo_rdt door 
Ons vastgesteld welke ambtenaren en bedienden 
bij de• directie der in § 1 bedoelde fondsen zullen 
werkzaam zijn eh worden de bezoldigingen dier. 
ambtenaren en bediehden, zoomede die der 
directeuren 'geregeld". 

,,§ 7. De bezoldigirig van dei:J. beheerder in 
Nederlandsch-lnd,"e, zoomede het aantal, de 
bezoldiging en de wijze van benoeming der 
verdere ambtenaren en bedienden bij de fondsen 
aldaar worden geregeld door den Gouverneiir
Generaal. De bezoldigingen van de beheer
ders in Suriname en . Gurar;ao en de voorziening 
in het verdere personeel aldaar worden geregeld 
door den Minister van Kolonien". 

,,§ 8 .. Het aandeel in de sommen, waa;over 
de directeur en de beheerders ten laste van het 
fonds voor maand- en daggelders, kantoorhuur 
en andere uitgaven mogel). beschikken wordt in 
de jaarlijks op te maken, door den :Minister van 
Koloniengoed tekeuren begrootingva:n ontvang- , 
sten en uitgaven van het fonds opgenomen". 

,,§ 9. De bijzondere regelingen ten aanzien 
van de inhouding en verantwoording. der bij
dragen van de deelgenooten en de uitbetaling 
en verantwoording van uitke~ringen in de 
kolonien Suriname en Gura~cto worden ge.troffen 
door de Gouverneurs". · 

,,§ 10. ' De commissarissen in N ederland, teri 
getale va:n ten hoogste vijf, worden door Ons, 
op voordracht van den Minister van Kolonien, 
benoemd en ontslagen. Zij . ontvangen voor 
hunne bemoeiingen eene door den Minister van 
~olonien te bepalen vergoeding" i • 

,,§ 11. De Minister van Kolonien stelt de 
voorschriften voor het toezicht vast". 
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,,§ 12. De commissa.ris~en in N ederlan_dsch
lndie, ten getale van ten hoogste vijf, worci.en 

_ door d~n Gouverneur-G~neraal , benoemd en 
ontslagen. 

,,13. Zij o_:n.tv_angen.voor hunne bernoeiingep. 
eene door, .. den Gouverneur-Generaal VitSt te 
stellen vergoeding". 

,,§ 14. De _Gouverneur-Generaal van_ N eder
landsch-lndie stelt de vo~rschriften van .het 
toezicht vast". 

de algemeene voorwaarden en waarborgen, 
welke voor N ederland door den Minister ,:an 
Kolonien en voor N ede1:landsch-l ndie door den 
Gouverneur-Generaal zullen worden vastge
steld'\ 

,,§ 19. De, M_inister van Kolonien bepaalt_ 
op welke wijze het aankoopen en te gelde maken 
van e:ffecten zal geschieden en de geldswaar
dige papieren, eigendom van het fonds, -ivorden. 
bewaard". 

,,§ 15. De commissarissen in Suriname en XII. Van artikel 34 worden de eerst~ drie 
CuraQ_ao, ten getale van drie_, worden bern;iemd leden gelezen als volgt en worden de laatste 
door den Gouverneur, die ook de voorschriften_ twee leden aangeduid met_§ 4 en § 5: -
voor het toezicht op het beheer in de kolonien, ,,§ 1. In Nederland worden de ontvan[!sten_ 
vaststelt". van het fon~s in_ 's Rijks schatkist gestort en 

,,§ 16,._ Ten laste van het fonds wordt ge- geschieden de betalingen van het fonds uit, die 
br,ach~ een. al),ndeel in de kosten van de bezol- schatkist, hetzij rechtstreeks, hetzij _door tus
digingen en andere kosten van beheer en toe- schenkomst van de directie. Ook kan de Minster 
zicht over de in lid l ,bedoelde fondsen, zoomede van Kolonien bepalen, dat voor de ontvangsten 
-een aandeei in de kosten v_an-pensioenen, onder- en betalingen gebruik zal_ worden gemaakt van 
standen, wa(!htgelden, voorloopige bezoldi- eene door hem aan-te wijzen bankinstelling of 
gingen, non-activiteits- en verlofs-traktemen- van den postcheque- en girodienst". -
ten, kosten van overtocht en uitrusting en ,,§. 2. In Nederlandsch-lndie zijn de alge
a:n.dere, tegemoetkomingen, welke_,aan de amb- meene ontvangers van 's,Lan,ds kassen, in 
·tenaren ep._ bedienden der fondsen e_n hunne Suriname en C1traQao _ zijn de koloniale ont
weduwen, en weezen worden toegekend". vangers en betaalmeesters bqlast met het out-

,,§ ,17. ·voor de verrekening der uitgaven vangen en betalen voor het fonds. Daarv?or, 
met de andere fondsen, welke onder dezelfde kan ook yan_ eene door het koloniaal bestuur 
directie staltn, zoomede van de uitgaven, welke aan te wijzen bankinstelling worden gebruik 
ten laste van de Staatsbegrooting of .van de gemaakt, of van d~n postcheque- en gir~dienst, 
_In_dische .begroo_ting worden gedaan, <loch door· nadat deze alclaar is ingevoerd". · 
de fondsen moeten worden vergoed, of welke ,,§ 3. De regelen bij het ontvangen en be
door de fondsen ten behoeve van werk_zaam- talen in acht te nemen, zoomede de voorwaar
heden voc:ir den Staats- _of den Indischen dienst den, waaronder eene rekcning bij eene bank
worden gedaan, worden in Nederlf:nd door den instelling of bij den postcheque- en girodienst 
Minister van. Kolonien, in Nederlandsch-lndie kan worden geopend, worden vastgesteld in 
door, .den Gouverneur-Generaal de noodige Nedertand_ door den :Minister van Kolonien, 
regelen gesteld'.'. voor zoover de handelingen bij 's, Rijks schat-

,,18. De gelden, die voor belegging beschik- kist betreft in overleg met den Minister van 
baar komen, worden zoo_ spoedig mogelijk op Financien, in de kolonien door het koloniaal 
een der_ volgende wijzen belegd : bestuur". 

,,1°. in schuldbewijzen, als voorkomen op XIII. Artikel 35 wordt gelezen: 
de laatst openbaar gemaakte lijst der schuld- ,,Voor het einde van ell, jaar zendt de directie 
bewijzen, waarin de Javasche Bank haar kapi- door tusschenkomst van de commissarisse:n. van 
taal en h_aar reservefonds mag beleggen, of op · het, fonds aan den :Minister van Kolonien een 
die van fondsen, welke in aanmerking kom_en · omstandig verslag van den staat van het fonds 
voor ·belegging van gelden der - Rijksverzek~- · en_ va:n. hare werkzaamheden. in het afgelo()pen 
ringsbank; jaaT met de algemeene verantwoordingsstuk-

,,20. in aI1dere dan de onder 1°. bedoelde 
schuld];ie:wijzen onder vo9rbehoud van voqraf
gaande goedkeuring va:n. den l\l}nister van 
Ko.lo~ien; 

,,3°. in schuldyorderingen, gewaar):>orgd 
door het :i;ec):tt van eerste hypotheek op on
roerende _ goederen _ in. N eq,erland of ih _N eder
landsc!J,-1 ndie gelegen met inachtnellli:n.g van 

ken". 
2. Ten vervolge van de Ude en de Iste , 

overgangsbepaling, vastgesteld bij artikel 2 van 
Onze onderscheidep.l_ijk in artikel 1 onder A en 
B genoemde besluiten van. 17 Maart_ 1913,_ n°. 

:32 (Nederlandsch Staatsbl.ad n° .. 99, Ind_isch 
Staatsblad n°. 359) en 18 Juli 1913, n°., 61 
(Nederland§c!J, fJtaatsblad n°. 329) lnq,isch Staats-
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blad n°. 540), te bepalen dat bij ontbinding van 
een huwelijk van een v66r de inwerkingtreding 
van de onder A en B bedoelde reglementen her
trouwde weduwe van een deelgenoot in de daar 
genoemde fondsen, haar pensioen en de onder
stand der kinderen uit haar huwelijk met <lien 
deelgenoot worden geregeld naar de voorschrif
ten, die op het tijdstip van het hertrouwen van 
kracht waren, met uii;zondering, dat voor kin
deren van officieren artik,el 19 van het nieuwe 
reglement wor_dt toegepast. 

3. In afwijking in zoover van lid 1 van de 
Ilde overgangsbepaling, vastgesteld bij artikel 
2 van Ons vorengenoemd bes uit van 17 Maart 
1913, n°. 32 (Nederland_sch Staatsblad n°. 99, 
lndisch Staatsblad n°. 359), te bepalen dat van 
1 October 1918 af ophoudt de vermindering 
van de pensioenen der wedu~ven ten behoeve 
van de stiefkinderen, ingevolge artikel 33 van 
het oude reglement voor het fonds ·in Indisch 
Staatsblad 1854, n°. 93, en de onderstand voor 
deze kinderen geheel komt ten laste van het 
fonds. 

4. In de VIIIst.e Qv:ergangsbepaw;ig, vast-

gesteld bij artikel 2 van Ons vorengenoemd 
besluit van 171\faart 1913, n°. 32 (liederlandsch 
Staatsblad n°. 99, Indisch Staatsblad n°. 359), 
wordt aan het slot ,,aline;. 11" veranderd in 
,,lid 10" .. 

5. Aan artikel 3 van Ons in artikel 1 onder 
C genoemd besluit van 24 ·Juni 1908. n°. 78 
(Nederlandsch.Staatsbladn°. 211, Indisch Stacits- · 
bladn°. 608), wordttoegevoegd: ,,Ook behouden 
W~i Ons voor bij een met redenen omkleed be
sluit ten gunste ,van belanghebbenden van <lit 
reglement af te _wijken, indien in bijzondere ge
vallen daartoe aartleiding bestaat". 

6. Dit besluit treedt onderscheidenlijk in 
N ederland en in de kolonien in werking op de 
dagen, waarop het ·aldaar wordt afgekondigd. 

Onze Minister van Kolonien is belast met· de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden _geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan ·den Raad van State. 

Het Loo, den 16den October 1918. 
. WILHELMINA. 

D1'. jJf inister van Kolon1,en, _IDENBURG. 

( Uitgeg. 2 Nov. 1918). 

38'-' 



TABEL beho_orende bij artikel 11 van het regle1nent van niilitairen beneden den rang van offecier bij de lcoloniale t:oepen. 
----- ---a fJ; 

o a,; Ouderdom van de vrouw in jaren. 
~~~ 
~r-c•r-, 

151 161 111 1sl 201 211 221 231 241 251 2f2'r- 2sl 291 30 311 321 331 341 351 361 37 I 3s1 401 411 421 431 44 451 46] 471 481 49] 6 ;1.s 19 39 
I> 

I i 25 15 
26 17 15 
27 19 17 15 
28 21 19 17 15 . 
29 23 21 19 17 15 
30 25 23 21 19 17 16 
31 27 25 23 21 19 17 16 --23 30 28 26 24 22 20 18 16 
33 33 31 29 26 24 22 20 18 16 
34 36 34 32 30 27 24 22 20 18 17 
35 40 38 36 34 31 28 25 23 21 18 17 
36 _ 44 42 40 38 35 32 28 25 23 21 19 17 
37 49 47 45 42 39 36. 32 28 25 23 21 19 17 
38 54 52 49 46 43 40 37 33 29 26 24 22 20 18 
39 59 57 54 51 48 45 42 38 34 30 27 25 23 21 19 
40 65 62 59 56 53 50 47 44 40 35 30 27 25 23 21 19 
41 70 67 64 61 58 55 51 47 43 39 34 · 30 27 25 23 21 19 
42 75 72 69 66 63 60 56 52 47 42 38 34 31 28 26 23 21 19 
43 80 77 74 71 68 65 62 57 52 47 42 38 35 32 29 27 24 22 20 
44 85 82 79 76 73 70 65 60 55 50 46 42 39 36 33 30 27 25 23 21 
45 90 87 84 81 78 75 70 65 60 55 50 46 43 40 37 34 31 28 25 23 21 
46 96 93 90 87 84. 80 75 70 65 60 55 51 48 45 42 39 35 32 29 26 24 21 
47 . 103 99 96 93 89 85 80 75 70 65 60 56 53 50 47 44 40 36 33 30 27 25 22 
48 110 106 102 99 94 90 85 80 75 70 65 61 58 55 52 49 45 41 37 34 31 28 26 23 
49 117 113 109 105 100 95 90 85 80 75 70 66 63 60 57 54 50 46 42 38 34 32 29 26 24 
50 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 72 69 66 63 60 56 52 48 44 40 36 33 30 27 24 
51 134 129 124 118 113 109 104 99 -94 89 84 80 76 73 70 66 62 58 54 50 46 42 38 35 31 27 24 
52 144 139 134 128 123 119 114 109 104 99 94 89 84 80 76 72 68 64 60 56 52 47 43 39 36 32 28 25 
53 155 150 145 139 134 130 125 120 115 llO 105 100 94 88 83 78 74 70 66 62 58 53 48 ,44 40 37 33 29 26 
54 167 162 157 152 147 142 137 132 127 122 ll7 llO 103 96 90 84 80 76 72 68 64 59 54 49 45 41 37 33 30 27 

I 55 180 175 170 165 160 155 148 141134 127 120 114 108.102 96 90 86 82 78 74 70 66 61 56 51 46 42 38 34 31 28 
56 193 188 183 178 173 167 160 153 145 137 130 124 us 112 106 100 95 90 86 82 78 73 68 62 57 52 47 43 39 35 31 28 I 
57 207 202 196 190 184 178 171 164 156 148 140 133 127 121 115 110105 101 96 91 86 81 76 11: 65 59 53 48 44 40 36 32 28 
58 221 215 209 202 195 188 181 173 165 157 149 142 136 130 125 120 115 110105 100 94. 89 84 78 72 66 60 54 49 45 41 37, 33 291 59 235 228 221 213 205 197 189 181 173 165 157 150 144 139 134 130 125 119 113 107 102 97 91 85 79 73 67 61 55 50 46 42 38 34 30 
60 250 241 232 223 214 205 196 188 180 172 165 159 154 149 145 140 134 1281122 ll6 llO 104 98 92, 86 80 74 68 62 '56 50 46 42 38 34 

I . I I I I : : 

Rehoort bij het Koninklijk besluit v~n 'l(l October 1918 (Staatsbuid n°. 1,()8). Mij bekend, 
- De Minister vnn Koloni~n, InENBURG. 
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..... 
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0 ,., 
0 
t:d. 
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17 October HH8. BEsLUIT, tot het verleenen 
van vervroegd voorschot op

0 

de Rijks
bijdragc over 1918 aan besturen van bjj
zondere lagere scholen, bedoeld in art. 59 
der wet tot regeling van het lager onderwijs. 
s. 569. 

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

Staat, • Minister van Binnenlandsche Zaken 
.van 3 September 1918, n°. 15214/3, afdeeling 
Onderwijs; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is aan 
besturen van bijzondere s~holen, die hebben 
doen blijken aanspraa-k te zullen inaken op 
Rijksbijdrage, bedocld in art. 59 der wet tot 

· regeling van het lager onderwijs, over het 
jaar 1918, met afwijking van het bepaalde 

· in artikel llbis.van Ons besluit van 13 Novem
ber 1905 (Staatsblad n°. 303), zooals dat is 
aange ,uld bij Ons besluit. 1van 2 Juni 1910 
(Staatsblad n°. 153), vervro~gd voorschot op 
·die Rijksbijdrage uit te keeren; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
8 October 1918, n°, 28; 

Gezien het nader rapport van Onzen MiniR
ter van Onderwijs, Kunsten en "\Vetenschappen 
van 12 October 1918 n°. 19995, afdeeling 
Lager Onderwijs, Financieel; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Met afwijking van het bepaalde 

bij artikel llbis van Ons besluit van 13 Novem
ber 1905 (Staatsblad n°, 303), zooals dat besluit 
is aangevuld bij Ons besluit van 2 Juni 1910 
(Staat,sblad n°. 153), kan door Onzen Minister, 
met de uitvoering der wet tot . regeling van 
het lager onderwijs belast, aan het bestuur 
van de bijzondere lagere school, hetwelk heeft 
doen blijken aanspraak te zulleri maken op, 
Rijksbijdrage, bedoeld in artikel 59 der ge-, 
noemde wet, over het jaar 1918 en dat, naar 
het oordeel . van dien Minister, dringend be
hoefte aan kasgeld heeft, een vervroegd voor
schot op die Rijksbijdrage worden verleend 
tot een bedrag -van ten hoogste zestig ten 
honderd van de laatstelijk aan dat bestuur 
i>egekende Rijksbijdrage, indien dat bestuur· 
een daartoe strekkend verzoek aan <lien Mi
nister indient, en zich daarbij bereid ;verklaart 
tot terugbetaling van hetgeen eventueel bij 
voorschot te veel mocht worden genoten, 
voor de nakoming van welke verbintenis twee 
door <lien Minister goed te keuren borgen 
behooren te worden gt!steld. In dat ver
zoekschrift behoort te worden vermeld het 
bedrag der laatstelijk toegekcnde Rijksbijc:lrage, 

het bedrag van het verlangde vervroegde 
voorschot, zoomede waarom en in hoeveri·e 
_dringend behoefte aan kasgeld bestaat. 

Indien het eene school betreft, welke voor 
de eerste maal aanspraak maakt op Rijks0 

bijdrage, wordt het vervroegde voorschot 
berekend over het vermoedelijk bedrag der 
Rijksbijdrage over het jaar 1918. 

Art. II. Het krachtens artikel I van dit 
besluit uitbetaalde voorschot worat bij de 
uitbetaling van het juiste bedrag der Rijks
bijdragen, waarop het schoolbestuur ovcr
eenkomstig de bepalingen van artikel 59 der 
wet tot regeling van het lager- onderwijs over 
het jaar 1918 aanspraak heeft, in mindering 
gebracht. 

Art. III. Dit besluit . treedt in werking 
op den twceden dag ria-dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin hct is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staat,sblad zai worden 
geplaatst, en ·waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 
- Het Loo, den l 7den October 1918, 

WILHELJ\UNA. 

De 1vlinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

. ( Uitgeg. 26 Oct. 1918.) 

18 October 1918. BESLUIT, houdende w11z1-
ging van den staat, behoorende bij het 
K01iinkl~jk Besluit van den 29sten Juni 
1918 (Staatsblad n°. -437A). S. 569A, 

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

Waterstaat, dd. 15 October 1918, n°, 10, Af
decling Posterijen en Telegrafie ; 

Gclet op Ons bes]uit van 29 Juni 1918, n°. 65 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bedrag, voorkomendc achter artikel 21 
op den bij evengenoemd besluit behoorenden 
staat te wijzigen van f 225,000 in f 200,000. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
~al worden gezondcn aan Onzen Minister van 
Financien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 18den October 1918. 

WILHELl\HNA. 

De Minister van W aterstaat, .A. A, H. vV. KoNIG, 

(Uitge(J. 29 Nov. 1918). 
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19 October 1918. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk .besluit van 26 Februari 
1903 (Staatsblad n°. 80), tot vaststelling 
van eenen algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld bij de artikelen 39,- 57 en 
118 der Beroepswet en tot regeling van de 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten van 
leden-commissarissen en van ambtenaren, 
die zich krachtens die wet voor plaatselijke 
onderzoeken naar elders moeten begeven, 
gelijk dit besluit laatstelijk gewijzigd is bij 
Koninklijk besluit van den lsten Septem
ber 1917 (Suwtsblad n°. 579). .-:. 5i0. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van "\Vaterstaat van den 28 Augustus 
1918, 4de Afdeeling, n°. 622; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be
palingen ten aanzien van de vergoeding voor 
reis- en. verblijfkosten aan de personen, ge
noemtl in artikel 4 van Ons besluit van 26 
Februari' 1903 (Staatsblad n°. 80) te herzien; 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 
September 1918, n°._ 19); 

Gelet op het nad.er rapport van Onze voor
noemde J\fo_;_isters van 5 October 1918, 4de 
Afdeeling, n°. 522, en van 15 October 1918, 
n°. 3023, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
te bepalen a1s· volgt : 
Art. 1. Artikel 4 van Ons besluit van -26 

Februari 1903 (Staatsblad n°. 80), gelijk dit 
besluit laatstelijk gewijzigd is bij Ons besluit 
van 1 September 1917 (Staatsblad n°. 579), 
vervalt. 

2. De artikelen 5, 6, 7, 7bis en 8 warden 
onderscheidenlijk genummerd 4, 5, 6, 6bis en 
7, terwijl na artikel 7 (nieuw) wortlt inge
voegd een nieuw artikel 8, luidende : 

,,De voorzitters, de letlen-commissarissen, de 
griffiers en antlere am btenaren, die zich voor 
plaatselijk onderzoek of and'ere ingevolge de 
·wet te doene verrichtingen buiten hunne woon_ 
plaats of buiten de plaats waar de Raad van 
Beroep gevestigd is, moeten begeven, kunnen 
in rekening brengen de vergoeding voor kosten 
van reis- en- verblijf, berekend naar de bepa
lip.gen, welke door Ons, ter regeling van de ver
goeding van reis- en verblijfkosten, wegens 
reizen voor 's Rijks dienst, zijn of nader zullen 
worden vastgesteld". 

Slotbepaling. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 
1 Januari 1919. 

Onze Ministers van Justitie en van Water-

' staat zijn belast met de uitvoering vandit be-
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer en aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 19den October 1918. 
• WILHELMINA. 

De 111 inister van J ustitie, HEEMSKERK. 
De llfin. van Watersuwt, A. A. H. W. KoNIG 

( Uitgeg. 31 Oct: 1918.) 

19 October 1918. BESLUIT, regelende de toe
kenning van eene toelage aan gewezen 
Nederlandsche ambtenaren enon~erwijzers 
wegens de vervulling in Suriname of in 
Cura~ao van een Koloniaal ambt. ::3. 57 J. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Orizen Minister van 

Kolonien van 29 Augustus 1918, l0de Afdee
ling, n°. 1 ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 
September 1918, n°. 27) ; _ 

Gezien het nader rapport van _Onzen voor
noemden Minister van 15 October 1918, lOde 
Aftleeling, n°. 18 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. (1) Aai:J. elk v66r en na de inwer)i:ing
treding van dit besluit uit eene op pensioen 
uitzicht gevende betr~kking in den vasten of 
tijdelijken ·burgerlijken dienst van een der 
Kolonien Suriname of C1trarao eervol ontheven 
Nederlandsch ambtenaar, die als Nederlandsch 
ambtenaar is of wordt gepensionneerd, wordt 
ten laste van de geldmiddelen der betrokken 
Kolonie volgens de regelen van dit besluit eene 
jaarlijksche toelage verleentl boven het hem 
toekomend Nederlandsch pensioen. 

(2) Deze toelage gaat in met den dag, waar
op het Nederlandsch pensioen aanvangt. 

2. ( 1) Eene toelage als in artike~ 1 bedoeld 
wordt eveneens verleend aan hem, die zonder 
aanspraak op Nederlandsch pensioen uit den 
Nederlandschen dienst wordt ontslagen, na 
in of door de uitoefening van den bij het eerste 
lid- van het voorgaand artikel bedoelden dienst 
in de daarbij . genoemde Kolonien, of ter zake 
van dje uitoefening, 'hetzij tengevolge van ge
welddadige aanranding of verzet, hetzij van 
met gevaar gepaarde dienstverrichtingen, won
den of gebreken bekomen hebben, die hem 
volstrekt ongeschikt maken in die Kolonien 
langer te dienen. 

(2) De toelage gaat· dan in 'met_ 'cl.en dag, 
volgende op dien, waarop het laatst inkoinsten 
zijn genoten, hetzij ten lastevan den kolonialen, 



·11etzij ten · lasto van den · Nederlandschen 
dienst. 

3. (1) De toelage 'lvordt bepaald naar reden 
van f 8,'50, f 6,50 of f 4,50 voor elke maand ge
durende. welke de belanghebbende in den kolo
nialen dienst werkzaam is geweest, en zulks 
naar .gelang zijne uitzending derwaarts heeft 
plaats gevonden op ,eene jaarwedde van f 5000 · 
of meer, v_an 'ten minste f 3000, doch minder dan 
f 5000 of minder dan f 3000. 

(2) Meer dan zestig dienstm·aariden worden 
niet in rekening gebracht. 

4 .. (1) De toelage wordt niet tiitbetaald ge
durende den tijd dat de belanghebbende op
nieu'w ill' den burgerlijkeil dienst in een der 
Kolonien Suriname of Oura9eto werkzaam wordt 
gesteld of voor zoodanige ,verkzaamstelling be
stemd wordt. 

(2) Na ontheffing van deze werkzaainstel
ling, · wordt aan den belanghebbende · zijne 
vroegere toelage verleend of eene ·hoogere in
dien hij ~egens een grooter aantal maanden 
dienst als ·gevolg van de :iiadere werkzaamstel
!ing claarop aanspi·aak heeft. 

5. (1) Voor de berekening der tqe_lage komt 
.in · aanmerking : 

a. de duur van de aan den belanghebbende. 
opgedragen werkzaamheden •in of ten 'belioeve 
van de Koloi:iie ; 

b. indien deze werkzaamheden !anger dan · 
zes maanden hebben geduurd, de duur van de 
rnizen naar en van de Kolonie ··tot ten hoogste 
een m~and ·voor elk van deze reizen. 

·eene gemE;ente of een ·van wege het Rijk, eene 
provincie of eene gemeente beheerd fonds. 

7. Onze Minister van Kolonien verleent · de 
in 'de artikeleh 2 bedoelde toelagen op ·aanvraag 
van de belanghebbenden. 

Onze Tuiinister van Kolonien is belast niet 
de uitvoering van dit besfo.it, dat in het Staats
blad geplaatst en aan · den Raad van State en 
de Algemeene 'Rekenkainer in afschrift mede-
gedeeld zal worden. , 

's-Gravenhage, den '19den October 1918. 
WILHELMINA. 

De 1Vlinister van Kolonien. IDENBURG. 

(UJtgeg. 6 Nov. 1918.) 

21 October 1918. BESLUIT, tot vaststelling van 
een Reglement voor Dist:ributie- en a_ndere 
Crisiszaken. S: :j7'.!. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht .van Onze Ministers van 
Justitie en· van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 30 _Juli 1918, Afdeeling, A. S., 
n°. 595; 

Gelet op de wet van '20 Juli 1918 ·(Staatsbletd 
'n°. 494) tot 'instelling eener bijzondere recht
spraak in distribtitie- en aridere crisiszaken ; 

Den Raad van -Stat'e gehoord (~dvies van 
3 September 1918, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onez voor
ncie~de Ministers v·an 18 October 1918, Afdee
·ling A. S., n°. 589; 

'Hebben goedgevonderi en· verstaan vast ta 
stellen het navolgende: 

REGLElvIENT VOOR 'DISTRIBUTIE- EN 
Al~DERE ORISISZAKEN. 

(2) Ingeval 'de opdracht wordt ingetrokken · 
of heeindigd uit hoo.fde van origeschiktheid als 
1:iedoeld in het eerste. lid van- artikel" 2, ·wordt · 

· de toelage inet inachtnemihg vari het tweede 
· Afdeeling 1. Algemeene Bepal_ingen. 

lid van artikel 3 ber~kend over het aantal maan-
-den, waarvoor de uitzending plaats· had, of, , Art. 1. Een distributiegerecht van · eersten 
zoo dit aantal niet bij de uitzending is bepaald, · 'aanleg 'is gevestigd in: 
·over zestig maanden. ' ' 1. Groningen voor 'de provincien Groningen 

(3) Niet in aaninerkihg komt · de tijd, die en Friesland; 
· :is of wordt vergola.en met j:,ensioen ten laste 2. Zwolle voor de pi:ovincien Overijsel en 

·van de Kolonie of van een ten 'behoeve van de Drente ; · 
ambtenaren ingesteld fonds, en evenmin de tijd, 3. Amsterdam voor de provincie Noord-
·met verlof buiten de Kolonie doorgebracht. . Holland ; 

·,6. Voor de toepassing ·van'dit besluit wordt 4. ell, der gemeeriteh, in welke de besturen_ 
versta:an : . der overige provincien zijn gevestigd, voor de. 

onder ,;Nederlandsche anibtenaar" een anib- bet:rokken proviricie. 
·tenaar in N ederlandscheh dienst daaronder be- Als · Centraal Distributiegerecht . voor het 
grepen een onderwijzei-; _ -. geheele Rijk treedt de Centrale 'Raad van 

onder ,,Nededandsche dienst" de dienst van Beroep ·te-Utrecht op. 
het Rijk, van eene provincie of gemeente · dan 2. De distributiegerechten van eersten aan- . 
,yel bij liet ondeiwijs in Nederland; leg bestaan uit een lid en een of meer plaats-

01ider ,,Nederla'ndsch perisioen" een pen- verv·angers. . 
sioen tei1 laste van het Rijk, eene provincie, De distributierechters van eersten aanleg 
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1
(de plaatsvervang~rs inbegrepen) worden door ! De voorzitter van . eene. distributiekam!J~• 
Ons benoemd, geschorst en ontslagen. vervult t!m aanzien van de door de kame::r. te: 

Zij moeten zijn Nederlander, mannelijk in- behandelen zaken de. taak, door de Beroep_§-ivet 
gezetene. des Rijks en ten minste 30 jaar oud. aan den Voorzitter. van den Centralen .Ra1_1,d. 

Zij moeten tevens op- eene Rijks- of daar- ten aanzien van de in die wet bedoelde tw:ist-
mede gelijkgestelde Nederlandsche Universite:it gedingen opgedragen. . - ,. . -
den graad van doctor in de rechts.- of in de 5. De distributiegerechten van __ eersyim 
staatswetenschap verkregen hebben. aanleg spreken recht met een lid .. · 

Aan elk distributiegerecht van eersten aanleg , De door den distributrerechter. van eersten 
zijn een griffier en een of meer plaatsvervangers aanleg aangewezen plaatsverv:anger verrangt 
verbonden, die door Ons benoemd, geschorst den griffier in geval van afwezighe:id, belet of 
en ontslagen worden. ontstenten:is, :indien noch een griffier-plaats-

De griffiers en hunne plaatsvervangers vervanger noch een klerk ter griffie ter ver-
moeten _ zij~ Nederlander en een der in het vanging be~ch:ikbaar_ is. · · 
vierde lid bedoelde graden bezitten. 6. De distributierechter van eersten aa,n 

Onze Minister va~ Justitie kll,n een of meer leg oordeelt, behoudens hooger beroep, over 
.k!erken ter griffie benoemen om den griffier alle beroepen, die niet in eersten aanleg · ter 
bij ·te staan. Zij vervangen - behalve ter kennisneming aan het Centraal Distributie
terechtzittiiig, tenz:ij z:ij eene'n_ gra~d_ bezitten, gerecht zijn opgedragen. 
als in h~t vierde lid bedoeld - den griffier of Het Centraal Distributiegerecht oordeelt : 
diens plaatsvervanger in geval van afwezig- a. in eersten en een:igen aanleg .over alle 
heid, belet of ontstenten:is. beroepen, gericht tegen besluiten, l:,andelingen 

3. De artikelen 22, 23, 24, 25 en 2_8 der wet en weigeringen van Ons of van Oi1ze Ministers, 
op de Rechterlijke -Organ:istaie en het Beleid i besluiten in administratief 'beroep genomen 
der Justitie vinden op de distributierechters ·1 inbegrepen; · ' . · 
van eersten. aanleg (plaatsvervangers· i_nbegre- , b. in· hooger beroep ove,r alle daarvoor 
-pen) overeenkomstige toepassing. ' vatbare vonnissen van den distributierechte1; 

De distributierechters van ee'rsteri' aanleg van ~ersten .aanleg. 
(plaatsvervangers inbegrepen) en de griffiers- 7.. Aan de leden-plaatsvervangers van den 
plaatsvervangers moeten hunne woonplaats Centralen Raad van Beroep, in ·distributie- en 
hebben binnen het rechtsgebied van het ge- andere crisiszaken optredend, wordt fioo{· Ons 
re'cht, de griffiers binnen de gemeente, waar vacatiegeld toegekrmd. · · 
het gerecht gevestigd is. Aan de rechters en griffiers (plaatsvervan-

De rechters en de griffiers (plaatsvervangers gers inbegrepen) van de distributiegerechten 
inbeg~epen) van de distributiegerechten van van eersten aanleg wordt door Ons vacatiegeld, 
eersten aanleg_ leggljn, alvoren; hun ambt te en aan · de gri:ffi.ers bovendien,. ,voo~ zooveel 
aanvaarden, ten overstaan van den Centralen noodig, vergoeding voor bureaukosten. toege
Raad va1). Beroep, den eed of de belofte af, kend. 
dat zij hun ambt, naar plicht en gewet_en, I De leden van de distributiegerechten V!J,n 
nauwgezet en onpartijdig zullen waarnemen. eer;ten en_ tweeden aanleg (plaatsverv:angers 

De klerken ter griffie bij de distributie- inbegrepen), de leiders van voorbereidend 
gerechten van eersten aanleg leggen in handen onderzoek en de griffiers (plaatsvervarigers en 
van den distributierechter van eersten aanleg su_bstit]lut-griffi,ers inbegrepep), die zich :ter 
denzelfden eed of dezelfde belofte af. beeediging of ter vervulling van hunne _ambts-

De · distributierechter van eersten aanleg verrichtingen buiten hunne woonplaats be
regelt de, verdeeling van arbeid tusschen zich geven, hebben aanspraak op. vergoeding,_ v,'-n 
zelf en zijne _plaatsvervangers. · reis- en verblijfk6sten overeenkomstig _, de 

4. De Centrale Raad van Beroep behandelt regelen, voor de voorzitters en de gpffiers van 
de distributie- en andere cpsiszaken in een of de raden van beroep voor de ongevallenverzeke
meer door hem daartoe bijzonderlijk aangewezen ring en de leiders _va~ voorbereidend _oricle,;zoek 
kamers (distributiekamers). in ongevallenzaken geldend. 

Hij bepaalt, met inachtneming van artikel49, s: De. distributiegerechten oordeelen, in 
lid 1, der Beroepswet, de samenstelling dezer . geval van .beroep, over'. 
distributiekamers en _regelt, voor zooveel 1. de beslui~en, handelingen en weigeringen 
noodig, de verdeeling van arbeid tusschen (om te besluite~ of te handelen),jn de uitvoe-. 
deze kamers. ring van de Distributiewet-1916, van de wet 
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van 3 Au·gustus 1914 (Staalsblad 11°. 344)- hou- 1
[ besl.uit niet heeft genomen ·of eene verplichti.

dende·verbod tot uit- en vervoer van so=ige handeling niet heeft-verricht. 
artikelen, ·van de wet van 11 Maart 1916 (Staatsc I 11. Beroep is niet toegelaten tegen de 
blai n°. 127) tot hefting van •vergoeding van· handelingen, besluiten of weigeringen van 
ko·sten voor afgifte van consenten voor uitvoer, · organen met rechterlijk gezag bekleed of met 
van ·de daarop berustende regelingen en van het opsporen van strafbare feiten belast, als 
Ons· besluit van 22 December 1917 (Staatsblad zoodanig optredend. 
n°. 726) houdende bepalingen ten aanzien van· Beroep is niet toegelaten, voor zoover de 
het goederenverkeer met het buitenlancl·, door vordering aan eenen andercn rechter ter kennis-
de daarmede belaste organen genomen, ver- I neming is opgedragen. · 
-richt of uitgesproken ; j lndien krachtens voorschriften, strekkende 

· 2: de· inbezitnemingen in de uitvoering van ter-uitvoering van de wetten in artikel 8 _ ge
de wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 351) 1-noemd, de beslissing van een geschil aan door 

·tot aanvulling der Onteigeningswet ter voor- Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
koming van vasthouding en pr(jsopdrijving en Han·del te benoemen deskundigen of scheids
van waren, door de daarmede belaste organen lieden is opgedragen, treedt voor· het_ beroep 
gedaan, alsmede over de vaststelling der schade- op de deskundigen of scheidslieden het beroep 
loosstelling, ingevolge deze wet of de Distric op het bevoegde distributiegerecht in de plaats. 
butiewet 1916 verschuldigd; In zoover het geschil niet binnen de rechts
. 3. ·de besluiten, handelingen en weigeringen macht van de distributiegerechten ligt, blijft 
(om te besluiten of te handelen), in de uitvoe- de beslissing aan de deskundigen of scheids
ring van de Nood-B~schwet, van de wet van lieden voorbehouden. 
23 Februari 1918 (Staatsblad no. 133), gelijk 12. . Ten behoeve van den Staat worclt van 
die is gewijzigd bij de wet van 18 Juni 1918 den klager, die bij een distributiegerecht van 
(Staatsblad n°. 425), houdende ·bepalingen eersten aanleg beroep · of bij het Centraal 
betreffende het slachten van dieren, en van de Distributiegerecht beroep of hooger beroep 
claarop berustende regelingen door de daaniiede instelt, een gri(fierecht geheven van onder
belaste organ.en genomen, verricht of uitge- scheidenlijk 10 en 50 gulden. 
'i'proken; Door openbare lichamen (den Staat inbe-

'4. de besluiten, handelingen en weigeringen grepen) is griflirecht niet vers~huldigd. 
(om te besluiten of te handelen), in de uitvo·e- Onvermogenden zijn van het, betalen van 
ring van de Scheurwet 1918 (Staatsblad no. 503), griffierecht vrijgesteld. De distributierechter 
en van de daarop berustende regelingen door de van eersten aanleg of de voorzitter van d~ 
daarmede belaste organen genomen, verricht distributiekamer van het Centraal gerecht 
of nitgesproken. beslist over het geldelijk onvermogen v;n den 

· Beroep kan worden ingesteld op gro1id : klager. 
1. dat de besluiten, handelingen en weige- Het beroep of het .hooger beroep van den 

ringen ( orri te besluiten of te handelen) on wet- klager, die het verschuldigde griflierecht niet 
tig zijn ; voldoet, is niet ontvankelijk. 

2. dat zij steunen op het aanwezig zijn va~ De griflier stort het griflierecht in 's Rijks 
feitelijke omstandigheden, welke in werkelijk- kas. 
heid ·niet . be~taan ; . Afdeeling 2. Van he t instellen van beroep. 

3. dat bij het nemen, verricliten of uit
spreken van besluiten, handelingen en weige
ringen (om te besluiten of te handelen) het 
orgaan van zijne bevoegdheid kennelijk. eeri 
antler gebruik heeft gemaakt _dan tot de doel
eiriden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven. 

9. Algemeen verbindende vo6~schriften zijn 
nie~ besluiten in den zin van het voorgaand 
art1kel. . • . . · 

10.. Een orgaan wordt geacht het nemen van 
een besluit of het verrichten van,eenc handeling 
te weigeren; indien het binnen den. daarvoor 
bepaalden tijd_of, waar eene tijdsbepaling ont
breekt, binnen redelijken tijd een verplicht 

13. Bevoegd tegen een besluit, eene lmn
deling of eene weigering als in artikel 8 bedoeld, 
beroep in ·te stellen, is ieder bijzonder persoon 
die, of ieder openbaar lichaam (de Staat inbe
grepen), dat door het aangevallen besluit of 
!fe aangevallen handeling of weigering recht
streeks in zijne belangen wordt getroffen. 

Voor_ den Staat stelt de J\,finis~er w:ien het 
aangaat, voor _het openbaar lichaam het dage
lijksch bestuur, of, waar dit ontbreekt, het 
bestuur het beroep in. 

14 . . Bevoegd. tegen een besluit als in arti
kel 8 bedoeld, dat in administratief beroep 
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genomen' is, beroep in te stellen is enkel hij [ 20. 'Organ~n wier zetel niet door wet of 
die de bevoegdheid bezit · het administratief I wettelijk voorschrift is· aangewezen, worden 
beroep' in te stellen. geacht hunnen zetel te hebben in de gemeente, 

Niet-ontvankelijk is het beroep tegen be~ waar zij hunne ambtsverrichtingen regehnatig 
sluiten, tegen welke · administratief beroep plegen te vervnllen. 
openstaat-cif heeft open gestaan. •21. Het beroep tegen besluiten · en weige-

15. In het geding, ontstaan door het in- nngen, als in artikel 8 bedoeld, wordt ingesteld 
stellen van· beroep, is•: binnen veertien dagen na den dag, waarop het 

klager, degene die het beroep heeft·ingesteld; besluit genomen of de weigering uitgesproken is. 
verweerder, het ·orgaan, tegen welks besluit, In de gevallen, in artikel 10 bedoeld, loqpt 

handeling of weigering het beroep is ingesteld. de termijn van veertien dagen van het tijdstip, 
16. Besluiten, handelingen of weigeringen, waarop de weigering geacht wordt uitgespro

namens of-in opdracht van een orgaan geno- ken te zijn. 
men, verricht of uitgesproken, worden geacht Het beroep tegen handelingen, als in artikel 8 

geno1nen, verricht of uitgesproken te zijn door bedoeld, wordt ingesteld binnen eene maand, 
het orgaan, in welks opdracht of namens ·het- te rekenen van den dag der handeling. 
welk is geh~ndeld. , • · Niet-ontvankelijk is het beroep, ingesteld 

-17. Indien een orgaan, tegen welks besluit, ·tegen besluiten, die v66r de invoering van dit 
handeling of weigering beroep is ingesteld, Reglement zijn genomen. Ten aanzien van 
ophoudt of opgeho)lden heeft te bestaan, kan besfo.iten, in administratief beroep genomen, 
de rechter vocir wien de zaak aanhangig is, te beslist de dag, waarop het besluit in eersten 
allen tijde, voor zooveel noodig; bij beschikking aanleg is genomen, · over de <intvanke~jkheid 
een antler openbaar orgaan · aanwijzen om ten ~an het beroep. 
name van den ve:rweerder op te treden. Voor zoover eene handeling strekt ter uit-

'De aanwijzing geschiedt in overleg met den voering van een besluit,is het tegen de hande
~Iinister, hoofd van een departement van alge- ling gericht beroep in ·geen geval ontvankelijk, 
meen bestuur, wien het aangaat. indien niet tijdig tegen het besluit beroep is 

18. Indien Wij · ·als verweerder optreden, ingesteld, of het besluit v66r de 'invoering van ' 
worden ·Wij door 'den· Minister wien, ·of 'door dit Reglement is genomen. 
de ~Iinisters wie het aangaat, vertegenwoor- 22. Indien een beroep na afloop van den 
cligd. daarvoor bepaalden termijn is ingesteld, houdt 

Indien een orgaan van openbaar gezag, dat het gerecht- het verzuim voor geclekt, mits de 
een college is, als partij optreedt, ·word~ het klager ten genoegen des rechters aantoont, het 
door zijnen voorzitter vertegenwoordigd. beroep zoo spoedig te hebben ingesteld, als h,ij 

Een college is evenwel bevoegd aan een zijner dit redelijkerwijs heeft kunnen doen. 
leden de vertegenwoordiging in bepaalde 23. Het beroep wordt ingesteld door het 
recht'sgedingeh of 'bepaalde soorten van. rechts- inzenden van een klaagschrift ter griffie van 
geclingen op te dragon, · het bevoegd gerecht. 
· Ook vertegenwoordigers kun:nen bij ge- ·Bij het klaagschrift wordt een gewaarmerkt 
machtigcl'e procedeeren. afschrift overgelegd van het besluit, waartegen 

19. Het beroep tegcn besluiten, handelin- het beroep gericht is. · · 
gen eh weigeringen, als, in artikel 8 bedoeld, Een tegen een · deel 1van een. besluit·, eene 
wordt ingesteld bij het distributiegerecht, handeling of eene weigering ingesteld beroep 
binnen welks rechtsgebied zich de· zetel· be- wordt geacht tegen het geheele besluit, de ge
vinclt van het orgaan, clat het besluit gehoinen, heele handeling of weigering gericht te zijn. 
de ha.ndcling verI'icht of de weigering uitge- Het beroel) ·mist schoi.-sende kracht. 

sproken heeft. 
Het beroep tegen besluiten, in administratief 

beroep genomen, wordt in:gesteld bij het_gerecht, 
bim1en 'welks rechtsgebied zich de zetel·bevindt 
,·an het orgaan, tegen welks besluit, hailde-· 
ling of weigering · administratief beroep in:ge
steld is. 

Indien geen antler distriblitiegerecht van 
eersten aanleg bevoegd is, neemt·dat t.e Utrecht 
van het berciep kennis. 

Afdeeling 3. Van de oenanaei-iny van nei 
geding in eersten aanleg. 

·24. Op .de behandeling van distributiezaken 
vinden de artikelen 49, 50, ·53, 54, lid 1-3, 
55 tot en met 6'1; 62, lid 1, 2 en 4, 64 tot en met 
76, 80, lid 1, 4:en 5, 81, 1id 1, 82 tot en wet 90, 
91, lid 'i, 2, 3, 4, 6' en 7, 92, 93, 94, lid l, 95 tot 
en met 98, '100; 101, ·102, 103, lid l, 2 en 3, 
104 tot en met 117 'der Beroepswet, benevens 
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de ter uitvoering claarvan uitgevaardigde voor- i den ,de betaalde griffierechten en de kosten_ v;a.n 
schrifteU: overeenkoi;n,stige ·toepassing, met den ,verplichten rechtsgeleerden ra.adsman, 
<lien verstande : voor ~oover die t'er zake van het opstellen eh 

1 °. dat het In de artikelen 90, 94·en 1 6 der oriderteekenen van het klaagschrift en· het 
Beroepswet omtrent de Rijksverzekeringibank verzet verschuldigd zijn. · 
bepaalde voor den verweerder geldt ; 25. · Indien de zaak voor · den Centralen 

2°. dat het klaagschrift en het verzet door Raad van Beroep. (Centraal Distributiegerecht) ' 
een advocaat of een· procureur onderteekend dient, vinden tevens d\J artikelen 121 tot en 
moet worden, tenzij een op~nbaar lichaam met 124 der Beroepswet overeenkomstige toe-
( de 'Staat inbegrepen) het beroep instelt; passiI1g, ,1 

3·o_ dat het klaagschrift, indien het bij een Indien de zaak voor een gerecht van eersten 
·onbevoegd gerecht is ingediend, onverwijld aanleg dient,-oefent de distributierechter tevens 
naar het bevoegd gerecht· wordt ,gezonden, en de aan den voorzitter toegekende bevoegd
geacht wordt op. den dag, waarop het bij het heden •uit. 
eerste gerecht is ingediend, bij' het bevoegde Indien een lid , (plaatsvervangend lid) van 
gerecht te 'zijn ontvangen ; · een gerecht van cersten aanleg gewraakt wordt 

-!0 • dat de voorzitter aan alle .organen van of zich verschoont, oordeelt een der andere 
openbaar gezag mag vragen, binnen eeri door !-leden (plaatsvervang~nde leden) over de wra
hem te bepalen termijn, inlichtingen te ver- '· king of de verscihooning .. 
scha.ffen, die voor de afdoehing van de zaak Het ·lid (plaatsvervangerid lid), dat in eene 
van belang kunnen zijn; ·zaak ingevolg~ opdracht voorbereidend onder-

·50. dat de voorzitter bevoegd is ·te bepalen zoek heeft verricht, niag de zaak niet ter 
<lat contra-memorien niet zullen warden in- terechtzitting behandelen. 
gediend; 

Afdeeling 4 Van het geding in hooger beroep. '6°. dat het gerecht bevoegd is samenhan- , : 
gentle zaken te voegen en gevoegde zaken te 26. Ieder der partijen is bevoegd tegen een 
_splitsen; door een distributiegerecht van eersten aanleg 

7°. dat de voorzitter eenerzijds niet aan gewezen eindvonnis hooger beroep in te stellen. 
districtshoofden der arbeidsinspectie en antler- Tegen vonnissen, die niet zijn eindvonnissen, 
zijtls ook aan le den en plaatsvervangende leden . kan slechts tegelijk met het beroep tegen 'het 
van distributiegerechten van eersten aanleg eindvonnis hooger beroep wortlen ingesteld. 
voorbereidend onderzoek kan opdragen; Een tegen. een deel van de uitspraak •inge-

80. dat de voorzitter de terechtzitting steld ·beroep wordt geacht tegen de geheele 
buiten de standplaats mag beleggen, inits hij uitspraak gericht te zijn. 
·daarvan aan de partij~n- tegel\ik met de dag- Het hooger beroep wordt 1ngesteld binnen 
bepaling doe ·kennisgeven, en, dat de op het veertien dagen ·na Beni dag, waarop de aan
geding betrekking hebbende stukkeil ·ook_ in gevallen ultspraak gewezen is. 
dit geval enkel ter griffie van het :gerecht ter · Het hooger beroep wordt ingesteld door het 

. kostelooze inzage van · de belanghe b beU:den inzenden van -een beroepschrift ter griffie van 
worden nedergelegd ; · den Centralen Raad van Beroep ( Centraal 

90, dat het gerecht zich er toe moet bepalen Distributiegerecht). 
de a.angevallen besluiten, handelingen:en wei- 27. De behandeling •in hooger beroep ge

. geringen te vernietigen, en den verweei:der voor schiedt als in eersten aanleg, behoudens de 
zoO\-eel noodig te veroordeelen om te ·doen of afwijking onder nos. 1, 2 en 3 van artikel 120 
te besluiten hetgeen deze ingevolge wet of wet-

1 
der Beroepswet bepaald. 

telijk voorschrift doen of besluiten moet, be- i De artikeleri 125 en 126 der Beroepswet 
houdens zijne bevoegdheid, indien het te nemen j vinden overeenkomstige toepassing. 
besluit eene geldelijke aanspraak betreft, dit ! 
besluit in zijne uitspraak vast te stellen ; 

10°. dat, indien de vaststelling der schade
loosstelling niet overeenkomstig de· voorschrif
ten der wet is tot stand gekomen, het gerecht 
beveelt, da.t zij alsnog, met inachtnemirig van 
zijne uitspraak, plaats vinde ; 

11°. dat behalve·de·in artikel·60, lid l; der 
Beroepswet bedoelde keisten ook vergoed war-

. I 

Slotbepalingen. 

28. De in artikel ·8 bedoelde besluiten en 
-weigeringen moeten met redenen zijn omkleed. 

In zoover administratief beroep tege'n de 
besluiten, 'handelingen en weigeringen, in 
artikel 8 bedoeld, openstaat, is ieder bijzonder 
persoon die, of ieder openbaar lichaam dat 
(de Staat inbegrepen) door het besluit of de 
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_ weigering rechtstreeks in zijne .belangen. wordt 
- getroffen, bevoegd' administratief ber_oep in 
te stellen. 

· 29. Als getuigen mogen ter terechtzitting 
_ of iii het voorbereidend onderzoek niet warden 
gehoord de organen, die de aangevallen. be
sluiten, handeliiigen of, weigeringen hebben 
genomen, verricht 'of uitgesproken beneveris, 
indien administratief beroep is ingesteld, die 

twelke in ·de lagere administratieve inELtantie 
hebben besloteri, gehandeld of geweigerd. 

30. · Ministers, hoofden van een departement 
van algemeen bestuur, mogen alleen krachtens 
bevel of met verlof van het gerecht, "ter terecht
zitting of in het voorbereidend onderzoek, 
a.ls getuige of als partij in persoon warden op
geroepen., 

De beslissing, -waarbij,.het gerecht de qproe
ping beveelt of het verlof tot de oproeping 
verleent, · vermeldt de- bijzondere gronden. voor 
de oproeping benevens de vraagpunten, _waar
over het verhoor zal loopen._ Een afschrift 
van dez_e beslissing wordt. bij de oproeping' 
ge_voegd. 

De -opgeroepen Minister verstrekt;zoo spoe
dig mogelijk, schriftelijk de gevraagde inlich
tingen, tenzij _ hij verkiest aan de oproeping 
gevolg te geven door zijne verklaring mondeling 
af te leggen:· _ 

31. Hoofdambtenaren, ressorteerende onder· 
het hoofd· van eeri •departement van algemeen 
bestuur, mogen alleen krachtens_ bevel of met 
v:erlof van het gerecht- ais getuige ter .terecht'. 
zitting of, in het voorbereidend onderzoek, 
buiten 's-Gravenhage warden. opgeroepen. 

De beslissing, waarbij het gerecht de oproe
ping, beveelt of verlof tot de oproepi:ng- ve_r
leent, vermeldt de bijzondere gronden voor de 
oproeping ter terechtzitting of, in het · voor
bereidend onderzoek, buiten-'s-Gravenhage. 

Het bevel of het verlof wordt alleen gegeven 
of verleend, indien uit een verhoor voor den 

_leider van voorbereidend onderzoek te -'s-Gra
venhage is gebleken, dat verhoor· ter terecht
zitting of, in het voorbereidend onderzoek, 
buiten 's-Gravenhage onvermijdelijk is. 

Het betrokken hoofd van het betrokken 
departement 'van algemeen, bestuur wijst, bij 
_besluit, de ambtenarei:t aan, te wier aarizien 
de eerste drie leden van dit artikel toepassing 
vinden. 

32. - De griffier geeft van ieder · ingesteld 
beroep of hooger beroep onverwijld kennis aan 
den Minister, hoofd van_,een departement van· 
algemeen bestuur, wien het aangaat. 

Hij zendt van iedere einduitspraak onver-

'wijld een afschrift aan den .Minister, hoofd v_an 
een departement van algemeen best'uur, wieii 
het aangaat. · -

- 33. Onder de gerechten, in art. 100, -onder 
a, van de Registratiewet 1917 b_e'doeld, zijn de 
distributiegerechten begrepen. ' 
--34, Dit reglement treedt in -werking 'op 

een door Ons te 1:iepalen tijdstip. 
Onze Minister van -Justitie is belast met_ 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afsclirift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2lsten October 1918. 
WILHELMI}l' A. 

De j]finister van Justitie, HEEMSKR\1k . 

. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. -vA:i,, IJs_sELSTEIJx. 

( Uitgeg. 24 Oct._ 1918.) 

-21 October 1918. ARREs'i_• van den Hoogen Raad. 
Tengevolge van 's Hofs feitelijke beslis

sing is bewezen verklaard, niet dat de M_i: 
nister bij die ~eschikking de tarwe van be
klaagde heeft in bezit genomen, maar dat 
de Minister aan de verboLJ-wers een gebod 
heeft uitgevaardigd in het belang eener 
goede distributie van tarwe om dit·product 
onder zich te · hou\J.en in afwachting van 

· een feitelijke inbezitneming., 
Onder_ .,maatregelen" in art. 16 Distri

butiewet 1916 moeten warden v_erstaan 
de zoodlmige als waartoe de Minister be-

' voegd is. , 
De in genoeind gebod vervatte beperking 

van het hes~hikkingsrecht der verbouwers 
over hun tarwe is krachtens art. 625 B. W. 

· slechts geoorloofd te achten, wanneer de 
.bevoegdheid daartoe wordt ontleend aan 
eenige wet· of openbare· verordening; daar
gesteld door ioodanige macht, die daartoe 
volge]!s de Grondwetde bevoegdheidheeft. 

N och in de DistribU:tiewet noch ~lders 
is aan den,Minister zoodanige bevoegdheid 
toegekend. -

(Distributiewet 1916 art. 16.) 

- Voorzi-tt.P.r :, Mr. S. Gra.tama. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, J. A.~'\. Bosch, 
A. _Fentener van_ Vlissinge1;1 en J. Kosters. 

• De Procureur-Gerieraal bij het Gerechtshof' 
te 's-Gravenhage, requirant van _ -cassatie 
tegen: een arrest van dat Gerechtshof van den 
eersten Mei 1918, :waarbij in hooger beroep 
werd bevestigd een-vonnis van de Arr.-Recht
bank te Zierikzec: ~an 22 Maart 1918, bij hetwelk 
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C. P. 'l'. enz. werd schuldig verklaard aan : 
het opzettelijk een maatr~gel door den ~Ifnister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel genomen 
in het belang der Distributie verijdelen, - -en 
met toepassing van artikel 16 der Distributie
wet 1916 en art. 23 Sr. werd veroor

0

deeld tot 
eene geldboete van v(jftig gulden en eene 
maand vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Advocaat-Gene.raal Mr. 
nesier. 

13ij het in eersten aanleg gewez~n vonnis, 
door het hestreden arrest bevestigd, 1s de be-, 
klaagde veroordeeld ter zake van liet daarbij 
bewezen verklaarde; dat hij n.1. .omstreeks 
11.l Januari 1918 in de gemeente Oud-VoRsemeer, 
nadat door den Minister van Landbonw, 
Nijverheid en Handel bij zijne hcschikking 
van den 19 Juli 1917, bekend gemaakt in de 
Nederlandsche Staatscourant van <lien dag 
n°. 167, de geheele oogst 1917, waaronder 
ook tarwe, van· inbezitgenomen, opzettelijk 
een hoeveelheid van die door hem en zijne 
moeder, cle weduwe W. Timmermans, ¥erbouw
cle tarwe van dicn oogst 1917 in vier zakkcn 
naar den korenmolenaar A. Goedegebuure 
ter vermaling tot eigen gebruik heeft vervoerd 
en alzoo opzettelijk den bovenomschreven, door 
voornoemden · Minister in het oelang der 
clistributie van goederen genomen maatregel, 
heeft verij deld. 

Tot goed verstand der zaak dee! ik hier de 
beschikking van den ~Iinister nagenoeg in haar 
geheel mede. Zij luidt: 

· ,,De Minister van Landbouw,' Nijverheid en 
Handel maakt bekend : 

dat door hem in bezit genomen is of zal ge
nc:imen worden op het tjjdstip,·· waarop het 
oogsten is aangevangen of zal aanvangen, de 
totale opbrengst van de navolgende gewassen 
van den oogst 1917 : winte:rtarwe, zomertarwe, 
spelt enz ..... kanariezaa<l; dat in elke 
provincie een regeerings-commissaris voor de 
Rijksgraanverzameling belast is met de inbe
zitneming en inzameling van genoemde pro
ducten; 

dat hij belanghebbenden met natlruk er 
op wijst, dat het verbruik of de aflevering 
van deze producten aan andere personen dan 
bedoelden regeerings-cm;nmissaris voor hen 
de meest ernstige ge'volgen na zich zou kunnen 
sleepen: en zij zich bloot stellen aan strafrechte-
1\jke vervolging'." 

Bij het · bestreden arrest Jegt het Hof niet 
alleen deze beschikking, doch ook - en dus 
feitel\jk onaantastbaar - de telastelegging, 

I 

waarin zij is aangehaald, z66 uit, dat de bekend-
making van den Minister, dat door hem de 
opbrengst, van zekere gewassen van den oogst 
1917 is (of zal worden) in bezit genomen, alleen 
de beteekenis had van een gebod aan de ver
bouwers van zoodanige gewassen om de (te 
distribueeren) opbrengst daarvan onder zich 
te houden ten behoeve en in afwachting van 
de nader door hem, Minister, na het oogsten 
overeenkomstig de bepalingen der Wet van 
3 Augustus 1914 (S. 351) te doen·plaats hebben 
feitelijke inbezitnemirig. Deze inbezitneming 
was dus volgens het Hof niet eene die feite- r 

lijken eigendomsovergang op den staat ten 
gevolge had, doch slechts een soort .algemeen 
beslag, op den oogst 1917,gelegd, en de verijde
ling van dit beslag door het vervoeren der 
tarwe ter vermaling tot eigen gebruik zou het 
strafbaar feit nitmaken. 

Bij tijdig ingediende memorie voert hiertegen 
de heer eischer, die reeds- bij zjjne vordering 
getoond had het met yens te zijn met de op
vatting, dat door 's Mirnsters beschikkmg 
eenige ,,inbezitneming'.' in• den zin der Distri
butiewet 1916 zou hebben plaats gehad,. als 
cassatiemiddel aan : 

,,Schending, immers verkeerde toepassing 
van de artt_. 9sub 2 en 16 der Distributiewet 
1916in v.erbandmet art. 1 der Wet van 3 Augus
tus 1914 (S. 3151) en de Beschikking van den 
Mmister van Landbouw- Nijverheid en Handel 
v.an 19 Juli 1917, bekend gemaakt in de Ned. 
Staatscourant van <lien dag en datum n°. 167, 
benevens van de artt. 214, 216, 239 en 247 Sv. 
en van art. 1 Sr., door gemelde Bekendmaking 
aan te nemen als een maatregel, bedoeld bij 
art. 16 ·der Distributiewet 1916." 

Volgens art. 92 der Distributiewet 1916 is 
de Minlster bevoegd, alle goederen, waaroll1c
trent ingevolge art. 91 o_f art. 5 opga.ven worden 
gevorderd, in bez1t te nemen, en wel 9vereen
komstig de bepalmgen der wet van 3 Augustus_ 
1914 S. 351. Tegen verijdeling . o. a. van 
zulk eene inbezitneming, d. i: tegen het krachte
!oos maken daarvan door daaraan het qeoogde 
gevolg te ontnemen, bedreigt art. 16 straf. 
Ten einde te bepalen wat onder ,,in bezit
nemen" moe.t worden verstaan, dient te worden 
teruggegrepen naar de Wet van 1914, ·waarnaar 
art. 92 verwijst, en die zelve eene wjjzigingswet 
is van de Onteigemngswet. In deze Wet van 
1914 wordt ·aan de burgemeesters de bevoegd
heid gegeven onder. meer levensmiddelen, in 
de gemeente aanwezig, onmiddellijk en zonder 
eenige formaliteit in bezit te nemen (art. 
76a, in de onteigeningswet ingevoegd). Deze 
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jnbezjtnemjng lejdt volgens betzelfde artikel 
tot bescbjkhlng over· de levensmiddelen door 
djstributie_ onder de bevolldng en' kan -dan 
ook slechts voorkomen worden, doordat de· 
bonder zich bereid verklaart, ze zelf onder de 
bevolking te distribueeren. Hieruit volgt; 
dat de ·inbezitneming eigendomsovergang aan 
den Staat medebrengt, hetgeen "trouwens in 
overeenstemming is met bet beginsel van 
art. 151 3e lid der Grondwet, nader uitgewerkt 
in art. 73 der Onteigeningswet, dat ook van 
inbezitneming sprekende, bieraan uitdrukkelijk 
eigendomsovergang verbindt (zie arrest Hof 
's-Hage 22 April· 1918 W. 10242 N. J. 1918, 
bladz. 889, Red.). Natuurlijk is niet uitge
sloten, dat de inbe~itgenomen goederen voor
loopig in handen· van den vroegeren eigenaar 
worden gelaten; deze worcit dan, echter houder 
voor den Staat. Gelijk voor iedere inbezit
neming een daad noodig is, waardoor men de 
zaak ,,onder zijne inacht · brengt" (art. 594 
B. W.), -is ook inbezitneming in laatstbedoelde 
vorm ·met de daaraan verbonden ejgendoms
overgang -niet denkbaar, zonder dat de Burge
meester of iemand namens hem zich bij den 
houder der goederen vervoegt, om haar te 
bewerkstelHgen. Dat deze gedachte bij den 
wetgever voorzat, blijkt ook nit art. 79e : 
v66r de inbezitneming kan uitlevering gevorderd 
worden (bij wejgering waarvan de eerste zinsne
de van art. 184 Sr. op den houder toepasselijk 
zou warden) en hierbij is wederom noodig, dat 
de Burgemeester zich bij den houder vervoegt. 
Eene inbezit~eming uit de verte b:ij algemeene 
bekendmaking zou slechts kunnen leiden tot 
een daarop volgend bevel tot uitlevering ; 
dat de wetgever zich dit bevel slechts als 
aan de inbezitneming voorafgaand voorstelt, 
wijst dus op eene persoonlijke inbezitneming. 
Voorts is voor inbezitneming noodig, dat de 
goederen als zoodanig een zelfstandig bestaan 
hebben. _Toekomstige goederen kunnen niet 
worden ,,in bezit genomen". 

01i dezelfde wijze als de Burgemeester krach
tens art. 76a der Onteigeningswet, kan de 
l\rlinister krachtens art. 92 der Distributiewet 
1916 goede:i:en, waarvan in verbanci met de 
voorgenomen distributie opgave is gevorderd, 
bij gelegenheid _van die opgave (of later) in 
bezit nemen. Hij behoE>ft dit natuurl:ijk niet 
zelf te doen, do<>h kan met deze werkzaamheid 
ook fft/-<leren b. v. den regeerings-comm1ssaris 
voor de ri5ksgraanverzameling of den Burge
meester belasten. Deze personen zullen z10h 
dan echt.er om in de !ijn der Onteigenmgswet 
t,e blijven, bij den hcuder der goed, ren moeten 

vervoegen, om die , onder _ hnnne macht ·te 
brengen, zjj het dan.09k datzij diP PiEt dadelijk 
behoe;.en weg te voeren, doch ze, bij den 
houder kunnen faten. En in i()der geval 
ln1nnen zjj s]echts reeds beRtaB,nde goederen 
in bezit nemen. Zie over een_en antler ook_ de 
bijdrage van :Mr. J. H. Mnnmck in W. 102(,8. 

In het onderhaVJg gedi.rig 18 - ofschoon bij 
de behandeling voor het Hof wel iets van eene 
feitelijke mbezitneming is aan den dag geko
men - niet :rn.eer te lastegelogd en bewezen 
verklaard, dan dat beklaagde's tarwe bij 's Mi

, nisters beschikldng, ,n de Staatscourant bekend
gemaakt, is ,,in bezit geriomen", dat is - naar 
de ,uitleggmg van het Hof - in het algemeen 
beslag op den nog verwacht wordenden oogst 
begrepen. Deze beschikking behelst dan ook, 
behalve wat de iVIinister mettert\id doen 
zril en 6ene bedrern;mg met strafvervolging 
tegen wie de producten zelf zou verbruiken 
of aan derden zou aflev·eren, slechts een papieren 
inbezitneming van· ecn op 19 Juli nog niet 
bestaanden tarweoogst, welke in de beschikking 
zelve wordt gesteld tegenover de daarin 
aangekondigde fe,tel\jke inbezit,neming en 
inzameling door den regeerings-comm.issaris. 
Zulk eene pap1eren inbezitneming van nog 
niet bestaande goederen, waartoe - ,irtdien 
mijne voorafgegane uiteE.nzetting juist i~ -
art. 92 <ler Distributiewet 19Hl den_ Mm1der 
niet bevoegd verklaart, k~n echter op haar 
zeive rechtens geen gevolgen' hebben : daar.rnt 
vloe1t niet alleen geen eigendoms- doch oak 
geen bezitovergang voort. Het was clan. oak 
voor den beklaagde niet mogelijk aan die inbe
zitneming eenig gcvolg te ontne1nen en wanneer 
het Hof niettemin bewezen vfi'rklaart, dat. hij 
door het ve:rvoeren der ta.rwc J}aar .den moh,n 
dP ml:>ezitneming door den Minist.er hsdt 

, verijdeld, kan ik hierin niets antler~ zien clan 
een verkeerde waard'lermg van <lit vervoer, 
gevolg van cen orijuiste opva_tt_ing - van de 
bevoegdheden, · welke Ert. 92 aan den Minister 
verleent, en niet eene feiteljjke en dus_ in cassat,ie 
te eerbie<li~en besEssing. · 

Wat feitelijk bewe.zen 1s verklaanl was duR 
k.ra!'htens art. 16 der Thstributiewet 1916 niot 
strafbaar en het voorgestelde cussatiemiddel 
is gegrond. Ook. is op het bewezenverklaa-rde 
geen andere strafbepaling :toepas~elijk. 

Ik concludeer ·mitsdien:, dat hot bestreden 
arrest en ht tc daarbij bevestigde_ vonnis _ zullen 
worden vernietigd, voorzooveel'daarbij aan. het' 
bewezen verklaarde de benaming is gegeven 
,,opzettelijk een maatregel, door den "Minister 
van Landbouw, Nijverheid en H_andel genomen 
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in het belang dor distributie van goederen 
verijdelen", en de beklaagde te dier zake 1s 
veto~rdeeld, en dat deze te dier zake van alle 
rechtsvervolging zal _warden . ontslageh. 

:Qe Hoage Raad, enz. ; 

,Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Bosch. · 

Gelet op het middel . van cassatie, door 
den requirant. voorgesteld bij memorie : (zie 
concl. Adv.-Gen.); 

Q., dat bij het bevestigde vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, ten laste. 
van gerequireerde, wettig en ,overtuigend b~wec 
zen is verklaard, dat enz. (zie concL Adv.-Gen.); 

0., dat het Hof bij zijne bevestiging van 
het vonnis, waarbij die feiten bewezen en 
strafbaar W(lrden verklaard, heeft ov.erwogen, 
dat daarin,• zoo goed- als in~ de inleidende 
dagvaarding de woorden ,,in bezit genomen", 
de beteekenis hebben ,,van.een gebod van den 
Minister aan de. verbouwers van zoodanige 
gewassen om de (te distribueeren) opbrengst 
daarvan (levensmiddelen) onder zich te houden 
ten behoeve en in afwachting van .de nader 
door hem, Minister, na het oogsten overeen
komstig de bepalingen der wet van ,3 Augustus 
1914 (S. 351) te doen plaats hebben, feitelijke 
inbezitneming en terecht de Rechtbank heeft 
gemeend, dat de verbouwer, die in strijd met 
zulk een, hem bekend gebod over de opbrengst 
of een deel ,van. de opbrengst van zulke do.or 
hem · verbouwde gewassen, desniettemin tot 
eigen verbri1ik beschikt, op.zettelijk con ·maat
regel in het belang van·de distributie van goe
deren,. genomen, verijdelt ;" 

.0., alsnu dat bij de. beoordeeling van het 
voorgestelde middel in het oog moet warden 
gehouden, dat tengevolge van 's Hofs foitelijke 
beslissing is bewezen v1:rklaard,_ niet dat de 
:Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
bij en door zijne in de 'aankl~cht aangeduide 
beschikking oo.k de tarwe des gerequireerden 
krachtens art. 9 2°. dor Distributiewet 1916 
overeenkomstig de bepalingen der Wet van 
3 Augustus 1914 (S. 351) in bezit heeft geno
men, maar dat de .Minister bij die beschikking 
in het. belang eener goede distributie van 
tarwe, aan de verbouwers daarvan een gebod 
heeft uitgevaardigd om hun p;roduct onder 
zich te houden in afwachting van eene feitelijke 

. inbezitneming als ·bovenbodoeld; · 
0., dat mitsdien moet warden onderzpclit 

of, in het bijzonder krachtens de Distributie
wet 1916, het handelen in strijd met zoodanig 
gebod strafbaar is ; 

0., dat die strafbaarheid alleen zou kunnon 
rolgen uit art. 16 der laatstgenoemde wet, dat 
strafbaar stelt .~nder meer het opzettelijk 
verijdelen van niaatregelei;i door den llfiriister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel in het · 
belang der, distributie van goederen genomen, 
waarbij dan onder- ,,maatregelen" moeten, 
warden· verstaan. de zoodanige .a[s waartoe. die. 
Minister bevoegd i~ ; 

0., dat• het, gebod aan de verbouwers antler 
andere van tarwlcl om hunne productje daarvan 
voor onbepaalden tijd onder zich te houden, 
inhoudt eene zeer 3,anzienlijko beperking van 
hun be)lchikkings1;ccht over die tarwe, hoedanige · 
beperking krachtcns . art-. 625 B._ '\V. slechts 
geoorloofd. is te achten wanneer de_ be_trokken 
autoribeit de bevoegdheid daartoe ontleent 
aan eenige wet of openbare. verordening, 
daargesteld ·door zoodanige macht, die daartoe, 
volgens de Grondwet de bevoegdheid heeft ; 

0., dat noch m de Distributiewet 191.6, 
. noch in eenige andcre wet of wettelijke ver
ordening zoodanige bevoegdheid aan den 
Minister van Landbouw; Nijverheid en Handel 
is toeirekend, zoodat door de bestreden beslis
sing art. 16 der Distributiewet 1916 verkeerd is 
toegepast en art. 625 B. vV. is geschonden en 
dus het beroep is gegrond; 

Vermetigt het arrest van het, Gerechtshof 
te 's-Gravenhage van 1 Mei 1918, alsmede het 
darbij bevestigde .vonnis de Arr.-Rechtbank te 
Zierikzee v'an 22 Maart 1918, doch alleen voor
zoover daarbij de bewezen verklaarde feiten 
zijn gequalificeerd en-te dier za;ke straf is opge
legd; 

Rechtdoende · krachtens' art. 105 R. 0. 
0ntslaat den gerequireer'de ter ·zake van de 

bewezen · verklaarde feiten ·van alle rechts'ver-
volging. (N. J.) 

21 October 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
N ergens, ook niet in a_rt. 42 Wet 0orlogs

winstbelasting 1916, i~ aan den aa))gever 
de plicht opgelegd .om aan den Inspecteur 
nadere inlichtingen te geven. 

Art. 82 bevat dan ook niet'de strafrechte-_ 
lijke sanctie op .een elders in de wet gegeven 
gebod, doch beoogt den Inspecteur -te be
schermen. tegen opzettelijk bedrog en houdt 
te dien einde in een zelfstandig verbod. om, 
om inlichtingen gevraagd, opzettelijk den 
Inspecteur onjuiste inlichtingen te geven . 

Dit.verbod is algemeen en treft niet alleen · 
den aangever, maar iede_r, di,:i opzettelijk 
onjuiste inlichtingen geeft. . · 

(Wet 0orlogs_winstbelasting 1916 art. 82.) 
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·Voorzitter :· Mr. S, Gratama. 

. Rade~ ; Mrs."A. J. L. Nijpels, i A. A. Bos9h, 
A. P. L. ]'.f elissen en J. Kost~rs. 

De Procureur-Generaal bij het Gerechtsho{ 
te Amsterdam, requirant van cas_satie· tegen een· 
.arrest van het Gerechtshof aldaar van 2 Mei 
1918 (zie kaartregister N. J. art. 82 Wet 
Oorlogswinstbefasting 1916, Besl. Strafr. 62, 
n°. 2, Red,) voor zoover hij daarbij in hooger 
berciep, n:a vernietiging van het vonnis ·d.er_ 
Arr.-Reclitbank te Amsterdam van 21 Decem-· 
ber 1917 (:r:i'. J. 1918, bladz. 270, Red.) werd 

·ontslagen van alle rechtsvervolging. _(Geplelt 
door J\fr. L. van Gigch te Amsterdam).· 

Conclusie ,van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

· Bij het bestreden arrest is_ de ·beklaagde 
on~slagen van alle rechtsvervolging ter zake 
van het. hem te laste gelegde en bewezen ver
klaarde ~pzettelijk. geven van onjuiste ,inlich
tingen, toen de Inspecteur der Directe • Belas
tirigen' naar aari.leiding van de aangif~en voor 

. de oorlogswinstbelasting van twee personen, 
'hem als den geri:tachtigde van die personen, 
hierover inlichtingen vroeg. Het Hof obrdeelde 
<lit niet strafbaar,. daar toch onder ,,hij die 
door den . Inspecteur daarnaar. gevraagd op
zettelijk onjuiste inlichtingen geeft," in art. 82 
der Wet· op de. Oorlogswinstbelasting ·19\6' 
a Ileen. zou zijn te :verstaan hij, die to_t het geven 
van inlichtingen verplicht is, d .. 'i. volgens 
art. 42,. waarop ,:trt. 82 de strafrechtelijke · 

-sanctie geeft, degene die een aangifte heeft 
gedaan en die. naar 's Hofs meening zijne ver
plichting en. de strafrechtelijke aansprakelijk
heid daarvoor _ niet op een gemachtigde kan 
ahventelen. . 

Bij tijdig ingediende memorie stelt de Heer 
:Eischer, dat bij deze beslissing zijn geschonden 
door niet-toepassing art. 82 zooev~il genciemd 
en door onjuiste to_epassing de artt. 247 en 
216 Sv. 

· Ook mij schijnt deze beslissing_ onjuist : art. 
82 toch luidt geheel algemeen voor alle opzette
lijk, · onjuiste inlichtingen, . gegeven, wanneer 
de lnspecteur ·a]s zoodanig die heeft gevraagd, 
-en de beperking, welke het Hof er aan verbindt, 
is in ·de wet niet terug· te vinden; Ongegrond 
is vooreerst de stelling, dat art. 42 den aangever 
tot het. desgevraagd geven van inlichtingen 
zou verplichten ; het geeft alleen. aan de ad
ministratie de bevoegdlieid hem hiertoe uit t~ 
noodigen,"' zulks in, .tegenstelling tot art. _66, 

'.-'\~Z) 
dat openbare ambtenaren verplicht tot het 
verstrekken tler door haa:r verlangde inlichtin
gen. Doch ook afge~ien van het bestaan dezer 
verplichting schijnt mij de beperking van art. 8,;l·_. 
tot eene sanctie op het verstrekken van onjuis~e. 
inlichtingen alleen door dell' aangever zelven ·, 
in strijd niet alleen met de· ;.lgemeene bewoqr-:. 
dingen doch ook met de kenlijke bedoeling van 
art. 82. De ;wet toch'kan niet bedoeld hebbeu·. 
het · geve;i. van onjuiste inlichti~gen 'door e~n ; 
gemachtigde, · ontduiking dus van het .doe!, 
waarmede art. 42 is geschreven, gemakkelijk 
te·maken. Hiertegen voert het Hoftevergeefs 
aan, dat art, 42 -het geven van de inlichtingen 

. door middel -van een gemachtigde niet kent, 
immers het verbiedt ook niet, daartoe van een, 
gemachtigde gebruik -te maken en bovendien , 
slaat de strafbedreiging vah art. 82 ook terug 
op art. 46, dat in•een antler stadium der werk_
zaamheden, die tot . de vaststelling van den 
belastingaanslag leiden, weL degelijk door e!'n 
gemachtigde verstrekte iri.lichtingen :kent. Juist 
met het oog op dergelijke gevallen zijn vermoe
delijk de bewoordingen yan· art. 82 zoo ruim 
gekozen. Wel leert -de- parlemrntaire geschie
denis der wet hieronitrent niets, ·doch in haar 
geest ligt zoodanige scherpe strafbepaling_zeker. 
In )let algemeen toch loopen hare voorschriften 
evenwijdig met die van de Wet op de ;Iri.kom
stenbelasting 1914; met dit onderscheid, dat 
aan de · belastingplicht\gEm het' vuur nader 
aan de schenen gelegd wordt. In laa~stbe
doelde Wet nu ;komen de artt. 70 en 74 voor, die 
met de"artt. 42 en· 46 van die op• de Oorlogs
winstbelasting overeenkomen'; daarentegen ont
breekt daarin een strafbepaling als .die· van .. 
meergemeld art. 82; dat derhalve· tegenover _. 
de Wet op de'Inkomstenbelasting te beschouwe11 ,: 

, is als eene verscherping, en waaraah ·niet weder · 
door eene beperking, welke de bewciordingen, _._ 
niet medeb:rengen, de_ meeste kracht behocirt,.., 
te worden ontnomen, 

Het midde! is derhalve· gegrond. Ik con- . 
cludeer, dat het bestreden arrest zal worden,: 
vernietigd, _voor zoover het bewezen verklaarde. 
niet strafbaar is verklaard en de beklaagde , • 
te dien aanzien van alle rechtsvervolging .is 
ontslagen ; dat hieraan alsnog de benamirig , 
z~l worden gegeven :, ,,door den Inspecteur der 
Directe Belastingen om inlichtingen gevraagd, 
opzettelijk onjuiste iri.lichtingen geven", • en 
dat de beklaagde te dier zake met aanhaling der 
artt. 41, 42, en 82 der Wet op de Oorlogswinst-
belastiri.g '1916 zal worden verooi·deeld tot eene 
gevangenisstraf .:van drie maanden. 
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De Hooge Ra.ad, ·enz. ; , I 
Gehoord het_ verslag van .di,n Raadsheer 

do.n aangever niet opleITT.ten a!),nzien van den 
In_specteur of de Commis~ie van aanslag ; 

Gratama; · dat dan ook art. 82 niet bevat de stra.frechte-
Gclet ·op het mid~el van cassatie, .door den lijke sanctie op een elders in de wet gegeven 

requirant ,voorgesteld .bij memorje: .(zie cone!. gebod, gelijk in het aangevallen arrest op den 
Adv.-Gen.); ' . voorgrond wordt gesteld, doch dat deze. wets-

0., dat het Hof bij het bestreden arrest, bepaling ·den In,specteur, de Commissio van 
na het beroepen 'vqnnis der Arr.-Rechtbank aanslag en· den Raad van Bero~p beoogt te 
van 21 December 1917 te hebben· vernietigd, beschermon · .tegen. opzetlelijk bedrog, en te 
op grond dat op onwettig bewijs was. recht ge- dien einde. inhoudt een zelfstandig verbod om, 
-daan; het den ge.requireerde te laste.gelegde wet- · om inlichtingen. gevra,agd, opzettelijk den. 
tig en overtuigend bewezen verkiaard heeft in Inspecteur, de Commissie .yal). aanslag ~£ den 

, <lier voege, dat de bekJaagde te dien aanzien , · Raad van Beroep onjuisto onlichtingen te · 
heeft · medegedeeld, · dat het, winstcijfer van geven en tegelijkertiid de straf bepaalt. op 
<len eenen firmant was f 17,518.49}2 en van den . zoodanig bedrog gesteld; 
anderen firmant f l 7;518.49, doch <lit bewezen . O., ... dat <lit :Y_erbod om den 'rnspecteur, de 
verklaard , niet strafbaar heeft geoordeeld, Commissie van aanslag of den Raad van_,Beroep 
zoodat ·.het · den gerequireerde te dier zake · ,om den tuin tc leiden,,.blijkens de bewoordingen 
van alle rechtsvervolging heeft. ontslagen ; waarin het is' vervat, is algemeen .e11 derhalve 

0., dat _bet· Hof <lit ontslag van rechts':ervol- niet aileen treft den:aang(lver, maar ieder, die· 
•ging doet steunen op de overweg'ingen, dat opzettelijk onjuiste inlichtingen ge'eft; 
onder ,,hij die" in art. 82 der Wet op de Oorlogs- O.; · dat ook .de -uitvaardiging-·van zoodanig 
winstbelasting 1916 alleen kan worden ver- . algemeen verbod in de b,doeling des wetgevers 
staan hij die tot de daarbij genoemde ,hande- heeft gelegen, ge,lijk blijkt uit de.l\fom. v. Toel. 
lingen verplicht is, welke ':erplichting tot het van di.t wetsontwerp, . waarin de Regeering 
geven. van de gevraagde inlichtingen is geregeld aan het slot van § 6 erop. wijst, dat zij, 'die 
in, art. 42 der wet en volgens dat artikel rust met eenige werkzaamheid den openbaren 
op dengene, die . eene aangifte .heeft· gedaan, dienst betreffende zijn belast, strafbaar zijn • 
terwijl nergens in deze wet eenige _b('jpaling is met eene geldhoete van ten hoogste f 1000, 
te vinden, waarbij .deze verplichting .. of ;de als zij verzuimen na te komen de verplichtil).g 
strafrechtelijke aansprakelijkheid . daarvoor hun in art. 66 opgelegd, doch· dat het ·opzettelijk 
wordt afgewenteld op eenigen gemachtigde geven van onjuiste iniichtingen met gevange
van den aangever en ook gl'lene straf is bedreigd nisstraf van ten hoogste · drie maanden of 
tegen dengene, die voor een ander opz(lttelijk met geldboete van ten hoogste f 1000 is be
onjuiste inlichtingen geeft, zooals in art .. 79 is dreigd, zoodat ·de Regeering. blijkbaar ook 
geschied ten aanzien van d!)ngene, die voore en op deze personen art. 82 .toepasselijk achtte ; 
ander opzettelijk eene· o~juiste aangifte doet; 0., dat cj.erhalve het middel van cassatie 

·o., dat bij de memorie van cassatie · de is gegrond; 
onjuistheid. dezer beslissing wordt · betoogd Vernietigt" het arrest· door ,het Gerechtshof 
en ,ter 9ndersteuning -van het middel o. m. te Amsterdam deh 2den l\Iei 1918 in deze zaak. 
aangevoe'rd, dat de uitdrukking ,,hij d~e'I: gewezen, voorzoove;r. de:, gerequireerde daarbij 
in art. 82 ruim moet .worden opgevat en wel ten aanzien van he.t · bewezen verklaarde feit 
als· omvattend een ieder, wiens. verhoor de van alle _rechtsvervolging is ontslagen; 
Inspecteur der Directe Belasti:rigen noodig acht; • Voor zoover opnieuw rechtdoende ten prin
ter beoordeeling van .de aangifte van den cipale krachtens art. 105 R, 0.; 
belastingplichtige, onverschillig wie de inlich- Qualificeert het beweze~ verklaarde feit als : 
tingen verschaft; terwiil bij een tegengestelde ,,het in zake de oorlogswiristbelasting 1916 
opvatting de weg tot wetsontduiking breed· door·den Inspecteur om inlichtingen gevraagd, 
zou zijn opengesteld; opzettelijk onjuiste_ inlichtingen· geven';" 

0. hieromtrent: · voorzien en ,strafbaar gesteld in- art. 82 der 
dat nergens in de Wet.op de Oorlogswinst- Wet op de ,Oorlogswinstbelasting 1916; 

helas~ing 1916 aan den 'aangever den· plicht, is . ·verklaart den gerequireerde daari,,an schul
opgelegd ·om aan den Inspecteur der Directe dig, en 

· Belastingen, .de commissie van aa.nslag of den Veroordeelt hem te dier zake tot eene ge-
RB,ad va:1i Ileroep nadere inlichtingen te geven vangenisstraf voor den tijd van eene maand. 
,en ook art. •42 dot; wet zoodanige verplichting 

1918. 

(N. J.) 
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23 October 1918. BESLUIT, ·houdende voor
waarden voor benoembaarheid tot en op
leiding voor de betrekking van adspirant 
landmeter van .het kadaster. S. 57:'. 

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

Financien, dd. 18 October 1918, n°: 70, afdee-· 
ling Hypothejrnn ' en Kadaster ; 

Hebben· goedgevonden en vers~aari: , 
Vast te stellen· de v·olgende voorwaarden voor 

benoembaarheid tot en opleiding vooi: de be
trekking van adspirant-landmeter van het 
kadaster. 

Art. f Jaarlijks kan een door Onzen Mi-' 
nister van Financien te bepalen aantal' jonge
lieden met deri titel van "candidaat-la,;_dmeter, 
in opleidin[(worden · genomen voor· de betrek
kJng van adspirant-landmeter van het•kadaster. 

2. Zij, die wenschen in opleiding te w'6rden 
·genomen voor· de betrekking van adspirant-· 
landmeter ·van het kadaster, worden aan· ·een 
vergelijkend onderzoek onderworpen. Bij het 
houden van elk verl$elijkend ondei;zoek wordt 
het aantal van hen, die 'i:n opleiding kunnen 
worden genomen, door Onzen Minister van 
Financien bepaald. Tijd en plaats van het 
onderzoek, alsmede het aantal plaatsen, waar
voor het onderzoek wordt 'gehouden, worden in 
de Staatscourant bekend gemaakt. 

3. Om tot het vergelijkend onderzoek te 
worden toegelaten moet de candidaat : ·, 
· _a. ·op den" eersten- januari van het jaar 

waarin de opleiding zal aanvangen, zijn acht
tiende. jaar zijn ingetreden en den vollen· ouder'. 
dcim van 23 jaar nog niet hebben bereikt; 

b. . in het bezit zijn van het getuigschrift van 
met gunstig gevolg afgelegd eindexamen van 
de ,hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, 
van- het getuigs·chrift ·van bekwaamheid tot 
de studie aan eerie Universiteit· of van het 
getuigschrift van · bekwaall!heid tot de studie 
aan de Technische Hoogeschool ;. 

c. in het· bezit zijn van een getuigschrift, 
afgegeven door een ingenieur-verificateur van 
het kadaster, waaruit blijkt, dat hij ten mihste 
tien niaanden onder de leiding van eefr land
meter van het kadaster werkzaam is geweest 
en dat hij geschiktheid en aanleg bezit voor den 
dienst bij het kadaster·; 

d. bij een geneeskundig onderzoek lichame
lijk geschikt · zijn bevonden volgens het doo; 
Ons vastgesteld of nader vast te stellen regle
ment. 

4. Om werkzaam . te kunnen worden ge
steld bij den kadastraal technischen dienst, als 
bedoeld in het vorig artikel onder c, _wendt de 

belanghebbende zich schriftelijk tot een inge
nieur,verificateur van het kadaster, Ol).der over
legging van het getuigschrift in het vorig artikel 
onder · b -bedoeld. De ingenieur-verificatei.lr 
draagt de leiding der werkzaamheden van· d'en. 
belanghebbende op aan een landmeter van het 
kadaster en reikt na afloop van den termijn in 
het vorig artikel onder c genoemd, het aldaar 
bedqelde getuigschrift aan den belanghebbende 
uit, indien hem, ook uit een· schriftelijk advies 
van den landmeter, is gebleken, dat de belang
hebbende geschiktheid-en aanleg bezit voor den 
dierist bij .het kadaster. 

5. Bij het a,an Onzen· Minister van Finan
cien in te dienen verzoekschrift om in opleiding 
te worden genomen, moeten worden·overgelegd: 

a. eeii ·geboorteakte ; , · 
b.• een bewijs van Nederlanderschap.; 
c. een bewijs van zedelijk gedrag, afgegeven 

door het bestuur van de gemeente der woon-
plaats; ' 

d. de getuigschriften in artikel 3 genoemd. 
6. De commissie tot aanwijzing· van· hen, 

die in opleiding zullen worden,_ genomen, wordt 
door Onzen Minister van· Financien benoemd 
en van de noodige voorschriften voorzien. · Z~j 
gaat bij haar onderzoek te rade met de inge
zonden stukken en roe pt de· belanghebbenden 
die daarvoor in aanmerking komen op voor h.et 
geneeskuntlig onderzoek in artikel 3d genoemd, 
en voor e.ene persoonlijke kennismaking. 

7. ·De candidaten worden naar· de rangorde 
in welke zij bij het proces-verbaal der commissie 
zijn geplaatst, voor den tijd van drie achter
eenvolgende ja.ren als·candidaat,]andmeter aan
genomeri en in de gelegenheid gesteld om den 
drieJarigen cursus ter opleiding van landmeters, 
ingesteld bij Ons -besluit van 16 September 1918 
(Staatsblad n°. 548), aan de Landbouwhooge
school te· Wageningen te volgen onder._toeken
ning eener toelage van duizend gulden- f 1000) 
's jaars, nadat .zij zich ten genoegen van Onzen. 
:Minister van Financiell' hebben verbonden om 
het ·bedrag, ·dat t-e dier zake is genoten, terug 
te betalen : · 

a.' wanneer zij in den daarvoor gestelden 
tijd zan drie jaren •het einddiploma van den. 
leergang voor landmeters aan. de Landbouw- · 
hoogeschool te H'ageningen niet hebben, ver
worven; 

·b. wanneer zij, om welke reden ook, alleen 
uitgezonderd het geval van welbewezen ziels
of lichaamsgebreken buiten- eigen toedoen:' ont
staan; hunn~ bestemming om als · adspirant0 

landmeter bij het Kadaster in Staatsdienst te 
treden, niet mochten'kunne11 of ~llen volgen. 
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·s. Onze M.inister van Financien is ·be- Financien van 21 October. f918, n°. 154 (Gene-
voegd om: 
' 1°. den termijn in punt a van ,het vorig 

artikel genoemd, in bijzondere gevallen te ver-
1engen ~p advies van de leeraren aan den drie
j arigen leergang verbonden; 

2°. de verbintenis met den candidaat-land
'meter te allen tijde te verbreken, als <liens 
1ichaamsgestel, levensgedrag of onvoldoende 
vorderingen, naar het oordeel van <lien.Minister 

· daartoe aanleiding geven. 
9. De candidaat-lantlmeters zijn verplicht 

om tijdens het volgen van den le~rgang, ge
durende de zomervacantie werkzaam te zijn 
bij den kadastralen dienst op de wijze door 
Onzen Minister van Financien te bepalen, en 
zijn gedurende dat tijdvak ondergeschlkt aan 
den- ambtenaar bij wien zij worden werkzaam 
gesteld. · 

10. De candidaat-landmeters, die,, volgens 
de bepalingen van <lit besluit in opl~iding zijn 
genomen, worden door Onzen Minister van 
Financien tot adspirant-landmeter van l:iet 
kadaster benoemd, nadat zij het diploma van 
landmeter hebben verworven, l;>edoeld in ar
tikel 6 van Ons besluit van 16 September 1918 
(Staatsblad n°. 548). 

11. Met afwijking van het voorsc)l.rift in 
artikel 3, punt c, kan door Qnzen Minister van 
Financien worden bepaald, dat ten aanzien 
van hen, die '".enschen in het jaar '1919 als 
candidaat-lantlmeter _in opleiding te worden 
genomen, de gesteide termijn minder dan tien 
maanden mag 1;,edragen. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering. van <lit besluit, hetwelk in het 

'Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
·Rekenkam~r. 

's-Gravenhage, den 23sten October 1918. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 15 Nov. 1918.) 

23 October 1918. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 5,~. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. , 
Overwegende, dat het wenschelijk is ,maat

regelen te treffen ten einde 's Rijks kas tij delijk 
te kunnen versterken ; 

Gezien de artikelen . 3 en 6 der wet van . 5 
December 1881 (Staatsblad n°. 185) ; 

Op- de voordracht van Onzen Minister van 

-rale 'l'hesaurie)·; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be-

palen: , · ' 

Art. 1, Onze Minister van Financien wordt 
gemachtigd tot de uitgifte van schatkistpro
messen tot een bedrag van f 62,000,000). 

2. Dit besluit gaat in met den eersten No
vember 1918. 

Onze :Oiinister van l!'inancien js belast met 
de uitvoering van <lit besluit, .dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscoy,rant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de .Algemee:iJ.e Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten October 1918. 
WILHELMINA. 

De 'l'}Iinister van }!inancien, nE V~rns. 
( Uitgeg .. 24 Oct. 1918.) 

23 October 1918. BESLUIT, tot aanvulling van 
het bepaalde in het Koninklijk besluit van 
16 Mei 1918 (Staatsblad n°. 292). S. <J1fi. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de · .;_,.oordraclit van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 11 September 1918, 
n°. 152083, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat · aanvulling van het be-
paalde in Ons besluit van 16 Mei 1918 (Staats
blad n°. 292) wenschelijk is; 

Den Raad val). State gehoord, advies van 8 
October 1918, n°. 26 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kun,sten en W etenschap
pen van 21 October 1918, n°. 20079, afdeeling 
Lager Onderwijs, Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
10. dat de wijzigi_ng, door a,rtikel 4 van Ons 

besluit van 16 Mei 1918 (Staatsblad no. 292), 
aangebracht in artikel 13 van het Konin;Idijk 
besluit van 17. December 1890 (Staatsblad n°. 
183) zooals dat artikel is gewijzigd bij Ons be
sluit van 29 October 1901 (Sf4atsblad n°. 219) 
geacht wordt oak ·te gelden voor het in 1918 ge
houden examen ter verkrijging van de akte 
van bekw.aamheid als onderwijzer of onder
wijzeres, bedoeld in artikel na· der wet tot 
regeling van het lager. onderwijs ; 

2°. dat de wijziging, door artikel 5 van Ons 
besluit van 16 Mei 1918 (Staatsblad n°. 292) 
aangebracht in ~rtikel 14. van het Koninklijk 
besluit van 27 Juni 1892 (Staatsblad n°. 164), 
geacht wordt ook te gelden voor de in 1918 _ge
houden examens ter verkrijging van de akte 

· van bekwaamheid in de nuttige en in de fraaie 
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handwerken voor meJSJeS, bedoeld in artikel 
87 der wet tot regeling van het lager onderwijs .. 

Onze lVIinist.er van Ortderwijs, I\.unsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, 'hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge-
zonden aan dE;n Raad van State. · 

's-Gra.venhage, den 23sten October 1918: 
WILHELMINA. 

De 1111'.-nister ·van Onderwijs, 
K-unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE ·v:rssE,l. 
(Uitgeg. 15 Nov. 1918.) 

23 · October 1918. MISSIVE van den :Minister. 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen · der Koriingin in de provincien 
betreffei1de publiciteit van beroep. 

In overeenstemming met den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel heb ik de eer 
U H.E.G. te verzoeken namens mij ter 
kennis te brengen van de burgemeesters in 
Uw gewest dat het op prijs zou warden gesteld, 
zoo in het vervolg geene publicatie geschiedde 
van brieven, door de Colleges van Burgemeesters 
en Wethouders of wel door de burgemeesters 
gericht tot het hoofd van• een departement van 
algemeen bestU:ur. . 

Uit den aard der zaak zullen aan den gemeeri
teraad alle mededeelingen verstrekt 1mnnen 
warden welke oirbaar ziiJ"L · 

i\faar beschouwingen over het beleid van de 
Regeering door openbaarmaking in de biaden 
van gewisselde brieven, blijve in net belang 
zoowel van de Regeering als in dat der gemeente-
besturen, liever achterwege. · · 

24 October 1918. BESLUI'l', houdende bepa
lingen betreffende. de • beoordeeling van de 
officieren bij de Landmacht, in tijd van 

· oorlogsgevaar na mobilisatie van de land
macht, alsmede tijdens uitgebroken krijg. 
s. 576. . 

Wr.r WILHELMINA, ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minist~r van 

Oorlog" van 27 September 1918, Geheim, Litt. 
v. 125; 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
October 1918, n°. 28, Geheim, Litt. J1); 

Gezien liet nader rapport van voornoemden 
Minister van 21 October 1918, Geheim, Litt. 
v. 137·; 

Heb hen goedgevonden en· :.Cerstaan : 
A. in te trekken· het Koninklijk besluit v;an 

7 November 1914 (Staatsblad n°. 524); 
B: te bepalen : 

Het V oorschrift betreffende de beoordeelings
lijsten van de oflicieren bij de landmacht blijft 
in tijd van oorlog en oorlogsgevaar van 1,racht, 
voor zoover hierna niet anders wordt bepa~ld_. 

In tijd van oorlogsgevaar na mobilisatie van 
de landmacht, alsmede tijdens nitgebroken krijg 
gelden - in beide gevallen - de volgende be
palingen: 

1. . Het periodiek uitbrengen van beoordee
lingen vervalt. 

2. De liggers-beoordeelingslijsten blijven 
berusten in de archieven, waarin zij zich bij de 
mobilisatie bevinden ; verzendingen daarvan 
hebben niet plaats. 

3. De beoordeeling_ betreffende een officier 
wordt in eersten aanleg opgeinaakt door den 
Chef, onder wiens omniddellijke bevelen hij op 
dat tijdstip iri zijne oorlogsfunctie dient, terwijl 
de hoogere hierarchieke chefs. van den oflicier 
daarna hun oordeel op hetzelfde stuk stellen. 
De compagnies- en overeenkomstige comman
danten zijn, voor zoover zij niet zelfstandig zijn, 
hieronde~ niet begrepen. 

Intusschen wordt geen beoordeeling uitge
bracht door den Operbevelhebber van Land
en zeemacht. 

4. De beoordeelingen warden door den in de 
laatste .plaat~ beoordeelenden chef, door tus
schenkomst van .den Opperbevelhebber aan 
het' Departenient van Oorlog toegezonden. 

5. De officieren van den· Generalen Staf, die 
der Genie, die der Koninklijke Marechaussee, 
die ·der Intendance, die der Militaire Admini
stratie, alsmecle de oflicieren .van gezondheid 
en de militaire apothekers warden in de laatste 
plaats beoordeeld door den chef van het wapen 
of het dienstvak. De paardenartsen warden',' 
in de laatste plaats, niet door den Jnspecteur 
v,an den Geneeskundigen Dienst der Landmacht,. 
doch door den Dirigeerend-Paardenarts bij het 
Aigemeen Hoofdkwartier beoordeeld. 

6. Alie beoordeelingen warden opgemaakt 
in ncita-vorm en - voor het geval dat de be
trokken officier in het tijdvak der beoordeeling 
is gestraft ge,vorden - zulks antler bijvoeging 
van een extract straflijst. 

7. Van elke ingediende beoordeeling wordt 
een gewaarmerkt afschrift gehouden, voorzien 
van h~t opschrift ,,Afschrift'-' en in het geheim 
archief van den betrokken mobilisatiechef op-. 
gelegd. Dit afschrift wordt bij verwisseling 
van chef - waaronder ook te verstl!,an bij 
overplaatsing van den · beoordeelde - aan d~n 
nieuw optredenden chef overgegeven. 

Bij demobilisatie wordt dit afschrift -'-- ter 
opleggi:1g in den ligger-beoordeelingslijst 
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cinverwijld gezonden aan den betrokken vredes
chef. 

8. Het jlepaalde in de § § 23 tot en met 29 
va:11 het Voorschriff beoordeelingslijsten is 
geldig voor de Nota's hiervoren in punt' 6 .be
doeld, ~et inachtneming van ~e volgende wij
zigingen :. 

a. de inhoud der Nota in welke een officier 
als ,,nog niet aan te bevelen" wordt·beoorde~ld, 
moet steeds ter kennis van den beoordeelde 
warden gebracht ; 
. b. moet _de inhoud van ~ene Nota ter kennis 
van d·en be;o~deelde worden · gebracht, dan 
wordt de Nota zelve, nadat deze bij h~t- Depar
tement van Oorlog is ingekome_n, 'vanwege dat 
Departement rechtstreeks gezonden aan den 
onmiddellijken chef van den beoordeelde, .om 
door dezen,,. onder vermelding van dagteeke
ning, voor ,,gezien" te warden onderteekend, 
waarna de terugzending aan dat Depart_ement 
op de voorgeschrl'lven w~jze moet geschieden. 

. In tijd van oorlogsgevaar na mobilisat·ie.·van de 
landmacht. 

9. · In de op te maken: Nota warden achter
eenvolgens · onder elkaar de onderwerpen be
hand~ld, als in het ~node! van de beoordeelings

·Iij st. is aangegeven. 
10. Beoordeelingen _warden opgemaakt en 

ingezonden : 
a.·. v;an een tweede-luitenant, aileen wa"uneer 

de Minister van Oorlog zulks gelast en voorts 
in bijzondere. gevallen als bedoeld · in bet ·2de 
lid van § 7 van het Voorschrift beoqrdeelings
lij~ten,; 

b. van ieder der overige officieren wanneer 
hij ko~t te behooren tot de zooveel oudsten in 
de ~anglijst (zij, <j.ie reeds voor bevordering zijn 
voorbijgegaan niet. meegerekend) als de Minister 
va_n Oorlog .voor iederen rang zal vaststellen ; 

c. voorts van .alle hoofd- en subalterne offi
cieren, telkens wanneer de Minister van .Oorlog. 
zull~s b~veelt, of. wanneer een der beoordeelende 
chefs aanleiding heeft een aanvullings- of een 
wijzigingsrapport ;in te di_enen. 

Tijdens uitgebroken krijg. 
11. In de op _te maken Nota uitsluitend te 

v~rmelden: 
1. of de ·beoordeelde, is: 
a. bijzonder aan· te bev:elen, 
b. aan te bevelen, · · 
c. nog niet aan te bevelen, 
d. niet in alle opzichten aaµ te bevelen, 

dan_wel 
e. ongeschikt · 

i 
I 

I 
voor . bevor_derili.g tot den naast hoogeren: 

·rang; voorts ., 

2. in de gevallen, bedoeld onder la, ~. d of e : 

~ eene_zeer beknopte, maar zakelijk en besliste 
rn,otiveering van het uitgebrachte oordeel ; en 
ten slotte · · 

3. dagteekening, "handteekening en rang van· 
den beoordeelaar. 

12. Beoordeelingen warden qpgemaakt en 
ingediend in de gevallen, als b,ed,;,eld onder 10c. 

Onz.e ¾inister van Oo~log· is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het
Staatsblad zal ~vorden geplaatst, en in afschrift. 
aan den _Raad van State

1 
zal warden medege

deeld. 
's-Gravenhage, den 24~ten October 1918. 

WILHELMINA. 
De jyJ inister van Oorlog, 

ALTING VON QEUSAU. 

(Uitgeg: -4 Nov. 1918.) 

24 October 1918 .. MISSIVE. van den Minister, 
van OndeI"wijs, Kunsten en vVetenschap
pen betreffende starting v~n pensioensbij-
dragen per postgiro. · 

Nu; ,oyereenkomstig de ,;Regeling voor het · 
doen van betalingen aan :en voor het rijk door 
tusschenkomst van a.en postcheque en giro, 
dienst" is aangenoi:nen, dat de kennisgevingen 
van starting en van bijschrijving op de schat
•kistpostrekening dezelfde beteekenis hebben 
als·de quitantien van starting ingev·al van star
ting bij de rijksbetaalmeesters, bestaat er geen 
,bezwaar tegen; dat ook d,e voldoening der bij·-• 
dragen voqr eigen · en wedu wen- en weezenpen
sioen van het onderwijzend personeel der open
·bare lagere scholen gescliiedt door middel van 
post giro. 

Evenals de quitantien ; van starting zullen 
mitsdien -ook de kennisgevingen van starting 
of van bijschrijving door-\ie gemeentebestureri 
ingevolge het bepaalde bij art. 13 van.het Ko
ninklijk ,besluit VEJ,n 21 Februari 1906 (Staats
blad n°. 37) aan Uw college behooren iiige
zonden te 'warden, vergezeld van de in gemeld 
artikel bedoelde aanwijzing. 

Maken de gemeentebes,turen. voor het .doen 
va.n bovenbedoelde stortiilgen van · den post
cheque en girodienst gebruik, dan zal uit de 
omschrijving op de achterzijde der kennisgeving 
moeten bl(jken, welk bedrag der starting strekt 
ter voldoening _van bijdrage voor eigen pensioen 
en welk bedrag strekt tot voldoening van bij
drage:o, t1m behoevevanhetweduwen-enweezen
fonds voor burgerlijke ambtl)naren. 

De beheerder der schatkistpostrekening zal, 
blijkens mededeeling van den .Minister van, Fi
nancien, indien bij de afdeeling Generale The

/ 
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saurie van-:Vege de post~dministratie· eene k~n-
, nisgeving van ·postgiro inkomt, uit welker ·om

schrijving blijkt, dat daarvan hij onderscheiden 
administratie~ aanteekeni11g behoo.rt te ge
schieden, alsdan: voor elke betaling; die met het 
bet;effende gir~biljet geschiedde, ·een verklaring 
opmaken, .volgens h~t hierondervolgende model: 

De beheerder der schatkistpostrekening ver
klaart; dat onder iiet bedrag der postgirol,rnn-
nisgeving vaO: stortiilg bijschrijving'- n°. : ... . 
d.d ..... ·. ad f . .'' .. afkomstig van ....... : ·. 
is begrepen een. bedrag van f-. . . . . . wegens 

"s-Gravenha.ge, den .. · .. ."" .. 
De beheerder ·voornoemd (onderteekening). 
De verklaringen, welke in de plaats treden 

van· de algemeene kennisgeving, worden recht
streeks aan de gemeentebesturen toegezonden, 
ten einde voor -zoover zij pensioensbijdragen · 

. betreffen, ter voldoening aan art.· 13 van voor
meld Koninklijk ·besluit bij de ·verantwoording 
der pensioensbijdragen aan Uw college teworden 
overgelegd. 

Ik heb de eer Uw college te verzoeken bet 
. bovensta_ande nameris mij ter kennis van de 
geu+eentebesturen in -Uwe .provincie te ,villen 
brengen. .(W. v. D. B..A.) 

24 October 1918. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Huurcommissie mag, anders dan in 

het geval van art. 2 waar zulks uitdrukke
lijk is, toegestaan, aan hare uitspraak geen 
.terngwerkende kracht v_erleenen. ,-

.Vernietigd in ,het belang der wet een 
beslissing van den Kantonrechter, waa~bij 
is bevestigd.een beschikking ,der Huu,rcom
Illissie van. 8, Juli 1918, houdende vaststel
ling van een hoogeren huurprijs.met ingang 
van 22 April 1918. 

(Huurcommissiewet art. 1.) 

Voorzitter : 

Jhr. Mr. w: H. de·Savornin Lohman: 

Rade~: Mrs. n:· C. J. Loder, d: 0 .. Segers, 
Jhr. Rh. -Feith en Dr, L. E. Visser .. 

verzoek · inwilligt; vastgesteld, indien · zij .e\)n 
lager dan het voorgestelde bedr~g ,_bepaa,lt. . Er 
moet ·al~oo eene uitspraak van de Huurcom

zijn voordat een hoogere huurprijs be-
dongen mag worden. · 

In gem~cnteri. waarvoor geerie huurcommissie 
is ingesteld, is de bepa-ling niet toepasselijk; 
·maar, wordt zoodanige commissie ingestelq, 
dan -moeten binnen eene maand na hare: .in
stelling de vroeger bedongene . huurpr~jzen, 
hoo'ger dan die van ·l Januari 1916, aim hare 
be_oordeeling worden onderworpen ; dr com
missie kan, indien · zij den bedongen huurprijs 
·te hoog vindt, d_ien verlagen en aan de verlaging 
eene ·terugwerkende kracht toekennen, een en 
antler volgens art. 2; · 

-Bij toepassing van art. 1 is, vermits, sprake 
is van eenen .nog niet· bedoilgen huurprijs, 
immers het oogmerk tot goedkeuring strek_t. tot 
het ·mogelijk maken van het bedhigen, · ook 
·al wordt de huurprijs vastgesteld-op een lager 
bedrag dan wa:s verzocht, voor terugwerkende 
kra9ht geene plaats. 

Niettemin· heeft de· Huurcommissie III Le . 
·•s-Gravenhage op eeri o'p 16 April1918gedaan 
·verzock tot ·goedkeuring van eenen,met ingang 
van 22 April te bedingen huurprijs, eenen 
huurptjjs vastgesteld lager. dan den· voorgestel
den, en hij hare op 8 J'nli 1918 gegevene nit
spraak bepaald dat die prijs zou gelden van 
22 April :if. 

Hiermede is feitelijk den verhuurder een titel 
in 'b.anden gegeven tot na,orde1ing ,..,an ·eenen 
hoogeren huurprijs dan bodongen waf over ·het 
tijdvak tusschen ,22 April en 8 Juli 1918 en 
eene averechtsche I toepassing gegeven ,a,an 
art. l der wot door verwat'ring van· hei; g~v:al 
van dit artikol met dat" van art. 2. , 

Afge·zi~n van de vrai.g of de huurder zich_van
·botaling van dien hoogeron huurpr\jS kan. ont
trekken acht ik hot noodig ·aa:t in het ,hoog~tc 
·ressort·een: oordeel over·ae·btndeling der hu11r
commissie wonlt· uitgesproken. · 

De uitspmak werd door rien Kantonrechtei
: te 's-Gravenhage bevestigd. 
i ' .J)e rHuurcom1nissie heeft de art,t. ] en 5 der 

Conclusie van den Procureur-Gen:eraal, Mr. Huurcommissiewet (\Vet van 26. :M:aart 191;, 
Noyon. ,,. ; S 257), geschonden en art. 2 dier wet verkoerd 

Art: •i der Himrcommissiewet verbiedt in toegepast door. terugwcrkende kracht- te · 
gemeenten waarv.oor een · hriurcommissie is I verleenen aan de vaststelling van eenen nog 
ingestelci het: bedingen van ·eenen hoog:eren ! niet bedongen huurprijs, waarvoor goedke11-
huurprijs voor eene'woning dan die welke gold : 'ring was gevraagd ·en de Kantonrechter ,heoft 
op of laatstelijk v66r i Januari l!H6, ·zoo·niet · hetzelfde gedaan door de uitspraak der Huur
die· hoogere huurprijs is goedgekeurd' of vast- - commissie in beroep niet te vernieti.gen, op 
gesteld door de Huurcommissie, goedgekeurd,' -gi'ond waarvan ik ·vorder de cassatie- iri het 
indien de huurcoin~issie·een daartoe strekkend , helang der wet van de beslissing v.an den 
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Kantonre~hter,te 's-Gravenhag_e van 30 Augus
tus.1918, houdendc bevestiging van de op een 

j , '·J .... '.· . · .• 

ver;wek van A. q. C.-. Mol _gegevene uitspraak 
v;an 8 Juli 1918. 

De Hooge Raad, enz. ; 

.• ·o., dat blijkens de aangevalleu beslissing en 
-de daarbij bevest1gd,:; ufr.spraak d.er ·Huurcom-, 

. niissie Ill te 's-Graveuhage A .. C. C. Mol als 
verhuurder aan die Commi~sie heeft :verzocht 
goed te keuren, dat de huurprijs van f 3.40 
per week cener aldaa_r door hem aan J. Kraaijen
brink verhuurde . , bovenw.o_ning met ingang 
van 22 April 1918 tot f4.50 zou worden verhoogd; 
.. ·. dat de Huurcommissie daarop _bij beschikking 
van 8 ,Juli 1918. de. gevraa.gd:e 'verhooging, 
welke haar niet .rcdelijk voorkwam, niet heeft 
.goedgekeurd, doch den. huurprijs m~t ingang 
van 22 April, 1918 .heeft vastgesteld op .f-4 
per week, welkc uitspraak ,bij de .aangevallen 
. beslissing is, bevestigd ;. 

· 0., met betrekking tot het tegen die beslis
sing, aangcvoerde middel. van cassatie;, 

,dat, reeds de bewoordingen van art. l der 
Ruurcommissiewet, verbiedende in ge_meent~n, 
waarvoor' eeue Huurcommissie is ingesteld, als 
verhuurder voor het gebruik eeiler woning -een 
·hoogeren huur}'.rijs dan den op· laatstelijk 
v66r l·Januari 1916 voo:t die woning geldenden 
te bedingen, zoo die hoogere huurprijs niet door 
de H uurconunissie · is goedgekeurd of vastge
steld, er op· wijzen; dat· naar het stelsel der 
wet die goedkeuring of vaststelling aan het 
bedingen van den hoogeren huurprijs vooraf 
·behooren te gaan ; 

dat zulks ook blijkt nit de bepaling van art. 5 
dat, zoo de·Huurcommissie den hoogeren huur
·prijs niet goedkeurt,,'.zij. hetliedrag zal vaststel
len; waarvoor de woning mag worden verhuurd : 

dat dez~ ~aststelling voorts _: gelijk in art. 2, 
·waar sprake is ·van beslissingen ·van huurcom
missies, ingesteld na ]:i.et tot stand komen van 
den hoogeren huurprijs, en waarbij hare 
uitspraken derhalv.e verhoogingen betreffen 
waaromtrent parttjeri'reeds zijn overeengeko
men· - eene prijsbepaling in het leven roept, 
waarva,n door partijen niet naar boven mag 
warden afgeweken, d'och veeleer den vethuurder 
eeile machtiging verleent om met· den huurder 
omtrent .eene verhooging, de.· ~,astgestelde 
niet ie boven gaande, eene nadere overeen
komst aan te gaan ; 

dat nit een ·en antler volgt, dat de Huurcom
missie, anders clan in het geval van art. · 2, 
waar zulks uitdrukkelijk is toegestaan, aan 
hare uitspraak geerie t~rugw.erkende lnacht 

\ vermag te verleenen, daar bij zoodanige ver
[ leening den verhuprder niet wordt vergund 

voor het vervolg van den huurder eene·hoogere 
huur ~e bedingen, <loch aan de ·verhuurder de 
bevoeg;dheid. 'Yqrdt gegeven om voor een afge
loopen huurperiode eene hoogere huur_ te be
dingen clan voor die peri_ode overeenkomstig 
de wet geoorloo~d wa~ ; 

1 
• 

iat het middel alzoo. -is gegrond en de aange
,,allen beslisslng; client te 1VOrden vernietigd ; 

Vernietigt in het belang der 'wet de aangeval: 
lt>n beslissing van.den Kantonrechter te 's-Gra
venhage van 30 .Augu~tus 1918;· zonder dat dit . 
arrest . eenig nadeel kan' toebrengen ~.an de 
reqhten, door. p!J,rtijen. verkregen. (N. J.) . 

26 October 1918: · BESLUIT, tot vaststelling van 
· de tijdelijke wijzigingen en aanvullingen van 
·de vierde 'uitgave 'van de Nederlandsche 
Pharmacop~e. S; 677 . 

WLT WILHJJ;L:MINA, ENZ. 

. O·rnrwegende, ·.dat o.de wens<Jhelijkheid be
staat, de vierde uitgave der' Nederlandsche 
Pharmacopee, vastgest!)ld bij Ons besluit van 
23 Januari 1906 (Staatsblad n°. 8), zooals dat 
besluit luidt volgens Ons,. besluit- van-~5 Juni 
1906 (Staatsblad n° .. 122), tijdelijk aan te vullen 
en te wijzigen ; 

Gelet op de wet van 2 November 1871 (Staa.ts
blad n°. ll8); • , 

Op de .voo:rdracht v_an Onzen Minister van 
Binnenlandsche·Zaken van 14 September 1918, 
n°. ll88ii, afdeeling Volksgezondheid en Arm
·wezen ;· · 

Den Raad van State gehoord, advies van 
15 October 1918, n°. 28.; 

Gelet op het nader rappor~ van Onzen Minis
ter van Arbeid; van 22 October 1918, n°. 14952, 
· afdeeling V olksgezondheid ; 

Hebben goe_dgevotiden e_n 1erstaan: ./ 
de tijdelijke ,vijzigingen en·aanvullinge11 .van 

de vierde uitgave. -der Nederlandsche Phar
macopee,- door Onzen Minister, van Binnen-· 
landsche. Zaken gewaarmerkt, worden· vastge
steld, en het tijdstip va~ !invoering "ordt be-

. paald op l·Januari 1919. 
Unze Minister van Arbeid is belast met de 

uitvoe1·ing van dit besluit, dat in het Staatsblad 
geplaatst, en in afschrift aan den Raad van 
State meclegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, ·den 26stien October 1918. 
WILHELM.INA, 

De 1llinister 1;an Arbeid, ~<\.\LBERSE. · 

.· (Uitgeg. · 13 No~.- 1918.) 
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2(l October 1918., BESLlcIT, houdende beslissing 
dat hij•, die bff. vereen,iging' van'. twee· ge
meen'.ten ii1de niein...:e gemeentie van ston,den 
aan ciptreedt in hetz.elf<l;e ambt, dat hij in 
eene der vereenigde gemeenten had be
'kleed, 'niet kan. wordeii. gezegd te zijn oi:J.t
slagen tengevolge van opheffing zijner.' be
trekking in den ziri.; waarin die opheffing 
kennelijk is bedoeld in art. 3; l 0 ' Iitl 611,der 

·c. der Pensioenwet voor· de gem:eeri.'te-· amb-
tenaren i913. ' · - · · · · 

WIJ'WU.HELMINA, E·Nz: · 
Beschikkende· :o~ de "Iiarivi:a'.g;e op1 pensioen 

van K. Atema te .A.Imel~ gewezen secretaris der 
voormalige gemeerite Stad-~4.lmelo ;-· 

Gezien het ad vies van den Pensfoenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van, , l Juni 19.18, 
n° . . 34bis; -

:Qen Ral),fvan Stl),te,_l),fdeeling voor de Gc
schillep. van: B~stu.11-r. :ge\Joord, advjes. :van 9 
October 1918, n°. 395; 

Op de voordracht van Onzen Minister )'ari 
Fin,ancien van 21 ,.October· 1918, ·n°. 81, Afd. 
Pens.; 

Ovetwegende : clat .de ·Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijri voo-I"m:eld advies 
Ons in ·overweging· heeft -gegeveri op de aari
vrage afwijzend · te beschikken, · aanvoerende· 
dat de belanghebbende blijkens verklaring van 
Burgenieester en Wethouders van Alnielo V\l,n 
9 Maart 1918 uit zijn,e betrekking van secretaris' 

·der voorm.alige gemeente Stad-Almelo op 31 
Dec. 1913 werd ontslagen, in verband met het 
bepaalde 'in art.· 133 der Gemeeritewet _ en art. 
1 der wet van 1 Dec. 1913 (S.B. n°. 419); dat' 
hij bij besluit van den Raad der gemeen,te Al
melo van 31 Dec. 1913 !'net ingang vanl.Januari 
1914 ben,oemd is tot secretaris dier gein.eente ;: 
dat zijn diensttijd bedoeld in artikel 15a der 
Pensioen,wet voor de gemeenteambteriare:n.1913; 
van 3 · maan,den, vereenigd met den ov,jrigen, · 
volgens art. 15b dier wet in aanmerking ko;:iten
den dienst van 14· j aren, 8 maanden en: 14 dagen, · 
een tijdvak uitmaakt van 14 jaren, 11 maanden 
en--14 dagen; dat hij, geboren 14 October.1878, 
bij .ontslag den leeftijd van_ 35 ja1·en. had b.e
reikt ; dat. ten opzichte van de vraag of .. een 
amhtenaar van eene.,gemeente welke, gelijk 
met de gemeente Stad0Alnielo is geschied, staa.ts-. 
rechteiijk ophoudt eene. gemeente te zijn en; 
deel gaat uitmaken van eene nieuwe gemeente,. 
wegens opheffing zijner betrekking .aanspraak' 
kan maken op .pensioen krachtens het bepaalde 
i)ij art. 3, eei·s'te :lid onder c. der Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913, oak indien .. 
hij onmiddellijk wordt herbenoem·d door het 

bestuur der p_ieuwe gemeente, de Pensio~n;aad 
heeft overwogen dat· de"betroklien a1nbtenaar 
slechts geacht wordt in de ·voornoemde gemeen
te op zijn verzoek eervol ontslag te hebben be
komen ; dat het toch niet in de beiloeling. van 
den wetgever kan hebben gelegen den ambte
naar bij diens overgang van de eene· op pensi~cn. 

, uitzicht gevende betrekking in eene andere aan
-~praak op pensioen to·e te kennen, als had hij, 
ten gevolge van een heni niet op· verzoek ver
leend ontslag opgehouden · pensioengerechtigd 
am btenaar te zij:iJ. ; dat hjj bij de v:ereenigi1ig 
der gemeente~ Stad-Alme[o· 'en ·Am bt-Almelo 
de hoedanigheid ,,an geiueenteambtenaar' zon
der ~enige 011derbreking behield' en dat zijne 
herbenoemirig een gevolg'was n,iet van een he1i1 
verleend ontslag, maar van· _eene reformatie ; 

. weshalve de Pensioenfaad van oordeel is, dat 
h\j aan geene enkele · bepaling. der wet recht op 

'pensioen kan ontleenen. ; · 
dat, nadat.het advi1Js·.va,n den Pensicienraad 

in afschrift-aan den belanghebbende was rnede
gedeeld, hij zijh verlangen, heMt te kennen go
geven dat daarover· het· gevoelen moge· warden 
ingewonnen van de_ Afdeeling .. ,,an den Raad 
van State voor ·de: Geschillen • van. Bestuur ; 

., Overwegende: dat. de. belanghebbende aan·
-spraak ma-akt op ,pensioen op grand da,t -hij tei1 
gevolge van opheffing van de betrekking van. 
secretaris der voormalige.' gemeente Stad-Al
me]o uit dit ambt •zou. zijn -ontslagen ;. 
·. dat. ititusschen . zoodanige. opheflmg en .01,1t
slag in, den zin, waarin deze •zijn bedoeld in art. 
3; .eerste lid ·antler, c, der .Pensioenwet voor de 
gemeenteamb,ten,aren 1913, in dit geval feitelijk 
niet zijn ingetreden. ;. . · 

dat immers, toen: krachtens. de. wet.• van 1 
December 1913 •.(S.B . . n°. 419) .de gemee11t_en 
Stad-Almelo en Am_bt-Almelo werden ver~enigd 
en voot deze ·beide-gemeenten·de nieuwe,ge
meente Alrnelo in ·de ;plaats trad, de .)Je\ang- ' 
hebbende van stonden, aan in. de nieuwe. ge
meente in hetzelfde a~bt optrad," dat: hij. in 
eene der vereenigde gemc~nten, .had .bekleed, en 
dus. te zijnen opzichte niet kan worden gespro
ken- hetzij van ontslag in den zin .waarin dit 
kennelijk :is bedoeld in art. 9 der wet v~n 1 
Decem her 1913 (S.B. n°. 419) en dat hem aan
spraak'zou'. geven op h~t in ·dat. arW,ei b~<toel_d 
pensioim of_ wachtgeld, hetzij van. ontslag ten 
gevolge van opheffing zijner bet,:~kking in :cien 
zin waarin die. opheffing .kennelijk . is bedoeld 
in art. ~' 1 e lid o_nder c, der _Pensioen,wet voor 
de gemeente-ambtenaren· 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
te verklaren dat de a~nv.r,a:ge om peiisiqe_; va;1 
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, ,,K,· -Atema te Almelo;, ge'wezen. secretaris der 
·, •·voormalige geineente, Stad-Almelo niet vatbaar 
· is voor' inwilliging. : 
• · Onze Minister· van· Financien: is belast, enz. 

(W.- v. D, B. A.) 

,, 28 · October, 1918. BEsLuiT, tot vaststelling van 
de. regelen· .voor het gebruik va~ het locale 
Rijkstelefoonnet · te Oldenzaal -en tot in-

.,,, .. •trekking van de aan-de gemeenteOlden
zaal, verleende, .concessie_ voor. den aanleg 
eri de , exploitatie van een voor publiek 
verkeer-best~md telefoonnet aldaar. S. 378. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ •. 

,G_elet op artikel 16 -der. Telegraaf-. en Tele
foonwet 190:4, (Staat.sblad no. 7)·;, . 

In·aanmerking nemende,.dat het wenschelijk 
,is om '-- met intrekkihg .van,de aan de gemeen
.-te Oldenzaal ,verleende·concessie ,voor. den aan
leg· en de .exploitatie-van,een. voor publiek ver
keer bestemd-telefoohnet aldaar-,--- regelen vast 
. te. stellen voor-het. g·ebruik:-v:an het te Oldenzaal 
. te vestigen locale Rijkstelefo.onnet ; 

Op de voordraclit van Onzen· Minister van 
·waterstaat van 9 October ·1918,. n°. 18,' afdee
ling Posterij en en Telegra.fie ; 

Den Raad van-State gehoord (adv:ies.yan den 
22 October 1918;' n°. 29); 

Gezien het natler rapport v:a,n vo<:>ri;ioemden 
·Minister. van.25·October J918,,n°. 18,,afdeeling 
Posterijen en T.elegrafie ;. , 

· Hebben goedgev:onden- en verstaan: r 

met ingang van, 1 November -1918 
A. -in te trekken:het Koninklij)<: b_esluit vari 

7 ~lei 1_900, n°. 59, ·waarbij _aan de gemeente 
01.d,enzaal' concessie is ·,verleend voor 'den ~anleg

. en de exploitatie van het locale . telefoonne't 
altlaar; . . 

B. vast•· te _stellen de. navolgende ;i;egelen 
. voor het gebruik voor het locale Rijkstelefoon
riet te Oldenzaal. 

Art. -1 . . · Voor aansluiting van een · perceel 
·aan, het locale Rijkstelefoonnet. ,te . Oldenzaal, 
gelegen · op niet yerderen hem~isbreed- gemeten 
afstand- dan· 1000 ]\'[. · van, het , bur<'lel · van ·dat 
net, is verschuldigd ,per jaa:r f 40.--'--

2. V:oor: aansluiting van perceelen op ver
tleren· afstand,--dan die bedoeld in- artik:el 1, is 
.boven ,het .jaarlijksch , abonnement verschul
digd ee1rjaarlijksch bedrag van· £·2.,,--.-voor elke 
1.00 M·.,(of·gedeelte daarvan) o;ver den verderen 
:1remelsbreed gemeten afstand· .. · 

3., ,-Het-.abonnement'.-.voor, .eene netaanslui
ting. wordt aangegaan-, voor. perceelen, gelegen 
binnen het in artikel. 1 bedoelde n'tinimum
tariefsgebied, voor den tijtl van ten minste een 

jaar, terwijl v9or elken: hemelsbreed geineten 
afstand van 1000 i\I.· (of gedeelte.daa1Tan), dat 
een perceel buiten dat gebied •is gelegen, h_et 
aboruiement wordt afgesloten voor een jaar 
!anger met een maxim.um van. 5 jaren. 

4. Aansluitingen over langeren afstancl clan 
15 K.M. w.orden -ni~t tot ·stand gebracht,. be
.houdens. in b\jzondere gevallen_ en oncler door 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Tele- . 
grafie te stellen b.ep~lingen.~n met betaling van· 
de aanlegkosten ov:er het lijngecleelte ·boven de 
15 IC.~1:. 

, In bijzondere gevallen ter beoorcleeling van 
den Directeur-Generaal der Posterij en en . Tele
grafie kunnen op verzoek van belanghebbenclen 
worden: toegestaan :' 

a . . tijdelijke. aansluit.ir1cgen voor .een .korteren 
termijn da_n eenjaar, tegen voldoening_ in eens 
en bij vooruitbetaling van alle aanleg- en op
ruimingskosten en tegen·betaling van een even
redig deel, van h<'lt jaarlijksch abonnement·; 

q,;. sei,we'nabonnementen v:oor niet !anger dan 
6 achtereeµyolgende _maanclen_, tegen. betaling 
van ¾·van het in <lit besluit g'enoemde tarief, 
,met -<lien ,verstande ev{lnwel,. dat de belang
hebbe~de zich .verbintlt ;oo.r 2, 3, ~ of 5 achter
eenvolgende -.seizoenen, ''¥ naar gelang het per
_ceel, waarvoor de aansluiting. wortlt, verlangcl, 
is ,gelegen buiten .. het .. minimum·-tariefsg~bied 
op niet-meer _dan 1000. M., 2000 _M., 3000 M., 
en· bove11 3000 M. buiten dat gebied. 

5 .. 1: Het in· ar_tikel 2 bedoelde bedritg van 
f 2,- kan in,: bijzontlere , gevallen. door den 
Di~ecteur-Gene:raal. der Posterijen eh Telegrafie 
worden. verminderd. · 

2 .. Jndien ten behoev;e .van de aansluiting 
van : perceelen, .. uitkeeriµgen aan · derden of 
·buitengewone kosten' van aanleg- noodig zijn, 
kunnen. deze op den. belanghebbende worden 
verhaald.,. 

3: Met afwijkjng van,het bepaalcle omtrent 
den d~ur .van het abonnement kan door den . 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie, 
op. schriftelijk verzoek v:an .den geabonneerde, 
tusschentijds. ontheffing ,van een abonnement 
verleencl ·worclen, indien hiervoor .bijzonclere 
redenen aanwezig zijn.: Aan · e~ne ontheffing 
van een gewoon abonnement :Imn evenredige 
terugbetaling' ;van abonnementsgeltlen ,en even
tueel:-jaarlijks · verschuldigde h\jzondere ver
goedingen worden v:erbonden over -het ·aantal 
voile maanden,_ waarvoor de ontheffing geldt, 
en waarover·die·geltlen, enz., reeds zijn voldaan. 
- 4. Indien en voor zoolang een geabonneerde 

meer dar 10 aansluitingeµ aan het lokale Rijks
telefoonnet- Oldenzaal ten _eigen behoeve in 
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gebriiik heeft, wordt van die metirdere_, aan
sluitingen eene · vermindering van abonnement 
genoten van 1/ 3 van den aborinementsprijs per 
jaar en per aa-nsluiting. · · 

6. Zij', wier perceelen op de in' dit besluit 
bedoelde voorwaarden aan h~t locale Rijkstele
foonnet· te Oldenzaal zijn aangesloten, kunnen 
gedurende de openingsuren van·dat·net··orider-
ling kostel<ios gesprekken _voeren. _ 

Deze kostelooze gesprekken zijn· echter··niet 
toegelaten· tusschen :perceelen, ·aangeslo"ten aan 
hetnet Oldenzaal, wanneer die perceelen liggen 
binnen · eenzelfde gemeente,_ aan welke con~ 
eessie is verleend voor · een locaal -telefoonnet. 

Eveneens _ ·k1.1nnen 'uit· de open bare spreek
eellen of pu blieke telefoonstations l~cale ge
sprekken worden aangevraagd met de aange
slotenen aan het locale telefoonnet te Oldenzaal. 

Bijzondere. vergoedingen. 

7. Van 'Rijkswege -worden · op verzoek van 
den ge_aborineerde, wiens · perceel 'tegen de in 
<lit besluit bepaalde. bedragen aan het locale 
R-ijkstelefoonnet te Oldenzactl is aangesloten, in 
de aansluiting van·zijn perceel neventoestellen 
ingeschakeld of wijzigingen aangebracht tegcn 
betaling -van het tarief in onderstaanden staat 
vermeld: 
· L _Tweede" en volgend_ wandtelefoontoestel": 

a. in hetzelfde perceel als het hoofdtoestel, 
per toestel f 10 per jaar. · 

b·. in een antler· perceel, niet m:eer dan 100 
M. hemelsbreed-verwijderd van het -per
ceel, waarin -zich h~t · hoofdtoestel -be: 
vindt f 15 per jaar.-

c. in een ander perceel, meer clan 100, .doch 
niet meer dan· 500 M. hemelsbreed verc · 
wijderd ·van het', perceel, waarin h~t 

· hoofdtoestel is geplaatst f 25 per jaar. 
d. ·de vergoed,ing,"· vermeld onder •b en c 

wordt bij ingebruikgeving der toestellen 
verhoogd met onderscheidenlijk _ f 5 en
f 10 in eens. 

e: ingebruikgeving van neventoestellen in 
een perceel, meer clan -500 M:·heniels
breed ,verwijderd van het·petceel; waarin 
het hoofdtoestel · is geplaatst, kan ge
~chieden volgens speciale voor elk geval' 
door den Directeur·,Generaal der Poste-

. rijen en Telegrafie met den· aanvrager 
te sluiten overeenkomst. · 

f. voor eene· nevenaansluiting·-·op eene 
andere nevenaansluiting- is hetzelfde 
tarief van toepa"i,sing als' voor.eene neven-· 
aansluiting op eene - hoofdaansluiting'. 

g. bij het aanbrengen van neventoestellen 

is steeds ook ,_ de vernoeding voor den 
beno~digden · schakfJlaar , vers9huldigd. 

2. _ Voor een tafeltoestel - in .plaats van een 
.. wandtoestel - worden de kosten verhoogd 
met f 2.50 per jaar. 

3. Extra-schel (verklikker) : 
· a. -in hetzelfde perceel als het toestel, 

waarmede de extra-schel verbonden is, 
per schel f·l.50 per jaar, '--, 

b. in een antler perceel, niet meer'dan 100 
nI. hemelsbreed verwijderclvari het per

. ceel, waarin -het met de- extra-schel ver
-bonden toestel · is · geplaatst, per schel 
f 5 per jaar.-

c. zijn in een perceel; als, bedoeld in _punt 
b hiervoren, -t~-ee· of m·eer met hetzelfde 
toestel · verbonden extra-schellen: ge-

. plaatst, dan is allien op de eerste van 
deze extra:schellen · -het tarief volgens 
punt b van toepassing; , terwijl voor de 
overige op hetzelfde t'oestel geplaatste 
extra-schellen in 'dat·· perceel · verschul-

- digd is het in -punt :ii, gen:oemde bedrag. 
· 4. · Schakelaar·: - ' 

a. uitschakelaar voor toestel of extraschel 
f i per jaar. 

b. omschakelaar (niet · ingericht .voor 'het 
voeren van onderlinge gesprekken) 
f 2.50·per jaar.' 

· c. om·schakelaar' (ingericlit v·oor het voeren 
van onderlinge gesprekken tusschen twee 

· toestellen) f--6' per Jaar.·, · 
5. Tweede ·telefoon- f .-i per jaat. 
6. ·voor elke aansluiting ·op een schakelbord 

~ ·3 per jaar .. 
, 7. Stopcontacten -in ·hetzelfde· p·erceel, per 

stopcontact ·f 7 .50 -per jaa_r: · 
8. Verplaatsing van een t~i,stel : 

- a: binnen he_tzelfde vertrek_ .f 2.50 in eens:· 
b: in_ hetzelide perceel naar een antler ver

trek f 5 in ~ens. 
·c. naar ·een ander perceel f 12,50 in eens. 

met di_en verstande, dat voor zooveel 
noodig het bepaalde in punt l6 ook op 
de verplaatsing van toestellen naar ·een 
antler perceel van toepassing is. 

d. vervanging •V~n een wand- doqr ]een 
-tafeltoestel, of omgekeerd, · 'wordt als 
eene verplaatsing van een toestel binnen 
hetzelfde ve~trek ·· aangemerkt, indien 
de vervanging niet gepaard gaat met 
verplaatsing van het toestel naar· een 
ander -vertrek of -naar een antler perceel. 
Is dit wel·het ge,val, dan•is verschuldigd 
i~et hedrag, - zooeven genoemd in -punt 
b of c. ,;:: 
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- e, gaat de verplaatsing _ van een hoofd
toestel naar een antler 'perceel gepaard 
met de verplaatsing · van ·een neventoe
stel of extra-schel, dan wordt voor elk 
der te verplaatsen neven-toestellen en 
schellen ; betaald een bedrag van f 4 
in eens. · 

1 

: 

9. Verplaatsing van e_en extra-schel ·: 
n: binnen hetzelfde vertrek 'f 1.50 in eens. 
b. in hetzelfde perceel, naar een antler ver

trek f 2.50 · in eens: 
c. naar een antler perceel niet ~eer dan 

100 :M. hemelsbreed verwijderd van·.het 
perceel, waarin oorspronkelijk de schel 
wa.s geplaatst f 5 in eens. 

10. Verplaatsing val). een uitschakelaar· vqor 
toestel of extra-schel f 1 in · eens .. 

ll. Verplaatsing van een omschakelaar be
doeld in punt 4b e~ 4c : 
a. binnerl hetzelfde vertrek f 1.50 in eens. 
b. naar een anden vertrek, hetzij in hetzelf

de, hetzij in een antler perceel f 2.50 
in eens. 

12. Verplaatsing ·van een schakelbord per 
aansluiting : 
a. binnen hetzelfde vertrek f 1.50 in eens. 
b. naar een ander vertrek,. hotzij in het

zelfde, hetzij ih eeri. antler perceel f 2.50 
in eens. 
De in punten 10, ll en 12 bedoelde 

tarieven gelden zoowel wanneer de daarin 
genoemde apparaten zonder meer warden 
verplaatst, ·als wanneer de verplaatsing 
een gevolg is van verhui~ing van de lioofd
aansluiting. 

13. Verplaatsing van een stopcontact :, 
et. binnen hetzelfde vertrek f 1.50 in eens. 
b. naar een ander vertrek, hetzij in het

zelfde, h~tzij in een antler per?eel f 2.50 
in eens. 
V erplaatsing van een stopcontact naar 

een antler perceel kan a.Ueen geschieden, 
indien dit andere perceel reeds aange-
sloten· is. · 

14. Voorzieningen, h1 g·ebreken aan geleiq.in
gen en toesteilen, welke riiet zijn te wijten 
aan gebrekkige constructie, aan ·de 'wijze 
van aanbrengen of aan onvoldoend onder
houd, alsmede tijdelijke of hiervoren niet 

.. genomntle vOorzieni~gen : · De kostende 
,prijs in eens. .. 

15. Op verzoek van den a~ngeslotene kunne~ 
ook andere toestellen of inrichtip.gen dan 
in het algemeen warden ,•erstrekt en hier
voren zijn bedoeld, in gebruik warden ge
geven, en zulks tegen betaling in eens, 

boven-en behalve het volgens vorenstaand 
tarief jaarlijks verschuldigde, van het ver
schil tusschen den kostenden prijs van het 
toestel of de inrichting, in het tarief be-

. doeld, en van hetgeen in gebruik wordt 
gegeven. 

16. Indien ten behoeve van·.aangesloten ·per
ceelen, terzake van de hierboven,bedoelde 
neventoestellen of veranderingen, uit
keeringen aan derden of .buitengewone 
kosten van aanleg of voorziening noodig 
zijn, · warden de werkzaamheden slechts 
ter hand genomen, indien belanghebbende 
zich verplicht tot betaling van die uit
keeringen of kosten,-

17. · Voor neventoestellen, extra-schellen, scha
kelaars; tweede telefonen; aansluitingen 
op een schakelbord en stopcontacten is 
tenminste gedurende een vol j_aar vergoe
ding verschuldigd. · 

8. · De in- dit besluit bedoelde tarieven war
den van kracht : 

a. voor· nieuwe. aansluitingen op 1 Novem' 
ber 1918; 

b. voor. bestaande aansluitingen; zoo spoe
dig mogelijk na het einde van den loopenden 
verbintenistermijn ; voor die aansluitingen 
blijven de oude tarieven verschuldigd, totdat de 
loopende verbintenis in ·overeenstemming zal 
zijn gebracht met de voorwaarden · van dit 
besluit. 

Het besfoande abonnement voor eene aan
sluiting kan echter op verzoek van den geabon
neerde v66r het einde van den loopenden ver
bii:J.tenistermijn warden -vervangen door een 
.abonnement op de bij dit besluit bepaalde 
voorwaarden, met ingang van· den eerstvol-
genden betalingstermijn. · 

9. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der :dagteekening -van het 
Staatsblctd, waarin het is geplaatst. · 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van.a.it besluit, hetwelk in het Staats
blad zal warden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal word'en gezon.den a.an den Raad van State.· 

's-Graveiihage; den 28sten October 1918. 

WILHEL:0-IINA. 

D~ Minister van TVctterstaat" A. A. H. W. K6Nrci.' 
' Uitgeg. · 30 Oct. 1918.) 

28 October 1918·. ':MISSIVE van den :Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende 
b_etalingen per postgiro. 
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Nu de postcheque en girodienst sedert 1H 
'Januari jl. is.ingevoer.d en een,regeling tusschen 
de Departementen Tan -Algemeen bestunr en 
de Algemcene Rekenkamer is tot stand ge-

omen, waardoor alle vorderingen van rekening
houders ten laste van het Rijk per postgiro 
kunnen wordell' hetaald, is het van overwegend 
belang dat aan deze vereenvondigde wijze van 
betalen de 'grootst mogelijke nitbreiding wordt 
gegeven. 

Ik heb daarom de eer U te verzoekeri Uwe 
medewerking ten deze te willen:verleenen, door 
alle, Jeveranciers van het Rijk (rechtstreeks of 
door degenen, die de opdrachten geven) te doen, 
uitnoodigen een postrekening te nemen,, ten 
einde,hunne vorderingen, door middel,vai1 pbst
giro ·te ,knnnen voldoen. Het is naar ik,meen 
,>net grond te, ver,wachten, dat nieraan in het 
,aJgemeen in ruime mate gevolg zal,worden ge
geven. Op deze wijze kan het aantal-rekening
houders aan,merkelijk toenemen, en het doe! 
der instelling, ·,het' vereffenen, van geldzaken 
zonder het gebruik van baar, geld, aanziehlijk 
·worden ·bevorderd. , •Tevens wordt . daardoor 
het belang' der , schatkist gebaat, omdat de 
kosten der instelling alleen, door toeneming der, 
rekeningen kunnen, warden gedekt. · 

(W. Y. D. B. A.) 

29 October '1918. BESLUIT, tot aanvulling :van 
het Koninklijk besluit van 23 October 1918 
(Staatsblad n°. 574), houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistpr,omessen volgens 
de wet v~n 5, December 1881 _ (Staatsblad 
n°. 185). :--., 5,\1. 

WIJ WILHELMINA, ENZ., 

Overwegende. dat het wenschelijk is Ons' be-, 
sluit van 23 October 1918 (Stadtsbktd n°. 574) 
aan te vullen ; 

Gezien de wet van 4 April 1870 (Staatsbl.ad 
n°. 62), laatstelijk gewijzigd bij de wet van .15 
Juli 1912 (Staatsblad n°. 240) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 26 October, ~918,. n°. ,143 
(Generale ,Thesaurie); 

_ Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. , I,n artikel 1 van ,Ons besluit van 

den 23sten October 1918 (Staatsblad n°. 574) 
wordt v66i' ,,schatkistpromessen" ingevoegd 
·,,schatkistbiljetten en,". 

2. · De rente der ingevolge, het vorige artikel 
nit te geven schatkistbiljetten wordt, zoolang 
daaromtrent niet anders is beschikt, bepaald 
,op, vier e_n ,een half ten honderd in het. jaar. 

3. Dit besluit gaat in met den·eersten No
. vember 1918. 

Onze Minister van J!'inancicn · is belast-met 
de uitvoe1;ing. van, <lit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor- , 
den geplaatst en waarvan: afschrift zal warden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer_ 

's-Gravenhage, den 29s.ten .October 1918. 
, WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE -VRrns. 
( Uitge,g. 31 Oct. 1918.) 

29 October 1918. i\IrssrvE, van den :Minister 
,an Vi'aterstaat- a.an cle Gedeputeerde 
Staten van Friesland, betreffende den leef
tijdsgrens voor benoembaarheid in water
schapsbesturen. 

_'rot ,cJusver werd aan mijn Departcment bij 
de overweging in hoeve~re candidaten, aanbe
•volen voor het lidmaatschap ,an hesturen ,:an, 
waterschappen, als bedoeld in par. 8 der wet 
.van 10 November 1900 (Staattblad n°. 176), 
met het, oog op hun leef~ijd, in aanmerking 
konde1\ komen om aan de Koningin ter benoe
ming te warden voorgedragen, in acht genomen. 
de regelin,g, welke bij dezerzijdsch schrijven 
van 1 Juli 1911, n°. 127, afdeeling Wa,terstaa:t, 
te Uwer kennis werd gebra,cht, met uitnoodiging 
haar on9,er de aandacht van de genoemde be
sturen te brengen en bij het doorzenden van de 
aanbevelingslijsten daarmede rekcning te wil~en 
houden. 

Ik acht het.niet wensche]ijk, dat qie r\)geling 
, worde bcstendigd. Naa,r mijn oordeel is toch 
,de daarbij voor de candidaten aangenomen. 
maximum leeftijd om voor benoeming in aan
merking te komen, in verband met den zittings
termijµ, t,e hoog om eene richtige verzorging 
der aan. de waterschapsbesturen toevertrouwde, 
immers hoogst gewichtige belangen ond~r alle 
omstandigheden genoegzaam, te ~vaarborgen-

Over die leeftijdgrens voor benpembaarheid 
trad reeds mijn ambtsvoorganger.iuet Uw col
lege in. overleg bij schrijven van 4 l\faart _1916, 
n°. 236, afdeelino- ,vaterstaat, hetwelk bean.to 
~oo~d werd bij Uwen brief van 9 l\faart 1916, 
n,0 • 88, 2e afdeeling W. 

Na overweging .van de daarin bevatte be
schouwingen in verband met clie, kenbaar.ge- · 
maakt dbor Uwe mede ter zake geraadpleegde 
ambtgenooten in de overig~ provincien, ligt 
h!)t thans in mijn voornemen, in den regel, ter 
benoeming aanbevolen can,didaten daartoe 
niet aan de Koningin vo,or te dragen, ,indien 

, hun zittingstermijn. eerst zou eindigen, nadat 
zij hun vijf en zestigste levensjaa,r belan.grijk 
zullen, hebben overschreden. Bij de doorwer
king van dien regel, ?'ullen 'dus in die besturen 
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p'ersonen ouder clan vijf en zestig jareil' in het. 
'.algemeen ge_en zitting hebben. 

Ik heb de eer· Uw college te verzoeken de 
betrokken waterschapsbesturen hiermede iil 
kennis te stellen en bij ·het doorzenden -van aan
bevelingslijsten daarmede wel rekening te willen 
houden. 

, In verband met 'het vorenstaande · zij nog 
aangeteekeml, dat ·ook in; art. III van· het bij 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan
hang:ige wetsontwerp tot aanvulling en wijzi
ging van de bm-enaangehaalde wet, de da·arge
noemde leeftijd van 70 jaar door mij zal wo_rderi 
teruggebracht tot 65 jaar. 

30 October 1918. BERLUIT, tot het verleenen 
van gedeeltelijke vrijstelling_ van de in 
1919 af te nemen examens, bedoeld in 

·de artt. 12 en_ 123 der Hooger-Onder
wijswet en art: 57 der wet tot regelirig 
van het middelbaar onderwijs voor heii, 
die tijdens het afleggen- van bet examen 
onder de wapeneri zullen zijnof wel minder 
·dan 10 maanden v66r het · examen den 
militairen . dienst zullen hebben verlaten· 
na d~arin 'ten minste 12 maanden onafge
b_roken te bebbeii doorgebracbt. S. 580. 

WrJ WILHELMINA., ENZ, 

Op de vo6rdracht van Oni,en Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
30 Augustus 191~, n°. 15716/3, afdeeling On-
derwijs; · 

Gel et op de artt. · 12 en -123 der Hooget'
Onderwijswet en op de artt. 55 ·en 57 der wet 
tot re~eling van het Middelbaar Onderwijs; 

Gezien bet Koninklijk besluit van 21 Ju'ni 
1887 (&taafsblad ~•- '106), laatstelijk gewijzigd 
bif Ons besluit van 25 Februari 1907 (Staats
blad n°. 57), artt. 1 en 2 van Ons besluit, van 
4 ,Juli 1905 (Staatsblad n•. 227), laatstelijk_ge
wijzigd bij dat · van 16 November 1912 (Staafs
blad n°. 348), Ons besluit van 29' Januari 1916 
(Staatsblltd n°. 58), gewijzigd bij dat van 6 April 
1916 (Staatsblad · n•. 157), Ons besluit van 
26 .J anuari 1917 (Staatsblad n°. 195) en Ons bes 
sluit van 14 November 1917 (Staafsbladn°. 641); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
8 October Ull8, n°. 27; 

Geiet op het 'nader ,apport van. Onzen Mi
nister van'Oriderwijs, Kunsten en Wetenscbap
pen van 26 October 1918, n°; 20176,' afdeeling 
Middelbaar Onderwijs ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: -
te bepalen, dat zij, die, na in 1914, 1915, 1916, 

1917 of 1918 biervoor te zijn afgewezim, zich 
in 1919 opnieuw zullen onderwerpen' aan een 

der examens, bedoeld in de artikelen 12 en.123 
der Hooger-Onderwijswet en in artikel 57 der w_et, 
op het Middelbaar Onderwijs, en bij het afieg
gen van. het '.examen onder de wapenen zullen 
zijn, · of wel · minder dan 10 .maanden v66r het 
exaIT)en · .den militairen dienst zullen .bebben 
verlaten, na daarin 'tenminste, 12 maanden 

·onafgebroken te hebben doorgebracbt, vrijge
steld zijn vari het examen': 

1 °. in die groepen, waarvoor hun bij het 
examen, in 1914, 1915, 1916, 1917,. of. 1918 ge
houden, ee~ voldoende · of hooger eindcijfer 
is toegekend ; 
· 2°. in die· onderdeelen der · groepen met 

onvoldoende of lager eindcijfer, waarvoor 
hun bij het-examen·,- in 1914,, 1915; 1916, 1917 
of 1918 gehouden, een voldoende of booger 
eindcijfer is 'toegekend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenscliappen is belast met de uitvoering 

• van dit be.sluit, hetwelk in bet Staatsblad zal 
worden · geplaatst, en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den· Raad van State. 

's-Gravenhage,_ den 30sten October 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwi;is, Kunsten en· 
Wetenschappen, J. TH. DE VISSER •. 

· ·(Uitgeg. 16 Nov. 1918) 

:H October 1918. ~IrssrvE · van. den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten van Zeeland oetreffende bet 
vaststellen van een maximum bedrag voor 
plaatselijke i~komstenbelasting of hoof
d~lijken omslag. 

Ik heb de eer Uw college mede te deelen, dat 
de eisch tot opneming in de desbetreffende be
sluiten vari een maximum-bedrag tot betwelk 

-een,e plaatselijke inkomstenbelasting of hoof
, delijke omslag mag worden gebeven, dezerzijds 
berust op de meening, dat aldus voldaan wordt -
aan het voorscbrift van art. 232 der gemeente
wet omtrent het vermelden van, het bedrag de; 
belasting. · • 

Daar deze meening intusschen voor tegen
,spraak vatbaar is, heeft de aan mijn Departe
ment kenbaar gemaakte opvatting van een col
lege van Gedep. Staten,, dat het noemen van 
een ma2,,._--imuin, ook voor de contrOle op de uit
zetting van de geme,ente-tiitgaven niet noodig 
geoordeeld wordt, er toe geleid dezerzijds geen 
bedenking meer te maken- tegen verordeniI1gen 

'in zake plaatselijke inkomstenbelastingen of 
hoofdelijkeii omslag, waarin geen maximum be
paald wordt. 
· B~j de beoordeeling van plaatselijke·belasting--
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·verordeningen · zal ·uwerzijds met een ·en antler 
rekening · geh:ouden · kuimen. worden_: · · 

maa~den te verlengen, waarop die Con1missie
bij hare nitspraak van 12 Augustus de 1iieuwe · 
huur heeft verlengd met twee inaanden 'en 

31 October.1918. ARREST,van den Hoogen Raad. alzoo, tot 31 October; . · · · 
De Himrcomniissie was volkomen ·b~- . dat Kaan van deze beslissing wederom bij deh 

voegd om, nadat• de Kantonrechter,. me.t Kantonrechter in. hoogei' beroep 1s gegaan; · en 
wijziging harer·beschikking, de huur had deze bij de bestreden beslissing, van oordeel 
verlengd tot 1 September 1918 (in plaats. zijnde, dat. de Huurcommissie; nadat hare 
'\'an tot 31 October :1~18), later, op een · eerste riit~praak door .den Kantonrechter wa~ 
nieuw verzoek van den huurder, de huur gew'Jzigd, niet bevoegd was des I(antonrechters 
tot 31. October 1918 t!'l verlen!!'en. einduitspraak te vernietigen, weshalve deze 

Ten onrechte zag de Kantonrechter daarin de nieuwe beslissing van de Huurcommissie 
een wijziging van zijn eindu,itspraa~,. (De lieeft vernietigd voorzooverre deze eene nieuwe
Kantonrechter vernietigde de n'ieuwe .lie• continuatie van huur.heeft toegestaan en zijne 
slissing van de Huurc_ommissie en.bekrach- eigene uitspraak van 12 Juni heeft bevestigd; 
tigde. zijn.eigen vroege,r•gegeven uit~praak· 0., dat tegen deze beshssing als miclclel van 

. Red.). cassatie -is aangevoerd: 
Beslissing van den Kantonreehtor. in het 'Schending. of verkee_rde 'toepassing ,an de 

beiang der wet vernietigd. artt.· 1, ·no. 5 en 8 der Huuropzeggings;wet 
('Huuropzeggingswet art. 1.) · (.Wet. van 25 Maart 1918 S, 182), door de be

slissing dat de Huurcomm1ssie niet bevoegd is 
Voorzitter: eenen termijn van voortduring van eene opge-

Jhr.· l\'li. W. H:· 'de Sa:vornin Lohman .. ·. zegde huur, oo;rspronkelijk door den Kanton-
. · · . . rechter in beroep .bepaald, op nader verzoek 

Raden : Mrs. B. C. J .. Loder, C. 0. Segers, l · . , te yer engen ; 
H. Hesse'.en.H. :i\L.A .. Savelberg. 0 ... dat dit middel is• gegrond; 

_De Hooge Raad,. enz.; 0., immers dat de,Kantonrechter in hooger 
op de vordering van den Proc.-Gen. tot beroep uitspraak doende· op.eene beslissing_ der 

cassatie 'in het belang der ,vet va~1 eene op 11 Huurcommistie en deze niet . b.evestigende, 
September 1918 door cien Kantonrechter te blijkens .het 8ste' lid van. art., 1 der Huurop
Alkmaar gegeven beslissing· op het beroep van zeggingswet, doet· w_at. 'der Hµurcommissie .was 
W. Kaan van eene uitspraak der Huurcom1ms- ,· en des Kantonrl;lchters uitspraak van 12 Juni 
sie te Alkmaar van 12 Augustus 1918, bij welke dan, ook geene.andere:strekkinghad ot he_bben 
beslissing dje ,uitspraak werd vernietigd; . kon,•d~n·.dat de·te~mijn door de Ifourcommissie. 

0., dat blijkens de bestrl;lden 'be"sljssing en gesteld. op 31 09tober, werd .teruggebr.ac_ht. 
het ,veI"zciekschrift waarop die werci gegeven, tot, 1 September en als zoodanig die beslissing 
gemelde W. Kaan lligenaar is van een ,te Alk.- was een• einduitspraak; ' 
maar gelegen huis, hetwelk hij had verhµurd . dat· ·echter, blijkens h~t 5de l,id van l!-rt., l 
en welke huur, door opzegging op .. l :Mei 191~. cle Huurcomm1ssie bevoegd is, op verzoek 
eindigde ; des .. huurders, eens of meermalen, de huur te 

. dat de, huurder zich destijds heeft gewend v:ei;lengen en mitsdien de huurder gerechtigd 
tot de Huurcommissje aldaar met. verzoek _die :was. tot. zijn v;erzoek en de Huu~commissie b.ec 

,huuropzegging -te vernietigen, welk verzoek v;qegd wa.s de huur,. na, het. omkomen va~ .de 
door d_ie Commissie werd ingewilligd,' met door .den Kantonrechter. bepaalden termijn 
bep·a!ing dat. de himr ·t?t 31 October zou opnieuw te :verlengen, gelijk de Kantonrechter 
doorloopen ; be-yoegd was, desverzo.cht, op · die nieuwe 

dat Kaan van die beslissing iri hooger beroep . beslissing cl,er Huurcommissie recht .te d~en 
is gekomen. bij den Kantonrechter te Alkma~r, gclijk hij zou vermeenen te -behoi;,ren ; . 
die bij beschikking van, 12 Juni 1918 de beslis- dat echter de Kantonrechter door de H·uu~
smg der Huurcommissie heeft bevest1gd, met comlni~sie cinbeyoegd .. t~ ,:erkl\l,ren tot.hep ne
dien verstande echter, dat de huur in plaats men• .harer nieuwe beslissing op het nieuwe 
van 31 October slechts zou voortduren. tot verzoek en op dien grond die, beslissing. te 
1 September .1918 ; vernietigen en zijn eigen vroegere, niet ian

- dat de 'huurder ·zich op 1. Juli wederom heeft tastbare en .ook niet aangevallen beslissing te 
gewend tot de Huurcommissie met ,verzoek; bevestigen, de aangehaalde art1kelen be!)ft 
den termijn van de nieuwe huur. met zes geschonden ; 
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\Ternietigt de beslissing van deti·Kantonrech; 
ter te· Alkniaar van 12 Augustus 1918. gegeven 
op het v:erzoek ,,an W · Kaan, ·en zulks in het 
belang der wet en zonder dat daa,rdoor aan 
partijen eenige, schade kan \\'.Orden toegebracht. 

, ,(N. J.) 
·•-•I 

2 1Yove1nber 1918. BESLUIT, ·betreffende niet
. goedke{iring'· eener gemeentelijke geldlee

ning. 
' 'WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op he€ beroep, ingesteld . door 
den · Raad der gemeehte • Russum tegen het 
besltiit .van Gedeputeerde Staten van Noord

'Hollahd· van 3 ·Juli· 19i8, ·n°. 59, waarbij-goed-
~ keuring is onthouden aan zijn besluit· van 19 

Fehr. 1918, t~t het· aang~an van· eene .geld
leening van f-100,000 ten behoeve van de 
oprichting V8:]J. eene stichting · voor, .' ouden 
van dagen (Godelindestichting) ;· 

.Den Raad,, ivati · State, Afdeeling voor de 
_ Ges'chilleri van. Bestuur, geh_oord, advies van 

9 ·oct. 1918, n°. 414; 
Op. de voordracht van Onzen .Minister 

van 'Binnenlandsche Zaken van 29 Oct. 1918 
n°. 8842, Afd. B.B. ; 

Overwegende,: dat de_ gemeep.teraad van 
Bu~surri bii' besluit •van 1' M,ei 1917, ge~ijzigd 
bij dat :van, •19 .Juli 1917, .. een -bedrag rvan 
f 100,000. nit de gemeentekas heeft afgezon
derd· om daa.rmede · op .te rich ten. en te. ves
tigen eene stjchting of. inricbti_ng. genaamd 
,,lnrichting voor • ouden·. · v:an ·dagen · Gode
Iindestichting"- of. _,,,Godelindestichting",; 

dat• in; yerband · hiermede . de Raad den 
19dei:i -Fehr. 1918 een besluit heeft genome1i, 
tot, het ,aangaan eener 4 1./ 2 pCt .. 's .geldleening, 
grpot f 100,000 .. af te loss en in 5Q j aar, en· we! 
f 2_000 per ·j aar ; .. 

. dat Gedeputeerde. Staten bii bes_l]Iit. van 
3 Juli 1918 aan dat Raadsbe_sluit hunne goed
keuring _,_heb.ben ont)10uden •,nit. _ov:~r1".eging 
ciat uit, de daaromt_rent_ .verstre,kte inli~htingen 

· blijkt _dat , het· gemeentebestuu~ hehoud.,ns 
enkele uitzonderingen .geen ine_dezeggenschap 
zal hebben over de wijz!'r, wa3:rop, l).et aan de 
sticht:ip.g ,,ers~re_kte kapitaal zal warden· bo
steed, ioodat die verstrekking . dus geheel 
];,.et karakter draagt van e'!ne gift ; cj.at het 
besluit de bepal:ing bevat, dat :de )eening a 
pari zal · worden afg()tpst gecl,ljrende tl!) j aren. 

· 1919 . tot en met _196's; laarlijks met f 2.000 ; . 
dat de leen_jng dus eerst na verloop van 50 
jaren zal zijn afgelost; dat waar de verstrek
king van het kapitaa.l het karakter draagt van 
eene gift, de uitgaaf ·uitsluitend ten laste van 

bet thans levende geslacht heboort te -komen, 
zoodat de termijn van aflossing der leening 
in geen geva,J··meer dan 25· jaren zal mogen 
bedragen ; . dat de Raad van Bussnm niet 
ber'eid ;s gevohden het beslnit tot bet aangaan 
der Ieening. in diervoege te wijzigen, dat, de 
termijn van aflossing · op 25 jaren wordt be
paa!d; 

dat de Raad in beroep aanvoert dat welis
waar de verstrekking' van een kapitaa] voor 
den bouw der Godelindestichting bet karakter' 
van. een gift draagt ~ daar de gemeente · 
geen·. antler medezeggenschap in het_ besteden 
van. bet. kapitaal heeft, dan omschreven is 
in het 3e lid· van art. 3 v1,1n het door. den Raad 
vastgestelde . stichtingsbesluit - docb dat 
naar 's Raads .· gevqelen zulks in dit geval 
geen grond oplevert om de aflossing der leening 
te binden aan een termijn van 25 'ja-ren ; dat 
veeleer de termijn van,aflossing verband dient 
tc houden met het tijdva,k, gedurende-hetwelk 
bet bela~g, dat de ge~eente · bij de te bouwen 
Godelindestichting zal_ hebben °(welk. belang 
kan _worden uitgedrukt door de, omstandigheid, 
dat ·de huisvesting van behoeftige ouden van 
dagen verzekerd is),· rei'el zal zijn; dat met 
_reden als _zoodanig tijdv:,ak piag worden aan
genomen een termijn v;:tn 50 j_ar!)n en wel 
omdat_ b_et belang der _gemeente, behal~e voor 
het lev:ende, ook nog voor · het eerstkomendc> 
geslacht yolle beteel;eni~ zal ,hebben ;: dat de 
Raad _daarnm blijft, vastbouden aan zijn ge
v9elen omtr~nt. h(!t redelijke van een 50-
j arigen aflossingstermijn ,; 

O,. : dat door een jaar~ijk~che· :1£1ossing 
van f 2000 .de Jeening eE)rst· over. 50 j1,1ar ZOU 

zij~ a~gei?s~ ; · 
· dat deze termijn met het oog op den aard 

der uitgaaf te Jang is te _achten en Gedep;,_teerde 
Staten niit~dien te recht bunne goedkeuring 
aan het Raad~besluit hebben 'oritbouden: 
. Gezien de Gemeentewet ; 

· H~bben °goedgev~nde~ en verstaan: 
he1<

0 

,beroep ongegrond '. te ve~klaren. 
Onze Minister va,n Binnenlandsche Zaken 

is belas~, enz. ('~;- ~- d; B. 'A.) 

4 November, 1918. 13ESLUIT,_ tc'it toepassing der 
wet van 26 April 1884 (S_taatsblad n°. 80), 
laat~telijk gewijzigd bij de wet van 9 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 314) tot vaststelling 
van·. buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekte1i 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 581. 
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\''rj- WILHELMINA, ENZ. 

- Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 · (Staa.tsblad no. 80), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 9, Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 314), ·tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending-van eenige besmet-. 
telijke ziekten- en tot wering harer nitbreiding' 
en gevolgen, noodzakelijk is, wegens het voor
komen van -pest en andere der bedoelde ziek
ten in cnkele · plaatsen in het ·buitenland; 
· Op de voordracht ~an Onzen -Minister' van 
Binnenlandsche·zaken ·van 12 September 1918, 
n°. 1213i,- afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen, en van Onzen Minister van Financien· 
van 16 Se6tember, 1918, n°. 167;· afdeeling 
Invoerre·chten: 

Gelet_ op On~ besluit van 2-November 1917 
(Staatsblad n°. 611); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 October \~18,-n°: 25) ;·, 

Gelet ·op het nader rapport vai:t Onzen :Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 28 Oc
tober 1918; n°. '15059, afdeeling Volksgezond-· 
hcid en van Onzen· Minister ' van Financien 
van l November· 1918, n°. 123, afdeeling In'-

" voerrechten; ' 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en ·vervoer· van lomp·en, 

gebrnikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf- en beddegoed· zijn verboden uit lander{ of 
plaatsen door· Onze Ministers van· 'Binnen
landsche Zake.n · en · van · Financien aan te 
wijzen. · 

De aanwijzingen ,vorden telkens ten m.i:riste 
een dag v66rdat zij in ,verking t'reden·, door 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscouranf 
ter. alg~meene kennis g'ebrach·t. 

Onze voornoe111de 'Ministers _zij:0: be;,,oegd 
die aa:nwijzingim te veranderen, zoo dikwijls 
de omstandighede·n . dit:· gedoogen of noodig 
maken, alsmede te · bepalen o( en in li.o~verre 
de bagages, door reizigers inedegebracht, 'onder 
het verbod zijn begrepen. De besqhikki~gen 
over deze ouderwerperi worden ook in de Neder
landsche Staa.tscourant geplaatst. · · 

2. Heeft het verbod afwending van de 
• Aziatis,che c~olera of van_ pest ten doe!, dan 
gedragen zich Onze v6orrioemde :Ministers bij 
aanwijzingen betreffend\l den in-. ·en doorvoer 
uit lande:0:, die toegetreden z\in tot de op 17 
J anuari 1912 te Parijs gesloten en bij de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) goed
gekeurde internationale sanitaire overeenk'omst, 
naar de· bepalingen va,;_ die _overee~komst. 

3. lliet het opsporen van de oyert-redingen : 

van de wet van 26 Apdl .1884 (St«a.tsb/.a.d n°. 80) 
en van dit besluit-zijn, behalve de ambtenaren 
en beambten, daartoe in artikel 6' µie:r, wet aan
gewezen,- mede .belast de geneeskundige1_1, die 
ingevolge het bepaalde in: art,iket .7-, Jste. _lid, 
de:r wet··van 28 Maart 1877 (Staatsbla.d 11°. 35) 
tot wering van besmetting qoor nit zee aan
kom!lnde schepeh, doo1· Oris v_oor,het.i1_1 a,tikel 
7 be~oeltle gezondheidson_derzoel<.. zijn ,i,ange- · 
wezen. · 

4. - Dit besluit, dat. gedurend(l l _ j,i.ar., ;v,an 
kracht blijft treedt .in werking met ingang-v,an 
den tweeden dag na. dien · der .. clagteekening 
van het .Staatsblad· waarin· het. is -geplaatst: 

Onze Ministers .van .Binnenlandsche Zaken · 
en van Financien zijn belast met· de uitvoering 
van <'I.it besluit, dat in het Swatsblad zal w9rden 
gepla:atst en waarvan afsclirift zal worden 
gezond.en aan den Raad van State ... 

·s-Gravenhage, den.4den November 1918 .. 
·WILHELMINA. 

De j}finist~r van Binnenlandsche· Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENB}\OUCK ••. 

De j}f·inister van Financie.,i,, DE· VRIES. 

( Uitgeg. 29 Nov. 1918.) 

4 November 1918. · BESLUIT, tot wijziging van 
het Koniriklijk besluit van ·24 Februari 
1915 (Staatsblad :n°. 115), houdende inste], 
ling· van raden' van· beroep voor. de directe 
belastingen en· vaststelling. van bepalingen 
nopens die· colleges. S. · 582: 

-WIJ WILHELMINA,' ENZ, ' 

Op de ·voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 29 October 1918, n°.- 84; Directe 
belastingen ; · · 

Gezien··artikel 8- tler wet·van 19 Decemlier 
1914 (Staatsblad n°. 564), alsmede ·Ons besluit 
van 24 Februari 1915 '(Staatsblad -n°. '115); 
la:atstelijk gewijzigd b'ij ·ons besluit van 2 M~i. 
1918· (Sta'a18blad n°: 282); ' 

Hebben goedgevonden en verstaan :· 
Art. 1- ·. In het eerste lid van artikel 7 van 

Ons besluit van _24 Febri:Ia:ri 1915 (Staalsblad 
n°. 115)' wordt in plaats van' ,;twaalfhonderd". 
g0lezen. ,~, t\vee· duiz'end". 

. 2. Dit besluit treedt·in werking me_t ingang 
van 1 Januari 1919. ' · · 

Onze Minister van Financien' is ·belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal ,~orden gkp!aatst. 
. 's-Gravenhage, deri•4d~n November i918; · 

WILHELMINA.· 
' De' »iinister i-an Financien; DE ·VRIES. 

(Uitgeg .. 21 Nov. 19i8;) 
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5 November 1918. ;BESLUIT tot vernietiging 
·van het besluit van den Raad de; ge
meente Lisse, van 31 Mei en 23 Augustus 

·.1918, tot het verleenen van een bijslag 
" op hunne salarissen aan het personeel 

van alle bijzondere lagere scholen in die 
gemeente. S. 583. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voortlracht van. onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
3 October 1918, n°. 191333 • afdeeling' Lager 
Oµderwijs A, tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente Lisse, van 31 Mei 
en 23 Augustus 1918, waarbij op groJid van 
de onbillijkheid, dat de salarissen van het onder
w.ijzend personeel aan de bijzondere lagere 
scholen in die gemeente lager zijn dan die van 
het personeel aan de -openbare lagere school 
dier _gemee'nte,' aan het personeel van alle 
bijzondere lagere scholen in die gemeente een 
bijslag wordt verleend op hunne salarissen tot 
een zoodanig bedrag dat de salarissen dier 
onderwijzers in overeenstemming komen met 
de regeling geldende voor het personeel der 
op~nbare lagere school •in die gemeente; 

Overwegende, dat de strekking van .het 
.besluit,is aan het onderwijzend personeel van 
alle bijzondere lagere scholen in die gemeente, 
in die hoedanigheid den genoemden bijslag 
te verleenen ; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van een bijslag aan het onder
wijzend personeel aan bijzondere lagere scholen, 
de gemeenteraad een gedeelte van de bezol
diging van dat personeel ten laste van de ge
meente brengt ; 

dat derhalve, al moge h(lt Raadsbesluit de 
strekking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met. artikel 3, derde lid, der wet tot regeling van 
het lager onderwijs aan de bijzondere lagere 
scholen te Lisse door dit Raadsbesluit vanwege 

· die gemeente middellijk geldelijke bijdragen of 
eenige andere ondersteuning worden toegekend ; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der ge
meentewet en op artikel 3 der wet tot regeling. 
van het lager onderwijs; " 

Den Raad van State gehoord, advies van 
22 October 1918, n°. 24; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Octobe~ 1918, n°. 
21301, afdeeling Lager Onderwijs-A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Lisse te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

1918. 

Onze Minister van Oncl.erwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is .belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in· het Staaisblad ge
plaatst en·in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 1 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Novem-
ber 1918. · 

W~LHELMINA. 
De 1vlinister van Onderwijs, 
I( unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 25 Nov. 1918.) 

5 November 1918. · BESLUIT, tot w1Jz1gmg 
van het besluit van 30 Maart 1909, hou
dende nieuwe bepalingen omtrent de 
ambtenaren der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen. 

· Op de voordracht van Onzen Minister 
van :Finanrien van 29 October 1918, n°. 82, 
afdeeling Personeel ; 

Gelet op· artikel 22, 2de lid van Ons besluit 
van 3 September 1918 (Staatsblad n° · 542); 

Hebben goedgevonden en vfrstaan te bepalen: 
Art. 1. De opd1;acht aan ambtenaren tot 

tijdelijke waarneming van kleine grenskantoren 
der invoerrechten als bedoeld bij artikel 24 ' 
van Ons beslu'.it van 30 Maart 1904, n°. 19 
brengt geen verandering in hunne bezoldi
ging en hunne aanspraak op periodieke ver
hooging. Een en antler met dien verstande 
dat hunne bezoldiging, zoolang de waarne -
ming duurt, niet meer dan f 1800 's jaars 
kan bedragen. 

Voor de belangrijkste kantoren kan dit 
maximum door Onzen Minister van. Financien 
tot ·f 2200 worden verhoogd. 

2. De in artikel l genoemde bedragen 
ondergaan voor de gemeenten of onderdeelen 
van gem,eenten behoorende tot eene andere 
dan de lste klasse vermindering op den voet 
van artikel 2, 2de lid van Ons besluit van 3 
September 1918, (Staatsblad n°. 541). 

3. Het tweede en het derde lid van- artikel 25 
van On_s besluit van 30 Maart 1904, n°. 19, 
zooals dit bij latere besluiten is gewijzigd 
worden ingetrokken. 

4. Dit besluit wordt geacht met 1 Januari 
1918 te zijn in werking getreden. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waa.rvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Rek,m
kamer. 

's-Gravenhage, den ~den NoveII).ber 1918. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Financien, DE VRIES. 

40-
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6 November 1918. BESLUIT, tot intrekking van 
de schorsing van het besluit van Burge
meester en Wetbouders der gemeente 
Oudewater, v1tn 13 ,Juli 1918, strekkende tot 
definitieve1 benoeming van E. Groeneweg 
aldaar tot grossier-van aardappelen van
wege bet gemeentelijk distributiebedrijf. 
s. 584. . 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Op de· voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 4 November 1918, 
n°. 9327, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien Ons besluit van 8 Augustus 1918 
(Staatsblad n°. 513) tot schorsing van het be
sluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Oudeu:ater, dd. 13 Juli 1918, strek
kende tot definitieve benoeming van E. Groene
weg aldaar tot grossier van aardappelen _van
wege het gemeentelijk distributiebedrijf; 

Overwegende, dat er blijkens het ingesteld 
onderzoek geen termen zijn om genoemd be
sluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Oitdewater wegens strijd me_t de wet 
of met het algem,een belang te vernietigen ; 

Gelet op de artt. 153-155 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Ons voormeld besluit tot. schorsing in te 
trekken·. I 

. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den ·sden November 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1918.) 

8 Sove1nber 1918. BESLUIT, ter aanvulling 
· van het Ko~inklijk besluit van 15 Ma~rt 
1918 (Staatsblad n°. 160) tot het stellen van 
regelen voor de uitbetaling van de in de 
wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad no. 
147) bedoelde weddeverhoogingen aan 
oriderwijzers bij bet lager onderwijs. S. 585. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en· Wetenschappen van 
7 October 1918, n°. 19297/3, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat het wenschPli,ik is Ons be
sluit .van· 15 1\Iaart 1918 (Staatsblad n°. 160), 
waarbij reg<'len zijn gesteld ,-oor dP 11itbtetaling 
van de in de wet van 23 Februari 1918 (Staats
blad n°. 147) bedoelde weddeverhoogingen 
a.an onderwijzers bij het lager onderwijs, aan 
te vullen; . 

Den Raad van State gehoord, ad vies. van 
29 October 1918, n°. 25; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 November 1918, 
n°. 21899, afdeeling' Lager Onderwijs Finan
cieel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Tusschen de artikelen 2 en 3 .van 

Ons besluit van 15 Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 160) wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende als volgt : 

,,Artikel 2bis. Aan de in artikel 1 bedoelde 
gemeente- en schoolbesturen wordt tot betaling 
va~ de weddeverhoogingen waarop de onder
wij zers overeenkomstig de wet van 23 Februari 
1918 · (Staatsblad n°.• 147) over bet loopende 
jaar aanspraak hebben, beho,udens ·verreke
ning na definitieve vaststelling · dier verhoo
gingen, een voorschot verleend van ten hoogste 
vier vijfden van het krachtens artikel 2 laat
stelijk uitgekeerd totaal bedrag der verhoo
gingen. 

De uitbetaling van dit voorschot geschiedt 
kwartaalsgewijze telkens voor een vierde ge
deelte 

Besturen van nieuw opgerichte bijzondere 
lagere scholen als bedoeld in artikel 1, die in 
verband met bet tijdstip der opening van de 
school nog · geene uitkeering krachtens artikel 
2 hebben ontvangen, zenden, tot he1_; bekomen . 
van voorschot op de weddeverhoogingen der 
onde~ijzers, eene daartoe strekkende aanvraag 
aan Onzen in artikel 1 genoemden Minister, 
vermeldende o. a. de plaats waar de school 
is gevestigd, de dagteekening, waarop de school 
is geopend, alsmede ~et vermoedelijk bedrag 
der weddeverhoogingen o,·er bet verder ge
deelte des jaars uit te keeren aan de bij de , 
opening der. school daaraan verbonden oncler
wijzers. In dit geval wordt, behoudens verre
kening na definitieve vaststelling dezer ver
hoogingen, een. voorschot verleend van ten 
hoogste vier vijfden van hot vermoedelijk. 
bedrag en zal de uitbetaling geschieden in 
zoodanige t_ermijnen als Onze voornoemde 
Minister in verband met bet tijdstip van de 
opening der school zal bepalen. 

Na ontvangst van de in dit artikel bedoelde 
voorschotten wordt de .. uitbetaling· der wedde
verhoogingen aan de rechthebbenden door de 
gemeente- en schoolbe-sturen dienovereenkom 
stig ver'vroegd met inachtneming van het be
paalde. in het tweed~ lid van artikel 2". 

II. Voorschot krachtens artikel 2bis van Ons 
besluit van 15 Maart 'i918 (Staatsblad n°. 160), 
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zooals dat . bij Ons tegenwoordig bcsluit 
is aangevuld, wordt voor de eerst,e maal toe
gekend voor de weddcverhoogingen over het 
jaar 1918. 

Met afwijking van het' bepaalde in artikel 
2/Ji.s, tweedo lid, geschiedt 'de uitbetaling van 
het in 1918 toe te kennen , oorschot in eens. 

III. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden <lag na <lien der dagteeken.ing van het 
Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering • 
van <lit besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

·'s-Graverrhage, den Ssten November 1918. 
\VILHf~Lm N ,\. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en; Wetenschappen, 

, J. TR DB VISSER. 
(Uitgeg. 26 Nov. 1918.) 

8 November 1918. BESLUIT, tot bepaling van 
het tijdstip• van het in werking treden 
der, Landarbeiderswet. S. 58G. 

Bepaald op 15 November 1918'. 

12 November 1918. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Kon.inklijk besluit 
van 9 October 1885 (Staatsblad 184), tot 
bepaling van het maximum der verpleeg
den en het minimum van geneeskundigen 
voor het krankzinn.igengesticht te _Ros
malen. S. 58 7. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 November 1918, 
n°. 15688, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat8blad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van ~7 
April 1912 (Sktat8blad n°. 165) ; 

,\ Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 27 No

vember 1903 (Staatsblad 283), te bepaJen dat 
art. 1 van het Koninklijk besluit van· 9 O_ctobe:r 
1885 (Sta.at8blad 184), tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en .het minimum 
van geneeskundigen voor het krankziniligen
ge,sticht te Rosmalen, wordt geleze!'l als volgt : 

,,In het krankzinnigengesticht te Rosmalen 
niogen niet meer· dan 540 patienten verpleegd 
worden ; de krankzinnigen moeten, behoudens 
gedurende een nader door den Minister. van 
Binnenlandsche ·zaken te bepalen tijdvak, alien 
tot de vrouwelijke sekse behooren". 

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

's-Gravenhage, den I2den November 1918. 
WILHELMINA. 

De 1viinister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 3 Dec. 1918.) 

13 November 1918. BEsL'uIT, tot vaststellin 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
tot uitvoering van de Scheurwet · 1918 
(Staatsblad n°. 503). S. 688. 

WIJ WILIIELMINA, ENZ. 

Op. de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 30 Augus
tus 1918, afdeeling Crisiszaken, no. 32174, 
bureau A.Z. ; · ' 

Gelet op de wet van 27 Juli 1918, Staat8blad 
n°. 503, houdende regeling in za,rn de ·omzet
ting in bouwland en de bebouwing van gras
landen, klavers of kunstweiden ; 

Den Raad van State gehqord (advies van 
17 September 1918, no. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze l\'.l.inistem 
van Landbouw, Nijverheid en· Handel en van 
Justitie van 30 October 1918, Directie van den 
Landbouw, n°. 11546, afdeeling 6 B en van 

'11 November 1918, lste afdeeling C, ri0 • 646; 
Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 

Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

§ 1. Alge1neene bepalingen. 
I 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. ,,de wet" : ,,de Scheurwet 1918, Staat8-

blad n°. 503 ;" 
b. ,,Minister'! : ,,Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel;" 
c. ,,scheurplicht" : ,,de plicht voortvloeiende 

uit het samenstel van voorschriften door of 
vanwege Onzen Minister krachtens artikel l• 
der wet gegeven." 
, 2, Bedrijven, perceelen of grondcomplexen, 
welke niet in hun geheel in het gebied van eene 
gemeente zijn gelegen, worden geacht in hun 
geheel te zijn gelegen in die gemeente, binnen 
welker gebied het grootste deel dezer onroe
rende goederen is gelegen. ' 

3. (1) Onze Minister ste]t·in elke provincie 
een provip.ciaal productiekantoor in. 

(2) Aan het hoofd van dit kantoor staat 
een bezoldigd directeur, die door Onzen Mi
nister wordt benoemd, geschorst en ontslagen. 

(3) Zijne werkzaamhedel'! worden geregeld 
bij eene instructie door Onzen Minister vast 
te stellen. 

40* 
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4. (1) Voor elke gemeente of voor een zitter. In dat geval en bij afwezigheid of 
groep van gemeenten, in dezelfde provincie ontstentenis van een ander,lid, neemt een der 
gelegen, wordt door Onzen Minister eene ge- plaatsvervangende leden zitting op verzoek 
meentelijke landbouwcommissie aangewezen. van den voorzitter. · 

(2) De leden dezer commissien genieten (2) Bij afwezigheid" of ontstentenis van den 
voor hunne werkza,amheden eene door Onzen secretaris worden zijne werkzaamheden ver-
1\IIin:ister vast te stellen belooning. richt door den plaatsvervangenden secretaris 

(3) Elke commissi;, k1:.n worden bijgesta'an of, bij afwezigheid of ontstentenis van dezen, 
door een secretaris, die door Onzen Ministe;r door het lid der commissie van beroep, dat 
wordt'benoemd, geschorst en ontslagen en wiens de voorzitter daartoe zal aanwijzen. 
belooning door dien Minister wordt geregeld. 8, (1) Waar in dit besluit sprake is van 

5. De regeling van en het toezicht op de · den voorzitter der commissie van beroep, wordt 
werkzaamheden der gemeentelijke landbouw- daaronder mede verstaan de plaatsvervan
commissi~n is opgedragen aan den directeur gentle voorzitter, die bij afwezigheid of ont
van het provinciaal productiekantoor. stentenis des voorzitters diens werkzaam

§ 2. 

6. 

Van de commissii!n van beroep en hare 
werkwijze, 

(1) Onze Minister benoemt voor elke 
provincie eene commissie van · beroep, welke 
ten kantore van het provinciaal productie
kantoor is gevestigd en aan wier beslissing 
het beroep, bedoeld in artikel 1, vijfde lid, 
van de wet, alsmede dat inzake de bepaling 
van het bedrag der schadeloosstellingen, be
doeld in artikel 43 van dit besluit, zullen zijn 
-0nderworpen. 

(2) Iedere commissie van beroep is samen
gesteld uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 
leden, Deze moeten zijn meerderjarige Neder
landers, woonachtig in de provincie, waarvoor 
de commissie is benoemd. Onder de leden is elm 
voorzitter en een· plaatsvervangeJ:!d voorzitter. 

(3). Bij iedere commissie van beroep wordt 
voor elk lid een plaatsvervangend lid benoemd, 
uitsluitend om bij afwezigheid of ontstentenis 
van dat lid werkzaam te zijn. De plaats
vervangende leden moeten aan . dezelfde ver
eischten voldoen als de leden. 

(4) Directeuren van provinciale- productie
'kantoren en leden van gemeentelijke landbouw
commissien kunnen geen lid zijn van eene 
commissie van beroep als bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel. 

(5) Aan iedere commissie van beroep wordt 
door Onzen Minister een bezoldigd· secretaris 
en een plaatsvervangend secretaris toegevoegd; 
Zij moeten aan dezelfde vereischten voldoen 
als de leden. 

(6) Aan de leden der commissien van beroep 
wordt, vol~ens regelen door Onzen Minister 
te stellen, voor iedere door hen bijgywoonde 
vergadering een vacatiegeld toegekend. 

7. (1) Bij afwezigheid of ontstentenis van 
den voorzitter worden zijne werkzaamheden 
verricht door den plaatsvervangenden voor-

heden ·verricht. 
(2) Onder den secretaris wordt mede ver

staan de plaatsvervangende secretaris, 1"anneer -
deze op verzoek des voorzitters werkzaam
heden van den secretaris verricht. 

(3) Waar in dit besluit sprake is van leden 
worden. daaronder mede verstaan . de plaats
vervangende leden. 

9. De commissie van beroep kan geene zaak 
behandelen, indien n:iet vijf leden aanwezig 
zijn. 

10. De leden en de secretaris der commissie 
van beroep zijn verplicht het geheim der be
raadslagingen te bewaren. Zij zijn voorts 
verplicht tot geheimhouding omtrent al het
geen hun in hunne hoedanigheid is bekend 
geworden, en onverminderd het bepaalde bij 
de artikelen 24 en 42. 

11. De secretaris geeft aan een ieder, die , 
hem een voor de commissie bestemd stuk 
doet toekomen, desverlangd een gedagteekend 
ontvangbewijs a£. 

12. (1) In(lien een stuk, bij eene commissie 
van beroep ingekomen, betrekking h~eft op 
een beroep, waaro!l_ltrent eene andere com
missie heeft te oordeelen, doet de secretaris 
dit stuk onverwijld aan de bevoegde commissie 
toekomen, 

(2) Heeft het stuk ook betrekking op eeri 
beroep, waaromtrent de commissie te oor
deelen heeft, bij welke het stuk ingekomen is, 
dan zendt de secretaris, in plaats van het stuk, 
een behoorlijk gewaarmerkt afschrift daarvan. 

13. De' secretaris- doet alle ingekomen 
stukken, betrekking hebbende op beroepen, 
waaromtrent de commissie heeft te oordeelen, 
onverwijld aan den voorzitter·ter kennisneming 
toekomen. 

14. (1) De voorzitter bepaalt dag, plaats 
en uur van de behandeling der zaak. De 
·secretaris geeft daafvan onverwijld , kennis 

;,;: /~ 
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aan de leden en aan hem, die ingevolge artikel 
38 een beroep heeft ingesteld. 

(2) Schriftelijke bescheiden, tot de zaak 
betrekkelijk, worden v66r de behandeling 
bij den secretaris nedergefogd ter kennisneming 
van de leden. 

15. De leden onthouden zich van deel
neming aan de behandeling van eenige zaak, 
welke hun, hunnen echtgenooten of bloed- of 
aanverwanten tot en met den derden graad, 
persoonlijk aangaat, of waarin zij of een der 
genoemde personen als gemachtigden zijn 
betrokken. Deze onthoudi°ng wordt ten aan
zien van de bepaalde zaak als afwezigheid 
aangemerkt. 

16. (1) De commissie kan getuigen of des
kundigen hooren, die vrijwillig voor haar 
versch:ijnen. 

(2) De oproeping van deze getuigen of 
deskundigen, voor zoover ze niet door belang
hebbenden zijn meegebracht, geschiedt door 
den secretaris. 

17. (1) De commissie kan een of meer 
harer leden opdragen de zaken te onderzoeken, 
voordat deze door haar worden beslist. 

(2) Zij kan voorts een of meer harer leden 
opdragen een plaatselijk onderzoek in te stellen 
of getuigen of deskundigen te hooren. Zij 
kan dezen leden -den secretaris of een vandiens 
beambten toevoegen. 

18. (1) In. alle zaken doet de voorzitter 
hoqidelijk rondvraag, te. beginnen met het 
jongste lid in leeftijd. Zelf brengt hij het 
laa tst zijn ad vies uit. 

(2) Ieder aanwezig Hd is verplicht zijn ad vies 
uit te brengen. 

19. Alle beslissingen worden genomen bij 
meerderheid van stemmen. 

20. Indien de commissie het wenschelijk 
acht nadere· regelen betreffende de vervulling 
van haar taak vast te stellen, doet zij dit bij 
een huishoudelijk reglement. Dit behoeft de 
goedkeuring van Onzen Minister, die zorg 
draagt, dat het goedgekeurde reglement bekend 
gemaakt en ten kantore der commissie, tegen 
betaling der kosten, in afschrift verkrijgbaar 
gesteld wordt. 

21. Indien een beroepschrift niet voldoende 
mededeelingen bevat, stelt de secretaris den 
verzoeker in de gelegenheid het beroep • aan 
te vu~n. De secretaris of een van diens 
beambten is hem daarbij, voor zooveel noodig, 
behulpzaam. 

22. De secretaris is lJij de zittingen der 
comm1ssie tegenwoordig. H:ij houdt. ·aan-· 
teekening van hetgeen aldaar,verhandeld wordt, 

met vermelding van den zakelijken inhoud 
van de verklaringen der door de commissie 
gehoorde personen. 

23. (1) ·De secretaris bewaart het archief 
der commissie en is daarvoor persoonlijk ver
antwoordelijk. 

(2) Hij houdt afschrift van de uitgaande 
brieven. 

(3) In geval van opheffing van eene c.o_m
missie van beroep draagt de secretaris zijn 
archief over aan Onzen Minister. 

24. ( 1) Op schriftelijke aanvrage geeft de 
secretaris schriftelijke inlichtingen betreffende 
uitspraken der commissie. 

. (2) Bij iedere aanvrage moet den secretaris 
een bedrag van 50 cents wordep. betaald voor 
ieder beroep, waaromtrent inlichtingen worden 
gevraagd. 

(3) De bepalingen van artike_l 12 vinden 
overeenkomstige toepassing. 

25. ( 1) De secretaris houq. t een register 
van de uitspraken der commissie. 
· (2) In dit register wordt, ieder onder een 
afzonderlijk. nummer, kortelijk vermeld alle 
zaken in de volgorde, waarin zij worden aan -
gebracht. 

(3) De commissie bepaalt wat in het register 
wordt aangeteekend. 

26. (1) De secretaris verricht voorts de 
werkzaamheden, hem door de commissie of 
door haren voorzitter opgedragen. 

(2) Onze Minister kan na overleg met. den 
voorzitter der commissie, den secretaris be
ambten toevoegen; hun salaris wordt door 
Onzen Minister bepaald. 

27. Voor de vergoeding van bureau-onkos
ten en van de aan getuigen en deskundigen 
toe te leggen vergoedingen, worden den secre
taris door Onzen Minister, gelden, ter . goede 
rekening verstrekt. 

§ 3. Van de inventarisatie en vaststelling van 
de te scheuren oppervl,akte grasl,anden; klavers 

en kunstweiden. 

28.- (1) Iedere gemeentelijke landbouw
comm1ssie gaat zorgvu1dig na, welke gras
landen, klavers en kunstweiden binnen' haar 
gebied gelegen, geschikt · zijn om te worden 
gescheurd. Zij houdt daa.rbij rekening met de 
ligging en deigeaa.rdheiddergronden, alsmedemet. 
den aard van het bedrijf, waartoe zij behooren. 

(2) De aldus verzamelde gegevens worden 
met andere opgaven, welke door den directeur 
van het provinciaal productiekantoor zijn 
gevraagd, samengevoegd in een staat, inge
richt volgens een model, vastgesteld door Onzen 
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Minister en zoo spoedig mogelijk bij het pro
vinciaal productiekantoor ingezonden 

29. (1) De directeur van het provinciaal 
productiekantoor zendt zoo spoedig mogelijk 
aan Onzen Minister, ·volgens een door dezen 
Tast· te stellen model, eene toegelichte opgave 
van de gezamenlijke oppervlakte der voor 
scheuring geschikte graslanden, klavers eu-kunst
weiden, welke binnen zijn gebied _ zijn gelegen. 

(2) Hij · ontleent deze opgave aan de gege
vens, bedoeld in het tweede lid van het voor
gaande artikel, na voor. zoover noodig de 
jnistheid daarvan te hebben onderzocht. 

30. (1) Onze Minister stelt naar aanleidirig 
van de door hem van de directenren der pro -
vinciale prodnctiekantoren ontvangen gegeveris, 
na voor zoover noodig de jnistheid daarvan 
te hebben onderzocht, vast, hoeveel ·hectaren 
grasland; klaverland en knnstweide in elke 
provincie moet worden gescheurd ;' hij. doet 
hiervan mededeeling aan de directeuren der 
p~ovinciale prodnctiekantoren en geeft daarbij 
tevens de voorschriften betreffende de· ter- · 
mijnen, binnen welke onderscheidenlijk de 
werkzaamheden, noodig voor de omzetting 

_ en voor de liebouwing, moeten zijn verricht. 
(2) Onze Minister stelt tevens, met inacht-

. neming van het bepaalde bij artikel 45, het _ 
tijdstip of de tijdstippen vast voor de betaal
baarstelling van de schadeloosstellingen, be
doeld in artikel 7 der wet. 

31. Ieder directeur van een provinciaal 
productiekantoor bepaalt naar aanleiding 
van de mededeeling, bedoeld in het vorige 
artike , 'hoeveel _ hectaren grasland, kla verland 
en kunstweide in elke tot zijn gebied behoorende 
gemeente moet worden- gescheurd; hij doet 
hiervan mededeeling aan de -gemeentelijke 
landbouwcommissie, orider vermelding daarbij 
van de betrekkelijke door Onzen Minister 
gegeven voorschriften. 

§ 4. Van de lijst der sche1trplichtige arondeJ. 

· 32. Iedere gemeentelijke landbouwcom
missie' ontwerpt·naar aanleiding van de mede
deeling, bedoeld in liet vorige artikel,' eene 
lijst van de tot haar gebied behporende met 
scheurplicht te be asten onroerende goederen, 
onder aanwijzing desgewenscht van de gron
deii., welke -moeten worden gescheurd. 

33. (1) De in het voorgaande artikel_vei
melde lijst wordt met vermelding van de door 
Onzen Minister gegeven voorschriften geduren
de zeven dagen ter visie gelegd van bela~g-· 
hebbenden op het kantoor der gemeentelijke 
landbouwcommissie. 

(2) De ter visie legging van de in het· eerste · 
lid van dit artikel bedoelde lijst wordt door 
de gemeentelijke landbouwcommissie aan be
langhebbenden voor den aanvang van de 
ter visie legging bekend gemaakt door publi
catie op de in de gemeente 'gebrnikelijke wijze, 
alsmede door het plaatsen ee11er advertent.ie 
in ten minste een in de betrokken gemeetite 
veel gelezen blad, onder uitdrnkkelij ke · ver
melding daarbij van de plaats, waar de ter 
visie legging plaats heeft, van den dag waarop 
de ter visie legging is aangevangen en waarop 
deze zal eindigen. . 

34., Ieder eigenaar en hij, die uit hoofde 
van O'l'ereenkomsten, welke van kracht zijn 
op den eersten dag van den term~jn van ter 
visie legging van de in artikel - 32_ bedoelde 
lijst, in de oogstperiode daaraanvolgende 
gebrniker zal zijn yan de op die lijst vermelde 
gronden, is bevoegd binnen 3 maal 24 uur 
na afloop van den termijn, bedoeld in artikel 33, 
schriftelijk of mondeling, ten kantore van de 
gemeentelijke landbouwcommissie, een ver
zoek tot wijziging der lijst bij die commissie 
in te dienen. 

35. De gemeentelijke landbouwcommissie 
stelt den··bevoegden verzoeker of zijn gemach
tigde in de gelegenheid zijn verzoek mondeling 
toe te lichten; zij noodigt tot: dat doel de be
trokkenen schriftelijk .of bij wege van alge- · 
meene bekendmaking· "tijdig · tot het geven 
hunner toelichting uit. 

36. De gemeentelijke landbonwcommissie 
stelt de lijst, bedoeld in artikel 32, na over
weging van de ingekomen verzoeken tot wijzi
ging vast en zendt haar binnen eene ·week !la 
afloop van de tweede week, volgende op den 
aanvangsdatum van hare ter visie legging 
aan den directeur_ van het provinciaal pro
ductiekantoor. 

§ 5. Van het op_leage,;, van den scheurvlicht. 

37. (1) De scheurplicht wordt voor be
paaldelijk aan te ,~ijzen onroerende, goederen 
met vermelding desgewenscht van de gronden, 
welke moeten worden geschenril, opgelegd 
door den directeur van het provinciaal pro
ductiekantoor, voor zoover lietreft de on
roerende goederen; welke gelegen zijn of, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, 

_ geacht worden gelegen te zijn in de gerii'fienten, 
die tot zijn ambtsgebied behooren. 

(2) Vorenbedoelde ,directeur doet onver
wijld uittreksel van'. zijn besluit, houdende 
aanwijzing als bedoeJd in het eerste lid .van 
dit artikel, toekomen aan de gemeentelijke 
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~landbouwcommissien, ieder voor zooveel haar 
betreft: 

·,(3) De uittreksels, .in het' v!?orgaande lid 
.bedoeld, warden ter visie van belanghebben
den gelegd ten kantore van de gemeentelijke 
landbonwcommissie ; deze ter visie legging 
wordt -bekend gemaakt op de wijze als is voor
geschreven in artikel 33. Door deze bekend
making worden de voorschriften geacht aan 
belanghebbenden te zijn m,edegedeeld. 

§ 6. Van het beroep tegen opgelegden scheur
plicht. 

38. (1) Van iederen, ingevolge het voor
gaande aitikel opgelegden scheurplicht staat 
binnen veertien dageit na dagteekeni'ng van 
de betreffende beschikking van den directeur 
van het betrokken provinciaal productie
kantoor beroep open op !lie commissie van 
beroep, overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 6 aangewezen voor de provincie, waarin 
de betrokken grond is gelegen. 

(2) Tot het beroep zijn bevoegd allen, die 
bij den opgelegden scheurplicht belang hebben ; 
ieder die tot een beroep bevoegd is, is gerech-. 
tigd de behartiging zjjner belangen aan een 
schriftelijk gemachtigde· op te dragen. 

\3) Het beroep moet schrifielijk worden 
ingediend; beknopt doch volledig all~ bezwaren 
bevatten, welke de belanghebbende tegen den 
opgelegden schenrplicht meent te kunnen 
aanvoeren en eene duidelijke uiteenzetting • 
behelzen van het belang, hetweik hij,. die 
in beroep komt, bij den opgelegden scheurplicht 
heefi. 

(4) De commissie van 
pelanghebbende of zijn 
tigde in de gelegenheid 
deling toe te lichten. 

beroep stelt iederen 
schriftelijk gemach
zijri bezwarnn mon-

het bepaalde in artikel 37, derde lid, van 
toe passing. 

40. . Een beroep als omschreven in art. 38 
staat mede open tegen voorsc,hrifien als be
doeld in artikel 1 der wet en door of vanwege 
Onzen Minister gegeven, anders dan terz_elfder 
tijd als de voorschrifteh betreffende de om
zetting van gronden. 

§ 7. Van de bebouwing. 

41. (1) Qnze Minister' bepaalt, welke ge
wassen in elke provincie op de gronden waarop 
scheurplicht is gelegd, moeten worden ver
bonwd. 

(2) Zij, die ingevolge artikel 13 der wet 
~ansprakelijk zij~ voor de naleving der voor
schrifien, bedoeld in artikel 1 der wet, k]!nnen 
uit de gewassen, in het voorgaande lid, bedoeld, 
eene keuze doen. 

(3) Doet de belanghebbende in het tweede 
_lid van dit, artikel bedoeld geene keuze, d_a:µ 
bepaalt de directeur van. 'het _provinciaal pro
ductiekantoor welk van de in het eerste lid 
van dit artikel bedoelde gewassen moet wo!den 
verbouwd. · " 

(4) M~t machtiging van Onzeri . Minister 
kan. de ·directeur van het _provinciaal produc
tiekantoor ver~ning geven ·tot den verb_ouw 
van andere ·gewassen dan die, welke ·zijn be
doeld in het eerste lid -van dit artikel. 

'; 

§ 8. Van de schadeloosstellingen. 

42. (l) De voorzitters der in artikel 6 be
doelde commi~sien van beroep ~tellen geza
menlijk, onder goedkeuring van Onzen Minister, 
een leidraad vast, .bevattende de regelen volgens 
welke de schatting der schadeloosstellingen, 
bedoeld in•artikel 6 en 7 <).er wet, moet plaats 
vinden. 39. (1) De commissie van beroep geeft 

binnen veertien dagen hare beslissing en doet 
van haar gemotiveerde nitspraak bij aan
geteekend schrijven mededeeling aan den 
verzoeker e_n aan den dir'ectenr van het be-

, trokken provinciaal prodnctiekantoor, die 
zoo noodig eene dienovereenkomstige wijziging 
brengt in zijn besluit houdende vaststelling 
van den scheurplicht vai'i. den betrokkene·; 
van zulk eene wijziging geeft die directeur 
terstond kennis aan de betrokken gemeente
lijke landbouwcommissie, welke eene dien
~vereenkomstige wijziging brengt in de ter 
visie liggende lijst van de in hare gemeente 
opgelegde schenrplichten. 

(2) Daarna geschiedt deze schatting onder 
leiding van ·den directeur :van het provinciaal 
productiekantoor voor elk ·geval afzonde,lijk 
door de daarvoor door Onzen :Minister aan
gewezen leden van gemeentelijke landbouw
comm1ssien. Deze zenden de schattingslijsten . 
zoo spoedig mogelijk aan den directeur va_n 
het provinciaal productiekantoor. 

(2) Op de bekendmaking van eene wijziging, 
in een opgelegden scheurplicht gebracht, is 

. !1 

43. (1) De directeur van het provinciaal 
productiekantoor geeft aan elken belangheb
bende bij aangeteekend schrijven·kennis van het 
bedrag, waarop de schadeloosste ling voor 
hem is geschat. 

(2) Indien de 'belanghebbende met deze 
schadeloosstelling genoegen neemt, deelt hij 
dit binnen veertien dagen na deze kennisgeving 
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schriftelijk mede ·aan den directeur van het 
provinciaal productiekantoor. 

(3) Ieder belanghebbende of diens schrifte
lijk gemachtigde kan binnen veertien dagen 
na dagteekening van de in het eerste lid van 
<lit artikel bedoelde kennisgeving zijne bezwaren 
tegen de schatting schriftelijk indienen bij de 
in artikel 6 bedoelde commissie van beroep. 

(4) Da commissie van beroep raadple·egt 
de in artikel 42, lid 2, bedoelde leden van de 

· gemeentelijke °Iandbou~commissien en stelt 
den belanghebbende of diens schriftelijk ge
machtigde in de gelegenheid 'zijne bezwaren 
mondeling toe te lichten. 

(5) Zij bepaalt het bedrag der schadeloos
stelling en geeft van hare gemotiveerde be-. 
slissing bij aangeteekend schrij~en kennis aan 
den tielanghebbende en aan den directeur van 
het provinciaal productiekantoor. · 

(6) Indien de belanghebbende met deze 
schadeloosstelling genoegen neemt, deelt hij 
dit binnen ve.ertien dagen na dagteekening· 
va~ deze · kennisgeving schriftelijk mede aan 
dendirecteur van het provinciaal productie
kantoor .. 

(7) Al hetgeen in dit artikel is bepaald ten 
aamien van den belanghebbende is mede ·van 
toepassing ten a~nzien van Onzen Minister. 

44. De directeur van het provinciaal pro
ductiekantoor geeft · van de schadeloosstel
lingen, waarvan de bedragen vaststaan, zoo 
spoedig mogelijk kennis aan Onzen Minister, 
welke van die bedragen mededeeling doet aan 
hen, die op het betrokken onroerend goed 
hypotheek- hebben ter woonplaats door hen 
gekozen ingevolge het bepaalde in artikel 1231 
van het Burgerlijk ·wetboek. · 

45. De betaalbaarstelling eener toegekende 
schadeloosstelling zal niet geschieden . dan 
nadat veertien dagen zijn verloopen sinds 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 44 
aan hypotheekhouders de te dier plaatse voor
geschreven mededeeling is gedaan. 

§ .9. Overgangsbepalingen 

46. (1) De ter voorbereiding van de uit
voering der wet benoemde personen en aan -
gewezen commissien blijven in ·functie,- totdat 
zij van hunne taak worden ontheven, of over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
zijn benoemd; · aangewezen of vervangen. 

(2) De ter voorbereiding van de uitvoering 
der wet plaats gevonden inventarisatie der 
graslanden en de daarvoor gebruikte vragen
lijsten komen in 1918· in de plaats ·van de 
inveilt_arisatie, bedoeld in artikel 28, eerste 

lid, en van den staat, bedoeld in het tweede 
lid van dat artikel. 

§ 10. Slotbepaling. 

47. Dit besluit treedt in werking met· in
gang van den tweeden dag na <lien der dag
teekening van_ het Staatsblad, waarin · het is 
geplaatst. 

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. 

's-Gravenhage, den 13den November 1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

De Minister van Justitie, ~EEMSKERK. 
(Uitgeg. 25 Nov. 1918.) 

13 Novernber 1918. MISSIVE van den Minister 
van arbeid aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende_ 
verklaringen van overlijden wegens menin
gitis. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
gemeentebesturen in uw gewest namens mij 
te doen w~ten, dat verdere toezending door de 
ambtenaren van den burgerlijken stand van 
verklaringen als bedoeld in het schrijven van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken van 
1 Juni LI. n°. 7282, afdeeling Ka. achterwege. 
kan ·. blijven', omdat de Centrale Gezondheids
raad thans voldoen_de gegevens omtrent sterf
gevallen aan meningitis heeft ontvangen. 

14 November 1918. BESLUIT, tot uitvoering 
van de artikelen 6, 7 en 8 der Land
arbeiderswet (wet van 20 April 1918, 

. Staatsblad n°. 259). S. 589. 
WIJ WILHELMINA, ENZ-

. Op de· voordracht van Onze Ministers ,an 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Finan
cien, van 4- September 1918, Directie van den 
Landbonw, n° .. 1704, 4qe afdeeling, en 6 Sep
tember 1918, n°. 114, afdeeling Generale The
saurie en 16 Septeqber 1918, n°. 187, Generale 
Thesaurie ; · 

Gezien de artikelen 6, 3de lid, 7, lste lid, en 
8, lste lid, der Landarbeiderswet ; 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel ' 
van bestuur moeten worden _vastgesteld de \ 
vereischten voor. toelating van rechtspersoon,• 
lijkheid hebbende vereenigingen en stichtingen, 
uitsluitend ter bevordering van de verkrijging 
van onroerend goed door landarbeiders werk-.· 
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zaam, alsmede de voorwaarden voor het ver
strekken van rentegevende voorschotten uit 
's Rijks kas aan de gemeenten en door deze aan 
de vereenigingen of stichtingen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 22 
October 1918, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 7 November 1918, Direc
tie van den Landbouw, n°. 2113, 4de afdeeling 
en van 11 November 1918, n°. 125, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast_ te stellen het navolgende: 

. § 1. 'L'oelating van rechtspersoonlijkheid heb
bende vereenigingen en stichtingen, uitsluitend 
ter bevordering van de verkrijging van onroerend 

goed door landarbeiders werkzaam. 

Art. 1. De in artikel 6, 3de lid, der Land
arbeiderswet bedoelde t~elating van rechts
persoonlijkheid hebbende vereerugmgen en 

· stichtingen, uitsluitend ter bevordering van 
de verkrijging van onroerend goed door land
arbeiders werkzaam, geschiedt op een daartoe 
tot Ons gericp.t verzoekschrift 'van haar bestuur. 

Ons besluit tot toelating wordt met redenen 
omkleed en openbaar gemaakt in de Neder
landsche Staatscourant ; ingeval het afwijkt van 
het advies van Gedeputeerde Staten, met bij
voeging van dit advies. 

2. Bij het verzoekschrift, in het voorgaand 
artikel bedoeld, moeten warden overgelegd : 

a. een authentiek afschrift van de statuten 
of de akte, w3;arbij het bestaan en de werkkring 
der vereeniging of stichting geregeld zijn ; 

b. het bewijs, dat op deze statuten of deze 
akte; voor zooveel noodig, de vereischte goed
keuring is verkregen overeenkomstig de te 
dien aanzien geldende wettelijke voorschriften ; 

c. voor zooveel openbaarmaking van sta
tuten of akten als bovenbedoeld dpor de wet 
is voorgeschreven, het bewijs, dat deze open
baarmaking is geschied; 
, d. eene verklaring- van het bestuur, dat 
binnen den kring der vereeniging of stichting 
geene vereeniging of stichting, als bedoeld in 
artikel 6, lste lid, onder a, der Landarbei_ders
wet, is toegelaten. 

3. De toelating wordt geweigerd : 
a. !ndien uit bet overgelegde afsclrrift van 

de· statuten of de akte of op andere wijze blijkt, 
dat de vereeniging of stichting niet uitsluitend 
ten doel heeft, ter bevordering van de· verkrij
ging van onroerend goed door landarbeiders 
werkzaam te zijn ; 

b. indien de statuten of de akte niet vol-

doe_n aan de eischen, bij de artikelen 4 en 5 
gesteld; 
' c. indien de onjuistheid blijkt van de ver

klaring, in artikel 2, onder d, bedoeld. 
Ons be~luit tot weigering van de toelating 

wordt met redenen omkleed en openbaar .ge
maakt in de Nederlandsche Staatscourani; in
geval het afwijkt van het advies van Gede
puteerde Staten, met bjjvoeging van dit advies. 

4. Behalve hetgeen daarin overigens ter 
voldoening aan wettelijke voors~hriften moet 
warden opgenomen, moeten de statuten of de 
akte bevatten: 

. et. eene bepaling, die aan· het bestuur de 
bevoegdheid geeft om de toelating en de hand-
having daarvan' te verzo~ken ; , 

b. voorschriften, waamit blijkt, dat buiten 
eene matige rente, in geen geval 4 ten h,;mderd 
's jaars te boven gaande, over het bijeenge
bracht stamkapitaal en de eventueel door 
leening verkregen fondsen, alsmede tene _ bil
lijke vergoeding voor verriclitte werkzaam
heden of bewezen diensten, geldelijk voordeei 
voor de leden, aandeelhouders, bestuurders, 
commissarissen -of bewindvoerders geheel is 
buitengesloten en dat aan de winsten der 
vereeniging of stfohting geene andere bestem
ming kan warden gegeven dan ter bevordering 
van haar doel; 

c. het voorschrift, dat vervreemding of 
·bezwaring van onroerende goederen der ver
eeniging of stich ting niet anders zal kun11en 
geschieden dan met goedkeuring van burge
meester en wethouders der gemeente, waarin 
-die goederen zijn gelegen, of, bij weigering, van 
Gedeputeerde Staten, bet bestuur der gemeen.-
te gehoord ; . 

d. het voorschrift, dat intr~kking der toe
lating de ontbinding of opheffing van de_ ver
eeniging of stichting medebrengt_; 

e. het voorschrift, dat bij ontbinding of 
opheffing van de vereeniging- of stichting voor
handen overscbotten boveri het b(jeengebracbt, 
gestort of ter vestiging van de stichting afge
zonderd kapitaal ,ter beschikking _zullen komen 
van de gemeente, waarin: de onroerende goe
deren der vereeniging of stichting zijn gelegen, 
ten einde te worden aangewend ter bevordering 
van de . verkrijging van o;,roerend goed door 
landarbeiders; dat bijaldien die onroerende 
goederen in .meer dan ecne gemeente zijn ge
legen, bedoelde overschotten voor hetzelfde 
doel ter beschikking zullen komen van de ge
meenten, indien z\j bij minnelijke schikking 
tot verdeeling geraken en bij gebreke van 
zoodanige minnelijke scbikking binneri een jaa~ 

I 

' i 
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na de ontbinding of opheffing overeenkomstig 
de regeling tot verdeeling, te tr~ffen door Ge
de puteerde' Staten, behoudens beroep op Ons, 
of - zoo de goederen in verschillende provin
cien zijn gelegen bij door Ons, Gedeputeerde 
Staten dier provincien gehoord, terwijl bij ont
stentenis· van onroerende goederen bedoelde 

· o verschotten zullen komen ter beschikkiug 
van de gemeente, waarin de vereeniging of 
stichting is gevestigd ; 

/. het voorschrift, waarbij aan het bestuur 
de verplichting wordt opgelegd om jaarlijks 
aan burgemeester en wethouders der gemee:Ute 
of gemeenten wa.arin de.vereeniging of stichting 
werkzaam is, een beredeneerd verslag te doen 
toekomen van hare werkzaamheden gedurende 
het afgeloopen jaar, met bijvoeging van balans 
en van winst- en verliesrekening, opgemaakt 
volgens model, vast te stellen door Onzen 
:Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ; 

g. bet voorschrift, waarbij aan het bestuur 
de vcrplichting wordt opgelegd om Onzen 
i\Iinister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
onmiddellijk in kennis te stellen met de ont
binding of opheffing der vereeniging of stich-

• ting, indien de ontbinding of opheffing 'eene 
andere oorzaak heeft clan het verloop van den 
tijd, voor welken de vereeniging .of stichtin'g 

. is· opgericht of gevestigd; 
h. het voorschrift, dat wijziging of aan

vnlling van de statuten of van de akte, daarin 
aangebracht · nadat de toelating is verleend, 
slechts van luacht zal zijn van den dag, vol
gende op dien, waarop de toelating door Ons, 
Gedeputeerde ~taten gehoord, is gehandhaafd 
en dat elke w\jziging of aanvulling, aangebracht 
0:adat de toela}ing is gehandhaafd, telken male 
slechts van kracht zal zijn van den dag .yol
gende op dien, waarop de toelating •opnieuw 
is gehandhaafd ; 

i. het voorschrift, dat bij ontbinding of 
opheffing :van de· vereeniging of stichting het 
bestunr, alvorens tot vereffening over te gaan, 
alle bezittingen, met de daarop rustende lasten 
en ·verplichtingen, en alle schulden der ver
eeniging of stichting gezamenlijk zal aanbieden 
aan de gemeente of aan de gemeenten, waarin 
de onroerende goederen der vereeniging 
of stichting zijn gelegen, tegen teruggave 
van het bijeengebracht, gestort of ter vestiging 
van de stichting afgezonderd kapitaal en uit
keering van een billijk bedrag voor liquidatie
kosten, onder voorwaarde, dat die eigendom
men de bestemming zullen behouden o'm te 
dienen ter bevordering van de verkrijging van 
onroerend goed door landarbeiders, terwijl 

' bij ontstentenis van onroerende goederen be
' doelde aanbieding. zal geschieden aan de ge

meente waarin de vereeniging of stichting is 
gevestigd. 

5. De statuten of de akte mogen geene be
palingen bevatten, waaraan leden, aandeel
houders of andere het recht ontleenen tot het 
verluijgen .in eigendom van onroerende goe
deren der vereeniging of stichting. 

6. Wijziging of aanvnlliilg van de statuten 
of de akte vereischt handhaving van de toe
lating. 

Handhaving van de toelating geschiedt op 
een daartoe tot Ons ge.richt verzoekschrift van 
het bestuur. 

Bij het verzoekschrift ·moet het bewijs :wor
den overgelegd, dat de wijziging of de aan
vulling van de statuten of ·van de akte op 
rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen. 

De hand.having vau- de toelating wordt ge
weigerd, indien dit bewijs niet is geleverd, 
alsmede in de gevallen, omschreven in arti- · 
kel 3. 

Onze besluiten tot handhaving of tot weige 
ring van de hand.having der toelating worden 
met redenen omkleed en openbaar gemaakt 
in de N ederlanilsche Staatscourant; ingeval zij 
afwijken van het advies van Gedeputeerde 
Staten, met bijvoeging van dit advies. 

7.. De toelating wordt door Ons, Gedepn
teerde Staten gehoord, ingetrokken, indien 
Ons blijkt, dat de vereeniging of stichting niet 
uitslnitend ter bevordering van de verkrijging 
van ·onroerend goed door landarbeiders werk
zaam is. of handelt in strijd met de. wet of de 
voorschriften, bij artikel 4 gesteld. 

Ons besluit tot in trekking_ van de toelating 
wordt met redenen oinkleed en openbaar ge,
maakt in de Nederlandsche Staatscoui-ant; in
geval het afwijkt van het advies van Gede
puteerde Staten, met bijvoeging van dit ad
vies. 

8.' De statuten of akten van vereenigingen 
of stichtingen, alsmede de daarin gebrachte 
wijzigingen of ·aanvullingen worden 'na • Ons 
besluit tot toelating zoo spoedig mogelijk door 
de z_org van Onzen _:Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel openbaar gemaakt in 
de N ederlanilsche Staatscourant, met vermel
ding tevens van bedoeld besluit. 

Indien de statuten of akten of de daarin 
gebrachte wijziging of aanvulling reeds, ter 
voldoening aan eenig wettelijk voorschrift, 
in de Nederlamlschs Staatscourant openbaar 
zijn gemaakt; kan wo~den vols_taan met de ver
melding van Ons bes~uit tot toelating onder 
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-verwijzing naar de dagteekening en het ·num
mer der Nederlandsche Staatscoiirant, waarin 
de statuten of akten of de daarin gebrachte 
wijziging of aanvulling zijn opgenomen. 

§ 2. Geldelijke steun van Rijkswege. 

9. Geldelijke steun van Rijkswege wordt, 
ter bevordering van de verkrijging van on
roerend goetl door landarbeiders, aan gemeen
ten verleend, inclien blijkt-dat dit belang door 
den maatregel, in ver-band waarmede die steun 
,vordt verzocht, op richtige wijze wordt be
·bevorderd. 

10. De voorschotten uit 's Rijks kas, be
doeld in artikel 7, lste lid, der Land"arbeiders
wet, worden ter bevordering van de verkrij
ging door landar beiders va.n onroerend goed; 
binnen haar gebied gelegen, aan de gemeenten 
-verstrekt tegen eene rente van 4 pCt. per 
jaar, te betalen tot uiterlijk het vierde kalen
derjaar na bet aangaan der schuld. 

Daarna geschiedt de betalirig dezer rente 
met de aflossing der schuld in dertig annui
teiten, iecler groot 54/ 5 pet. van het beclrag van 
het voorschot. 

Met afwijking van het bepaalde in het vorige 
lid kan door Ons in elk bijzonder geval, wan
neer en \'0or zoover het voorschot niet strekt 
tot dadelijke verkrijging door een landarbeider 
van een plaatsje, een langere aflossingstermijn, 
<loch ten hoogste van vijf en zeveritig jaren, 
worden toegestaan. 

Het voorschot of het· onafgeloste gedeelte 
<laarva1i kan door Ons, Gedeputeerde Staten 
gehoord, terstond worden terug gevorderd, 
inclien Ons blijkt dat de gel\l,en door de ge
meente . worden aange,vend voor een antler 
<loel clan waarvoor zij zijn verstrekt, of dat de 
gemeente niet voldoende zorg draagt, dat de 
voorwaarden, waaronder het voorschot is ver
strekt, behoorlijk worden nageleefd. 
' Ons besluit tot terugvordering wordt met 
:redenen omkleed en openbaar· gemaakt · in de 
N ederlandsche Staatscoiirant ; ingeval het af
,vijkt van het advies van Gedeputeerde Staten, 
met bijvoeging van "dit advies. 

11. Het aan eene gemeente toegekend 
voorschot wordt uitgekeerd wanneer en naar
mate de uitgaven verschuldigd zijn, i~ verband 
waarmede het is verleend. 

12. Al hetgeen de gemeente ,aan het Rijk 
schuldig is ter zake van rente of aflossing van 
verstrekte voorschotten wordt ingehouden op 
de Rijksuitkecring krachtens artikel 1 der wet 
nn 24 i\fei 1897 (Staatsblad n°. 156). Beclraagt 
het verschuldigde meer .. clan die Rijksuitkee-

ring, zoo wordt het meerdere, op aanschrijving 
van Onzen Minister van Financien, door het 
g(lmeentebestuur onverwijld in 's Rijks kas 
gestort. 

§ 3. Geldelijke steun van gemeentew,ege. 

13. Voorschotten, als bedoeld in artikel 8, 
lste lid, der Landarbeiderswet, warden ter bevor
dering van de verkrijging door landarbeiders 
van onroerend goed, binnen haar gebied ge
legen, door de gemeenten aan de vereenigingen 
of stichtingen verstrekt tegen eene rente van 
4 pet. per jaar en onder de navolgende voor-
waarden: · 

a. dat wii,nneer en voor zoover het voor
schot strekt tot dadelijke verkrijging, door een 
landarbeider, van een plaatsje, de rente wordt 
betaald · tot uiterlijk het vierde kalenderjaar 
na het aangaan der schuld en daarna de be
taling der rente met de aflos_sing der schuld 
gescbieden in dertig annuiteiten, ieder groot 
5'1/ 6 pet. van het bedrag van het ·voorschot; 

b. 1 dat bij ontbinding of opheffing der ver
eeniging of stichting, alsmede indien de voor
waarden, waaronder bet :voorschot is verleend, 
niet worden nageleefd, het voorschot of het 
onafgeloste gedeelte daarvan terstond opvor
derbaar wordt; 

c. dat bij vervreemding of bezwaring van . 
binnen het gebied der gemeente gelegen on
roerende goederen der vereeniging of stichting 
zonder goedkeuring van burgemeester en wet
houders of, bij weigering, van Gedeputeerde 
Staten, het bestuur der gemeente gehoord, 
het bestuur der · vereeniging of stichting aan 
de gemeente zal verbeuren een bij _bet verleenen 
van het voorschot te bepalen geldboete, waar
voor de leden van dit bestuur hoofdelijk aan
sprakelijk zullen zijn ; onverminderd het recht 
der gemeente om, zoo· daartoe termen zijn, in
plaats van de geldboete schadevergoeding te 
eischen en om de vervreemcling of bezwaring 
niet als geldig te erkenn,en, 

14. De verstrekking en de aanvaarding van 
een voorschot geschieden bij eene wederzijd
sche overeerikomst, waarvan eene akte \\:ordt· 
opgemaakt. 

De akte vermeld de voorwaarden, waaronder 
bet voorschot •is verieend en aanvaard. 

15. Dit besluit treedt in working met den 
tweeden dag na dien der . dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Onze ~Iinisters van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financien_ zijn belast met· de 
uitvoering van clit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
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zal worden gezonden aan den Raad. van State 
en -aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 14den November 1918. 
. WILHELl\UNA. 

De 1lfin. van Landbouw, Nijverdeid en Handel,, 
H. A. VAN !JSSELSTEIJN. 

De llfinister van.Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 25 Nov 1918.) 

14 November 1918. BESLUIT, tot hepaling vali 
het tijdstip van het in werking treden der 
wet van 15 .Mei 1914 (Nederlandsch Staats
blad n°. 206, Indisch Staatsblad n°. 677). 
::;, 590. 

Bepaald op l December Hll8. 

14 November 1918. -1\frssrnvE van de11 ~Ii
nister van Landbouw Nijverheid ·en Han
del, betreffende hestrijding van mond
en klauwzeer. 

Het is mij gehleken, dat na de wjjziging 
in de bestrijding van het mond- en klauwzeer 
tengevolge van het ni~t meer toepassen van 
afmaking van ·ziek en verdacht vee, bij som
mige burgemeesters · de meening lieeft post 
gevat,, dat thans van bestrijding van genoemde 
ziekte in het geheel g~en sprake meer is. 

Aangezien deze meening op een misver
stand berust, zou ik het op hoogen prijs stellen, 
indien door tusschenkomst van U H.E.G. 
aan de verschillende burgemeesters kon wor
den medegedeeld, dat, moge· ook door achter
wege laten vam het rationeele afmaken van 
uitroeiing der ziekte geen sprake 1:1-eer zjjn, 
een zooveel mcigeljjke beperking der ziekte 
-in de toekomstige stalperiode van het grootste 
helang wordt geacht, inzonderheid met het 
oog op de melkvoorziening. 

In verband hiermede is de medewerking 
van de burgemeesters van het hoogste belang 
en zou ik hun dringend willen verzoeken de 
ingezetenen hunner gemeente te wijzen op de 
noodzakelijkheid _hunne verplichtingen ten 
aanzien van de betreffende wettelijke voorschrif
ten stipt na te "komen, de terzake door de 
districtsveeartsen gegeven adviezen nauw
keurig uit te voeren en voor een nauwkeurige 
en gestrenge handhaving van· de geldende 
voorschriften , te willen _zorg dragen. 

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

15 November. 1918. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk beshrit van 25 Juli 
1913 (Staatsblad. no._ 334), laatstel\jk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 24 April 
1918 (Staatsblad · n°. 2'65), houdende be-

palingen betreffende vergbedingen, toe te 
kennen aan de leden en de secretarissen. 
der Rentecommissien en aan de tusschen
personen voor de renten, bedoeld in de 
artikelen 369 en 370 der Ihvaliditeitswet. 
s. 5\ll. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :O-Iini_ster van 

Waterstaat van 12 November 1918, n°. 2653, 
afdeeling Arheidersverzekering ; · 

Gelet" op artikel 375, eerste lid, der Invali
diteitswet en op artikel 2, derde lid, van Ons 
hesluit van 19 Juli 1913 (Staatsblad n°. 330) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 25 Juli 1913 

(Staatsblad n°. 334), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 24 April 1918 (Staatsblad n°. 
265) en te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 3 van Ons besluit 

van 25 Juli 1913 (Staatsblad n°. 334) wordt. 
gelezen als volgt : 

,,(1) Aan den Secretaris der Commissie wordt 
door Onzen Minister over het jaar 1918 en 
volgende jaren eene vergoeding toegekend 
naar reden van 400 gulden per jaar. 

Onze Minister kan voor een of meer Com
missien het bedrag van 400 gulden met ten 
hoogste 100 gulden verhoogen.". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 15den November 1918: 
WILHELMINA. 

De 1rlinister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG, 
(Uitgeg. 29 Nov. 1918.) 

15 November 1918: BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wetvan 
4-April 1870 (Staatsblad n°.62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 19l2(Staats
bwd n°. 240) en de wet van 5 necember 
1881 (Staatsblad n°. 185), :-'. 592. 

15 November 1918: BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wetvan 
4 April 1870 (Staatsblad n°. (i2), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad_ n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad ii0 • 185}. ~- 5!J3. 
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1_5 November 1918. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding_ · en gevolgen. 
s. 5fl4. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd 'ons be

sluit van 2 November 1917 (Staatsblad n°. 611), 
nader buitengewcine maatregelen noodzake
lijk zijn tot afwending der Aziatische cholera 
en tot wering harer uitbreiding en ·gevolgen; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat en van Landbouw, -Nijverheid en 
Handel van 14 September, 1918, n°. 12892, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; van 
20 September 1918; n°. 116, Invoerrechten; 
van 29 September 1918, La. M., afdeeling 
Spoorwegen; 26 September 1918, n°. 6688, 
afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 
Juli 1915 (Staatsblad n°. 314), en op de wet van 
26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57); · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 October 1918, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzll Minis
ters van Binnenlandsche Zaken, van Finan
cien, van Waterstaat en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 31 October 1918, 
n°. ·15295, afdeeling Volksgezondheid; van 6 
November 1918, n°. 70, afdeeling Invoerrech
ten; van 9 November 1918, La. A, afdeeling
Spoorwegen ; 

Hehben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK L 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hen· aangaat, 
<lragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende . toepassing van de bepalingen der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134); 
gewijzigd bij de wetten van 3 Decemb'"r 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 
April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), ·14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 
Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) en 27 April 1912 
(Staatsblad n°. 165). ' 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op Aziatische cholera toe
passeljjk zijn, en' de herinnering daarvan aan 
de ingezetenen van bela_ng moet worden ge-

acht,. benevens uit den tekst van dit besluit 
warden vanwege Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, zoodra deze .dit noodig acht, 
aan de gemeentebesturen verzonden, 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 waarn·eemt, dat een per
soon aan Aziatische cholera lijdt of verschijn
selen vertoont, welke doen vermoeden dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 
onverwijld kennis 'te geven aan den_ burge
meester of den meest nabij zijnden ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem
ployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op. de per
sonen, die aan Aziatische cholera lijden of, 
op grond van een ingewonnen advies van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen 
vermoeden dat zij door dfo ziekte besmet zijn 
of de besmetting op anderen kunnen byer
brengen, de door hem, gehoord genoemden 
ambtenaar of geneeskundige, noodig geachte .. 
maatregelen ·van onderzoek, afzondering en 
ontsmetting te doen toepassen en hen naar 
eene openbare inrichting of andere verblijf
plaats in de gemeente· ter verpleging te doen 
overbrengen, wanneer hm\. toestand overeen
komstig de . verklaring va_n den behandelden 
geneeskundige dit gedoogt. 

De pei'.SOnen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatr\igelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikelgenomen maat
regelen van afzondering, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene· bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade
loosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonne:ri. advies van den ambtenaar van -het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrerigen van besmetting 
vatbare voorwerpen, van ,welken aard ook, 
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uit het huis, er£, voer- of ·va!),rtuig, waar een 
geval of een verdacht geval van Aziatische . 
cholera vocirkwam, anders dan met inachtne
ming van de door hem te geven voorschriften, 
te verbieden. 

6. In· spoedeischende gevallen zij~ de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, 
verplicht op verzoek van een burgemeester 
aan dezen on~iddellijk te doen toekomen of 
ten gebruike af te staan tot hunne inriohting 
behoorend materieel, noodig voor behande
ling, verpleging, afzondering, ontsmej;ting of 
vervoer van lijders aan Aziatische cholera of 
daarvan verdachten, of voor ontsmetting of 
vervoer ·van besmette goederen. · 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld_ de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van bet 
Departement, waaronder de inriohting res
sorteerd. 

7. D~ bµrgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in ar
tikel 438 van bet Wetboek van Strafreoht be
doelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op ,deze iririchtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen ·verplicht dien ge
neeskundige bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen ter zake. van de uit
voering van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen, ·tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet_ 
in een met Aziatisohe cholera besmette plaats 
vertoefd te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrij ding d'er Aziatische cholera of van 
verdachte gevallen dier ziekte wordt of is 
verricht, ten spoedigste med,edeeling aan den 
ambtena.ar van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelijken. · 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers v;i,n Binnen
landsche Zaken en van Finanoien aan te wijzen, 
worden : a. landloopers· en zigeuners (bohe
miens), b. landverhuizers en personen, die bij 
troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten, dan na geneeskundig onderzocht, 

te zijn en zoo noodig, na ontsmetting der klce- .. 
deren en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in de eerste 
alinea- worden niet toegestaan, dan met in
achtneming van de voorschriften, daarom
trent door Onze :Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandschc Zaken,. 
van Financien, van " 7aterstaat ei:,; van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen,. 
dat personen, bedoeld sub b Yan het eerste 
lid van dit artikel, in Nederland slechts worden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met de 
treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

'De beschikkingen tot · aanwijzing Yap be- ' 
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de Nederland.sche S,taat.scourant ge
plaatst tenminste een dag, v66rdat zij in 
werking treden, 

9. Het onderzoek geschiedt'aan het grens
station of den eerstcn Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde per
sonen aankomen, door eenen g<;>neeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister Yan Binnen
Iandsche Zaken met toekenning van een door 
dozen te bepalen ,vergoeding tot . wederop
zeggens wordt aangewezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 
van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt ste.eds zooveelmoge
lijk samen met het douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskun
dige het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwezige 

. ambtenaren van de Invoerrecht"en en Adcijn
zen 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 verschijnseleri vertooncm, wellce 
doen v{lrmoeden, dat zij door die ziekte besmet 
zijn, mogen niet worden aaJ:?,gehouden, maar 
worden terstond tot voortzetting van hunne 
reis toegclaten. , 

Aan c].c 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, ve=eldende· dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteverschijn
selen vertoonden, welke bet bestaan van Azia
tische cholera deden ve=oeden. 

12. ·Personen, diy door den geneeskundige 
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bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijden, w~rden · onverwijld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsb/,ad n°. 134), overgebracht naar eene 
door den burgeineester der grensgemeente', 
waarin' het onderzoek .plaats heeft; volgens ar
tikel 20 van" dit beslnit aan ·te wijzen inrich
ting voor verpleging van lijders aan besmette
lijke ziekte, eri. daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op

. :,ichte ·van personen, · die verschijnselen ver
toonen, wel.ke doen vermoederi, · dat zij dooi; 
die ziekte besmet zijn. . 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hnnne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd en ·verpleegd. 

Personen; 'wier lichamen of kleederen be
smet moetsen worden geacht, worden niet tot 
voorzetting hunner reis t~egelaten, dan· na 
reiniging ·en ontsmetting. 

§ 2: · Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands ge
legen gemeenten, do9r Onze . Ministers van 
Bip.nenlandsche Zaken en van Financien aan 

· te wijzen, worden geen personen· toegelaten, 
komende nit door Orize genoemde Ministers 
aangewezen nabnrige, met Aziatische cholera 
besmette, bnitenlandsche gemeenten, dan na 
geneeskuridig onderzocht en zoo noodig ont
smet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijziiig van b'e
doelde gemeenten worden in de N ederlandsche 
Staatscourant geplaatst ten minste een dag, 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in ·het lste 
lid worden niet toegestaan; dan met inacht
ne·ming van de· voorschriften,_ daaromtrent 
door· Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek •is' toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10; 11 en 12 van dit beslnit. 

§ 3. ·van het goederenvervoer. 

14; Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent · het verbod vari in-, door- en vervoer 
van · lompen, gebruikte kleedingstukken · en 

, ongewasschen lijf- ·en beddegoed nit landen 
en plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzeri, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbe
w~rkte wol en haar, hnideh, bontwerk en 
andere voor het ·overbrengen van' besmette
tin:g vatbare voorwerpen, nit landen of plaat-

sen, mede door Onze genoemde Ministers aan 
te wijZen. i 

De aanwijzingen wordeh door plaatsing in 
de Nederkndsche Staatscourant ter alcremeene 

l ~ 

kennis gebracht. · · 
· Bij aanwijzingen betreffende den in- of 

doorvoer nit, landen, die toegetreden zijn tot 
de op 17 Jannari .1912 te Parijs gesloten· en 
bij de w·et van 26 Februari 1914 (Staatsblad 
n°. 57) goedgekenrde int~rnationale sanitaire 
overeeukomst, gedragen Onze genoemde Minis
ters zich naar de bepalingen· van die overeen-
komst. ' 

15. Een ieder die. waarneemt, · dat van _goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer ~laats heeft, is ~er~ 
plicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan _den bnrgemeester of· den meest nabij- ' 
zijnden ambtenaar . van Rijks- of gemeente
politie . of van_ 's Rijks belasti~gen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder OP. . 
honders van vervoermiddelen en daarbij geem- · 
ployeerden. 

Op de goederen, vah welke, niettegen
staande daarvan in-, door- of vervoer ver
boden is, in-, door- of v~rvoer plaats heeft, 
is artikel 5 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134) toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststnkken enz. (post
paklrntten niet inbegrepen) worden aan geen 
eukele belemmering of ·ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo ·personen
als goederenwagerni) nit het buitenland binnen
komende, worden aan I de · grenzen niet aange
honden, behondens c;l.at wagens, die bevuild 

~ indien • de geneesknndige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt 
en op de wijze, door den geneesknndige 'voor
geschreven,_ worden ontsn:{et: 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13 zijn onder
worpen aan het onderzoek; .bedoeld in genoem -
de artikelen. 

Deze bagages en lijfgoedere_n worden niet 
aangehonden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoedereii, voor ontsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, · aan de 
eigenaars .op hunne · kosten door deri bnrge
meester U:agezonden. 

1_9. Koopmans- en a:qdere goederen, nit 
het buitenland aangevoerd, waa,van _de in
of doorvoer riiet verboden is, worden niet aan-, 
gehonden en aan ontsmetting onderworpen, 
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tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. V erdere bepalingen .. 

20. ·De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit. is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op R\jks.kosten, in ·overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichtingen van een gelegenheid 
tot afzondeting en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van Aziatische 
cholera; 

b. ·· voor een geschikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 van 
dit besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hnlp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, 
de ontsmetting of het v.ervoer van personen 
en goederen, bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 
en 19 van dit besluit ; 

d. voor· de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meube
len en antler noodig materieel. 

Zoo. gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht 
ter vold.oening , aan artikel 7 van de wet van 
4 December 1872 (Staatsbwd n°. 134), bepaalt 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken de 

· som deswege aan de gemeente te vergoeden. 
21. De ambtenaren van Rijks- en gemeen

tepolitie, de, ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen, de· stationschefs en alle geem
ployeerden aan een spoor-· of •tramwegonder

' neming zijn, voor zoover hun dienst het toe
laat, verplicht met al de hun ten dienste staan
de middelen, onverwijld mede te :werken tot 
de uitvoering van de door den krachtens ar
tikel 9 van dit besluit aangewezen genees
kundig voorgeschreven maatregelen, betref
fende het onderzoek, de afzondering, de ont
s;netting, behandeling en verpleging en het 
vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn- conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk

1 
na aan

komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoe!a in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en 
'\"an hunne bevinding omtrent de aanwezigheid 

in den trein of tram van voor het overbrengeri 
van besmetting vatbare voorwerpe~. · 

22. De kosten, vallende op de maatrege
len, voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 
13, 18 en 19 van clit besluit, komen ten laste 
van het Rijk, voor zooveel in genoemde ar
tikelen niet anders is bepaald, en die kosten 
niet ingevolge eenige andere wettelijke be
paling, ten laste van anderen inoeten 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 dim burgemeester, elken ambte
naar van Rijks- -of gemeentepolitie, of van de 
invoerrechten en ~ccijnzen, de stationschefs 
en de overige geem ployeerden bij eene spoor
of tramwegonderneming met zijn advies ter 
zijde, wanneer zij dit behoeven bij de uitvoe
ring van wettelijke voorschriften betreffende 
.de wering of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft ·hij daarvan, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 December · 
1872 (Staatsbwd no. 134), oriverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemclen 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks-
gezondheid. · 

§ 5. Van het scheepverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
eri Handel, tot wering van de besmetting van 
Aziatische cholera, toezicht te doen houden 
op schepen, die langs binnenwateren het 
land binnenvaren, en zulks niet toepassing, 
voor zoover mogelijk en 'n0odig, .van de arti
kelen 8 tot en met 12 en 20 tot en met 23 van 
clit besluit. 

25. Schippers van vaartuigen, komende' 
uit landen· of plaatsen door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken wegens Aziatische 
cholera besmet verklaard of'aan boord waarvan 
een geval dier ziekte tij dens de j ongste zeerll is 
is voorgekomen, mog'en geen andere Neder
landsche havens of reeden clan die van Vlis
singen, Hoek van Holland, ]Jmi,iden, Helder, 
Harlingen, Delfzijl, Hellevoetsluis of 'Neuzen 
of die nade~ door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken zullen zijn aangewezen, aan-
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. doen, of elders in N ederland landen,. die na 
hun schip in eene der genoemde havens of 
op ·eene der genoemde reeden het gezondheids
onderzoek, voorgeschreven bij de wet van 28 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), te hebben doen 

. ondergaan. 
De schipper van een vaartuig, na aankomst 

uit zee in N ederland · elders liggende, dan in 
een van bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de Azia
tische cholera wordt waargenomen, is ver
plicht op de eerste aanzegging van den burge-

. meester van de havenplaats, waar hij ligt, of 
van de gemeente, die het'naast aan zijn anker-· 
plaats ligt,, naar eene der genoemde havens 
of reeden te vertrekken, tenzij hij verhlest 
wede'r 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 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat, 
·aan te wijzen plaatsen, gelegen a~n 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 Minister van Binnen
landsche Zaken, met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoeding, tot wederop
zegging worden ·aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing. van bedoelde 
plaatsen wordt in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag, v66rdat 
zij in werking treedt. 
. Onverminderd het bepaalde in de beide 

voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen der Aziatische cholera 
bevoegd, ten koste van de gemeente, genees
kundig toezicht te doen houden op 'de op
varenden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen. De personen,. waarop -dit toezicht 
·wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich daaraan 
te onderwerpen. 

27. O~erminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad · n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 
26. van dit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan ·een gezondheidsonderzoek. 

aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod vah gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 · December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van-
28 l\faart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de vragen 
hem door of namens den met het gezondheids
onderzoek' belasten· geneeskundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarhied te beantwoorden . 

28. De geneeskundige verricht het gezond-
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het nieest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsop.derzoek 
overeenkomstig de voorschriften van 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 aanleiding 
geeft. 

29. De geneeskundige die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtr;nt de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten la~te van het Rijk. · 

Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, · krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) vastge
steld. 

30- Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na aftoop van het gezondheidsonderzoek, in
dien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft hetzij, nadat aan de maatre
gelen naar aanleiding van het gezondheids
onderzoek voorgeschreven, uitvoering is ge
geven. In het laatste geval kunnen evenwel 
de opvarenden, die bij het gezondheidsonder
zoek bevonden worden, niet te lijden a.an 
Aziatlsche cholera, noch verschijriselen van 
die ziekte te vertoonen, met toestemming van 
den met het onderzoek belasten geneeskundige, 
terstond onbelemmerd aan den wal worden 

De schlpper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de naar I toegelaten. Vooraf heeft ontsmetting der klee-

1918. 41 
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'der~n en reimgmg der p~rsonen 1'.laats, indien I -1?~ a1:'.1btenaren van Rijk~- en gemeente
dit door den geneeskundige nood1g wordt ge- ' politie ZIJn, voor zooveel de dienst het toelaat, 
oordeeld. verplicht, met al de hun ten dienste staande 

31, Ten bewijze dat het schip tot den ver- middelen, onverwijld mede te we~ken tot .. de .. 
deren doortocht is toegelaten, en het verbod uitvoering van de door bedo~lde .geriee,s,kun~ 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, digen voorg~schreven maatregelen. 
ontvangt de.schipper van den met het gezond
heidsonderzoelf belasten. geneeskundige eene 

, schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast .te stellen en waaruit zal moeten blijken 
van den toestand van het schip, van <lien der 
_opvarenden en van <lien der lading of andere 
op het schip aanwezige goederen, beneyens van 
het aantal der opvarenden. 
. Eene de:r;gelijke 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 be
vestiging van ee:ri vroegere verklarlng in de 

, . plaats kan treden. 
. 32. De . burgemeester van elke .gemeente, 
waarin eene plaats ligt als in artikel 26 van <lit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk; 
op Rijkskosten, in overleg met den·ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de. volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen. 
geneeskundige, voor het personeel en het 
materieel,. dat de geneeskundige voor het ge
zondheidsonderzoek behoeft en dat noodig is 
voor de uitvoering van de. naar aanleiding 
van bet · gezondheids6nderzoek .voorgeschreven_ 
maatregelen, ,.en voorts voo.r·de v:oortdurende 
aanwezigheid van ~uiver drinkwater en water 
voor huishoudelijke doeleinde~, opdat dit aan 
de schippers, indien de geneeskundige :het 
noodig oordeelt, kimne worden v:erstrekt. 

Onverminderd .het in het voorgaande lid 
b"epaalde, zorgt de burgemeest~r van elke ge
meente, waarin eene ·plaats ligt, daartoe .door 
Onzen Minister ·van Binnenlandsche ·zaken 
aangewezen, zoo spoedig mogelijk op 's Rijks 
kosten voor de verstrekking "an zuiver • drink
water en water voor. huishoudelijke doeleinden 
aan de schippers der langs de plaats varende 
schepen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van <lit besluit 
aangewezen geneeskundigen zijn toepasselijk 
het •eerste en derde lid van artikel 23 vJn <lit 
besluit. 

Zij•staan den burgemeester en elken ambte-
. naar van Rijks- of geme~ntepolitie met hun 

advies, ter zijde, wanneer dezen di__t behoeven 
bij de ui.tvoering· van wettelijke voorschriften, 
betreffende de wering of bestrijding van de 
Aziatische cholera. 

HOOFDSTUK III. 

SLOTBEP.,;.LINGEN. 

34. Onze in dit_besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens <lit be.sluit. 
genomen beschikkingen of gedane _aanwijzin
gen, zo; dikwijls de omstandigheden <lit ·ge
doogen of noodig maken, op dezelfde wijze,als 
zij zijn tot stand gekomen, te wijzigen of in te 
trekken. 1 

' 

35. Waar in dit besluit. sprake is van- den 
ambtenaar van het _Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet be_last 
met het toezicht op de handhavi:rig van de.wet
telijke · bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besluit, dat,-tenzij het eerder wordt_ 
ingetrokken, ge_durende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werkin,g met ingang van den 
tweeden dag na <lien der dagteekening van ·het 
Staatsblad; waarin het geplaatst is. · · 

Onze Ministers van Binnenla.ndsche Zaken, 
van Financien, .van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel' zij:i;t 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-Gra.venhage, den 15den ·November 1918. 
. WILHELMINA. 

De Minister van. Binnenlandsche Zaken, 
.CH. Ruys DE BEERENBROUOK, . 

De Min. 

De 111. inister van Financien, 
DE VRIES. 

De' Minister van Waterstaat, · 
A. A: H. w; KoNIG. 

van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN LJssELSTEIJN. 

( Uitgeg. 25 Nov1 1918.) 

16 November 1918. BESLUIT, tot\ aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 30 Sep
tember 1916 (Staatsblad n°. 463), zooals 
dat is aangevuld door de Koninklijke be
sluiten van 3 · Februari 1917 (Staatsblad 
n°. 204) en van 6 November 1917 (Staats
blad n°,. 615}, tot . aanwijzing van de· ge-. 
wassen, waarvan de verbonw: kan w:orden 
verboden; beperkt, of niet .dan voorwaar-. 
delijk toegestaan.,. tS. 595. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverbeid en Handel van 5 Sep
tember 1918, Afdeeling Crisiszaken, Bureau 
La:ridoouw, n°. 18803; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is, Ons 
besluit van 30 September 1916 (Staatsblad n°. 
463), zooals dat is aangevuld door Onze be
sluiten van 3 Februari 1917 (Staatsblad n°. 204) 
en van 6 November 1917. (Staatsblad n°. 615), 
tot aanwijzing van de gewassen, waarvan de 
verbouw kan worden verboden, beperkt of 
niet dan voorwaardelijk toegestaan, aan te 

' vullen; 
Den Raad van State geboord (advies van -5 

November 1918, n°. 34); 
Gelet op bet n;:tder rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 November 1918, 
Directie van den Landbouw, n°. 1007, 6e Af
deeling B; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het eenige artikel, van Ons besluit van 30 

September 1916 (Staatsblad n°. 463), zooals dat 
is aangevuld door Onze besluiten van 3 Febni
ari 1917 (Staatsblad n°. 204). en 6 November 
1917 (Staatsblad n°. 615), tot aanwijzing van 
de gewassen, waarvan de verbouw kan worden 
beperkt, verboden of niet dan voorwaardelijk 
toegestaan, wc.rdt gewijzigd en gelezen als volgt : 

Door Onzen Minister·van·Landbouw, Nijver
beid • en H(/,ndel kan, indien naar zijn oordeel 
de verbouw van andere gewassen van. meer 
belang voor de voeding van menscb en dier is, 
het verbouwen van de navolgende gewassen 
in bet algemeen of in bepaalde gedeelten des 
lands worden verboden, beperk~ of niet dan 
v:oorwaardehjk word~n toegestaan : 

bruin mosterdzaad, 
geel mosterdzaad, 
karwijzaad, 
zaad van voederbieten en mangelwortelen, 
blamymaanzaad, 
kanariezaad, 
anijszaad, 
zaaiuien, 
Westerwoldsch raygraszaad en andere grassen 

voor zaadwinning, -
koolrapenzaad, 
knollenzaad, 
cichoreiz aa<)., · 
peenzaad, 
pastinakenzaad, 

· u1enzaad, 
spinaziezaad, 

alle groentezaden voor zoover in dit besluit 
nog niet genoemd, 

suikerbieten, 
vlas, 
bennep, 
cichorei, 
tabak, 
pootuien, 
kool, 
pene:n:, 
koolrapen, 
knollen, 
pastinaken, 
alle soorten groenten voor zoover in dit be-

sluit nog niet genoemd, 
za~d van Oost-Indische kers, 
zonnebloemen, 
aardbezien, 
bloembollen, 
vruchtboomen en vruchtstruiken, 
griend- of ,wishout, 
boomkweekerijgewassen, 
bloemisterijgewassen, 
vroege aardappelen, 
geneeskracbtige kruiden. 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid eiJ. 

Handel is belast me.t de uitvoering van dit be
sluit, betwelk in bet Staatsblad zal ,vorden ge
plaatst en waarvan . afschrift zal worden ge: 
zonden aan ·den Raad-van State. 

'.s-Gravenhage, den 16den November 1918. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN, 
(Uitgeg. 23 Nov. 1918.) 

16 Nove1nber ·1918. BESLUIT, boudende vast-, 
stelling van eene regeling van de. pensi
oenen der beambten, werklieden en be-
dienden van het Koninklijk Koloniaal 
Militair Invalidenbuis op Bronbeek, de 
Koloniale Reserve en de Commissariaten 
van afmonstering te /4msterdam en Rotter
dam. ~- /i\l(i', 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is eene 

regeling vast te stellen van de pensioenen van 
de bea,;,_bteii, we,:klieden en bedienden, ver
bonden aan : · 

a. het Koninklijk Koloniaal Militair In
validenhuis op Bronbeek ; 

b. de Koloniale Reserve ; 
c. de Commissariaten van afmonstering te 

Amsterdam en Ro,tterdam ; 

., 
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.. Op de voordracht van Onzen Minister van 
KoloniJn van 21 October 1918, 8ste Afdeeling 
n°. I; 

Den Raad van 'State ge"!ioord (advies van o 
November 1918, n°, 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 13 November 1918, · 8ste 
Afdeeling, n°. 6.; _ 

Hebben goedgevonderi en v.erstaan: 
Art. 1. De onder het genot van jaarwedden, 

toelagen of dagloon ten laste, van de Indische· 
geldmiddelen aan : 

a. het Koninklijk Koloniaal Militair Inva
lidenhuis op B:i;onbeek ; 

b. de Koloniale Reserve_;. 
c. de · Commissariaten · van afmonstering te 

A1nsterdam en Rotterdam, 
verbonden beambten, werklieden en bedien

den; voor zo9ver zij niet behooren tot de ver
pleegden in de onder 'a. bedoelde inrichting, 
hebben na bekomen eervol ontslag aanspraak 
op pensioen ten laste van de b~grooting · van 
Nederlandsch-lndie, ook voor den diensttijd 
dien zij bij het in werking ·treden van dit be
sluit, reeds bij genoemde inrichtingen hebben 
vervul_d·; 
.~ de huismeester en de gediplomeerde veF
plegers en verpleegsters · van het K,;minklijk 
Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bronbeek 
volgens de bepalingen der wet van 9 .Mei 1890 
(Stxxtsblad n°. 78) ; 

de oyerigen volgens de bepalingen der wet 
van 18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109), zooals die 
beide wetten gewijzigd zijn en later zu"llen ge
wijzigd worden. 

De we<luwen en kinderen van de beambten, 
werklieden en bedienden, op wie laatstgenoemde 
wet van toepassing is, hebben in het bij artikel 
17 -daarvan aangewezen geval, aanspraak op 
het pensioen of den onderstand · in de tweede 
afdeeling van die wet toegekend aan de we
duwen en kinderen der geemploieerden, werk
lieden en bedienden op daggeld werkzaam bij 
de inrichtingen van's Rijks zee- en landmacht. 

2. _De bijdragen, overeenkomstig het be
~aalde bij artikel 10 der wet van 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 78) geheven van den huismeester 
en de gediplomeerde verplegers en verpleegsters 
van het Koninklijk Koloniaal Militair inva
lidenhuis op Bronbeek, worden opgenomen en 
verantwoord onder de iniddelen en inkomsten 
der b_egrooting van Nederlandsch-Indie. 
, 3. De pensioenen en onderstanden in· dit 
besluit . bedoeld, worden door Ons verleend op 
de voordracht van Onzen Jl,Iinister van Kolonien. 

wordt in het betrekkelijk beshlit ,ineldini{g/· 
maakt. 

Bij de begrooting van Nederlandsch-Indi_e 
wordt aan de Staten-Generaal mededeeling 
gedaan van de pensioenen, die sedert de indie
ning der vorige begrooting zijn verleend. 

De lijst waarbij dit geschiedt bevat de ge
gevens in artikel 27 der wet van 18 Juli 1890 
(Staaublad n°. 109) vermeld. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van·het Staats
blad waarin het besluit is geplaatst. 

Overgangsbepaling. 

Dit besluit is niet van -toepassing op den 
huismeester en de gediplomeerde verplegers 
en verpleegsters van het Koninklijk Koloniaal 
Militair Invalidenhuis op Bronbeek, die \faarbij 
op den dag van in werking treden in dienst zijn, 
tenzij zij, binnen drie maanden na dien dag, 
schriftelijk ·aan Onzen Minister van Kolonien 
het verlangen te kennen geven aan de bepa
lingen van dit besluit te worden onderworpen. 

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

's-Gravenhage, den 16den November 1918. 
WILHELMINA. 

De )y]inister van Kolonien, _IDENBURG. 

( Uitgeg. 5 Dec. 1918.) 

16 November 1918. BESLUIT, tot regeling' van 
de. pensioene_n van weduwen en weezen 
van beambten, werklieden en bediend!'!n 
van het Koninklijk Koloniaa,l Militair In
validenhuis op Bronbeek, de Koloniale 
Reserve en de · Commissariaten va,n af
monstering te Amsterdam en RoUerd_am. 
t>. 5~7. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is regelen 
vast te stellen omtrent de _toekenning van peri
sioen aan de weduwen en weezen van beamb
ten, werklieden en bedienden van : . 

a. · het Koninklijk · Koloniaal Militair In
validenhuis op Bronbeek, 

b. de Koloniale. ~eserve, 
c. de Commissariaten van afmonstering te 

Amsterdarn en Rotterdam; _ 
Op· de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 21 October 1918, 8ste Afdeeling, 
Van de gronden waarop de toekenning berust n°. 1; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 5 ' 
November 1918, n°. 31); 
· Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kol?nien van 13 November 191_8, 8ste Af
deeling, n°. 6; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Ten laste . van. de begrooting van 

N;derlanilsch-Indie wordt aan de weduwen en 
weezen van beambten, werklieden en bedien
den en van gepensionneerde beambten, werk
lieden en bedienden van : 

a. het · Koninklijk Koloniaal Militair Inva
lidenhuis -op Bronbeek, 

b. de Koloniale Reserve, 
c. de Commissariaten van _afmonstering

1 
te 

Amsterdam en Rotterdam, 
pensioen verleend, wat betreft den huis

meester en de gediplomeerde verplegers en ver
pleegsters van de antler a genoemde inrichting 
op den voet van de bepalingen der wet van 9 
Mei 1890 (Staatsblad n°. 79), wat de overigen 
betreft, op den voet van de bepalingen van de 
,,Weduwenwet voor de Rijks~erklieden 1914" 
(Staatsblad n°. 44), zooals die beide wetten ge
wijzigd zijn en later zullen gewijzigd worden ; 
een en antler behoudens de in dit besluit te 
vermelden afwijkingen. 

2. Indien de weduwen en kinderen van de 
in artikel 1 bedoelde personen aan wie perisioen 
zou moeten warden verleend op den voet van 
de bepalingen van de ,,Weduwenwet voor de 
Rijkswerklieden 1914" (Staatsblad n°. 44), ver
keeren in het bij artikel 17. van de wet van 18 
Juli 1890 (Staatsblad n°. 109) aangewezen ge
val, hebben zij aanspraak op pensioen voigens 
deze laatste wet indien dit meer bedraagt dan 
het pensioen, berekend overeenkomstig de be- · 
palingen van de eerstgenoemde wet. 

3. Onder beambten, wer~eden en bedieh
den bij de in artikel 1 bedoelde inrichtingen 
warden verstaan zij, die daarbij als zoodanig 
werkzaam zijn met het vooruitzicht op pensi
oen voor zich zelven volgens de daaromtrent 
geldende bepalingen ; en antler ,,gepension° 
neerde beambten, werklieden en bedienden" 
zij,, die na het in werking treden van dit besluit 
volgens laatstbedoelde bepalingen in het genot 
van pensioen zijn gesteld. 

4. De bijdragen voor de bij dit besluit be
doelde weduwen- en weezenpensioenen warden 
opgenomen en verantwoord onder de middelen 
en inkomsten der begrooting ~an N ederlandsch
I ndie. 

5. De pensioenen warden door Ons toege
kend op de'voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien,. aan wien de aanvragen om pensioen 

met de daarvoor noodige stukken warden in
gezonden. 

Van de bepalingen, op grand waarvan een 
pensioen wordt verleend, wordt in Ons besluit 
tot toekenning van het pensioen melding ge
maakt. 

Bij de indiening van de ontwerpen van wet 
tot vaststelling der begrooting van N ederlandsch
I ndie wordt aan de Staten-Generaal mededee
ling gedaan van de pensioenen, die sedert de 
indiening der vorige begrooting zijn verleend, 
met opgave van de bepalingen welke aan de 
toekenning ten grondslag liggen. 

6. Onze Minister van ·Kolonien beschikt 
omtrent alles wat op de voldoening van de 
bijdragen voor en op de betaling van de pen-
sioenen betrekking heeft. · 

7. Dit· besluit treedt in werking op den 
tweeden <lag na de dagteekenin'g van het Staats

. blad waarin het is geplaatst. 
8. Aan de weduwen en: weezen van beamb

ten, werklieden en bedienden in · den zin van 
dit besluit, d,ie na 23 October 1916, doch v66r 
het in werking treden van dit besluit zijn over
leden, wordt toegekend net pensioen wa:arop 
zij aanspraak zouden hebben, indien het over
lijden had plaats gehad op den dag waarop dit 
besluit in werking treedt. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
wo~den gezonden aan ·Onze :Ministers van 
Financien en van Oorlog, aan den Raad van 
State en aan de Algemeene- Re)rnnkamer. 

's-Gravenhage, den'16den November 1918. 
. WILHELMINA. 

De .Minister van Kolonien, IDENBURG. 

(Uit,gey. 5 Dec. 1918.) 

16 November 1918. MISSIVE van den ·Mi-
nister van Binnenlandsche Zaken aan 
de Gedeputeerde Staten der provincien 
betreffende port voor dienstbrieven. 

De Minister van Waterstaat heeft bepaald, 
dat de ongefrankeerde brieven, dienstzaken 
betreffende, voor welke geen vrijstelling van 
port is verleend, voor de toepassing van het 
bepaalde bij art. 4 van de wet tot regeling 
der brievehposterij, door of na:mens de betrok
ken afzenders, moeten zijn voorzien van de 
aanduiding ,,Aan port onderworpen dienst
brief", op in het oog loopende wijze aange
bracht in den linkerbovenhoek van de adres
zijde van het stuk, alsmede van de geschreven, 
gestempelde of gedrukte aanduiding van den · 
afzender. 
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Voor briefkaarten kan de aanduiding 
,,Aan port onderworpen. dienstbrief" worden 
vervangen door de aa:nduiding ,,Aan port 
onderworpen 'dienstkaart' '. 

De hierboven gege_ven voorschriften treden 
in werking op 1 December 1918, zullende 
tot dien dag, zoowel de genoetnd_e . aandui
dingen als de thans ter zake geldende bepaling 
mogen worden toegepast. 

Voor zooveel noodig zij hierqij aangeteekend, 
, dat tot de besturen _ew personen, een open.

baar ambt bekleetlentle, bedoeld bij art. 4 
van de wet tot regeling der brievenposterij 
(Staatsblad 1908, n°. 316 en Staatsblad 1916, 
n°. 364), behooren de_ collegien van Staat,. de 
provinciale-, gemeente- en waterschapsauto
riteiten, de rechterlijke en milii;aire autori
teiten en in het algemeen de ambtenaren, 
aan wie het. beheer van eenigen ta,k van Staats: 
dienst is opgedragen, . waaronder _ mede zijn 
te begrijpen de directeur van het burea_u voor · 
den industrieelen eigentlom, de agent. van 
het Departement van :Financien te Amsterdam, 
de Directeuren (bibliothecarissen) der Uni
versiteitsbibliotheken, de Muntmeester en 
de Controleur-Generaal bij "'s-Rijks Munt, 
de Directeur van het Pensioenfonds voor 

· weduwen en weezen van burgerlijke ambte
naren, alsmede· de voorzitters en waa,;nemende 
voorzitters van d~qr de Regeering ingestelde 
examen-con:imissien. 

Ik heb de eer.Uwe aandacht op deze zaak 
te vestigen . 
. U gelieve het. bovenstaande ter kennis 

van.. de gemeentebestl.\ren te brengen. _ .. 
(W. v. d. B. A.) 

·19 November 1918. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
KJoosterburen, van 23 September 1918, tot 
toekenning van eene gratificatie aan de . 
onderwijzers der bijzondere scholen aldaar. 

"· 5'l8. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze:q Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van· 
19 October 1918, n°. 20068ll, afdeeling Lager 

· Onderwijs Algemeen, to~ vernietiging van het 
besluit van den Raad· der gemeente Klooster
buren, van 23 Septelllber 1918, waarbij over 
het jaar 1918 aan de onderwijzers der bijzondere 
scholen aldaar eene gratificatie wordt toege
kend tot zulk een bedrag als noodig zal zijn 
om het grondsalaris van die bijzondere onder
wijzers gelijk te maken aan het salaris d_at zij 

zouden hebben, als z1J m dienst der ge~eente 
bij het openbaar onderwijs werkzaam waren ; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificatien aan het onder
wijzend personeel aan bijzondere lager~ scholen 
de gemeenteraad, zij het tijdelijk, een_gedeelte 
yan de· bezoldiging van dit personeel ten laste 
:van de· gemeente brengt ; · 

dat derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
• strekking hebben om tegenover de bedoeld~ 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere lagere 
s9holen t[' Kloosterburen door dit Raadsbesluit 
van wege die gemeente geldelijke bijdragen of 
eenige andere ondersteuning worden toegekend ; 
. Gelet .'op de artikelen 153 en _ 158 der Ge
meentewet en op artikel 3 d!>r wet tot regeling 
van het lager Onderwijs ; -

Den ~aad van State gehoord, advies van 5 
November 1918, n°. 21 ; 

.Gezien het nader rapport van Onzen voorc 
noemden Minister van 16 Nove;mber '1918, 
n°. 22503, afdeeling Lager· On,derwijs Alge
meen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Kloosterburen te .vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch_appen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
-en in afschrift aan den Raad van State mede-
gedeeld zal worden. ! 

's-Grayenhage, den 19den November 1918. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Ond~rwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg . . 6 Dec. 19°18.) 

_19. November 1918. · MISSIVE van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken aan 
de Commissarissen der Koningin in de 

_ }?rovinc1en betreffende het visum op 
paspoorten van vreemdelingen. 

Vanaf 15 dezer zullen · de N tiderlands.che 
diplomatieke en consulaire ambtenarei:t het 
_in art. 2 der vreemdelingehwet (Stbl. 39 v?i.n 
1849) bedoeld visum op paspoorten van vreem
delingen, die zich naar N ederland wenschen 

_te begeven, slechts · verleenen _' na verkregen 
machtiging van den Minister van Buiten
lamdsche Zaken. · 

In verband daarmede heeft genoemde 
Minister besloten een Rijkspaspoortenkaritoor 
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in te stellen, dat namens Zjjne Exe. die macli
tiging zal verleenen. 

Aangezien de Inspecteur der Koilinklijke 
Marechaussee reeds is belast met de zorg voor 
de uitvoering van het vreemdelingenreg
lement, zal deze autoriteit dat kantoor in-

. richten en als hoofd daayvan optreden. Onder 
verantwoordelijkheid van Kononel Van Raef
ten zal "de heer H. S. Hordijk, administrateur 
bij den Vreemdelingendienst, het kan toor leiden 
en namens deri heer Vai:i Hai,ften teekenen. 

Ik heh de eer U H.E.G. te verzoeken het 
. Rijkspaspoortenkantoor zoo noodig bij de 
uitvoering van zijne taak behuipzaam te zijn, 
en namens mij de burgemeesters der gemeenten 
in Uwe provincie uit te noodigen in voor
komende gevallen eveneens aan bedoelde 
instelling medewerking te verleenen. 

(Gem.-Stem.) 

22 November 1918. WET, tot/ verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
hoefslagen op d!l l;>ermen van den Schie
damschen dijk te Vlaardingen, nc:iodig voor 
het aanleggen van wegen en andere werken, 
alsmede ter 

0

bestrijding van werkloosheid: 
s. 599. 

22 November 1918. WET, tot verh.ooging van 
het zevende Ji~ofdstuk A der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1916. S, 600. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 
de -lste . afdeeling verhoogd met f 380,500, 
dat · van de Ilde afdeeling met f 100,. en. het 

·geheele hoofdstuk met f 381,600 en alzoo 
gebracht respectievelijk op _ f 36,552,481.30, 
f 6,585,100 en f 43,172,581.30. 

22 November 1918. WET, houdende w1Jz1gmg 
van art. n, t:weede lid, der Burgerlijke 
Pensioenwet. S. 601. 

Bijl. 2° Kamer 1917/198, n°. 478, 1-3; 
1918/1919 n°. 121. 

Hand, id. 1918/1919, bladz. 399. 
· Hand. 1 c Kamer 1918/1919, bladz. 25( 30. 

WIJ WILHEL'/i:lINA, ENz .. , , doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is art. 11, tweede lid, der 
Burgerlijke Pensioenwet in dien zin te wijzigen, 
dat pensioen, verleend krachtens die wet, en 
pensioen, bedoeld in art. 89 der Grondwet, tot 
het voile bedrag gelijktijdig door een persoon 
kunnen warden genoten ; 

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

Art. 1. In het tweede lid van art. 11 der 
Burgerlijke Pensioenwet wordt in den vierden 
tegel achter ,,werelddeelen" ingelascht: ,,
met uitzondering van dat, bedoeld in art. 89 
der Grondwet -". 

2. Deze wet wordt' geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van den lsten Januari 

- 1918. 
Lasten en 1bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten No

vember 1918. 
WILHELMINA. 

De 11:l·inister van Financien, DE VRIES • 

( Uitgeg. 11 Dec. 1918.) 

22 November 1918. WET, tot aanvulling en 
wijziging der Wet tot aanwijzing der mid
delen ter goetlmaking van de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting · voor het 
dienstjaar 1918. . S. 602. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij_ in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid is gebleken van aan
vulling en wijziging van de wet van 15 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 714), tot aanwijzing 
van de midd~len ter goedmaking van de uit
gaven, begrepeµ ,in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918 ; , 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art .. 1. .~an de bij artikel 1 der' wet van 

15 December 1917 (Staatsblad n°. 714) aange
wezen middelen ter goedmaking van 'de uit
gaven · begrepen in de Staatsbegrooting vrnJr 
het dienstjaar ·1918, wordt na nummer 3· inge-
voegd: · 

,,3bis. ·De dividenq.- en tantieme-belasting". 
2. Het in artikel 4 der bovenbedoelde wet 

voorkom·ende bedrag van· tweehonderd rnillioen 
gulden wordt verhoogd met eenhonderd millioen 
gulden en alzoo gebracht op driehonderd 1nilli
o_en gulden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten No

vember 1918. 
WILHELMINA. 

De Jliinister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg . . 30 Nov.-1918.) 

22 November 1918. WET, houdende .wijziging 
van de wet, -hciudende reg'eling van de 
kanselarijrechten, te heffen op de Neder
landsche diplomatieke en consulaire posten, 
van-17 Juni 1918 (Staatsblad- n°. 376 van 
1918). :-': 00:1. 

WrJ WILHELMINA; ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 



1918 22 .NOV E 1\1 BE R,. 

dat in bovenbedoelde wet de- bepaling in zake 
opgaaf van het vermoedelijk bedrag der kosten 
en het eischen van voorschotten abusievelijk 
is ingelascht in artikel 14, in plaats van in. 
artikel 12; 

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

De voorlaatste alinea van artikel 14, luidend_e : · 
,,Zij 'zijn intusschen gehouden, ·alvoi'ens over 

te gaan tot het maken der bedoelde kosten, 
aan de belanghebbenden antler opgave van 

· het vei-moedelijk- bedrag · daarvan, te vragen 
of zij bereid zijn die kosten te dragen. De be
doelde ambtenaren zijn bevoegd ter zake dezer 
kosten een voorschot te eischen", vervalt en 
wordt 'ingelascht achter de ·eerste alinea van 
artikel 12. 

Deze wet treedt in werking·te gelijk met de 
hierboven aangehaalde wet van 17. Juni 1918. 

Lasten en bevelen, ,enz. 
Gegev·en te 's-Gravenhage, den .22sten No-' 

vember 1918. 
WILHELMINA. 

De JJ,[ inister van: Buitenl.andsche Zaken, 
VAN KARN,:EBEEK. 

(Uitgeg. X3 Dec. 1918;) 

22 Npvember 1918. WET, tot wijziging van 
de wet van 23 Mei 1899 (Staatsbl.ad n°. 128), 
houdende bepalingen ter uitvoering van 
artikel 187 der Grondwet, gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1909 (Staatsbl.ad n°, 
469). (Staat van · oorlog en van beleg.) 
s. 604. . • 

Hand. 2° Kamer'1917/1918, no. 481, 1-3; 
1918/1919 'n°. 124, 1.....::2. 

Hand. id. 1918/1919, bladz. 207, 208. 
Hand. l• Kamer 1918/1919, bladz. 28, 30. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°, 128), 
gewijzigd bij de wet van 31 ·,December 1909 
(Staatsbl.ad n°. 469), dient te worden aangevuld 

. met een voorschrift, krachtens h_etwelk ver-· 
_ andering in terreinen door ii.et militair gezag 

kan worden verhinderd, waar deze afbreuk zou
doen aan de belangen der landsverdediging ; 

Zoo is het, dat Wij, den' Raad van State, enz. 
Art. 1. N ~ artikel 17 wordt als artikel l 7bis 

ingevoegd een nieuw artikel, luidende : 
· ,,Het militair gez;i,g is. bevoegd bij verordes 

,,ning bepalingen vast -te stellen tot en be-· 
,, treffende het verhinderen van verandering in 
,,terreinen, indien naar zijn oordeel do·or die 
,,vera~deri;ng afbreuk zpu worden gedaan aan 
,,de. belangen der landsverdediging". 

2. In ~rtikel,43.~orden na de woorden ;,b·e,·,,~ 
doeld bij" ingevoegd de woorden ,,artikel-iY. 
17bis en". '··,·-r 

3. Deze wet treedt in werking met ingang: 
van den . dag na dien harer afkondiging. · · ' 

Lasten en bevelen, enz. ··' 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten ·No~ 

vember 1918. 
WILHELMINA. 

De 1Win. van Oorlog, Ai.TING VON GEUSAU. 
De Minister van J usiitie, HEEMSKERK. 

' De 1Wiiister van Binnenl.andsche Zctken, 
CH. RDTJS DE BEERENBR0UCK, 

De Minister van ·1Warine, TEN CATE. 
De Min. van TVaterstaat; A. A. H. W. KoNIG. 
De .Min. van Landbo?J,'w, Nijverheid en Handel, 

lH- A. VAN IJssELSTEIJN. 
(Uitgeg. 5 Dec. 1918.) 

22 November 1918. WET, houdende wijziging 
der wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) 
tot vaststelling der. tarieven van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone 

· rechter kennis neemt, gelijk die laatstelijk 
:is gewijzigd bij de wet -yan 23 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 432). S. 605. 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken van wijiiging 
der bepalingen omtrent de vergoeding voor 
reis- en -verblijfkoste~ van rechterlijke ambte
naren en van politiebeambten, wegens reizen 
voor verrichtingen in strafzaken, zooals die 
bepalingen zijn vastgesteld in . het VIIIste 
hoofdstuk van de·wet van.18 April 1874 (Staats- · 
blad n°. 66) tot vaststelling der tarieve; · van 

· geregtskosten in strafzaken, waarvan '-de ge
wone regter kennis neemt, gelijk die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 23 Mei 1917 (Staats. 

· blad n°. 432); 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van_ State, enz• 

Eenig · ctrtikel. 
Te rekenen van, i- Januari 1919 ondergaat het, 

· VIIIste hoofdstuk van de wet van 18 April 
1874, (Staatsblad n°. 66) tot vaststelling der 
,tarieven van geregtskosten in strafzaken; w'aar
van de gewone regter kennis neemt, gelijk die is 
gewijzigd bij de wet van 23 Mei 1917 (Staatsbl.ad 
n°._ 432), de navolgende wijzigingen: 
· Van artikel 43 wordt het eerste, lid gelezen.: 

,,Wanneer regterlijke ambtenaren en bee~digde 
klerken ter griffie zich buiten hunne woonplaats 
· moeten _begeven tot plaatselijk onderzoek of 
andere bij de wet bevolen verrigtjngen, warden 
de reis- en verblijfkosten berekend naar de bee 
palingen, welke door Ons, ter regeling · van de 
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vergoeding van reis- en verblijfkosten, wegens 
reizen voor 's Rijks dienst zijn of nader zullen 
worden vastgesteld". 

Het tweede, derde, vierde en vijfde lid van 
artikel 43 vervallen, 

De artikelen 44 en 45 vervallen. 
Artikel 58 wordt' gelezen: 
,,Bij onvermijdelijk verblijf buiten de' •stand

plaats;'kan ieder burgerlijk beambte, belast 
met de overbrenging ,van gevangenen en van 
overtuigingstukken, in rekening brengen de 
verschotten wegens werkelijk · bestede reis
kosten, en wegens kleine noodzakelijke on
kosten ten behoeve van de gevangenen en 
bovendien vergoeding voor verblijfkosten naar 
den maatstaf van de bepalingen, welke door 
Ons, ter regeling van de vergoeding voor reis
en verblijfkosten, wegens reizen voor 's Rijks 
dienst zijn of nader zullen worden vastgesteld". 

Artikel 59 wordt gelezen : 
,,Door de rijksveldwachters kan voor de 

overige verrigtingen in strafzaken word.en in 
rekening gebragt de vergoeding v oor reis- en 
verblijfkosten, als geregeld bij de in het vorig 
artikel bedoelde bepalingen ten aanzien vai:i 
reis- en verblijfkosten". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten No

vember 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSiERK. 
(Uitgeg .. 30 Nov. 1918.) 

22 November 1918. WET, tot aanvulling, ver
hooging en wijziging van het vierde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1918. S. 606. · 

Bij cieze wet• worden eenige artikelen ~er
hoogd en worden eenige artikelen ingevoegd. 
· Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 

de Iste .A:fdeeling van dit hoofdstuk verhoogd 
met f 462.50; dat van de Vlde Afdeeling 
van dit hoofdstuk met f 295,562 ; dat van 
de VIIIste Afdeeling van dit hoofdstuk met 
f 661,710; dat van de IXde Afdeeling 
van dit -hoofdstuk met f 47;250; dat van de 
Xde Afdeeling van dit hoofdstuk met f 1,975,000 
en dat van. de Xlde Afdeeling van dit hoofd
stuk verhoogd met f 2000, terw:jjl het eind·
cijfer van dit hoofdstuk wordt verhoogd 
met f 2,981,984.50. 

22 November 1918. WET, tot vaststelling in 
de tegenwoordige buitengewone omstandig
heden van bepalingen ter verkrijging van 

· meer plaatsruimte voor de tenuitvoerleg-

ging van gevangenisstraf, militaire gevan
genisstraf daaronder begrepen, van hech
tenis, van militaire detentie en van voor
loopige hechtenis. S. 607. 

Wr:s WILHELMINA, ENZ ... doen te weben : 
-'.lzoo Wij in overweging genomen hebban, 

dat het, met het oog op het gebrek aan plaats
ruimte in de strafgestichten, noodzakelijk is, 
in de tegenwoordige buitengcwone omstan
digheden met afwijking in zooverre van- de 
terzake geste.lde regelen in het Wetboek van 
Strafrecht en in de wet van 3 Januari ISM 
(Staatsblad n°. 3) bepalingen vast te stellen ter 
verkriJging van meer plaatsruimte voor de 
tenuitvoerlegging van gevangenisstraf, inili
taire gevangenisstraf daaronder .begrepen, van 
hechtenis en militaire detentie en van voor
roopige hechtenis. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Iedere gevangenisstraf, militaire 

gevangcnisstraf daaronder begrepen, kan in· 
gemeenschap worden ondergaan. 

2. Gevangenisstraf, militaire gevangenisstraf 
daaronder begrepen, kan worden ten ·uitvoer 
gelegd: 

l 0 • in alle bijzondere strafgevangenissen; 
20. in alle huizen van bewaring; 
3°. op andere plaatsen, door Onzen Minis

ter van Justitie aan_ te wijzen. 
De tenuitvoerlegging, ·ook wat betreft de 

wijze waarop deze zal plaats hebben, geschiedt 
overeenko!llstig de regele:ti., door dien Minister 
te geven en met inachtneming van het hier
onder bij art. 4 bepaalde. 

3. Hechtenis, militaire detentie en voor
loopige hechtenis kunnen worden ten uitvoer 
gelegd: 

1 °. in alle gewone en °bij zondere strafge
vangenissen ; 

2°. op andere plaatsen door Onzen Minister 
van Justitie aan te wijzen. 

De tenuitvoerlegging, ook wat betreft de 
wijze waarop deze zal plaats hebben, geschiedt 
·overeenkomstig de regelen door dien Minister 
te geven, met inachtneming ·van het bij het 
volgend artikel bepaalde. 

4. De thans bestaande vo.orschriften be
treffende de afscheiding van vrouwelijke en 
ma.nnelijke gevangenen in eenig gesticht, of 
in verschillende gestichten, blijv'en gehandhaafd. 

Bij toepassing der beide voorgaande artike
len wordt samenvoeging van de categprieen 
waarvoor het gesticht tot dusve:r bestemd was 
met die welke thans tengevolge dier artikelen 
daarin kunnen worden · opgenomen ,zooveel 
mogelijk vermeden. 
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5. Deze wet· treecit in: werking met ing ang 
van den clag na dien harer afkondiging. 

Zoodra de tegenw~ordige buitengewone om
standigheden hebben opgehouden te bestaan, 
zal a.an de Staten-Gene.raal een voorstel van 
wet worden gedaan, w'aarbij de intrekking van 
deze wet wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
· Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten No

vember 1918, 
WILHELMINA. 

D" Minister van Justitie, HEEMSKERK, 
(Uitgeg. 26 Nov. 1918.) 

22 Novemb•• 1918. WET, tot goedkeuring van 
eene met· de gemeente Utrecht gesloten 
overeenkomst tot afstand van gronden in 
de geme_ente· Gatharijne. S. 60:'l. 

22 November 1918. WET, tot goedkeuring van 
de overdracht van een gebouwtje c.: a.' 
011der Almkerk, in eigendom aan A. van 
der Stelt.Czn., landbouwer te Nieuwendijk 
(g~meente Almkerk), eigenaar van den 
polder g~naamd :,,De Noordelijke Waar~ 
den", gelegen onder de· gemeente Almkerk. 
s. 609. 

22 November 1918. WET, tot verklaring van 
het algemeen _n~t der onteigening ten be
hoeve van aanleg van een havenspoorweg 
naar den Linker Ma,asoever te ·Rotterdam. 
s. 610. 

22- November 1918. WET, tot verklaring van 
het algezp.een nut der onteigening van 
eigendommen, -noodig voor en ten behoeve 
van de stichting van eene electriciteits
fabriek met bijgebouwen voor de elec-

. triciteitsvoorziening in de provincie Fr:ies-
' land. S. 611. . 

22· November 1918. _WET, tot wijziging 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
(KosteJ;l uitbreiding Scheepvaartinspectie). 
s. 612. 

· Bij deze wet wordt de_ omschrijving van 
een artikel gewijzigd en w;orden eenige arti
kelen verhoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt. verhoogd het 
totaai der Hide afdeeling, alsmede het. eind
cijfer van het · Xde h_oofdstuk der Staats be

, grooting voor het dienstjaar 1918 met f 10,675. 

22 November 1918. WET, tot goedkeuring van 
c;len onderhandschen verkoop'.van domein
grond ·onder Teteringen en Prinsenhage aan 
de gemeente Breda. 8 .. 618. · 

22 November 1918. WET, tot goedkeuring van 
dJJn onderhandschen verkoop' van domein
grond onder H ooge- en Lage Zwaluwe aan , 
de ge)lleente Hoage- enLageZwaluwe.S.614. 

22 November 1918. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting. voor het dienstjaar 1918. 
(Stichting van een gebouw voor het Bu
reau voor den Industrieelen Eigendom, met 
inbegrip van den Octrociiraad). S. 615. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd: 
Ten gevolge hiervan wo~dt verhoogd het 

totaal der IVde afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstuk met f 283,000. · 

22 November 1918. WET, tot verhoogin:g van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. · (Verschillende 
onderwerpen.) S. 616. , 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Iste afdeeling met f 1000 en dat 
der Ude afdeeling met f 10,300, terwijl 
het eindcijfer van het tiende hoofdstuk cl.er 
Staatsbegrooting · voor het dienstjaar 1916 
wordt verhoogd met f 11,300. 

-22 November 1918. W:ET, tot_ verhooging van 
het tiende hoofdstuk. der Staatsbegrooting, 
voor _het dienstjaar 1918. (Kosten aan
koop domeingrond!m.) 8. 617. 

Bij deze wet worderi· eenige artikelen ver
hoogd . 

Ten gevolge hiervan wordt, het totaal der _ 
IIde afdee.ling, alsmede het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk, verhoogd. met f 47,000. 

23 November 1918. WETTEN,'houdende natu
ralisatie van : 

Hendrika Johanna. Nauta, geboren te 
Gronau (Pruisen) · den 13 November 1851, 
zonder beroep, wonende te Gronau, Pruisen. 
S. 618. ' 1 

Anna Margaretha Dautzenberg, geboren te 
Kohlsch,eid (Pr-uisen)·den 11 Januari 1869, 
fabrieksarbeidster, wonende te Kohlscheid 
Pruisen. S. 619. 

Hermann Joseph Mertens, geboren te 
JJ1eiderich (Pruisen) den 1 Augustus. 1877, 
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mijnwerker, wonende te Schinnen, pro
vin~ie Limburg. S. 620. 

Wilhelm Kerstholt, geboren te Freienohl 
(Pruisen) den 6 Februari 1864, koopman, 
w"onende te Utrecht, provincie Utrecht. 
S. 621. 

Bernhard Heinrich Griinning, geboren te 
1liettingen (Priiisen) den 7 · November 
1880, huisschilder en decorateur, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 622. 

Johann Egidius Van Berg, geboren te 
Nentraal-JJioresnet den 1 Sept13mber 1859, 
mijnwerker, wonende teAltenberg(Neutraal
Moresnet). S. 623. 

~ernhard Gerhard Heinrich Rabbers, gebo
ren te N euenkirchen (Pruisen) den 4 Novem
ber 1876, koopman, wonende te Vlissingen, 
provincie Zeeland. 8. 624. 

Mathias · Herpers, geboren te 1lfellinghofen 
(Pruisen) den 26 Januari 1841, gepension
neerd boekhouder, wonende te Bressoux, 
Belgie. S. 625. 

Gustavus Sieben, geboren te Antwerpen 
(Belgie) den 16 Januari 1881, hoefsmid, 
wonende te 1vf erxem, Belgie. S. 626. 

Guillaume Joseph Schoonbroodt, geboren te 
Aubel (Belgie) den 2 April 1872, landbouwer 
wonende te H~erlen, provincie Limburg. 
s. 627. 

Friedrich August Johannes Determeijer, ge
boren te Rheydt (Pruisen) den 24 Juni 
1864, koopman, wonende te :Rotterdam, 
provincie Zuidholland. · 8. 628. 

:Marie Elise Hubertine Gorissen, geboren te 
1llontzen (Belgie) den 14 November 1881, 
naaister, wonende te Aken, Pruisen. 
s. 629. 

August Ferdinand Gustav Liittger, geboren 
te Bracht (Pruisen) den 27 April 1865, 
magazijnmeester, ·wonende te Slaten, pro
vincie Noordholland. S. 630. 

Karel Frederik Macdonald Miiller, geboren 
te Rotterdam, provincie Zuidholland, den 
1 December 1896, expediteur en commis
siehandelaar, wonende te 's-0,-avenhage, 
provincie Zuidholland. S. 631. 

Johann Friedrich Anton Woltering, geboren 
te Epe (Pruisen)_ den 25 September 1858, 

koopman,' wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland. 's. 632. 

Friedrich Christian Kiihn, gebor_en te 
Soerabaia (Nederlandsch-Indie) den 7 Maart 
1896, student, wonende· te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 633. 

Hermann Stolz, geboren te Bremen (Duitsch-

land) den 2 Februari 18i2, makelaar in 
tabak, w·onende te• Amsterdam, provincie 
N oordholland. S. 634. · 

Heinrich Mentz; geboren' te Stoppenberg 
(Prni.sen) den 28 Mei 1882, leidekker, 
wonende te Stoppenberg .(Pruisen). S. 635. 

Karl Hermann· Berlage, geboren te Le'l}ge
rich (Pruisen) den 12 Januari 1873, koop
man, wonende · te · Vlissingen, provincie 
Zeeland. 8. 636. 

Wilhelm Ritterbex, geboren te Karken 
(Pruisen) den 21 Juni 1870, stalhouder, 
wonende te Dusseldorf, Priii.sen. S. 637. 

·:,Hartog Cohen, geboren te Ihrhove (Pruisen) 
den 25 Juni 1878, veehandelaar, wonende 
te Loga, Pruisen: S. 638. 

Anne Marie Elisabeth Gorissen, geboren te 
Montzen (Belgie) den 23 Augustus 1879, 
naaister, · wonende te Aken, Pruisen. 
s. 639. 

23 November 1918. BEsLUIT, waarbij, met 
wuz1gmg van het Koninklijk besluit van 
28 April 1887 (Btaatsblad n°. 85), wordt 
bepaald, dat de posten aan het IJ. bij 
Durgerdam . en bij den Schinkelhoek geen 
vestingwerken meer zullen -zijn. :-'-. lj-10-

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

Oorlog van 15 October 1918, V• afd., n°, 132; 
Gelet op art. 3 der wet van 21 December 

1853 (Staatsblad no. 128) ; 
Gelet· op het Koninklijk Besluit van 28 April 

1887 (Staatsblad n°. 85) ; 
De~ Raad van State gehoord (advies van 

5 November 1918, n°. 28) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 November 1918, V• 
Afd., n°. 151; · 

Hebben besloten en besluiten, dat, met 
wijziging in zooverre van het bovenaangehaald 
Besluit, de posten aan het IJ bij Dwrg_erdam, 
en bij den Schinkelhoek geen vestingwerken meer 
zullen zijn. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 
c!,en tweeden dag na <lien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het Besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast ·met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal warden gezonden . aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten November 1918. 
WILHELMINA.. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU, 
( Uitgeg. 10 Dec. 1918.) 
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23 Novemher 1918.· BESLUIT, houdende vast
stelling van regelen ten aanzien van de 
bezoldiging van het vaste . werklieden
person~el van 's Rijks Munt. ~- 641. 

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

Finan;ien van 20 Nove:mber 1918, n°. · 95, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend met ingang v~n i .Januari 1918 de 

volgende regelen vast te stellen tel\ aanzien 
van de bezoldiging van het vaste werklie~en
personeel bij 's Rijks Munt. 

Art. 1: Devaste werklieden van's Rijks'Munt, 
met .'uitzondering van de graveurs, worden voor 
de regeling hunner l:iezoldiging onderscheiden in:. 

a. werklieden, voor wier werk bijzondere 
vakkennis niet is vereischt; 

b. werklieden, voor wier werk bijzondere 
yakkennis is vereischt ; 

c. voorlieden. I 

De werklieden, welke de in het vorig lid 
onder .b l:Jedoelde groep vormen, worden aange
wezen door den Muntmeester van's Rijks Munt. 

2. De bepalingen van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksanibtenaren 1918 (Staats
blad n°. 541) vinden, met ·uitzondering van 
artikel 2, ten ·aanzien van het vaste werklieden

. personeel bij 's Rijks Munt, overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat de in 
artikel 1 onder a, b· en q genoemde werklieden 
worden geacht, onder toekenning \ran eene 
periodieke loonsverhooging van f 50 · om de 
twee jaren, te zijn gerangschikt onderscheiden, 
lijk in schalen van f 1050 tot f 1350, van f 1150 
tot f 1450 en van f 1350 tot f 1650, terwijl de 

· graveurs, onder toekenning van e':'n .zelfde 
periodieke verhooging, worden geacht in ·eene 
sc,liaal van f 1150 tot f 1550 te zijn gerangschikt, 

3. De jaarwedde van een nachtwacht · en 
voor een bediende bij de afdeeling controle 
bedraagt f 50 meer en de jaarwedde voor een 
magazijnbediende bedraagt f 75 meer dan die 
wedde bij toepassing, van arti~el 2 zou bedragen. 

4. Ons besluitvan 12Januaril916(Staatsblad 
n". 14), gewijzigd bij Ons besluit van 8 Febru_
ari 1918 (Staatsbladn°. 109), wordt ingetrokken. 

Onze Minister. van Financien is belast met 
de uitvoering van dit beshiit, hetwelk in het 
Staatsb'lad zal worden geplaatst. en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten November 1918. 
. . WILHELMINA. 
De 1lfiniste1· van Financien, DE VRIES. 

( Uit,geg. 11 Dec. ]918.) 

25 Noveniber 1918. BESLUIT, houd~nde be
slissing 'dat noch de letter, noch· de geest 
der Armenwet er zich. tegen: verzet, 
dat de voogdij gepaard met 'de duu_rzame 
verzorging van minderjarigen, aan het 
bu_rgerlijk armbestuur worden opgedragen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ·' 
· Beschikkende op het beroep, ingesteld . 

door den Raad der gemeente Tie! tegeri het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 30 Januari 1918, n°. 21, waarbij 
goedkeuring werd onthouden aan zijn. besluit 
van 13 December 1917, n°. 18, tot wijziging 
van art. 1 van het Reglement·voor het Algemeen 
Armbest~:mr der gemeente Tiel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi!len van Bestuur, gehoord, advies van_ 5 No
vember 1918, n°. 405 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 November 1918, 
no. 16361, Afd. Armwezen; 

0., dat bij besluit van 13 Dec. 1917; n°. 18, 
de Raad der gemeente Tie! heeft besloten aan 
art. 1 van het Reglement voor· het Algemeen 
Burgerlijk Armbestuur aldaar, luidende: ,,De 
zorg voor de algemeene armen te Tie! blijft, 
vap wege de Burgerlijke Overheid, opgedragen 
aan het Algemeen Armpestuur, bestaande uit . 
,,enz., een 2° lid toe te voegen van den volgen
den inhoud: ,,Onder de in dit _artikel b_edoelde 
zorg voor de Algemeene Armen is mede- begre
pen de duurzame verzorging van :minderjarigen, 
die onder voogdij van het Armbestuur komen 
te staan'' ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bezwaar hebben gemaakt voormelde aanvulling 
goed te keuren uit overweging, dat blijkens 
toelichting van Burgemeester _en Wethouders 
van Tiel van 12/16 Januari 1918, het raads
besluit is genomen op verzoek van het Burger
lijk Armbestuur naar aanleiding van het be
paalde bij art. 15, lid 1, der wet _van 12 Febru
ari 1902, Staatsblad n°. 64, om namelijk in aan
merking te kurinen komen voor een Rijks
subsidie in de verzorging van de onder zijne 
voogdij komende minderjarigen-; dat, afge
zien van de omstandigheid dat. het Burger
lijk Armbestuur zoodoende de eenmaal inge
volge artikel 30 der Arme:9-wet op zich genomen 
ondersteuningskosten gedeeltelijk tracht af 
te ·wentelen op het Rijk, duurzame verzorging 
van gepaard aan voogdij o.ver minder]arigen 
toch moeilijk tot de taak van het Burgerlijk 
Armbest.uur kan behooren; aat immers, in 
tegenstelling me,t de verzorging van minder
jarigen door instellingen, welke zich zoodanige 
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verzorging uitsluitend .ten doel stellen en 
waar de financieele toestand van den pupil 
betrekkelijk bijzaak is, doch meer zijne gees
telijke belangen op den voorgrond treden, bij 
een Burgerlijk Armbestuur juist het tegen
overgestelde het geval is en het van deri materi
eelen to~stand van den 011dersteunde afhangt 
hoelang de band tusschen de instelling van 
weldadigheid en hem bestendigd zal bl:ijven ; 
dat wel is waar, indien. een Burgerlijk Armbe
stuur voor de taak komt te staan, ondersteuning 
te verleenen aan een onverzorgd en verlaten 
kind, die ondersteuning eene zekere mate 
van d1~urzaamheid zal medebrengen en zich 
niet slechts tot· het materieele J:,ehoeft te 
beperken, doch dat duurzame stoffelijke en 
zedelijke verzorging van. minderjarigen in den 
zin van artikel 421,van het Burgerlijk Wetboek 
en art. 15 der wet van 12 Februari 1901, 
Staatsblad n°. 64, in elk geval niet het doe! van 
verzorging door een Burgerlijk Armbestuur 
kan zijn, dat zich heeft te beperken tot het 
verleenen van onderstand in de gevallen· als 
bedoeld b:ij ar·t. 28 der · Armen wet ; 

dat de Raad der gemeente Tie! in beroep 
aanvoert dat het hoofdbezwaar van Gede
puteerde Staten ligt in de uitlegging die zij 
geven aan het woord ,,duurzaam"' en hunne 
meening dat duurzame verpleging door het 
algemeen Armbestuur, krachtens de Armenwet, 
in alle gevallen is uitgesloten ; dat wat . het 
laatste betreft, opgemerkt wordt. dat artikel 
29, 4e lid, van de ·Armenwet wel bepaalt, 
dat de ondersteuning telkens slechts vo6r 
een bepaalden tijd moet worden toegekend 
en dan weer, desnoo.dig, opnieuw moet worden 
yerleend, maar dat uit deze bepaling alleen 
'b!ijkt, dat het Algemeen Armbestuur voort
durend moet blijven toezien, dat de onder
steuning werkelijk • noo.dig blijft; maar niet, 
dat indien het laatste het geval is, di~ hulp 
niet duurzaam zou kunnen worden verleend 
doch na een bepaalden tijd zou moeten wor
den hlg~trokken ; dat integendeel uit de 
llfomorie ,van Toelichting op de artikelen 28 
en 29 der Armenwet blijkt, dat de Minister 
artikel 28 oud ( thans artikel 29) z66 wijzigde 
dat duidelijk kon uitkomen, dat in de thans 
bedoelde gevallen de steun een blijvend karak
ter kan dragen; dat nu, ingeval het .Algemeen 
Armbestuur de voogdj'j over aan z:ijne zorgen 
toevertrouwde minderjarigen kan aanvaar
den, de daarbij bedoelde duurzame .verzor
ging niet van blijvenden aard zal zijn maar 
alleen gedurende een bepaald . aantal jaren 
zal loopen, dit is tot de meerderjarigheid 

of - wat de materieele ondersteuning aan
gaat - tot den tijd waarin de minderjarige 
zelf in zijn of haar onderhoud zal kunnen 
voorzien en het Algemeen Armbestuur gedu
rende dien tijd slechts · na elken bepaalden 
termijn ,;al hebben te overwegen of de voogd:ij 
over- en de zorg voor de minderjarigen noodig 
blijft ; dat nu de vraag, waarom het Algemeen 
Armbestuur deze bepaling iii zijO: reglement 
wenschte opgenomen te zien, zeker van be
Jang is omdat uit hare beantwoording kaiJ. blij
ken, hoezeer die bepaling niet a!leen niet in 
strijd is met de letter van de Armenwet, zoo
als ·hiervoor getracht is aan te toonen, maar 
66k geheel in overeenstemming met haar 
geest en strekking; dat immers als regel aan 
het Algemeen Armbestuui- kinderen worden 
toevertrouwd, wier lot zich geen ander Arm
bestuur of Vereeniging. aantrekt of kon aan
trekken en die- toch geholpen moeten worden, 
omdat zij door hunne ouders of in hulpbe
hoevenden staat aan hun lot z:ijn over~laten 
of · op onduldbare wijze worden verwaar
loosd en geiixploiteerd ; dat nu, indien het 
Algemeen Armbes.tuur 'niet met de voogdij 
over deze kinderen kan worden belast, en 
het ook niet in het systeem: van Gedeputeerde 
Staten eene andere vereeniging kan verzoeken 
die voogdij te aanvaarderi, omdat het dan 
aan die .vereeniging ,,duurzaam" - d. w. z. 
zoolang de voogdij duurt - zou moeten ver
zekeren het aanzienlijk bedrag dat tegen
woordig de verpleging van de minderjarigen 
boven de Rijksbijdrage kost, de ouders, die 
clan ni.et uit de ouderlijke macht werden 
ontzet, de kinderen, zoodra deze oud genoeg 
zijn om voor hen te kunnen verdienen, weer 
zullen terugvorderen, waardoor alle moeite, 
kosten en zorgen tevergeefs aan de kinderen 
zijn beste·!)d · en ontstaan zal de toestand die 
mede zulk een krachtige prikkel is geweest .. 
tot het in het !even roepen der kinderwetten ; 
dat het de bedoeling der Armenwet is, dat 
de burgerlijke armbesturen trachten den arme 
uit zijn hulpbehoevendheid op te heffen en 
hem zijne zelfstandigheid te doen herwinnen ; 
dat dan ook de Minister in zijne Memorie 
van Beantwoording, duidelijk heeft doen 
uitkomen, dat de twee hoofdvormen van 
ondersteuning moeten zijn : of opheffing uit 
den toestand van armoede, zoodat de arme 
weder in staat wordt gesteld in het onderhoud 
van zich of zijn gezin te voorzien of blijvende 
ondersteuning, maar clan ook niet meer geven 
dan strikt. noodig is, d. w. z. het noodzake
lijke levensonderhoud; dat. op. deze gronden 

. I 
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naar 's Raads ~eening onjuist en voor eene 
goede toepassing van armenverzorging schade
lijk is het bestreden besluit. van· Gedeputeerde 
Staten en daarom naar zijn_ inzien de Gede
puteerde Staten van andere provincien_.terecht 
de door Gedeputeerde Staten van Gelderland 
gewraakt.e bepaling in reglementen van -bur
gerlijke _armbesturen . in hunne provincien 
hebberi goedgekeurd ; 

0., dat noch de letter nocli de geest der 
Armenwet er zich tegen verzet,.dat de voogdij 
gepaard met de duurzame verzorging van -
minderjarigen, aan het burgerlijk armbestuur 
. warden opgedragen ; 

dat veeleer de geest der Armenwet en de 
geschiedenis der wet van 6 Februari 1901 

. (Staatsblad n°. 62J de verzorging door het 
- burgerlijk armbestuur van de in het raads

besluit bedoeld~ minderjarigen medebrengt; 
dat daarom de aanvulling ·van het Regle

ment van ·Jiet .Algemeen Armbestuur ,te Tie!, 
welke de opdracht aan. het Armbestuur tot 
verzorging van minderjarige kinderen beoogt 
mog~lijk te maken, voor goedkeuring -vatbaar 
is en hieraan niet in _den weg staat, dat ,als 
gevolg daarvan dit Arinbestuur un aanmerking 
zal · kunnen komeri voor een Rijksubsidie in 
de verzorging van de antler zijn voogdij ko
mende minderjarigen; 

_Gez1en · de Armen wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
V/J,11 Gedeputeerde , Staten van Gelderland 
van 30 Januari 1918, n°. 21, alsnog goed
keuring te verleenen aan het besluit v_an deri 
Raad der gemeente Tie! van 13 December 
1917, n°. 18, tot wijziging van artikel 1 van 
het Reglement. voor het Algem~en Arm bestuur 
der gemeente-·Tiel. 

Onze Minister van · Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. • (W. v. d. B . A) 

25 November 1918. ARREST van den Hoogen 
Raad. ·;, 

Het verbod tot verkoop van kanariezaad 
van den Minister van -L., N. en H. is niet 
verbindend, daar art. 8 Distributiewet 
1916 des Ministers be.,-oegdheid beperkt tot 
het· maken van bepalingen betreffende de 
afle__;,ering van "hepaalde goederen, maar 
hem, niet de bevoegdheid geeft tot het ma-. 
ken -van zoodanige. bepalingen; waarbij ·de 
verkoop daarvan- ~ordt geregeld. · 

(Distributiewet 1916 art. 8.) 

V,oorzitter: Mr. S. Gratama._ .. ,,,_ .. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fenterier 
van Vlissing~n, A. P. L. Nelissen-en J. 'Kosters. 

De Hooge Raad, enz. ; 
De Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 

te Amsterdam, requirant van cassatie voor
zoover ·de 'na te noemen gerequireerden daarbij
zijn ontslagen van alle .. rechtsvervolging tegen·, 
een arrest van.dat Gerechtshof van-8 Mei 191-8, 
waarbij in hooger beroep is .bevestigd het · 
vonnis der Arr,-Rechtbank te Am§terdam · 
van 27 November 191.7 (N. J. 1918, 464, Red.), 
bij hetweik; J. P. enz. en E. D.· enz. zijn vrijge
sproken van het primair hun telastegelegde 
en ter zake van het_ hun subsidiair telaste
gelegde zijn ontslagen van alle rechtsvervolging; 

.Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Gratama; 

Gelet op het middel ·van cassatie, door den 
· requirant voorgesteld bij memorie : 

Schending, door niet toepassing, van art. 12, 
in verband met art. 8 der Distrihutiewet 1916; 
en, door onjuiste toepassing van art. 247 in 
verband met artikel 239 Sv-. ; 

1 
Gehoord den Advocaat-Generaal ·Ledeboer, 

namens den Procureur-Generaal, in zijne 
conclusie, strekkende tot verwerping ~an ·-het 
ingestelde beroe'p ; 

0.,- dat, ten:!aste van de gerequireerden bij · 
het· .genielde. vonnis wettig en: overtuigend 
bewezen is verklaard, dat zij in het · begin van 
Juni 1917 te Amsterdam nit grove nalatigheid, 
immers zonder zich vooraf van de geldende 
bepalingen omtrent den verkoop ~an kanarie
zaad op de hoogte te hebben gesteld, gezamen
lijk en in vereeniging, als Ieden der firma P 
en C0 en E. C. hebben verkocht een hoevee( , 
heid van 226 balen kanariezaad( zonder dat 
aan hen door de Provincialen -Broodcommissie 
van Noord-Holland dispensatie was -verleend 
van· het verbod van verkoop van kana:riezaad, 
uitgevaardigd door den Minister van· Landbouw,.' 
Nijverheid en Handel bij door hem op 14 Mei· 
1917 -vastgestelde distributieregeling voor ka
nariezaad, ·'opgenomen in de Nederlandsche 
Staatscourant van dien datum ; 
- 0., dat het ontslag van al!e rechtsvervolging 

is gegrond hierop, dat h'<t d~or den genoemden 
Mmister bij de bewuste . beschikking vastge
stelde verbod vin verkoopen van· kanariezaad 
niet verbindend· i,s, daar art. 8 der Distributie
wet dien Minister we1 de bevoegdheid geeft; te 
bepalen, dat aflev~ring van bepaalde goederen 

· slechts z~ mogen .geschieden overeenkomstig 
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een door hem vast te stellen distributieregeling, 
maar hem bij geen wettelijke regeling de 

· bevoegdheid is verleend een diergelijke regeling 
te treffen betreffende den verkoop van bepaalde 
goederen; 

0., dat het middel zich·tegen deze beslissing 
richt, doch ten onrechte, vem1its daarbij terecht 
is aangenomen, dat art. 8 der Distributiewet 
1916 bij eene desbetreffende regeling des 
l\Iinisters be:voegdheid beperkt tot het maken 
van bepalingen betreffende de aflevering van 
bepaalde goederen, maar hem niet bevoegdheid 
geeft tot l\et maken van zoodanige bepalingen, 
waarbij de verkoop daarvan wordt geregeld; 

0., dat alzoo het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep in cassatie .. (N. J.) 

26 November 1918. WETTEN, houdend'e natu
ralisatie van : 

Anton Haubrich, geboren te Grenzau (Prui
sen) den 28 December 1861, koopman, 
wonende te •Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 642. 

))avid de Haas, geboren te Wanlo (Pruisen) 
den 17 Juni 1869., schoenmaker, wonende 
te Hoengen, Pruisen. S. 643. 

Peter Josef Pijls, geboren t'e Laurensberg 
(Pruisen) den 23 September 1879, herber
gier, wonende te Eschweiler-Rohe, Pruism. 
s., 644. 

David Heinrich Klausmeijer, geboren te 
Bissendorf (Pruisen) den 2 Februari 1869, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro

. vincie Zuidholl.and. · S. 645. 
Carl Peter Lengs, geboren te Alpen (Pruisen) 

den 14 October 1854, handelaar i:ri. rijwielen 
en aanverwante artikelen, woii.ende te 
Tegelen, provincie Limburg. S. 646. 

Heinrich Karl Lambert Lengs, geboreri te 
Dusseldorf (Pruisen) den 8 Augustus 1883, 
handelaar in rijwielen en aanverwante 
artikelen, wonende te Tegelen, provincie 
Limburg. S. 647. 

Johann Georg Winkel, geboren te Salzbergen 
(Pruisen) den 21 Januari 1859, koopman, 
wonende te Alkmadr, ·provincie Noordhol
land. s. 648. 

Johann Heinnch Gustav Sierp, gebore:il te 
Osnabruck (Pruisen) den 28 Juli 1872, 
winkelbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhall.and. S. 649. 

Ferdinand Dominikus Anton Busch, geboren 
te Lahne (Oldenburg) den 8 l\Iaart 1874, 
winkelier, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland. S. 650. 

Johann Wilhelm Swillens, geboren te 

Diilken (Pruisen) den 21 Octo'ber 1875, 
schrijnwerker, wonende te j';iersen, Prui
sen. S. 651. 

'Heinrich Krimpeilfort, geboren te Lahne 
(Oldenburg) den 19 Januari 1866, koopman, 
wonende te Gouda, provincie Zuidholland. 
s. 652. 

Heinrich Hubert Vranken, geboren · te 
D_ahlen (Pruisen) den 10 Novemb~r, 1877, 
fabrieksarbeider; wonende t.e Hilden, Prui-
sen. S. 653. · 

l\Iatthaeus Martin, geboren te Langewiese 
(Pruisen) den 2 Augustus 1873, handels
reiziger, wonende te Leeuwarden, provincie 
Fries/and. S. 654. 

Louis Paul, Fredericus Anna l\Iaria Lohbeck, 
g'eboren te Amsterdam (provincie .Noord
holl.and) den 7 Augustus 1896, vaandrig, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholl.and. S. 655. 

Johann Balduin Schenk, geboren te Frie
drichroda (Saksen'.Oaburg) den 27 Mei 
1842, darm- en vethandelaar, wonende te 
Utrecht,· provincie Utrecht. S. 656. · 

:Heinrich Wilhelm ·Peters, geboren te Venn-
1l!iihle (Pruisen) den 9 Augustus 1879, 
fabrieksarbeider, wonende te. Ohligs, Prui
sen. S. 657. 

Frans Rudolf Werner, geboren te Emsteck 
(Oldenburg) den 1 November 1873, direc
teur eener dekkleeden- en 'tentehfabriek, 
wonende te 's-Gravenhrwe, provincie Zuid
hall.and. S. 658. 

Levi Daniel Cohen, geboren te Leer ,(Pruisen) 
den 24 Augustus 1881, veehandelaar; 
wonende te lnden, Pruisen. S. 659. 

Temmeus Meijer, geboren te Weener (Pruisen) 
den 19 Augustus 1873, commissionair in 
gran'en, wonende te Groningen, provincie , 
Graningen. S. 660 ... 

Eugenie Amelie Leopoldine Van der Linde, 
geboren te Luik (Belgie) den 24,November 
1882, zonder ·beroep, wonende te Parijs, 
Frankrijk. S. 661. 

Johannes Josephus Vanderbeeck;geboren te 
Ma·eseyck (Belgie) den 14 Juli 1879, 
molenarbeider, wonend\l te Biittgen, Prui
sen. S. 6ey2. 

Theodor Remij, geboren te Niel (Pruisen) 
den 4· Maart 1869, landbouwer en veehou
der, wonende te Miliingen, provincie 
Gelder/and.. S. 663. 

. Gerhard Wilhelm ReII].ij, geboren te Niel 
(Pruisen) den 8 Augustus 1871:l, landbouwer 
en veehoude~, - wonende te Millingen, 
provincie Gelder/an& S. 664_-
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Michael . Gottfried Nicola, geboren te Fahr 
(Beieren) den 3 October 1869, kleermaker 
en kruidenier, wonende te Rotterdam, 
pro~ncie Zuidholland. S. 665. 

Johann Hubert August Diitting, geboren te 
Rheijdt (Pruisen) den 8 October 18581 
directeur eener steenkolenmaatschappij, 

· wonende te Venlo, provincie Limburg. 
s. 666. 

Hans Adolph Frits Bacher, geboren te Rot
terdam (provincie Zuidholland) den 18 
April 1896, expediteur, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 667. 

Friedrich August Bliimer, geboren te Mun
. ster (Pruisen) den 21 September 186_6, 

handels_agent, wonende te l;Jussum, pro--
vincie N oordholland. S. 668. · 

Johann Kreusch, g'eboren te Grieth (Pruisen) 
den 7 Mei 1865, schipper, wonende te 
M illinge'll,; provincie Gelderland. S. 669. 

Johann· Heinrich Nalbach, geboren· te 
· Gochem (Pruise7J,) den 13 November 1855, 

schipper, wonende te Rotterdam, piovincie 
Zuidholland. S. 670. 

Friedrich Nicolaas August Billow, geboren 
te Fraustadt (Pruisen) den 21 October 
1883, waarnemend tijdelijk civiel gezag
hebber, fungeerend controlem: bij het 
l)innenlandsch· bestuur op de bezittingen 
buiten · Java en• J.Wadoera, wonende te 
Pangkalpinang (Nederlandsch-Indie). S. 671. 

Bernhard Galliet, geboren · te Koningssteele 
(Pruisen) den 4 Mei 1880, installateur, 
wonende te Steele-Ruhr (Pruisen). S. 672.· 

Bernhard Georg Rusius, geboren te Nord
horn (Pruisen) den 9 September 1857, 
werkman, wonende te Mereclaugh, Burnley 
(Groot-Brittannie). S. 673. 

Johann Carl Franz Barkhuysen, geboren te 
Emmerik (Pruisen) den 9 Augustus· 1878, 
ijzergieter, wonende te Oberhausen ( Pruisen ). 
s. 674. 

Adele Elias, geboren te Hamburg (Duitsch) 
land) den 13 {uli 18?3, winkeljuffrouw, 
wonende te Hamburg (Duitschland)._ S. 675. 

Peter Wilhelm Karel Korzilius, geboreu te 
Nuland (provincie Noordbrabant) den 24 
Februari 1895, machinebankwerker, wo
nende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 676. 

Franz Erwin Hartogh, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 6 Maart 1883, schei
kundige, wonende te Hamburg (Duitsch
land). S. 677." 

Fritz Hubert Schrouff, geboren te Pruisisch 
Moresnet· (Pruisen) den 30 December 

1884, landboµwer, wonende- te Breinig , 
(bij Gornelymiinster) (Pruisen). S. 678. 

Heinrich . Joseph Schrouff, geboren te 
Pruisisch Moresnet (Pruisen.) den 23 Juni 
1880; landbouwer, -wonende te Gornely
miinster (Pruisen). · S. 679. 

Clemens August Plochg, geboren te Gloppen
burg (Oldenburg) den 20 Mei 1858, directeur 
van de firma Maseland, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht. S. 680. 

Jacob Vinken, geboren te Viersen (Pruisen) 
den 1 Augustus 1878, koetsier, wonende 
te· Dusseldorf (Pruisen). S. 681. 

Johann Theodor Andrel!,s Lohl~, geboren te 
Leschede (Pruisen) .den 30 November 
1859, handelsagent in manufacturen, wo
nende te Zwolle, provincie Overijssel. 
s. 682. 

Michaelis Aschheim, geboren te Posen 
(Pruisen) den 11 Augustus 1856, koopman 
en fabrikant, wonende te Schoten, pro
vincie Noordholland. S. 683. 

Jules Martin Siegers, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 27 Januari .1871, meester 
schilder, wonende t_e Waldighofen, Elzas. 
s. 684. 

Henricus van den Reydt, geboren te Esschen 
(Belgie) den 14 Mei 1870, assuradeur, 
·wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
hollanil. S. 6~5. 

Johann August Kohschulte, geboren te 
Darme (Pruisen) den 7 April 1865, koopman 
en winkelier, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland. S. 686. . 

Wilhelm Johann Hagemann, geboren te 
Anhalt (Pruisen) den 11 Juni 1869, expe
diteur, wonende te Btad-Doetinchem,. pro
vincie Gelderland. S .. 687. 

Willem Stroink, geboren · te · N ordhorn ( Prui
, sen) den 30 November 1876, kassier, wo
nende te Alkmaar, provincie Noordholland. 
s. 688. 

Jean Joseph Lambert Charles llfartin Coop
mans, geboren te Attenhoven (Belgie) 
den 27 Maart 1868,. handelsreiziger, 
wonende te Sint-Nicolaas, Belgie. S. 689. 

Maria Dumont, geboren te Laurensberg 
(Pruisen) den, 8 October 1863, fabrieks
arbeidster, wonende te Aken, Pruisen. 
s. 690. 

Johann Joseph Bischops, geboren te Kohl
. scheid (Pruisen) den 5 April 1870, land
liouwer, wonende te Kohlsc'lf,eid'. _Pruisen. 
s. 691. 
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27 November 1918. WET'f-EN, houdende natu
ralisa tie van : 

· Ernst Adolph Kappelmann, geboren te 
Keulen (Pruisen) den 16 November 1876, 
procuratiehouder, -wonende te Zandvoort, 
provincie Noordholland. S. 692. 

Ferdinand- Johannes Joseph Rohde, geboren _ 
· te Vechta (Oldenburg) den 16 Augustus 

1870; winkelier, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 693. 

Alexander Erstfeld, geboren te Hilden 
(Pruisen) den 26 April 1859, koffiehuis
houder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 694. 

Peter Schmeetz; geboren te Stoppenberg 
(Pruisen) den 4 Februari 1880, mijnwerker, 
wonende te Oaternberg, Pruisen. S. 695. 

Jaco bus Marianus Linders, geboren te Lille 
St. Hubert (Belgie) den 8 April 1855, 
zonder beroep, wonende te Dordrecht, 
provincie Zuidholland. S. 696. 

Gerardus Marianus Linders, ·geboren te 
Lille St: Hubert (Belgie) den 23 September 
1852, zonder beroep, wonende te Dord
recht, provincie Zuidholland. S. 697. 

Hermann Gerhard_ Schwietert, geboren te 
Ohrtermersch (Pruisen) den 31 October 
1867, kleermaker, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. · S. 698. 

Otto Ferdinand Reimmann, geboren te 
Spandau (Pruisen) den 1 Augustus 1850, 
gepensionneerd majoor intendant-titulair 
van het Nederlandsch-Indische leger, 
wonende te Lauenburg aan de Elbe, 
Pruisen. 699. 

Arnold ~ecks, geboren te Gaugelt (Pruisen) 
den 13- Juli 1861, grondwerker, wonende 
te Neuwerk bij M. Gladbach, Pruisen. 
s. 7.00. 

1'heodor Eduard Drees, geboren 'te Lodbergen 
(Oldenburg) den 1 Mei 1864, koopman, 
wonende,.te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 701. 

Hubert Scheuvens, geboren te Aken (Pruisen) 
den 15 December 1883, meubelvernisser, 
wonende te Keulen, Pruisen. S. 702. 

Hermann Johan Hopster, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 13· _October 
1896, zonder beroep, woµende te Rotter
dam, provincie Zuidhollarid. S. 703. 

August Wilhelm Weglau, geboren te Munster 
(Pru-isen) den 31' Maart 1853, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 704. 

Nicolas Joseph Nievelstein, geboren te 
Vichweg (Pruisen) den 14 Januari 1869, 
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hoofdopzichter der domaniale mijn, wo
nende te Kerkrade, provincie Limburg. 
s. 705. 

Hubert Feijen, geboren te Gladbach (Pruis~n) 
den 15 Januari 1875, slotenmaker,'wonende 

· te Viersen, Pruisen. S. 706. 
Anna Louise Schroot', 1 weduwe van Hugo 

Paul Engler, geboren te 's-Gravenhage 
(pi:ovincie Zuidholland) den 14 Februari 
1877, ·zonder .beroep,_ wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 707. 

Johannes Carolus.Wilhelmus Meurs, -geboren 
te Niel (Pruisen) den 6 Januari 1862, 
landbou~er, wonende te Herwen en.Aerdt, 
provincie Gelderland. S. 708. 

Jakob Severes, geboren _ te Forst (Pmisen) 
den 26 Mei 1862, zonder beroep, wonende 
te Dusseldorf, Pruisen. _S. 709. 

Gustav Lewin, geboren te St,argard (Pruisen) 
den 7 Augustus 1867, winkelier, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 710. 

Maria Catharina Dautzenberg, geboren te 
Vorscheid (Aken) (Pruisen) den 11 Januari 
1869, fabriekiarbeidster, wonende te 
Kohlscheid, Pruisen. S. 711. 

Isaac Jacob Pop, geboren te An_derlecht 
(Belgie) den 7 Mei 1871, mijnwerker, 
wonende te Korpigssteele (Pruisen). S. 712. 

Katharina Kaup, weduwe van Joannes 
Hubertus Le=ens, geboren te Burt
scheid (Pruisen) den 27 November 1866, 
schoonmaakster, wonende te Aken (Prui-
, sen). S. 713. ' 

Gottfried Hubert Otto de Hesselle, geboren 
te Dusseldorf (.P1j~isen) den 27 Juni 1876, 
koopman, wonende te Dusseldorf (Pruisen). 
s. 714. '. 

Julius Huf, geboren.te Sessenhausen (Pruisen) 
den 27 September 1852, koopman, wonende 
te Ansterdam, provincie Noordholland. 
s. 715. 

.Johannes Hermann. Schophuis, geboren te 
· Ochtrup (Pruisen) den 2 Februari 1881, 

wever, wonende te lliulheim a/d R_uhr, 
Pruisen. S. 716. 

Friedrich Dumont, gel::ioren te Laurensberg 
(Pruisen) den _23 Februari 186.7, voerman, 
wonende te Aken, Pruisen. · S. 717. 

Johann Heinrich Terschliisen, geboren te 
Vynen (Pruisen) · den 22 April 1863, 
scheepsbevrachter, wonende te_ Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 718. · · · 

Paul Joseph Schnitzler, geboren te Herzogen
rath (Pruisen) deri 9 Januari 1882, slager,
wonende te Rolduc, gemeente Kerkrade, 
provincie Limburg. S. 719. 
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Henricus Lqok, geb6re_n te Griethausen, 
(Pru,isen) den 9 Jtini 1866, !roopll).an, 

. wonende 'te Rotterrla,n, provincie Zuid
holland. S. 720. 

Karl Heinrich Ludwig Millier, geboreµ te 
Gross Hesepe (Pruisen)_ den 5 Juli 1857, 

· koopman, wonende te 'Groningen, provincie 
Groningen. S. 721. 

Lucien Paul· 'Bedier de- ,Prairie, geboren te 
Singapore (Britsch-Indie) dei'i. 6 October 

· 1862, zonder beroep, wonende te 's Graven
. hage, provincie Zuidlwllarid. S. 722. 
Hermann Heinrich Burgemeister, geboren te 

Unna (Pruisen) den 15 October 1875, 
. fabrikant, won en de . te. H eerlen, provincie 

. Li1nb'lf,rg, S. 723. 
.- Hermann 'Rennings, geboren te Ruhrort 

(Pruisen) 'den 16 Februari 188j, stuurman, 
wonende te Rottei-da,n, prcivincie Zuid
lwlland, S. 724. . 

' K~rl Gustav Albrecht, geboren te Ber_lijn, 
_(Pruisen) den 12 November 1893, k_antoor
bediende, wonende te A,nsterrlam,. provin
.tie Noordholktnd. S. 725. 

Gera~dus Staats,. geboren .te Ha1nont (Belgie) 
· dEiJ! .. 20 No:_,ember 1871, 'landbouwer, 
wonende te Hamont, Bel,gie. S. 726. 

Th~odor Johann Menting, geboren te Elten
Huthum (Pruisen) den 8 Noveinber 1883, 

0

meeste~knecht, wonende te Essen, Pruisen. 
s. 727. 

Jacobus Paulus Suren, geboren te Winter
berg.(Pruisen) den 3 Maart 1879, koopman 
'irr manuiacturen, 'wonende ~e Leeuward~n, 

. Fiie,,sland._ S. 728: i 

Joseph i:>annau, geboren te Brussel (Belgie) 
d_en 16 Februari 1863, barbier, ·wonende 
te Amsterrlam, provincie Noordholland. 
,S. 729. 

Hermann Gerhard Theodor Depeweg, ge
boren te Ankum (Pruisen) den 8 Septemb~r 
1869, winkelchef, wonende te A,n~terdam, 
provincie Noordholland. S. 730. 

Hermann Cohen, geboren te Leer (Fruisen) 
den 26 , Augustus 1879, ve_ehandel~ar, 
wonende te Em.den, Pruisen. S. 731. . 

· Willielin· Johann Millier, geboren te Frankfort 
aan den 'Main (Pruisen) den 6 September 
18,78, koopvaar,dijn;iachinist, wonende te 
R:otterrlam, ·provincie Zuidholland. · S. _ 732. 

Charlotta Laurenti,;, Maria Hegh, geboren te. 
Herenthals (Be/,gie) den 31 Augustus 1876, 
dienstineid, wonende · te· 11f'erxem, Be/,gie. 
s. 733. · ' 

Bernard ·Heinrich Lohmann, geboren te 
Anku,n (Pruisen) den 26 Juli 1882, be-

drijfsleider, 'fOnende te Brerla, provin9j_e 
Noordbrabanl. S. 734. : 

Hidde Henderiku~ Pes~an;-- geboren t~ )'he
singe, gemeente Ten Boer (provincie Cho
ningen) den ·19 Juli 1873, tandarts, WOJ1!1Il· 
de te W ageningen, provincie Gelderland. 
S. 735. 

Anna Margaretha Dautzenberg, geboren te 
Aken (Pruisen) den 14 J\faart 1885, naaister, 

, wonende te Aken (Pruisen). S. 736. _ _-
Bernardina Maria Paula Strotmann, wedu~e 

van Georg Eduard Voss, gebore~ te· Met
tingen (Pruisen) den 28 Maart 1861, zonder 
beroep, wonende te ll{ettingen i; W., 
Pruisen. 'S. 737. 

Richard Albert· Lappoehn, geboren te Ju
ivendt ·(Pruisen) den 20 December 1879, 
handelaar in photografieartikelen, wonen
de,·te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 738. \ 

Peter Joseph Nikolaus Franz van Weersch, 
gebore~ te Jr.ettenis (Pru·isenfden 4 Augus
tus.1869, landbouwer, wonende te Aken, 
Pruisen. 'S. 739. 

Nikolas Josef Willms, geboren te Scherpenseel 
(Pruisen) den 13 Maart 1863,'landbouwer, 
wonende te Siepenbusch (Pruisen). S. 740. 

Johan Ger_ard Bolle, geboren te Antwerpen 
(Belgie) den 29 Juli 1878, diamantkoop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 741. 

Bernhard Herman~ Hopster, .geboren te 
_Neuenkirchen (Pruisen) den 19 September 
1860, koopman, wonende. te Rotterda,m, 
provincie Zuidholland. S. 742. , 

· Heinrich Stanislaus Lamp, geboren te Elle?!<
-' ha.usen (Pruisen) den 5 Mei 1867, Jinkelier, 

wonende te Haarlem, provincie No()rd
holland. S. 743. 

Jan Willemsen, geboren te Neuenhaus (Pru,i.
sen) den 4 Juli 1855, brugwachtei- ~ri 'si: 
garenmaker, wonende_ te Abnelo, prq"1ncie 
Overijssel. S. 744. ' , 

Jo·seph Sinsig, geboren·te Rudesheim (Pruisen) 
den 25 No_vember 1863, huizenverhuur9-ei;, 
wonende te Rotterrlam, provincie Zuid-
h;lk/,nd. S. 745. , . 

Josephine Marie Julie_ Telders, weduwe van 
Albert Joseph Bruyere,_ geboren te- 's-Gra,

. venhage (protincie · Zuidholland) den 22 
Mei 1878, zonder . beroep, wonende te 
·Maastricht, provincie Limburg. S'. _746. 

Hermann Heinrich' Johann Berlage, geboren 
te Wietmarschen (Pruisen) den 5 November 

· 1858, zonder beroep, woriende te 's-<haven
hage, provincie Zuidholland. S. 747.'' 

I 
I 
I 
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· Abraham Kahn, geboren te Schirrhofen (Elzas) 
den 8 Decemqer 1878, winkelchef, wo
nende te Amsterdam, provincieN oordholland 

'S. 748: 
·Johann Albert Aloisius Cajetanus Jansen, 
· geboren te Suderwick (Pmisen) den 6 Au

gustus 1865, koopman, hotelhouder en 
exports.lager, wonende te Dinxperlo, pro
vincie Gelderland. S. 749 .. 

Hermann Heinrich Stiive, geboren te Endel 
(Oldenburg) den 27 Augustus 1870, manu
facturier, wonende te Rotterdam, provi11ccie 

'Zuidholland. S. 750.' 
Richard Carl August Franz · Joseph Nessel, 

geboren te Johannesburg (Zuidafrikaan
sche Unie) den 19 Mei 1891, electrotech
nisch ingenieur, wonende te Rotterdam, 

'provincie Zuidholland: S. 751. 
Jonas Simon Levie,· geboren te Wilhelms

haven (Pruisen) den· 6 April 1878, vleesch
houwer, wonende te Kaiserslautern, Beieren. 
S. 752. 

Wilhelm Stephan van Laack, geboren te 
Grieth (Prui.sen) den 7 llfaart 1855, rustend 
schipper, wonende te Rotterdam, pro;incie 
Zuidholland. S. 753. 

Gustav Adolph Otto Krause, geboren . te 
Halle a/S (Pruisen) den· 31 Juli 1879, chef 
van· een confectiemagazijn, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 754. 

Petrus Johannes Haubrich, geboren te Rot-. 
terdam (provincie · Zuidholland) den 26 
Augustus 1893, los brievenbesteller, wonen-, 
de te Rotterdam, provincie Zuidholland. 
s. 755. 

Justus Meijer, geboren te Amsterdam, pro
vincie Noordholland, den_ 31 October 1893, 

· kantoorbediende, wonende te Watergraafs
meer, provincie NoordhoUand. S. 756. 

Anna Henriette :Sernhardine Wittenberg, 
weduwe van Jacobus Johannes Onder

Bryan Brennan, geboren te Thomastown 
.(1erland) den 15 Qctober ·1848, gepension
neerd Jeeraar der Rijks Hoogere Burger
school en van het gymnasium te Zwolle, 

. wonende te 's-Gravenhage, provinde Zuid-
holland. S. 761. · · 

Gerard :Marie Jacques vVerlemann, geboren 
te Luik (Belgie) den 28 April 1865, sch11i
kundige, wonende te 11faastricht, provincie 
Limburg. S. 762. . 

Matthias Hermann Freund, geboren te 1vlelle 
(Pmisen) den 10 · Juli -1861, procuratie
houder, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 763. 

Johann Bernard Eduard Reier, geboren te 
Fuchtorf (Pmisen) den 10 December 1849, 
grossier . in manufacturen, wonende te 
Haarlem, -provincie Noordhollmid. S. 764. 

August Karl Will, geboren te Pullenried 
(Beieren) den 24 April 1877, waarnemend 
tijdelijk derde commies bij _ het Departe
m·ent van Binnenlandsch Bestuur, wonen
de te Batavia (Nederlandsch-lndie). S. 765. · 

Wilhelm Rudolph Julius Ludwig Schmidt, ' 
geboren te .Meiningen (Saksen 11feiningen) 

. den 14 December 1859, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 766. 

Joseph Scheilen, geboren te Pesch, gemeente 
Herzogenrath (Pruisen) den 2 October 1859, 
werkman, wonende te ](erkrade, provincie 
Limburg. S. 767. 

Carl Diedrich Ferdinand Brandt, geboren te 
Rehme -(Pmisen) den 9 December 1857, 
broodbakker, wonende te Amsterdam, pro-

- vincie Noordholland. S. 768-
Hubert Heinrich Reyers, geboren te Huthuin 

(Pmisen). den 27 September 1861, land
bouwer,. wonende te Herwen en Aerdt, 
provincie Gelderland. S. 769. 

waater, geboren te Altona (Pruisen) den 27 November 1918. BESLUIT, houdende ver-
2 Mei 1843, zonder beroep, wonende te leening van vrijstelling van het verbod 
Hamburg. (Duitschland). S. 757. van art. 38 der wet tot regeling van het 

Max· Rudolf Neumeijer, geboren te Hatert, lager onderwijs, voor de waarneming 
gemeeJ1.te Nijmeg·en (provincie Geldei-land,) der betrekking van secretari~ eener huur-
den 7 l\faart· 1896, vaandrig, woneride te commissie. 
Rotterdam, provincie Z1iidholland. S. 758. WIJ WILHELMINA, ·ENZ. 

Marij Henriette Johanna Mahn, geboren te Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Rotterdam (provincie Zuidholland) den 1 J. R. Bosnian, hoofd der openbare lagere 
Juni 1894, zonder beroep, wonende te school te Martenshoek, geril.eente Hoogezand, 
Rotterdam, provincie Z1iidholland. S. 759. t'egen het besluit van Gedeputeerde Staten 

Ernestus Andreas Hartogs, geboren te Gent van Groningen·van 12 ,Tuli 1918, n°. 139, 3° afd., 
(Belgie) den 19 November 1875, koopinan, wMrbij afwijzend is beschikt op zijn verzoek 

. wonende te Amsterdam, proviDrie Noord- om vrijstelling van het verbod van art. 38 der 
holland. S. 760. i wet tot regeling van het Lager Onderwijs, 
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voorzooveel betreft het waarnemen der be
trekking van secretaris der Huurcommissie 
der gemeente Hoogezand ; 

D(:n. Raad van State, Afdeeling voor de ge, 
schillen van bestum; gehoord, advies van 22 
November 1918, n°. 22924, afd. L. 0. A.; 

0. : dat Gedeputeerde Staten bij boven
genoemd besluit op het verzoek afwijzend 
hebben beschikt uit overweging dat de werk
zaamheden uit · de betrekking van· secretaris 
eener huurcommissie · voortvloeiende, dien 
omvang kunnen aannemen dat de vervulling 
der plicht.,,n aan de betrekking van onder
wijzer verbonden, daaronder kan lijden ; 
dat verder gevaar 'bestaat dat de verhouding 
tusschen ouders en ouderwijzer . door· de be
slissingen der Huurcommissie wordt geschaad; 

dat de appellant in .beroep aanvoert dat 
de Huu.rcommissie te Hciogezaud · ingesteld 
25 Juli 1917, op 29 Juli 191~; voorzoover 
bekend, alle huurcommissiezaken heeft be
handeld en er in de toekomst hoogstwaar
schijnlijk geen belaugrijk aautal zaken aan de 
orde zulleu komen ; dat het · totaal aantal 
zaken door de Commissie behandeld 405 be
draagt en de werkzaamheden · daaraan ver
bonden nimmer van. dieu omvang zijn_geweest 
dat de vervulling der plichten aan de betrek
king · van onderwijzer verbondeu ·daaronder 
bc!1oefde te lijden, daar hij die werkzaam
heden -steeds in zijn vrijeu tijd - met mede
werkiug Van de hem ten dienste staande hulp 

gemakkelijk heeft kuunen verrichten ; 
dat de ervarmg · hem heeft geleerd, dat door 
de hulp en voorlichting, 1ie hij bij de invulliug 
der formuliereu voor de bij de commissie .in te 
dienen verzoekschriften aan de belangheb
benden moest verstrekken, dikwijls juist 
eeue aangename· verhouding tusschen hem 
en die belanghebbendeu is outstaau, welke 
we! in het voordeel, maar nooit in het nadeel 

vrijstelling te verleenen van de verbodsbepaling 
bedoeld in ,art. 38 der wet tot regeling van het 
Lager 0nderwijs. 

0nze Minister van 0nderwijs, .Kunsten en 
\Vetenschappen is l:Jelast, enz. 

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

29 Novemher 1918. ·BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromesseu volgens de wet van 
4 April 1870 -(Staatsblad 11°. 62), l~atstf;llijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli '1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Stai.ttsblad n°. 185). S. 770. · 

29 November 1918. ARREST van den_ Hoogen 
Raad. 

0ujuist is de opvatting, dat alleeri 'die 
processies ziju toegelaten, welke reeds in 
1848 werdeu gehoudeu. 

Art. 170 Grondwet toch spreekt niet van 
bepaalde ·optochten, doch heeft in zijn 2• 
lid een bepaalde wijze van godsdienstoefe
uing op het oog, n.l. die bui'.ten de gebouwen. 
Het spreekt dan ook niet van godsdienst
oefeningeu, die ziju toegelaten, maar van 
de godsdieustoefeuiug, waar zij is toege
laten. 

Deze opvatting viudt steuu ju de ge
schiedenis van het art., waaruit blijkt, 9-at 
men niet het oog kan hebbep. op naar tijd 
en anders dan voor wat de gemeenten be
treft - uaar pla~ts bepaalde plechtighedeu. 

( Gtondwet art. 170; Wet Kerkgenootschappen 
art. 9.) 

Voorzitter : 

l\'Ir.· Jhr. W; H. de Savoruiu' Lohman. 

Raden:. Ilfrs. B. C. J. Loder, C. 0. Segers, 
H: Hesse en Jhr. Rh. Feith. 

van de school kau zijn ; Conclusie van den Procureur-Gerieraal Mr. 
0. : dat de · omstandighedeu, zooals zij Noyou: 

blijkens de verkregen inlichtingen zich hier D.e P.-G. enz. 
voordoen, geen voldoende aanleiding geveu Clezien de beschikking van het Gerechtshof 
tot weigering van de gevraagde vrijstelling, te Arnhem van 4 Juni 1918, houdeude goed
die daarenboven voor intrekking vatbaar is, keudug van die van de Arr.-Rechtbank te 
zoo mocht blijkeu dat de belangen van het · Arnhem van 28 Mei 1918 -(N. J. 1918, 601, 
onderwijs dit vorderen : Red.), waarbij G. · W., Roomsch-Katholiek 

Gezien de wet tot regeling van het Lager pastoor te Geudriugen buiten vervolging 
0nderwijs ; · is gesteld wegens hem te laste gelegde over-

Hebbeu. goedgevonden .en verstaau: · · treding van art. 9 der Wet van 10 September 
met vernietiging van het b_estreden ~esluit I 1853 (S. 102), tot regeling van het __ toezigt 

van Gedeputeerde Staten van Gronmgen, I op de ouderscheiden Kerkgenootschappen ; . 
aan J. R. Bosman, hoofd der openbare lagere · Gezieu de ac_te van beroep in cassatie tegen 
school te Martenshoek, gemeente Hoogezaud, -J die beschikking ; , 
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.. _O., dat art. 9 voornoemd voorschrijft dat 
\/etklaard wordt in str:ijd met de wet gehandeld· 
te hebben_hij die elders dan art. 167 der Grond
wet toelaat den. openbaren godsdienst uit-

. 'oefent; dat art. 167 der Grondwet van 1848 
- thans art. 170. - toelaat open bare 'gods
dienstoefening binnen gebouwen of beslotene 
plaatsen onvoorwaardelijk, en bepaalt dat 
geoorloofd blijft godsdienstoefening buiten 
gebouwen of beslotene plaatsen daar waar 
zij naar de wetten en reglementen is toegelaten ; 

dat nu art. 9 der Wet van 1853 onmiskenbaar 
eene plaatsaanwijzing inhoudt, daar de woorden 
,,elders dan ~rt. 167 der Grondwet toelaat" 
niet anders kunnen beteekenen dan· ,,op eene 
andere _ plaats dan waar godsdienstoefening 
buiten gebouwen of beslotene plaatsen is 
toegelaten", en· niet anders dan _,:oor zoov"'.rre 
die godsdienstoefening is toegelaten", dat 

· elders ook niet kan beteekenen · ergens anders 
dan. 

0

binnen een gebouw of eene beslotene 
plaats (arrest van· den Hoogen Raad van 
29 October 1875, Wbl. 3910), o}lldat onder 
bepaalde voorwaarden ook god~dienstoefening 
buiten gebouwen en beslotene plaatsen toegela
ten is; en het woord dus eene andere plaats
aanwijzing geeft dan die gelegen zou zijn in de 
tegenstelling binnen en buiten gebouwen of 
beslotene plaatsen ; 

dat dus, ook al neemt ·men aan dat art. 167 
( 170) der Grondwet godsdienstoefeningen buiten 
gebouwen of beslotene plaatsen alleen toelaat 
voor zoover die in 1848 gebruikelijk waren, de 
strafrechtelijke sanctie der ·overtreding van 
het daarin opgeslotene verbod beperkt is tot 
overtreding op andere plaatsen ·dan· waar .die 

. godsdienstoefeningen, in_ welken omvang ook; 
1 

1 
waren toegelaten, dus· niet betreft het houden 
daarvan op andere tijden en bij andere gelegen
heden dan /loor het v66r 1848· bestaande ge
. bruik mochten zijn aangewezen ; 

dat alzoo, nu feitelijk is beslist dat·ter plaatse 
waar de bek1aagde eene godsdienstoefening 
-op. den openbaren weg heeft ge):i.ouden ·dit 
to~gelaten was, de beklaagde te recht buiten 
vervolging is gesteid ; ' · 

Concludeert tot ve1-,,•erping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat het middel is gericht tegen de be
schikking v·an vciornoemd Hof van 4 Juni 
1918, houdende g~edkeuring der beschikking 
van de Arr.-Rechtbank te Arnhem van 28 
Mei 1918 (N. J. 1918, 601, Red.) waarbij G. 
W. enz., Roomsch-Katholiek Pastoor, wonende 
te Gendringen, werd buiteri vervolging gest.eld 

ter zake dat hij op 10 October 1916 onder 
de parochie van Oud-Zevenaar, thans gelegen 
in de gemeente Zev~naar. ~p den openbaren 
weg buiten geboµwen en besloten plaatsen, 
komende van het statfon te Zevenaar en gaande 
langs den kunstweg naar de Roomsch-Katho
lieke kerk van Oud-Zevenaar en teruggaande 
van die kerk langs deri Poelwijkschen laan 
naar genoemd station, heeft uitgeoefend de 
openbare godsdienst door- als bedienaar der 
opeilbare godsdienst, terwijl hij gekleed was 
met superplie en stola, die voor kerkelijke 
plechtigheden en bij de uitoefening van den 
openbaren godsdienst in het Roomsch Katholie
ke kerkgenootschap gebruikelijk zijn, geleid 
te hebberi, althans deel te hebben uitgemaakt 
van eene processie (optocht) bij de uitvaardiging 
der Grondwet van 1848 niet naar de wetten en 
reglementen bestaan hebbende, bij welke 
pi:ocessie langs de bovenomschreven wegen 
en op bovengenoemden tijd gehouden, ongeveer 
een 160 personen aanwe11ig waren, die in_ pro
cessieorde over -genoemde wegen liepen, terwijl 
verder daarbij gedragen werden door personen, 
dee! uitmakende van die process1e htit ontbloote 
kruis en vier banieren, en ·de processiegangers 
baden en 'zongen"; 

O., dat de gronden door de Rechtbank voor 
haar beschikking aangevoerd en door het Hof 
overgenomen in hoofdzaak hierop neerkomen, 
dat de Grondwet we! een beperking inhoudt 
door de openbare godsdienstoefeningen buiten 
de gebo~wen slechts daar toe te laten waar ze 
naar de wetten en reglementen in 1848 waren 
toegelaten, maar de processies niet nog boven
dien beperkt tot de processies voorzooverre 
ze in 1848 gebruikelijk waren ; 

dat nu in de gemeente Zevenaar, waartoe 
Oud-Zeveriaar behoort, de processien destijds 
g;bruikelijk waren en het onverschillig is of 
een: processie op 10 October van het station 
te-Zevenaar naar de· Roomsch-Katholieke kerk 
te Oud-Zevenaar, zooals door verdachte als 
bedienaar van den godsdienst geleid is, in 
1848 gebruikelijk was en naar wetten en regle
menten toegelaten; 

· 0., dat hiertegen en tot staving van het 
cassatiemiddel wordt aangevoerd,- dat de 
bedoeling van art. 170 der Grondwet is den 
feitelijken toestand van 1848 te handhaven, 
zoodatalleen die processies-z~jn toegelaten welke 
reeds. in 1848 werden gehouden, voor welke 
rneening ooksteun wordt gezochtin de :M:em. van 
Toe]. op art. 167 der Grondwet van dat jaar; 

0., dienaangaande dat zeer zeker, overeen
komstig.de bedoeling der Regeering, in: art. 167 
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-(th~ns art. 17'0) op de~-v:ci~rgrond staat hand- I hebben op naar tijd en-andersd~n ~oorwatde 
having van , den bestaanden toestand, welke I geme/c)nten betreft - naar plaats bepaalde 
feitelijk - zij- het dan wellicht ook niet wettelijk plechtigheden, daar immers ·het · alsdan niet 
- er een was van onvrijheid, terwijl v6orts·de mogelijk · zou geweest zijn - -in dat vElrband 
plaatsen waar de godsdienstoefening buiten begrafenissen en_ inwijdingen van kerke·n te 
de geb'ouwen geoorloofd zou- zijn, evenzeer noemen ; · 
als hare mogelijke nadere regelirig,. blijkens· de dat mitsdien het middel is ongegrond; 
woorden· ;,naar de wetten eri reglemeriten", Verwerpt het beroep in cassatie: (N. J,)· 
zouden moeten , worden gekend uit het geheel. 
der bij de tot standkoming· dei- Grondwet· van 
1848 bestaande voorschrifteff; 

dat hierdoor evenwel· niet de juistheid ·be
wezen wordt van de stelling,waarop·het middel 
berust; 
• . dat· toch art. 170 ·niet spreekt van 'bepaalde 
optochten, <loch· in: zijn 2• lid een ·bepaalde wijze 
van· godsdieristoefening op' het oog ·heeft 
evenzcer als" liet 1 e · lid, namelijk die buiten 
de gebouwen- en staande naast of tegenover 
die van het1(ili_d, de··godsdienstoeferiing'binnen· 
de gebouwe1i ;· · 

dat;' het .artikel dan ook. niet spreekt. van 
,godsdienstoefeningeii (in den. zin van pro

qessies) die ilaar de wetten en reglementen· zijn 
toegelaten, maa:r, in volkomen overeenstemming 
met d~ J\fem. van Toel. op het artikel·van de 
godsdienstoefening (e_nkelvoudj , waar zij is 
toegelaten ; 

dat deze opvatting niet allee~ niet-· wordt 
:,veersprokcn door de geschiedenis van-, het 
artikel, doch veeleer. daarln steU:n -vindt ; 

dat -immers h1 de nota, door de -regeering na· 
het· Voorloopig Verslag aan d·e 2e kamer ·overc 
gelegd, el\ die dus· geen andere strekking kon 
hebben clan om de kamer omtrent den . be
staanden · t9estand in te lichten, mede was 

' opgenomen een geheime missive van den 
Directeur-Gcneraal voor de zaken: van, den' 
Ro~msch-Katholieken eeredienst aan de.·Gou
verne~s van 1 Jtini 1822 houdende toelichtiii:g 
van he't K. R van 23 April 1822, naar w~lke 
missive de . bedoeling van dit besluit geen 
aildere was dan alleen 0111 de openbare pro
cessien in ·zoodanige plaatsen of gemeenten de:r 
'noordelijke provinc1en toe te laten, waa'r 
dezelve altijd zonder interruptie hebben plaats 
gehad ; · dat nu deze· kennisgeving nog verder 
inhield: ,,Dezelfde regel geldt ook met Opzicht 
tot de begrafenissen, inwijdingen van ·kerken 
en andere plechtigheden welke . openlijk ge
schiedeµ, ·e.,_ die alsinede buiten de kerken 
op geene andere plaat.sen kunnen · worden 
toegelaten clan hoogstens daar, alwaar · derge
lijke• plechtigheden onafgebroken geoorloofd 
zijn ge_weest" ; · , 

dat hierujt blijkt ~dat.·men' niet het· oog kan 

29 November 1918. ARREST van. den Hoogen 
Raad. 

Element van de in artt. 6 en ~ der wet 
op - de kerkgenootschapp\)n'. omschreven 
s~rafbare feiten is, dat de open_bar~; gods
dienstoefening geschiedt op . een · a11dere 
plaats dan waar .art. 170 2~ lid Gr~ndw~t 
dit toelaat. Ten onrechte ,he.eft het ··Hof 
het tegendeel aangenomen. 

Art. 170, 2• lid Grondwet geeft t~ kennen, 
dat, t. a. v. ,de openbare godsdienstoefe'.. 

· ning buiten gebouweri en besloten plaatsen, 
op ·den voorgrond. staat handhaving van 
den bestaanden toestand, welke feiteiijk 
- zij het dan wellicht ook niet wettelijk -
ere.en-was van onvrijheid, terwijl de·plaat
sen, -waar die godsdienstoefening geoor
.loofd zoude zijn, zouden moeten worden 
gekend nit h~t geheel der bij de totstand-
1,rnming der Grondwet van 1848 bestaande 

··voorschriften. 
Van· die, wetten en reglementen is ten 

deze slechts ter zake diene~de het -I(. B. 
v, 23 April 182_2. Krachtens dit voorschrift 
was_ dus te Beugen openbare godsdienst
oefening buiten gebquwen en besloten 
plaatsen slechts geoorloofd, · indien . zulks 
bij de uitvaardiging der 'Grondwet van 1848 

·. daar gebruikelijk· was. · .· .. 
Het Hof had niet mogen verzuimen, 'om

trent het op dit punt telast~gelegde .. een 
onderzoek in te stellen. ,1 

Concl. 0. j){. : Art. 170, 2° lid.Grondwet 
dient ·uitsluitend -naar zijn inhoud en. niet 
naar de daarvan afwijkende bedoeling te 
worden uitgelegd. Wat 'niet wettig is v;~r:-. 
boden, blijft toegelaten. Art. 193 Grand.
wet 1815. Het K. B. van 23 April· 1822, 
~ist rechtskracht. Wet van 18 GermiU:al 
an X. Er bestaan geen wetten of wettige 

. reglementen, _die o_mtrent de toelating·_de~· 
. , openb. godsdienstoef. 'iets _bepalen. Bek!. 

moet worden ontslagen van rec,htsver
volging. 

.(Grondwet art. 170, Wet Kerkgenootschappen 
art. ·9, Sr. art. 1.) 
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Voorzitter : 

,-:, Mr. Jhr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. B_. C. J. Loder, H. M. A. 
Savelberg, Jhr. Rh. Feith, Dr. L. E. Visser. 

A. J. K., ·requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 
van den llden Juni 1918 (N. J. 1918, 598, Red.). 
waarbij hij in hooger beroep, - met vernietiging 
van een vrijsprekend vonnis der Arr.-Rechtbank 
aldaar de dato 18 Maart 1918 (N. J. 1918, 
304, Red.) als schuldig aan: ,,het elders dan 
art. 170 der Grondwet toelaat, l 0 • den openbaren 
godsdienst uitoefenen; 2°. als bedienaar van 
den openbaren godsdienst dragen het gewaad 
voor kerkelijke plechtigheden of bij de uitoefe
ning van den openbareri godsdienst in- zijn 
kerkgenootschap gebruikelijk" met -toepassing 
der artt. 170 der Grondwet 1887- en 6, 9, 10 
'en 11 der Wet van 10 September 1853 (S. 102) 
is verklaard te hebben gehandeld in strijd met 
de wet; (gepleit door Mr. ·J. R. H. va_n Schaik 
te Arnhem); 

Conclusie van ·den_ Procureur-Generaal ¥r. 
Noyon. 

De :requirant, die te Beugen eene processie 
op den openbaren weg heeft gehouden en daarbij 
zijn kerkelijk gewaad heeft gedragen en deswege 
vervolgd is wegens ov~rtreding van art. 6-9 
der Wet op _de Kerkgenootschappen van 10 
September 1852 (S. 102), is door de Arr.
Rechtbank te - 's-Hertogenbosch vrijgesproken 

· omdat van het telastegelegde niet bewezen 
was een element der overtredingen, nl. dat bij 
de invoering der Grondwet van-1848 te Beugen 
n~ar de wetten en reglementen de openbare 
godsdienstoefening buiten gebouwen en be
slotene plaatsen niet was toegelaten ; bij het 
arrest van het Gerech\;shof te 's Hertogenbosch 
waarvan beroep is het vonnis vernietigd op 
grond dat het uitoefeneh v:i,n den godsdienst 
buiten gebouwen en besloten plaatsen in het 
algemeen verboden is en de beklaagde, die -
dus te bewijzen had dat voor de plaats waar 
hij tegen het verbod handelde eene uitzondering 
bestaat, het bewijs niet heeft geleverd. Die 
uitzondering zou dan hierin gelegen zijn dat 
in 1848 te Beugen het houden van de bedoelde 
godsdienstoefening toegelaten was, omdat art. 
197 der Grondwet (thans art. 170) zoo moet 
worden opgevat dat het die godsdienstoefening 
alleen toelaat daar waar zij naar de wetten en 
reglementen gebruikelijk was, werkelijk ge- · 
houden werd. 

Als middel.van cassatie is gesteld: 
Schending en verkeerde toepassing der 

artt. 6 en 9 en- 10 der Wet van 10 September 
1853 (S. 102), art. 170 (ciud 167) der Grondwet, 
in verband met 211, 221, 216, 237, 391 Sv. 
en 854 Rv. door te beslissen: · 

a. dat art. 167 (l 7Q) der ·Grondwet als voor
waarde voor het geoorloofd. zijn eener openbare 
godsdienstoefening buiten de gebouwen en 
besloten plaatsen stelt dat zij ter plaatse waar 

-zij werd gehouden in 1848 gebruikelijk was; 
b. dat de Groµdwet als regel heeft gesteld 

dat het houden van openbare godsdienstoefe
ningen buiten gebouwen en besloten plaatsen 
ongeoorloofd is, ook de Wet van 1853 het houden 
daarvan en het dragen van een kerkelijk gewaad 
buiten gebouweI). en besloten plaatsen in het 
algemeen verbiedt, en het afwezig zijn der 
voorwaarcl.en, waaronder·-dat bij uitzondering· 
geoorloofd is, niet is element van de overtre
dingen van art. 6 en 9 dier wet, maar wel de 
aanweiigheid eener door den beklaagde aan 
te voeren en te bewijzen bevrijdende omstan-
digheid; . 

en door dientengevolge : 
c. niet te onderzoeken en te beslissen of 

openbare godsdienstoefening te Beugen naar 
de wetten en reglementen ws1,s toegelaten 

d. eenmaal aannemende dat het in 1848 ter 
plaatse gebruikelijk zijn van openbare gods
dienstoefening. · voorwaarde van toel\),ting was, 
niet den beklaagde vrij t'e spreken of van rechts
vervolging te ontslaan op grond van het niet 
telastegelegcl., althans niet bewezen zijn van 
de afwezigheid van dit feit, althans niets 
omtrent dit feit te onderzoeken en te beslissgn, 
maar op grond dat beklaagde de a~nwezigheid 
niet bewezen heeft of getracht te bewijz•en, 
aan te nemen d_at hij in strijd met de wet 
handelde. 

De te,. beantwoorden vragen liggen dieper 
dan de bjj zoovele strafbare feiten te stellen 
vraag in hoeverre ·zekere omstandigheden als 
elementen daarvan beschouwd moeten worden, 
dan wel eenen rechtvaardigingsgrond opleveren 
waarop de beklaagde zich heeft te beroepen 
en waarvan hij hct bestaan moet bewijzen. 
Immers indien uitgemaakt wordt dat de tot 
nog toe in de juris prudentie (arresten van 
den Hoogen Raad van 29 October 1875, 
W. 3910, en 10 Januari 1879, W. 43,26, bladz. 2) 
aangenomene uitlegging van art. 167 (170) 
der Grondwet niet kan warden gehandhaafd, 
dat de woorden van het artikel niet veroorloven 
voor toegelaten te houden alleen de gebruikelijke 
ope~bare godsdienstoefening buiten gebouwen 
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en openbs-re plaatsen, met dit gevolg dat slechts 
verboden is wat niet naar de wetten en regle
menten is toegelaten, indien · alzoo beslist 
wordt dat moet worden nagegaan wat naar 
de wetten en reglementen is toegelaten, dan 
moet de uitlegging van de wet alleen de beslis
sing beheerschen, en is van invloed van feite
lijke omstandigheden, in casu van feitelijk in 
gebruik zijn geen sprake en dus evenmin van 
eenig bewifs dat op eene bepaalde plaats de 
openbare godsdienstoefening is toegelaten om
dat zij gebruikelijk was, _zoodat dan ook van 
verplaatsing van den bewijslast niet gesproken 

: niet overeen met · hetgeen de wetgever er in 
: heeft Willen leggen, dan mag met eenige ' 

bedoeling geene rekening ,vorden gehouden. 

kan worden. ' 
De jurisprudentie neemt nu aan dat, ofschoon 

art. 167 (170) der Grondwet zegt dat behoud<?n s 
de noodige niaatregelen ter verzekering van 
de, openbare orde en rust de openbare gods
dienstoefening buiten gebouwen en beslotene 
plaatsen geoorloofd blijft waar· zij thans ( d.i. 
in 1848) naar de wetten en reglementen is 
toegelaten, de toelichting door de Regeering 
aan het artikel gegeven medebrengt dat die 
woorden te kennen geven dat die godsdienst
oefening blijft toegelaten waar zij overeen
kinnstig wetten en reglenienten in gebruik is. 
Volgens de woorden zou dan toegelaten zijn 
wat niet verboden was, o~verschillig of van 
de daarin gelegene toelating gebruik was 
gemaakt, volgens de toelichting wat volgens 
ed wetten en reglementen · feitelijk gedaan 
werd. 

Aan de toelichting wordt dus in werkelijkheid 
de voorrang gegeven v66r de woorden der 
Grondwet. 
:,!(_Tot aanbeveling van een dergelijk stelsel 
van uilegging werd door den Advocaat-Generaal 
Romer in zijne conclusie, voorafgaande aan het 
arrest van 29 October 1875 met een beroep op 
de Bosch· Kempers Wetenschap der zamen
leving betoogd dat staatkundige ' wetten, 
!nzonderheid de Grondwet, niet altijd naar de 
woorden, veeleer naar de bedoeling, moeten 
worden uitgelegd. Wat er van die stelling 
in het algemeen zij, mij komt het voor dat zij 
in casu niet mag worden toegepast. De 'artt. 
6 ,en 9 der Wet op de Kerkgenootschappen 
houden eene omschrijving van strafbare · feiten 
in, en het laatste ste\t straf op overtredingen, 
bestaande in het verrichten van bepaalde 
handelingeri elders dan waar art. 167 (170) 
der Grondwet die toelaat; dit grondwetsartikel 
is dus in de strafbepaling opgenomen en dient 
alleen daarom krachtens het beginsel, neerge
legd in art. 1 Sr . .uitsluitend na-ar zijnen inhoud 
te worden uitgelegd. Komt nu die inhoud 

Te~· verklaring van het artikel, dat blijft 
toegelaten hetgeen ,,thans" d.i. in 1848 bij de 
invoering van de Grondwet, naar de wet_ten 
en reglementen toegelaten was, moet · dus 
worden vastgesteld de rechtstoestand v66r 

·en in 1848, moet worden nagegaan of er toen 
wetten en reglementen d.z. wettige re.gle~enten 
bestonden, · die de openbare godsdienstoefening 
aan banden legi:len. 

In de eerste plaats komt dan in aanmerlting 
art. 193 der Grondwet van 1815, bij de her
ziening van 1840 ongewijzigd gebleven, dat 
den rechtstoestand schlep. Dit artikel zegt : 
geene openbare uitoefening der godsdient kan 
worden belemmerd dan in geval dezelve de 
openbare orde of veiligheid zoude kunnen 
storen. ·Het stelt dus den regel dat de open bare 
godsdienstoefening in het algemeen is toegelaten 
en maakt geen onderscheid tusschengodsdienst
oef~pingen binhen· en buiten gebouwen en 
beslotene plaatsen, het veroorlooft, alleen 
belemmering in geval van vrees voor verstoring 
van de openbare orde of veiligheid, dus alleen 
politiemaatregelen naar aanleiding van eenig 
concreet geval, gerechtvaardigd door de be
langen van openbare orde en veiligheid. 

Niettemin zijn onder vigueur van de Grond wet 
van 1815 door of van wege den Koning bepa
lingen gemaakt waarbij , algemeene regelen 
zijn gesteld omtrent al · of niet toegelatene 
processien, welke onbetwist beschouwd worden 
als een vorm van openbare uitoefening van 
den godsdienst. 

Bij de behandeling van art. 167 der Grondwet · 
van 1848 werd d'oor de Staten-Generaal opgave 
gevraagd van de toen bestaande bepalingen : 
de-regeering gaf toen een lijst daarvan, waarin 
behalve de Wet van 18 Germinal an X (Waar
over nader) werden genoemd ettelijke I11iniste
rieele aanschrijvingen en het K. B. van 23 April 
1822, volgens welke alleen toegelaten werden 
processien in die gemeenten der noordelijke 
provincien, waarin zij zonder int~rruptie altijd 
waren gehouden. 

lk kan in het midden laten of ministerieele 
aauschrijvingen gerekend kunnen warden te 
behooren tot de bij de Grondwet bedoelde, 
reglementen, want men stelde zich daarbij op 

· hetzelfde stand punt, dat de Konin'g irinam 
bij de_ uitvaardiging van het besluit van 1822, 
en zij deelen dus het lot van dit besluit wanneer 
de vra-ag beantwoord wordt of er wettelijke 
kracht aan kan worden toegekend ; dat zij 
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gene reglementen z1jn i~ :trou:vens, naar ik 
meen, niet betwist. 

Het is nu 'dunkt mij duidelijk dat het beslui t. 
van 1822. veel meer is dan ·een politiemaatregel, 
-veelmeer inhoudt dan belemmering op grond 
van vrees voor storing van de openbare orde 
of veiligheid in concrete g~vallen ; het houdt 
eene algemeene bepaling in omtrent het ge·
oorloofd zijn vin processien, ·en tot het maken 
van zulk eene bepaling was den Koning de 
bevoegdheid niet · gegeven .. Het recht tot het 
houden van openbare godsdienstoefening be
rustte @p de. Grondwet, en de Koning mocht 
dat recht niet aantasten, alleen de feitelijke 
uitoefening belemmeren '\c"Oor zooveel de 
grondwet dat toeliet. Van. vrees voor versto
ring van de openbare orde of veiligheid wordt 
in het besluit niet gerept. 

En mocht men willen aannemen dat de 
Koning eene meer uitgebreide • bevoegdheid 
had dan het nemen v_an politiemaatregelen, 
en daarvan gebruik heeft willen maken,- dan 
zou het besluit van 1822 zijn een algemeene 
maatregel van bestuur, maar dan ZOU er 
rechtskracht aan moeten.worden ontzegd omda t 
het is tot stand gekomen zonder dat de Raad 
van State er op is gehoord en het niet is afg e
kondigd, zoodat het niet voldoet aan de ver
eischten. ~esteld bij het K. B. van 18 December 
1813, (S. 1814, n°. 1). 

De jurisprudentie onderstelde tot dusverre 
dat werkelijk tusschen de woorden van ~rt. 167 
(17()) der Grondwet en de uitgedrukte bedoe -
ling der Regeering strijd bestaat. In het arrest 
waarvan beroep, schijnt echter eene poging 
te worden gedaan tot het brengen van over
eenstemming .tusschen woorden en bedoeling·. 

Het.Hof zegt dat de woorden toegelaten en 
gebruikelijk gelijke beteekenis hebben omdat 
veilig mag ,vorden aangenomen . dat de toe -
gelatene processien ook werkelijk gehouden 
werden en de wetgever dus ·de beide woorden 
promiscue mocht gebruiken en, spr~kend e 
van toegelatene processien, daarmede kon 
bedoelen gebruikelijke, werkelijk ' gehoudene, 
zoodat eene wet, den status quo willende 
handhaven met de woorden ,,de toegelatene 
proces.sien blijven geoorloofd", daarmede niets 
anders wilde zeggen dan dat geoorloofd bleven 
de gebruikelijke, feitelijk gehouden ,,vordend e 
processien. Doch ook _deze verklaring gaat 
buiten de wo~rden van art. 167, dat niet zegt, 
dat geoorloofd blijven de openbare godsdienst
oefening.en die door of bij wet ten err regl ementen 
thans worden toegelaten. Dit zou kunnen 
beteekenen, de feitelijk bestaandc wetten en 

reglementen zijn beslissend, toegelaten blijft 
wat zij toelieten. Het artikel luidt anders 
en blijft toelaten· wat ?U1ar wetten en regle
menten toegelaten is, d. i. wat niet wettig. i,; 
verboden. Houdt men nu in het· oog dat 
onder de wetten en reglementen in de eerste 
plaats ·art. 193 der Grondwet van 1815 in aan
merking komt, dan kan het niet de vraag zijn 
of er een reglement best~at dat eene beperking 
inhoudt, maar of zulk een reglement wettelijke 
kracht heeft tegenover de bepaling µer Grond
wet. Dat nu feitelijk in het besluit van 1822 
is berust, ,dat v66r en in 1848 geene andere 
processien werden gehouden dari. de in. het 
besluit genoemde, bewijst niet dat het besluit 
wettig is, dus ook niet dat gebruikelijk en .naar 
wetten en reglementen toegelaten uitdrukkin
gen van dezelfde beteekenis zijn. Het kan 
dus niet beslissend zijn dat er een reglement, 
wettig of niet wettig, feitelijk bestaat, alleen 
of er een reglement is dat wettig eene bepaalde 
kategorie van proce~sien, nl. de niet van oudsher 
gebruikelijke verbiedt. Dat het besluit van 
1822, niet een zoodanig reglement is, meen ik 
te hebben aangetoond. 

Toen de Regeering bij ·de toelichting van 
art. ,167 zeide, dat daar waar c,le godsdienst
oefening buiten gebouwen en beslotene plaatsen 
naar de wetten en reglementen in gebruik 
was, zij als geoorloofd moest worden beschouwd 
opdat niet aan verkrege1;e rechten, met beleid 
en omzichtigheid toegestaan, zou worden te. 
kort gedaan, zocht zij den grondslag der 
verkregene rechten op de verkeerde, plaats, in 
het onwettige besluit van 1822 ; daar ligt hij 
niet, maar in de Grondwet van 181'5, uit welker 
bepaling in' het !Llgemeen het recht • w~s ver
kregen, waarop door een besprekend besluit 
geene inbreuk gemaakt kan· worden. 

De Regeering wees nu in 1848 ·ook op de 
Wet van 18 Germinal an _X, die in art. 45 
bepaalt dat godsdienstplechtigheden buiten 
de kerkgebouwen in steden waar kerken zijn 
van onderscheidene gezindheden verboden 
zijn, eene bepaling die volgens eene circulaire 
van 30 Germinal an XI verstaan moet worden 
als slechts van toepassing zijnde op plaatsen 
waar naast eene , Roomsch-Katholieke kerk, 
eene protestantsche consistoriale kerk bestaat, 
d.z. die welke eene protestantsche bevolking 
va~ 6000 zielen hebben. Nu staat historisch 
wel vast dat Beugen altijd is geweest eene 
plattelandsgemeente zonder 'aii'der!l kerk dan 
eene Roomskatholieke, zoodat het in de Wet 
van Germinal gelegene verbod daar niet van 
toepassing is. 
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Het is trouwens eene vraag in hoeverre deze 
wet hier te lande _ ooit. gegolden -heeft.· Zi{ is 
bij decreet ·van 6 Januari '!8ll van kracht 
verklaard voor de toen onlangs bij •Frankrijk 
ingelijfde ·gewesten, uitmakende het Koninkrijk 
:i:folland,-maar onde:r voorbehoud van wijzigin
gen, voor de nieuwe departementen in te voeren, 
hoedanige wijzigingen nooit tot stand· gekomen 
zijn, zoodat men welli~ht spreken kan van eene 
voo~waardelijke ,invoering waarvan de v:oor
waarde niet is· vervuld. In· casu: zou dit 
echter niet afdoen omdat niet bet~jfel4 wordt 
dat de 'Yet gegolden heeft in ;Liµiburg dat 
reeds .vroeger bij Frankrijk was ingelijfd, en 
hetzel.fde moet gelden van Noordbrabant, 
waarin Benge~ gelegen·is, omdat-ook dit gewest 
ook ·sedert l\faart 1810 van het ·Koninkrijk 
Holland· gescheiden was en deel uitmaakte van 
het Fransche K~izerrijk_- · 

De wet op de Kerkgenootschappen behelst 
, -nu eene uitdrukkelijke afschaffing van·· de 

wet van Germinal, maar dit kan op eene 
dwaling , berusten ; de Regeering was omtrent 
de noodzakelijkheid van eene uitdrlikkelijke 
afschaffi.ng · 'zelfs verdeeld. Deze afschaffing 
bewijst · dus niet d;.,t de wet gegolden heeft ; 
zij bewijst ook niet dat de wet niet ree4s ,afge
schaft was. Zij- was nu anterieur ·aan 'de 
Grondwet van 1815 die, de openbare godsdienst
oefening onbeperkt toelatende behoudens poli
tieniaatregelen, alle andere beperkingen heeft 

_ opgeheven en ·daarmede aan de wet van Ger
minal hare kracht ontnomen. 

De slotsom is tlat er geene wetten of, wettige 
reglementen bestaan die omtrent de toelating 
van Ol)enbate godsdienstoefening en het ·dragen 
van kerkelijke gewaden' iets bepalen, zoodat 
de toelating, op de Grondwet van 1815· berus' 
tende, bij-de invoering van die van 1848 onbe-
perkt bestond. · · 

Zie ik_ Merin juist, dan heeft de Rechter, uit 
de wet af te le'iden of openbare godsdienstoefe
ning bij de invoering van· de Grondwet van 
1848 te Beugen (en elders) naar de wetten en 
reglementen is toegelaten, d.i. niet verboden, 
en behoeft het in g'lbruik zijn niet te warden 
bewezen, door wien . ook ; dan, had · ook de 
·beklaagde van rechtsvervolging moeten worden 
ontslagen, omdat de bijvoeging· in de dagvaar.
ding di.t de gehoudene godsdienstoefening 
niet was,toegelaten, overtcillig_ is ;·immers dan 
is het houden van eene openbare gousdienst
oefening en daa'rnev:ens het dragen van .het 

. kerkelijke· gewaas overal toegelaten- en onder 
geene o_mstandigheden· een• strafbaar feit. 

Neemt men -daarentegen aan, dat de straf-

baarheid van liet ftit naa.'r het in gebruikczij"n 
van processien ter plaatse moet warden bepaalcl, 
dan is het niet in gebruik-zijn een element v-an 
de overtreding van art. ·6 en 9_ d.er Wet ·.op:·de · 
Kerkgenootschappen, bestaande -in. het _.,uit-. 
oefenen van den godsdienst in het openbaa-r 
buiten gebouwen en beslotene plaatsen elders 
dan waar het toegelaten is en het drageri va_n 
het kerkelijke gewaad · ,i,nderfi· dan binnen 
gebouwen en beslotene plaatsen_ of daar· waar 
het is toegelaten, omdat die feiten alleen straf- · 
baar zijn, waar zij niet zijn toegelaten,. dan is 
bij het arrest _ waarvan beroep' te onrechte 
over dat element der telastegelegde feiten 
geene beslissing gegeven- en zijn alzoo de artt. 
2ll_ en 221 Sv. geschondim: · 

Ik concludeer tot vernietiging· van hot arrest 
waarvan beroep, met ontslag van rechtsver 0 

volging van. den beklaagde, subsidiait verwij
. zing van de zaak naar,een aangrenzend Gerecht§!, 
hof qm op het ·bestaande- appel te warden be: 
handeld en beslist. · 

De _Hooge Raad, enz.; 

Gehoord het versla,g van den Raadsheer 
·Visser; 

Gelet op het· middel van cassa~ie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
(zie cone!. Proc.-Gen.); 

0., dat aan requirant bij inleidende dagyaar
ding was 'ten laste gelegd ; -.. 

dat hij op 15 Augustus 1917 ter gelegenheid 
v-an den Roomsch-KathoHeken feestdag 
,,Maria Hemelvaart" · te Beugen,. als past'oor 
der· Roomsch-Katholieke gem<,ente, aldaar, 
buiten gebouwen en besloten ·plaatsen, en wel 
op den .openbaren weg: 1°. openbare gods •. 
dienstoefening heeft g~houden door, - gekleed 
in het kerkelijk gew;.,ad; _als hierna sub. 2°. 
omschreven - eene godsdienstige qptocht; 
zoogenaamde processie, te geleiden, welke 
zi9h .voortbewoog komende.van uitde.Rooll).sch0 

Katholieke kerk langs de ·'i:iavolgende _openbare 
wegen·: ·den Provincialen weg, den Veldw.eg, 
den l\<Iolenweg, de Doi'.ps_che straa,t, frov;incialen 
weg rn~ar die kerk terug, zulks terwijl hij, 
beklaagde - voorafgegaan door. il). . kerkelijk . 
habijt _gekleede misdienaars, die wierookv:at
sch~epje eri bellen hanteerden - onder· eenen . 
troonhei;nel dragende ,,het Allerheiligste"; voort
s.chreed- aan het hoofd van ·dien optocht,. al
thans deel daarvan uitmakende,];iij verv;olgens 
....:. gekomen aan. voormelden· l\<Iolenweg, al:w11ar 
een ,i,ltaar was opgericht ~n de stoet halt 
hield - het Allerheiligste op dit altaar plaatste, 
door (!~n gemengd ko~r,' dee! uitmakende. van 
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,den ·stoet, kerkeljjke liederen liet zingen en 
. daama ·V\tn af het altaar met het Allerheiligste 
, aan · de verzamelde m_enigte den zegen gaf,; 
waarna de processie, waarvan sommigen 
kerkelijke vaandels droegen en waarbij luide 
gebeden werd, zich langs voormelde op".nbare 
wegen naar de kerk terug begaf, zijnde voor
geschreven openbare godsdienstoefening bij 
de uitvaardiging der Grondwet van 1848 te 
Beugen naar de wetten en i.:eglementen niet 
toegelaten ; 

2°. bij voormelde processie, als bovenbedoelde 
bedienaar der openbare Godsdienst, gedragen 
heeft een alb, ·stool en koorkap, welke gewaden 
voor kerkelijke plechtigheden en 'bij de uitoe
fening van den openbaren Godsdienst in het 
Roomsch-Katholiek Kerkgenootschap geb;rui
kelijk zijn ; 

0., dat de Rechtbank dit feit wettig en 
overtuigend bewezen heeft geoordeeld, met 
uitzondering van de omstandigheid, welk zij 
als element van beide ten laste gelegde feiten 
beschouwde, dat de voo:rschreven openbare 
godsdienstoefening bij de uitvaardiging der 
Grondwet· van 1848 te ·Beugen naar de wetten 
en reglementen niet was toegelaten; 
· 0.,. dat. de Recht bank ·deze omstandigheid 

niet bewezen achtende, den requirant heeft 
vrijgesproken ; 

0., dat het Hof eveneens wettig en over
tuige_nd bewezen heeft geacht het deel der 
aanklacht, dat de .Rechtbank als bewezen heeft 
aangenomen en · omtrent het overige heeft 
overwogen, dat het Openbaar Ministerie niet 
noodig had ten laste te leggen dat ,de door den 
requirant buiten gebouwen en besloten plaatsen 
gehouden openbare godsdienstoefening eene 
bij de Gro.ndwet niet toegelatene was, daar de 
wetgever blijkens den tekst der artt. 6 en 9 
der Wet van -10 September 1853 (S. 102) als 
regel heeft gesteld, dat het houden van zoo
danige openbare godsdienstoefeningen onge
oorloofd was, zoodat de beklaagde had aan 
te toonen, dat de door hem gehouden gods
dienstoefening, op grond van eene.uitzondering 
op den algemeenen regel, geoorloofd was ; 

0., dat het Hof voorts heeft overwogen, dat 
,,waar veilig aa'ngenomen mag worden, dat in 
1848 al de toegelaten processien ook werkelijk 
gehouden werden, de wetgever _;_ en ook de 
Grondwetgever - die woorden promiscue 
moch~ gebruiken, om sprekende van toegelaten 

. processien daarmede bedoelde geb;uikelij ke 
gehouden . proces~ien, zoodat eene wet, den 
status quo willende handhaven, met·de wo_orden: 
,,de toegelaten processien .blijven geoorloofd, 

daarmede ni.ets anders w1lde zeggen clan dat 
geoorloofd. bleven de gebruikelijke, feitelijk 
gehouden wordende processien ; 

dat deze opvatting volkomeii. . strookt met 
de geschiedenis van art. 167 (thans art. 170) 
der Grondwet, dat toch nit de geschiedenis 
blijkt, dat de Grondwetgever van 1848 bed<ield 
heeft met het tweede lid van dat artikel te 
bepalen, dat eene openbare godsdienstoefening 
buiten gebouwen en besloten plaatsen in den 
regel niet is geo_orloofd, maar alleen als uit
zondering daar is toegelaten, waar zij destijds, 
dit is in 1848, na!J,r de wetten en reglementen 
in · gebruik was, zoodat eene processie om 
toegelaten of geoorloofd te zijn, moet voldoen 
aan twee voorwaarden: 1°. dat zij ter plaatse, 
waar ,zij werd gehouden, in 1848 gebruikelijk 
was, en 2°. dat het toen bestaande gebruik 
tevens op .de wetten en reglementen steunde" ; 

0., dat h,et arrest ten slotte _overweegt, dat 
waar requirant niet heeft bewezen, noch 
zelfs 'getrachn te bewijzen dat in of gedurende 
enkele jaren v66r 1848 te Beugen eenige open
bare godsdienstoefening buiten gebouwen of 
besloten plaatsen gehouden is, daardoor reeds 
vaststaat,. dat zijn handelingen geschied1en in 
strijd met de wet en het niet _noodig is te onder
zoeken of er al dan niet wetten en reglementen 
bestaan hebben, krachtens welke een zoodanig 
gebruik geoorloofd zou zijn geweest, op welke 
gronden het Hof de aan.· het hoofd van dit 
arrest. weergegeven uitspraak heeft gegeven ; 

0., nu betreffende het middel van cassatie: 
dat art. 6· der Wet van 10- September 1853 

(S. 102) tot regeling van het toezigt op de 
onderscheiden kerkgenootschappen den ,,be
dienaren der openbare godsdienst" buiten 
gebouwen · en besloten plaatsen slechts ver
oorlooft het kerkelijk gewaad te dragen, daar, 
waar de openbare godsdienstoefening naar · het 
2de lid van art. 167 (thans 170) der Grondwet 
is toegelaten, terwijl. volgens art. 9 dier wet, 
hij wordt verklaard in strijd met de wet ge
liandeld te bebben, die cinder meer art. 6 
overtreedt of elders clan art. 167 (thans 170) 
der Grondwet toelaat den openbaren godsdienst 
uitoefent ; · 

dat nit die wetsbepalingen, welke den grond
slag dezer vervolging uitmaken, in onderling 
verband duidelijk voortvl_oeit dat het· dragen 
van het kerkelijk gewaad of het houden van 
openbare godsdienstoefening buiten gebpuwen 
en besloten plaat,~en niet · in het algemeen 
ongeoorloofd is, <loch s,lechts indien <lit geschiedt 
elders clan waar alinea 2 van art. 167 (170) 
der Gron9-wet openbare godsdienstoefening 
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buiten gebouwen en besloten plaa~sen toefaat; 
dat dus element van de verboden. handeling 

is, dat een en antler geschiedt ·op een andere 
plaats· dan waar dill Grondwetsbepaling het • 
laatste toelaat, en het Hof in zijn arrest ten 
onrechte het tegendeel heeft aangenom~n ; 

0., voorts· wat·betreft genoe~d Grondwets
artikel,-' dat dit is voorgesteld met de onmls
ke'ripare bedoeling om, ~ ten aanzien .van de· 
openbare godsdienstoefening buiten gebouwen 
en besloten plaatsen, . te handhaven den be-

. staanden feitelijken toestand, of, zboals · de 
Regeering het uitdrukte, die godsdienstoefening 
alleen toe te laten ,,daar, waar zulks thans 
naar de wetten en reglementen in gebruik is 
opdat aao geen, verkregen- rechte~, met om
zichtigheid en beleid toegestaao, zoude warden 
tekort gedaan".·; 
• · dat die bedoeling ook in de Gr.ondwet is 
neergelegd ; , • , 

dat toch art: 1167 (170)_ alinea 2, bepalende. 
dat • de~gelijke -· godsdienstoefening geoorloofd_ 
blijft, 'waar zij thans naar de wetten en regle
menten ·is toegelaten,- daardoor te kennen geeft, 
dat op den voorgrond staat handhaving van 
-den bestaanden toestan\l, welke feitelijk - zij_ 
het dan wellicht ook ·niet wettelijk ~ er eene 
was van onvrijb,eid, terwijl voorts de plaatsen, 
waar die godsdienstoefening geoorloofd zoude 
zijn, evenals hare mogelijke' nadere regeling, 

. · blijkens de woorden·_ ,,naar de wetten en, regle
menten" zouden moete11 warden· gekend uit 
het geheel der bij ·de tot. st_andkoming der. 
Grondwet van 1848 best .. ande· voorschriften; 

I dat die wetten en reglementen dus·, ongeacht 
hare wettigheid, werden bescho_uwd als de 
kenbronnen van den voortaan geldenden toe
stand, zoodat in den vervolge openb.are gods
d1enstoefening buiten gebouwen en besloten 
plaatsen zou toegelaten · zijn in de - door die 
voorschriften bedoelde . gemeenten, bij welke 

· ,opvatting ook op het ve_rzoek van de K_amer 
·om ' 1nlichting aangaande die voorschriften, 
het juiste licht· valt; · 

·dat nu _;an die ,,wetten en reglemertten'' 
ten deze, waar ,,Beugen _in de nbordelijke 
provincies" gelegen is, slechts ter zake dienende 

·is het K. B. vim. 23 _April ·1822. waarbij - in 
verband met ·de.dat ·besluit•toelichtende mis
sive van den Directeur-Generaai' voor de zaken 
van den Roomsch-Katholieken eeredienst van 

openbare godsdienstoefening buiten gebomyen 
en besJoten plaatsen slechts geoorloofd , was, 
indien zulks bij de uitvaardiging der Grondwet 
van 1848 daar gebruikelijk was ; . 

O.; dat hieruit volgt dat niet tot cas~atie 
kan leiden het, cassatiemidd~l sub a, omdat 
in ied;r geval voor het houde~ eener zoodanige · 
openbare godsdieilstoefening te Beugen voor
waarde was, dat zij daar in 1848 ge bruikelijk 
was, terwijl. ook het ·eerste gedeelte van het 
nnddel sub d vruchteloos is voorgesteld, waar 
het Hof de

1 
zinsnede der dagvaarding ,,naar de 

wetten en ,reglement€n .. . . toegelaten" _blijk
baar _heeft opgevat in_ den zin, welke die woor
den ·krachtens art. 167 (170) alinea 2 der 
Grondwet in verband met het K.,B, v;n 1822 
hebben; 

dat echter wel gegrond is de grief, vervat 
ii{ de onderdeelen sub b. c end in fine. omdat het 
Hof het bewijs-der omstandigheid, dat openbare 
godsdienstoefening buiten _ gebouwen en beslo
ten ,cplaatsen te Beugen in -1848 gebruikelijk 
was, niet had mogen leggen op den requirant 
en niet had mogen verzuimen, omtrent het-o_p , 
dit punt tela;,tegelegde·, een onderzoek in te · 
stellen en eene bes1issing te nemen ·; 
· Vernietigt het arrest, door het Gerechtshof 

te 's-Hertogenbosch den .Uden Juni 1918·_in 
deze zaak gewezen ; 
· En recht doende krachtens art. 106_ R.- V. ; 

Verwust de zaak naar het Gerechtshof te 
·Arnhein, om, met inachtneming van dit arrest 
op het · ·bestaande hooger · beroep te warden 
berecht en· afgedaan. (N_, ,L)_ 

'29· November 1918. ·ARREST van· den Hoogen 
Raad. 

'Onteigening: Waarde naar opbrengst
vermogen ; daarin - v:olgens Rechtbank 
- begr~pen meerdere waarde van een v~r-. 
gunningsrecht, indien deze aanwezig mocht
zijn, wat de- Recht bank niet aanneemt. · 

Ver~erping cassatieberoep, omdat in·liet 
middel ;lechts een der gronden ,van de be
slissing der Rechtbank wordt aangevallen. 

· Kosten van wederbelegging. Cassatie
middel stuit af- op feitelijke beslissing der 
Recht bank. . 

. 1 Juni 1822 - bepaald werd dat het ,houden 
van pro~essies toegelaten was in die gemeenten 
der noordelijke provincies, waar zulks zonder \ 
interrµptie altijd heeft plaats gehad ;' \ · 

dat krachtens dit voorschrift dus in Beugen 

· Schadeloosstelling volgens de Onj;eige • 
riingswet niet voor kans op schade, maar 

-alleen voor werkelijk te lijden, althans rede, 
l\jkerwijze te verwachten nadeel. 

(Onteige1;11ngswet art. 40.) 

I 

I 

'! 
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beweerde lioogere waarde berust op twee over-
Voorzitter: · wegingen, terwijl sleclits eene daarvan wordt 

Jlir. Mr. W. H. de Savornin Lohman. aangevallen in liet eerste cassatiemiddel, 
. . I luidende : De Rechtbank heeft geschonden en 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, -H. Hesse, Jhr. verkeerd toegepast -de· artikelen 151 Grondw~t 
R. Feith en Dr. L. E. Visser. . . 

30, 31, 37, 40 en 41 der Onteigenmgswet van 
J. A. Vermetten, di~ecteur der N.V. Kauf- 28 Augustus 1851, St. 125·, omdat zij niet lieeft 

mann's Huidenhandel, wonende te Rotterdam, onderzocht .. of -. afgescheide;,_ van de omstan
in zijne hoedanigheid van derde, tegen wien het digheid dat niet gebleken is dat de te onteige
geding tot onteigening van na te melden 'per- nen perceelen een bijzondere geschiktheid voor
ceelen wordt gevoerd, in plaats van tegen de huidenzouterij bezitten - aan ·die perceelen 
Vennootschap onder de firma S. G. Kaufmann, wegens het voor een gedeelte daarvoor· (lees: 
gevestigd te Miilheim a/d. Ruhr, eischer tot daarvan) verleende vergunningsrecht voor de 
cassatie tegen een vonnis der Arr. Rechtbank uitoefening der huidenzouterij eenige hoogere 
te Rotterdam d.d. 24 October 1918, advocaat waarde; en zoo ja, welke moet worden toegekend 
Mr. D. van Houten, gepleit door Mr. J. G. L. zijnde toch bij hare beslissing, dat, zoo· al eenige 
Nolst Trenite, meerdere waarde aan de perceelen als gevolg 

tegen : van bedoeld vergunningsrecht kan worden toe-
den Heer Burgemeester der gemeente Rotter- gekend, deze reeds geacht moet worden ·in 
dam, wonende aldaar 99, verweerder tot cassa- de toegekende waarde te zijn begrepen, ook 
tie, advocaat Jhr. l\Ir. A. IC C. de·Brauw. blijkens de motiveering m'et.bedoelden waarde-

factor geene rekening gehouden ; - welk middel 
Conclusie van den •. Procureur-Generaal l\Ir. alzoo niet tot cassatie kan lei den.· 

T. J. Noyon. In de tweede plaats was door den gedaagde 
Dit geding betreft de onteigening van per- gevraagd toekenning van zoogenaamde kosten 

ceelen; voor een gedeelte waarvan een ver- van wederbelegging omdat de eigenaares. der 
gunning tot uitoefeiiing van eene huidenzoute- perceelen deze, waarin zij vroeger haar bedrijf 
rij is verleend. De gedaagde heeft gesteld dat van huidenzouter uitoefende, bij de verplaatsing 
wegens het verlies van die vergunning aan de van dat bedrijf heeft behouden als reserve
firma wier plaats z~j in het geding inneemt af- terrein ten dienste van mogelijke uitbreiding 
zonderlijk schadeloosstelling moet worden toe- van het bedrijf. 
gekend. De aanspraak op zoodanige kosten is afge-

De Rechtbank vereenigt zich in het vonnis wezeri; daarom stelt de eischer als tweede cas
waarvan beroep met het oordeel van deskun- satiemiddel: de Rechtbarik heeft geschonden 
digen, dat het vergunningsrecht geene bijzon- en verkeerd toegepast de artikelen 151 Grond
dere waarde heeft omdat niet is gebleken dat wet, 30, 31, 37, 40 en 41, der Onteigeningswet 
de perceelen eene bijzondere ges~hiktheid heb- van 28 Augustus 1851, Stbl. 125, omdat zij 
ben voor huidenzouterij, en overweegt verder. kosten van wederbelegging niet heeft toege
dat acht is geslagen op het opbrengstvermogen wezen op grond dat de eischer in cassatie zich 
der perceelen in hunnen tegenwoordigen toe- ·. op de_ omstandigheid dat de eigenaren hun per
stand en d.erhalve, zoo• al. eenige meerdere ceelen met het oog op de gestadige uitbreiding. 
waarde als gevolg van bedoeld vergunnings- van hun bedrijf als reserveterrein van dat be
recht daaraan kan worden toegekend, deze drijf besohouwen, niet heeft beroepen bij de 
reeds geacht moet warden in de toegekende plaatsopneming voor de deskundigen, en de 
waarcle te zijn begrepen. gedaagde die noodzakelijkheicl aa~ de Recht-

Zij oordeelt alzoo eenerzijds -dat de mate bank oak •niet heeft aangetoond, vermits de 
van geschiktheid der perceelen aan het ver- eerstgenoemde omstandigheid het toekennen 
gunningsrecht de da;,,raan door den gedaagde van kosten van wederbelegging niet in den weg 
toegekende_ waarde ontneemt, anderzijds dat staat, en voorts niet alleen de ,,noodzakelijk
eventueele bestaande waarde in aanmerking heid1' om reserveterrein voor het zich uitbrei
is genomen. <lend bedrijf te hebben, <loch ook de ,,wensche-

Dat deze beslissiiigen niet gemakkelijk met Iijkheid" l:J~j het bepalen der schadevergoeding 
elkander in overeenstemming zijn te brengen, in aanmerking heeft te komen. 
daar, indien er geene waarde i~, oak niet eene Dat het niet te berde brengen bij de plaats
waarde in aanmerking genom~n kan zijn, opneming geen bezwaar oplevert kan gereede
neemt niet weg dat het niet toekennen van _de Iijk worden toegegeven omdat ten slotte de 
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Rechter de schadeloosstelling heeft te bepalen.vecgrrning is v~rlDnd voor de uitoefening van· 
Maar dat de wenschelijkheid van het heb- het huidenzoutersbedl'.ijf, waarvoor aan de'_ 

ben van een reserveterrein in aanmerking eigenaren nog eene schadevergoeding van' 
komt voo:r berekening van de schadeloosstel- f 40,000 zoude toekorµen, en 2°. kosten· van · 
ling schijnt mij niet ju.is!;. wederbelegging over het bedrag van de waarde ' 

Kosten van wederbelegging, eene in ·de ont- der perceelen, · omdat de heeren Kaufmann, 
eigeningsprocedure allengs gebruikelijk ge- zijnde de eenige aandeelhouders van de NN.· · 
wordene uitdrukking, zijn de kosten, die noodig ,,Kaufmann's Huidenhandel", ofschoon zij hu:h 

· zijn tot verplaatsing van het in het onteig·ende bedrijf naar elders hebben overgeplaatst,, deze 
goed uitgeoelende bedriji naar eene plaats waar perceelen, waarih zij vroeger hun bedriJf uit
het in het vervol!fuitgeoefend zal kunnen wor- oefenden, hebben behouden als reserveterrein 
den. De onteigende partij moet dus eene voor hun bedrijf, opdat wanneer bij den ge
schadeloosstelling ontvangen die haar in staat stadigen vooruitgang van hun bedrijf nieuwe 
stelt haar bedrijf elders voort te zetten, maar uitbreiding noodig zciude zijn, zij niet behoeven 
daarvoor is dan ook noodig dat het bedrijf in t"e wachten op·de noodige vergunningen, welker 
het onteigende goed, werd uitgeoefend ; de verkrijging langen tijd en groote moeite en 
enkele mogelijkheid dat men er later wellicht kosten vordert ; 
een bedrijf in zou willen gaan uitoefenen, is 0., dat, de Rechtbank onitrent het punt-sub. 
niet voldoende. lo· heeft overwogen: 

De no'odzakelijkheid waarvan in het vonnis ,,dat de deskundigen aan dit vergunnings-
gesproken wordt is dus de noodzakelijkheid ,,recht bij de waardeering der perceelen geen 
van aankoop, van nieuwe perceelen ter ver- ,,bijzondere waarde hebben toegekend, daar 
·vanging van het onteigende tot uitoefening ,,hun niet is gebleken dat deze een bijzondere 
van het hierin tot dusverre uitgeoefende be- ,,geschiktheid zouden bezitten · voor_ huide1i-
drijf; deze is niet aangetoond. ,.zouterij ; 

Immers staat vast dat de eigenares van het _ · ,,dat de Recht bank zich hiermede vereenigt 
onteigende daarin geen bedrijf uitoefende, dat ,,en speciaal nog wijst op de omstandigheid 
dit integendeel verhuurd was ; voor toekenning ,,dat de perceelen niet aan eenig vaarwater 
van kosten van weder belegging kan dus geen ,,zijn gelegen; 
reden bestaan, en de beslissing· daaromtrent is,. ,,dat in ieder geval de Recht bank bij de waar
onafhankelijk van hare motiveering, zeker_ ,,<leering der perceelen ook heeft acht geslagen · 
juist. ,,op hun opbrengst vermogen in hun tegenwoor-

Ik co~cludeer tot verwerping van het beroep ,,digen toestand en ·derhalve, zoo al' eenige
met veroordeeling van den eischer in de kosten. ,,meerdere waarde als gevolg van bedoeld ver

-De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens he~ bestreden vonnis en het 
vonnis dierzelfde Rechtbank_ d.d. 26 Maart 
1918, waarnaar in het eerste verwezen wordt, 
verweerder in cassatie heeft gevorderd de ont
eigening der panden, kadastraal bekend 'Rotter
dam, Sectie L. no. 30, 1084 en 1343; 

dat de Rechtbank, rekening houdende met 
vorm en ligging van het complex, met aan
koopsom en verbouwing daarvan en met de 
stijging der waarde van gebouwde eigendom
men sei:lert den aankoop en in aanmerking 
nemende· de netto-huurwaarde ad f 4420,37, 
de waarde det te onteigenen perceelen heeft 
vastgesteld op f 75,000 en de schadeloosstelling 
op dat bedrag heeft b\)paald ; 

dat eischer in cassatie betoogd heeft, dat 
bij het bepalen van het' bedrag der schadeloos
stelling nog een tweetal factoren in rekening 
hadden moeten zijn gebracht, n.l. : 1°. dat voor 
een gedeelte der perceele1t een onherroepelijke 

,,gunningsrecht daaraan kan warden toegekend, 
_,,deze reeds geacht. moet worden in de toege
. kende waarde te zijn begrepen" ; 

O., dat tegen deze beslissing zich richt het 
eer8te cassatiemiddel, luidende. Zie Cone!. 
Proc.-Gen. 

0., dat dit middelniet tot cassatie kan lei den; 
dat toch de beslissing der Rechtbank berust 

op twee gronden, n.l. vooreerst : het gemis van 
een bijzondere waarde van het recht, en voorts : 
omdat, al ware dit anders, de waarde van het 
recht tot uitdrukking moet- zijn gekomen, in ·· 
de huurwaarde der perceelen en daardoor in de 
waardebepaling der p~nden, waarbij die huU:r
waarde in aa=erking genomen is, begrepen is ; 

dat nu het cassatiemiddel zich uitsluitend 
richt tegen den tweeden grond, maar tegen den 
eersten eenigen grief niet formuleert,. zoodat 
ook al ware het middel overigens juist, de be
slissing der Rechtbank er toch niet -door zou 
zijn .aangetast ; 

0., dat de Rechtbank aangaande de boven 
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sub 2°. vermelde bewertng van de te onteigenen 
partij heeft overwogen, dat eiseher in eassatie 
zieh op de bestemming der pereeelen, welke 
de eig3n~ran thans ni3t voor hun bedrijf bezigen 
do.eh verhuurd hebben, als reserveterrein ~oor 
het bedrijf, ,,bij de plaatsopnemeing voor de 
,,deskun/iigen niet heeft beroepen en dezen 
,,dus niet hebben kunnen onderzoeken of zij 
,,( de eigenaren) met het oog op hun · bedrijf 
,,dergelijke pereeelen na de onteigening zullen 
,,moeten aankoopen. ; 

,,dat gedaagde die noodzakelijkheid aan de 
,,R9cht1n,nk ook niet heeft a'tngetoond, zoodat 
,,wa,ar allerminst vaststaat, dat de onteige_nden 
,,de gereclameerde sehade zullen lijden, een 
,,vergoeding daarvoor nfot,voor toewijzing, vat
,.baar_ is; 

0., dat hiertegen wordt opgekomen met het 
tweede eassa.tiemiddel, luidende : Zie Canel. 
Proc.,Gen. 

O.i nu -dat blijkens het bovenstaande de 
Reehtbank no~h de bestem.ming der tti ontei

, genen pereeelen tot reserveterrein noeh de be
hoefte der eigenaren aan. aankoop van nieuwe 
pereeelen tot dat doe! bewezen ·aeht ; · 

dat op deze feitelijke bes!issing het middel 
afstuit,_ daar . de Rechtbank, het bestaan der 
beweerde schade niet voldo_ende vaststaand ach
tende ,terecht vergoeding daarvoor heeft ge
weiger_d, terwijl qe in het middel neergelegde 
stelling, dat reeds de wensehelijkheid van den 
bedoelden aankoop, dus de kans op schade, 
grand tot vergoeding zoude geven, in strijd 
is met. het beginsel dat de sehadeloosstelling 
alleen .mag strekken tot -betering van werkelijk 

1te lijden, althans redelijkerwijze te ver'.waehten 
nadeel; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

2 December 1918. BESLUIT, 'houdende reor
ganisatie .van het Provineiaal Ziekenhuis 
nabij Sandp9ort. f':. 771. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraeht van Onzen J\,finister van 

_Binnenlandsehe Zaken van 29 November 1918, 
n°. 16744, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April· 1884 (Staatsbl.ad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 
April rn,2 (Staatsblad n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : -
Art. 1, Met ingang van l Januari 1919 

wordt ingetrokken het Koninklijk besluit van 
28 Augustus 1888, n°. 144, gelijk dat sedert is 
gewijzigd. 

2. Aan het bestuur van de provineie Noord
hortand wordt vergunning verleend om van het 
,,Provineiaal Ziekenhuis nabij Bandpoort", ge
legen op een terrain in de gemeenten Bloemen
daal en Velzen, het oudere gebouw, in 1849 ge
opend, het paviljoen, in 1866 geopend, en de 
westelijke vleugels van het nieuwere gebouw, 
in 1888 geopend, in te riehten tot e~n gesticht 
v6or· krankzinnigen, overeenkomstig de over
gelegde teekeningen en daarbij gegeven be
schrijving. 

3. Het frontgebouw van het nieuwere ge
bouw wordt onder de 'voorwaarden, behoorende 
bij dit besluit, aangewezen als eene inriehting, 
die niet als krankzinnigengestieht wordt be
seliouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen warden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan. te vullen of te 
wijzigen. 

Op de inriehting, bedoeld in het eerste lid, 
heeft betrekking artikel 3 van Ons besluit van 
16 Joni J916, n°. 23. 

4. In het gestieht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 1074 krankzinnigen, 467 mannen 
vrouwen, verpleegd warden. 

5. Zander toestemming van· Onzen Minister 
van Binnenlandsehe Zaken ·mogen op het ter
rein van het ,,Provineiaal Ziekenhuis nabij 
Sandpoort" geen opstallen, tenzij overeenkorn
stig de teekeningen en besehrijving, genoemd 
in artikel 2, warden opgerieht en mag niet aan 
derden de besehikking over eenig deel van dit 
terrein warden' gegeven. 

6. Zander toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsehe Zaken mag in de gebouwen 
van het ,,Provineiaal. Ziekenhuis nabij Sand
poort", de rioleering en verdere inriehtingen 
op het terrein, ,zoomede de ~frastering van het 
·terrein en in de omheining van de tuinen van _ 
het. gesticht geen verandering warden aange
braeht, welke ten gevolge zouden hebben, dat 
zij niet meer • geheel overeenstemden · met de 

-teekeningen en besehrijving, bedoeld in ar
tikel 2. 

7. In elk voor ,meer dan een . verpleegde 
bestemd slaapvertrek van het gestieht, bedoeld 
in artikel 2; ·wordt op eene duidelijk ziehtbare, 
plaats het getal personen aangegeven, waarvoor 

. het bestemd is. 
8, De geneeskundige behandeling der ver

pleegden in het ,,Provineiaal Ziekenhuis nabij 
Sandpoort" wordt opgedragen aan ten minste 
aeht geneeskundigen, die gevestigd moeten zijn 
in woningen op het terrain zelve of op het pro
vinei_aal terrein aan de· overzijde van .den 



1918 2 D E C E i\l B E R. 

Brederodeweg en. daarbuiten geen geneeskun
dige praktijk mogen uitoefenen. 

9. Aan de inspecteurs voor het Staatstoe
zicht op k~ankzinnigen en krankzinnigenge
stichten wordt ten alien tijde toegang verleend 
tot de dienstgebouwen van het ,,Provinciaal 
Ziekenhui~ nabij Sarul,poort". 

10. Een afschrift van dit besluit en van de 
Ministerieele beschikkingen, bedoeld in de ar
tikelen 5 en 6 van dit besluit, zoomede een 
copie van de teekeningen en beschrijving, be
doeld in artikel 2, moeten in het ,,Provinciaal 
Ziekenhuis nabij Sandpoort" aanwezig zijn en 
aan de inspecteurs voor het · Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten en 
aan ·den officier van justitie ten alien tijde op 
verlangen ter inzage voorgelegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoeririg van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den December 1918. 
WILHELl\fINA. 

De 111 inister van Binnenlandsche Zalcen, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK .. 

(Uitge,g. 30 Dec. 1918.) 

VOORW AARDEN, waarorul,er het frontgebouw 
van het nieuui_ere gebouw van het ,,Provin
ciaal Zielcenhuif nabij Sarul,poort" wordt. 
aangewezen als eene inrichting, die niet als 
lcranlczinnigengesticht wordt beschouwd, oolc 
wanneer daarin meer dan twee kranlczinnigen 
warden verpleegd. 

. Art. 1. Tot de inrichting wordt ten alien 
tijde vrije toegang verleend aan de inspecteurs 
van het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestic hten, 

Het bestuur, de geneeskundigen, aldaar werk
zaam, benevens ·het overige personeel, geven 
den inspecteurs de door hen v~rlangde inlich
tingen. 

Art. ~- Het, aantal verpleegden mag ·niet 
meer bedragen dan een door Onzen Minister 
van . Binnenla~dsche Zaken te bepalen getal. 

Art. 3. Het bestuur zendt aan den inspec
teur, in het bijzonder met het toezicht belast 
binnen 24 uur eene schriftelijke kennisgevin~ 
van elke opneming, ontslag of overlijden van 
een verpleegde. 

Art. 4. Het is verboden den verpleegden 
te beletten zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot de inspecteurs en den officier van 
justitie. 

Art. 5. • Door Onzen Minister va~ Binnen
landsche Zaken kunnen nadere voorschriften 

worden gegeven ten aanzien van het bepaalde 
in de artikelen 3 en 4. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 2 De
cem_ber 1918 (Staatsblad no. 771). 

Mij bekend, 

De 111inister van Binnenlandsche Zalcen, 
CH. RUYS DE BEERENBROU<"K. 

2 December 1918. 'liIIssrvE, van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan den Com
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende voorschotten voor onderstand 
van vluchtelingen. 

Sedert het uitbreken van den oorlog, zijn 
door tusschenkomst van mijn Departement 
uit 's Rijks kassen aan verschillende ge
meentebesturen voorschotten verstrekt tot 
betaling van onderstand aan · vluchteli~gen, 
aan Duitsche deserteurs en aan Duitsche ge
zinnen, waarvan de kostwonners in militairen 
dienst waren e. d. 

Uit vanwege het Departement van Finan
cien ontvangen opgeven blijkt; dat bij de 
Betaalmeester nog vele van dergelijke voor
schot-posten open staan. 

Zooals ten aanzien_ van de voorschotten ten 
behoeve van de Belgische vluchtelingen is te 
kennen gegeven ( con£. de circulaire van mijn 
Departement van 21 Janua.ri 1915, n°. 1117, 
afdeeling A. S. C., voorlaatste alinea), moest 
opheffing geschieden bij de verzilvering van 
de betalingsstukken, ,velke· naar aanleiding 
vari de ingezonden declaratien werden afge
geven. Natuurlijkerwijs gold dat voorschrift 
ook voor andere voorschotten als die voor 
onderstand aan deserteurs enz. 

De vele openstaande posten acht ik v.oor 
een deel te verklaren uit de omstandigheid 
dat een aantal ·gemeentebesturen de oude 
voorschotten b~hielden om daardoor geen 
nieuwe te behoeven aan te vragen. Overigens 
bleek mij echter reeds, dat sommige gemeente
besturen na betaalbaarstelling van hunne laat
ste declaratien in gebreke bleven hunne kas
schuld te verrekenen. Daarom vind ik aan
leiding U H.E . .G. te verzoeken de gemeent;
besturen aan te schrijven er voor zorg te dragen, 
dat alle opens~a~hd_e voorschotten zoo spoedig 
mogelijk worclen voldaan, in elk geval niet 
later dan twee maanden na afloop van het 
laatste tijdvak van onderstaand in ·hunne 
gemeente. (W. ; d. B. A.) 
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4 JJecembe~·. 1918. BESLUlT, houdende be-
slissing dat opheffing der eenige openbare 

. Iagere school in eene gemeente niet w~rdt 
gerecht,vaardigd door de verklaring van 
de ouder~ der tegei+woordige en toekom
stigc leerlingen, dat zij hunne kinderen 
naar eene op te richten bijzondere school 
zullen doen overgaan. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Grootebroek op 9 Nov. 1917 ,hecft besloten 
de openbare Ia.gere school aldaar uiterlijk drie 
maanden nadat zijn besluit daartoe door Gedep. 
Staten van N c,ordholland zal zijn goedgekeurd 
op 'te heffen en de alsdan openkomende lokalen 
van de openbare lagere school met portaal, 
prh;aten, kasten enz., met inbegrip van alle 
zich in de lokalen bevindende meubelen, als 
banken, bord~n, kachels enz. alsmede het daar-. 
achter liggend speelterrein, te verhuren aan 
de Prot,estantsche Schoolvereeniging, om daar
in tijdelijk te vestigen eene protestantsche 
b~jzondere school ; 
.,·dat Gedep. Staten bij hun besluit van 5 Juni 

1918, n°. 163, aan het raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden uit overweging, 
dat ·uit de stukken en. hetgeen ter openbare 
zitting van hun college is medegedeeld is ge
bleken, dat inderdaad de verwachting bestaat 
dat de openbare school na de oprichting der 
bedoelde bijzondere school ontvolkt :zal war
den en dat die verwachting o.m. gegrond 
wordt op de omstandigheid, dat alle daarvoor 
in aanmerking komende. hoofden van gezin
' nen schriftelijk hebben verklaard hunne kin
deren naar de bedoelde bijzondere school te 
zullen zeuden c en dat verder die hoofden van 
gezinnen, welke gedurimde· de eerste zes jaren 
vermoedelijk hunne kinderen ter schole zullen 
moeten zenden, eveneens eene dergelijke ver
klaring hebben ond,irteekend ; dat e9hter 
de bed,oelde ontvolking nog niet heeft plaats 
gehad en nog ongeveer een 70-tal kinderen 
de school bezoeken ; dat onder deze omstandig
heden de opheffing der school gegrond zou 
w'orden op de verwachting, dat die school 
door de opening der bijzondere scliool ontvolkt 
zal worden, doch geenszins op de zekerheid, 
dat nao-enoeg alle leerlingen eerstgenoemde 
school z:ll~n verlaten ; dat zoolang deze zeker-. 
heid niet is verkregen,. de opheffing v·an de 
openbare school met een zoodanig aantal 
leerlingen ontijdig en ongemotiveerd is ; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de 
Raad bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rend!J dat zekerheid bestaat dat door de op-

1918. 

richting der bijzondere school de openbare 
lagere school zal worden ontvolkt, omdat in 
de overeenkomst met de schoo!vereeniging 
en de verbintenis harer leden alle mogelijke 
zekerheid is gelegen dat de ontvolking zich 
ook inderdaad zal voltrekken ; 

O. : dat de openbare lagere school, welker 
opheffing door den Raad der gemeente Groote
broek is voorgenomen, op dit oogenblik nogdoor 
om~treeks zeventig leerlingen wordt bezocht ; 

dat nu wel is. waar zoowel de ouders dier 
leerlingen als die der kinderen, die in de eerst
volgende jaren voor het genieten van onderwijs 
in aanmerking komen, hebben verklaa,rd 
hunne kinderen te zullen doen overgaan naar 
de bijzondere protestantsche school van de 
Protestantsche Schoolvereeniging nadat deze 
school zal zijn geopend, maar dat deze verkl,i,
ringen geenszins de stellige zekerheid bieden 
dat inderdaad de oprichting eener bijzondere 
school te Grootebroek in die mate tot ontvpl
king der openba:i-e school zal leiden dat een zoo 
ingrijpende maatregel als de opheffing van 
de eenige in de genieente Grootebroek bestaan
de openbare , lagere school reeds nu gewet
tigd is; 

dat die zekerheid te minder aanwezig is te 
achten, nu blijkens- de ambtsberichten de ver
wachting, dat de opening der bijzondere school 
het voortbestaan der openbare lagere school 
overbodig zal maken, op dit oogenblik reeds 
niet meer die niate van waarschijnlijkheid heeft 
die daaraan aanvankelijk werd toegeschreven ; 

dat daarom Gedep. Staten van Noordhol
land te recjit aan het besluit van den gemeente-· 
raad van Grootebroek de goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de wet tot regeling van _het lager 
onderwijs; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
het ··beroep ongegrond te verklaren. 

(Gem.-St_em_-) 

5 December 1918. BESLUIT
1 

tot vemietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Hellendoorn van 29 Augustus 1918, tot het 
verleenen van eene gratificatie aan de 
onderwijzers der bijzondere lagere scholen 
in die gemeente. S. 772. 

WrJ WILHELMINA,. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weterischappen van 
29 October 1918, n°. 18096 III, afdeeling Lager 
Onderwijs, Algemeen, tot vernietiging van het 
besluit van den Raad der gemeente Hellendoorn 
van 29 Augustus 1918, waarbij aan de onder-

13 . 
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wijzers der b_ijzondere lagere schoien aldaar, 
eene gratificatie wordt toegekend, tot een be
drag, gelijkstaande met het verschil tusschen 
hunne tegenwoordige jaarwedde en de jaar
wedde, die zij zou.den genieten, wanneer op 
hen de verordening tot regeling van de jaar

·wedden der onderwijzers· der · openbare lagere 
sc:\lolen in de gemeente H ellendoorn van toe
passing was ; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van eene gratificatie aan het 
onderwijzend personeel aan bijzondere lagere 
scholen, de gemeenteraad een gedeelte van de 
bezoldiging van dat personeel ten laste van de 
gemeente brengt ; 

~at derhalve, al moge het Raadsbesluit de 
strl)kking hebben om tegenover de bedoelde 
personen de billijkheid te betrachten, in strijd 
inet artikel 3; derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere lagere 
scholen te Hellendoorn door dit Raadsbesluit 
van wege. die gemeente, middellijk geldelijke 
bijdragen of eenige andere ondersteuning war
den toegekend ; 

Gelet op de artt. 153 en 158 der gemeentewet 
en op art. 3-der ~et tot regeling van het lager 
onderwijs; 

.Den Raad va~ State gehoord, advies van 19 
November 1918, n°. 21 ; 

Gezien het n,ader rapport van Onzen voor
noemden Mini;ter van 2 December 1918, n°. 
23600, afdeeling Lager Onderwijs, Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
,bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Hellendoorn te vernietigen w.egens strijd 
met de wet .. 

'Onze Minister van Onderwijs, "Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering van 
dit 'besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld. zal warden. 

's-Gravenhage, den 5den December 1918. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en TV etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 21 Dec. 1918.) 

5 Deceinber -1918. MISSIVE van den- Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien be
treffende vordering ten opzichte van vreem
delingen ingevolge de inkwartieringswet. 

Het verdrag van handel en scheepvaart 
tusscheh Nederland en Ja.pan van 8 September 
1896 (zie Staatsblad van 1897, n°. 199), waar-

van sprake is in de dezerzijdsche· circulaires 
van 15 Augustus 1898, n°. 1198 I M. S., 
afdeeling M. S., 3 September 1898, n°. 1288 
M. S., afdeeling M. S., en 7 Mei 1910, no. 742, 
afdeeling M. W., hield 17 Juli 1911 op te geldeu. 

Op 6 Juli 1912 werd met Japan een nieuw 
haudelsverdrag gesloten (zie Stbl. n°. 389 ·van 
1913), hetwelk thans nog van kracht is en waar
van het eerste artikel, sub 7°., aldus luidt: 

,,De onderdanen dBr beide Hooge Contrac
teerende Partijen zullen volle vrijheid hebben 
met hunne gezinnen binnen te· komen en zich 
te vestigen in de geheele uitgestrektheid van 
elkanders gebied. of bezittingen ; en, indien 
zij zich gedragen naar di, wetten des lands : 

"1°. enz. 
,,7°. Zullen zij zijn vrijgesteld van alien 

verplichten militairen dienst, hetzij in het 
leger te land of ter zee, hetz:\j in de sc4utterij of 
de militie en van alle heffingen, opgelegd in 
plaats van persoonlijken dienst. Zij zullen even
eens zijn vrijgesteld van alle gedwongen lee
ningen en van alle militaire hefilngen of bij
dragen, behalve die, welke zullen warden 
opgelegd aan de onderqanen of burgers. van 
de meest begunstigde natie". 

Naan de. meening van den Minister van 
Buitenl. Zaken kunnen de hier te lande gev.es
tige onderdanen van Japan, op grond. van 
bovenstaande bepaling en in tegenstelling 
met hetgeen te dien aanzien gold onder vigeur 
van het desbetreffend artikel uit het verdrag 
van 1896, geen aanspraak meer maken: op 
vrijstelling van de verplichtingen, voortvloei
ende uit de wet van 14 Sept. 1866 (Stbl. n°. 
138) houdende bepalingen betrekkelijk de 
inkwartiering en het onderhoud van het krijgs
volk en de transporten ,en leverantien voor de 
legers of verdedigingswerken van het Rijk 
gevorderd, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Mei 1890 (Staatsblad n°. 83). 

Als gevolg van hetgeen bij verdragen tus
schen ·Nederland en Italie, Liberia, Uosten
rijk; Hongarije, Portugal, Perzie, Zwitserland 
en Montenegro is gestipuleerd aangaande be
handeling op den voet van de meest begun
stigde vreen'ide natie, is ook voor de onderd;men 
van die t:ltaten de in het vorig lid bedoelde 
vrijstelling vervallen, terwijl die vrijstelling 

. evenmin bedongen is in een der than• tusschen 
N ederland en andere mogendheden van kracht 
zijnd'e verdragen. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken het 
bovenstaande ter kennis te brengen aan Bur
gem:eester en Wethouders der gemeenten_ in 
Uwe provincie. 
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.; December 1918. MISSIVE van den Minister 
van Arbeid aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende 
huisarbeid bij bet garnalen- en mosselpellen. 

De omstandigheden hebben er toe geleid, 
dat op het oogenblik althans, het mosselpellen 
stilstaat. Het pellen van garnalen in huis
industric vindt evenwel nog op groote schaal 
plaats. · 

Ik behoef U H.E.G. niet uiteen te zet
ten, welke gevaren daaraan voor de volks
gezondheid verbonden zijn. Het pellen ge
schiedt in de slechtste behuizingen en ook 
zeer jonge kinderen word.en daarbij te werk 
gezet. Nu het kwaad hog steeds blijft bestaan, 
verzoek ik U H.E.G. de gemeentebesturen in 
hun gewest, die daarvoor in aanmerking komen, 
met aandrang namens ruij te verzoeken, te 
bevorderen dat een, verbocl van mossel- en 

_garnalenpellen in huisind.ustrie - overeen
komstig het bij mijn nevenve~eld schrijven 
verstrekt model ( 1) - worde uitgevaardigd 
en op de hand.having van het verbod nauw
gezet worde toegezien. 

U H.E.G. gelieve de gemeentebesturen er 
op te wij~en dat een verbod onmisbaar is ter 
bescherming van de volksgezondheid en van de 
led.en, van het-gezi~, in het bijzonder de kin
deren, die bij het pellen te werk word.en gesteld. 

6 December 1918. · WET, houdende ,wijziging 
van de omschrijvi:µg .. van artikel VII der 
begrooting van uitgaven van het Pensioe~
fonds ·voor .. de gemeente-ambtenaren over 
het jaar 1917 en van verhooging van dta 
artikel. S. 773. · · _,. 

6 December 1918. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

De aan den rechter gevraagde verklaring 
-- dat ter zake van de onderhavige over
dracht· vrijstelling van h~t ·wegens schen
king verschuldigde successierecht behoort 
te warden verleend - is niet de beslissing 
van een twistgeding, omdat van zulk 
een geding geen sprake is zoolang slechts 
van · een ·verschil van gevoelen blijkt. , 

Het voorschrift van art. 80, 8°, j0 art_. 50 
der Successiewet (tekst 1917) ·dat aan den 
Rijksambtenaar of aan den rechter het 
noodige wordt aangetoond, spreekt alleen 
van de wijze van · bewijslevering, doch 
~eslist !liets omtrent de gevallen, waarin 

(1) Zie de ·missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 . Januari 1917, 
opgenomen in Gein.-Stein n°. 3408 ·onder 5. 

de tusschenkomst van den, rechter kan 
word.en ingeroepen. Te dien aanzien geldt 
blijkens art. 92 der Successiewet de regeling 
van art. 94--97 der Registratiewet 1917. 

Hiertegen kan eenige toelichting door 
den Minister in de l\fomorie van Toelichting 
uitgesproken niet afdoen; trouwens, be
doelde toelichting laat bovengenoemd 
·systeem · dcr wet onaangetast. 

(Rv. artt. 44--66, Successiewet artt. 1 en 80.) 

Voorziter: ' 
Jhr. Mr. W. A. de s·avornin Lohman.•. 

Raden : Mrs. H. Hesse, H. M. _A. Savelberg, 
Jhr. R. Feith en Dr. L,. E. Visser. 

Verzoekschrift. 
Aan 

den Hoogen _Raad der Nederlanden. 

Geeft · eerbiedig te kennen : 
J. C. Prins, assuradeur, wonende te Rotter

dam, aldaar handelende antler de firma Schiitz 
en Stronck, te dezer zake domicilie kiezende 
ten kantore van en occupeerende bij den ad
vocaat bij den Hoogen Raad Mr. W. A. Telders 
te 's-Gravenhage aan de Mauritskade n°. J9; 

dat bij overeenkomst den 3len Mei 1917 
tusschenr equestrant eenerzijds en zijn per
soneel anderzijds gesloten, requestrant zich 
heeft verbonden om aan het personeel bij hem_ 
in dienst: · 

a. ondersteuning te verstrekken ingeval van 
ziekte gedurende den tijd der dienstbetrekkin'g, 

b. ondersteu:riing te verstrekken ingeval 
door de firma ontslag wordt verleend op grand 
van leeftijd of ziekte, welke verdere waarne
ming y.an de dienstbetrekking onmogelijk maakt 
en mits de ziekte niet te wijten is aan eigen 
schuld; 

dat bij die overecnkomst voorts is bepaal_d, 
dat het bed.rag der uitkeering telkenmale zal 
word.en vastgesteld, o.m. in verband met_ de 
behoeften van den betrokkene; 

dat eindelijk is bepaald, dat requestrant voor 
het omschreven doel beschikbaar stelt een be: 
drag van f 5000.- en dat hij voorts gerechtigd 
is, zijne verplichtingen uit hoofde der overeen
komst over te doen aan een speciaal voor dat 
doel ·te maken stichting, aan welke hif tegen
over de o..;.erneming zijner verplichtingen zal 
afdragen het voornoemde be drag van f 5000.-; 

dat ingevolge deze· bepalingen bij acte van 
12 Juni 1917 verleden voor notaris Mr. P. J. 
van Wijngaarden te Rotterdam door, request
rant is in het !even geroepen eene stichting 
genaamd ,,Pensioen- en Ziekenfonds van het 
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personeel der. firma . Schlitz en Stronck,", ge
vestigd te Rotterdam ; 

dat daarbij o.m.' blijkens art. 3 aan· de stich
ting is afgedragen het meergenoernde bedrag 
van f 5000.- ; 

·da.t, waar requestrant· blijken9 het_ boven
staande tot 'het overdragen, van dit ·bef]rag 
verp!icht was, hij ineende dit niet als schenking 
te moeten beschouwen ; , · 

;dat ev:enwel de Ontvanger der·. Successie
reehten n°. 1 te Rotterdam, klaarblijkelijk eene 
and.ere opvatti1W was tciegedaan, en hem bij 
scbi'ijven v1tn 25 Januari 1918 verzocbt om ter 

_vo!doening_aan het. bepaal<:l, bij de artt. i5 en 
36 der Succes~iewet al~nog b_innen 8 dagen te 
zijp.en kantore bij sohriftelijke memorie aan
gifte· te_ doen van· de gift van f 5000 . .:.... door 
requestrant aan voormelde stichting gedaan; 

:' dat requestiant. naar. aanleiding hiervan 
• o:"ereenkomstig het bepaalde bij art. 80 der_ 

Successiewet een request heeft gericbt aan den 
H~er Hoofddirecteur van de· registrati'°'.,: de·_ 
hypotbeken .en het Iiadaster aan het departe
m;ent -van Financien met -verzoek te verklaren, 
dat ter zake van vciormelde civerdracht van· 
f 5000.- aan de s£ichting ,,Pensioen- on .Ziek
ta~fonas voor het perwneel der firma Schlitz 
eri Stronck" geen recht van suocessie vorsolml
digd is, subsidiair hem vrijstelling van het 
re~ht van sohenkfng te. verleeri.en ; · 
• ciat a.ls bescbikking ·daarop werd ontvangen 

een schrijven van de directie dei; registratie en 
domeinen in Zuid-Holla~d d.d. _20 April -~918, 
,~aarin wordt geconcludeerd, dat de gevraagde 
vrijstelling niet kan worden 'toegepast; · 
- , dat request:rant zfoh met deze besohikking 
geenszins kan vereenige'n, en daarom .even{lens 
overeenkomstig het bepaalde bij art. 80 det 

. S~coessiewet de beslissing heeft ingeroepen van 
d~ Arr; Re_chtb. te Rotterdam bij-een request, 
daarbij verzoekende te b_eslissen dat · ter zake 
va~ de ovcrdracht van -f 5000.- aan de stich
ting ,,Pensioen- en· Ziektenfonds voor het per-

. , soneel der firma Schlitz en Stro'nok" vrijstelling 
van het recht van sche~king behoort te wcirden 
vetleend ; · · 

dat genoemde.Re_ohtl?ank- bij beschikki~g van 
17 Juni 1918 requestrant niet-ontv'a~kelijk 
heeft ~erklaard in zijn·_ gedaan verzoek, van 
welke peschikking requestrant is in beroep ge
komeri- bij -het Gereohtshof te 's-Gravenhage, 
welk Hof echter, op de gronden, in de beschik
king d_~r Reohtbank aangevo·erd, ·deze besohik
king heeft bevestigd ; 

da.t requestrant zich hierdooi;· bezwaard •ge
voelt, en van _mee_ning is, dat·zij werd genomen 

in strijd· met de wet, wesbalve hij .daartegen 
aanvoert de na.volgende middelen van cassatie :' 

1. Schanding of althans verkeerde toepassing 
-"C"an ·art. 153 Grondwet, ar€:· 2 R'. 0., art. 13 
A. B., en art. 59 Rv.,_door te beslissen, dat hot 
geven van uitspraken houdende eene niet-· 
bindende meening niet behoort - tot de taak, 
aan de: Rechterlijke Macht opgelegd, en uit dien 
hoofde requestrant niet ontvankelijk te achten 
in zij'n verzoek ; 

2. Schending of altbans verkeerde toepas
sing van de artt. 80, 50 en.92 der Sucoessiewet 
en van de artt. 94 t/m. 97 der Registratiewet 
1917 zulks door te beslissen, dat. het _a.ange
haalde art. 80 der Successiewet der, Rechter
lijke Macht niet opdraagt het -geven eencr be
·sohikking als in casu door r~questrant gev'raagd 
en dat het onderhavige geschil slechts op-_de 
wijze, in art. 92 der· Snccessiewet geregeld, ter 
beslissing van .den rechter Tiad kunnen worden-, 
pbrachl; ·· -

Ter to'elichting dezer beide middelen · ver
oorlooft requestrant zich, het navolgende op 
te merken: · 

0

Ad 1. · De vraag of de. rechter een zuiver 
declaratoir vonnis mag uitspreken ·ook in die 
gevallen, waarin de wet hem zulks niet uitdruk-. 
kelijk_ opdraagt, wordt door de wetenschap reeds 
sinds geruimen. tijd · in. bevestigenden -zin be
antwoord. Gewezen zij o.m. op het proefschrift 
van· Mr. G. Parser ,,Het d~claratoir vo~nis" 
~ Amsterdam 1903 - en de recensie daarop 
van Prof. Molengraaff in het Reohtsgeleerd 
Magazijn van 1905 blz. 216 vg;·; op· het hand
boek van Mr. van Rossem.ad art. 59 en einde
lijk op de besprekingen over de z.g.n. ,,Fest
stellungsklage" gehouden op de jongste Ver
.gadering der -Juristenvereeniging naar aan
leiding van de prae_adviezen van Prof. Meijers 
en :i\ir. Fruin en op het in verband daarmede 
door Prof. St~r. 'Busman in het W. 10262 ge
schravene. Ook de rechtspraakg aat dtiidelijk 
in die richting, ten bewijze waarvan o.m. kun
nen worden a.a.ngeha.ald twee betrekkelijk re
c~nte arrasten van de Hoven te Amsterdam 
van 28 Maart 1913 N. J. 1913 blz .. 931 e~ te 
's-Hertogenbosch van 20 Maart 1917 W. 10198, 
N. J. 1918 blz. 151. Beslissingen van. Uwen 
Raad betreffende dit onderweip zijn · request
rant, .behalve het·arrest-van 13 l\faart 1914 W. 
966_7 (N. J. 1914 -blz. 614 Red.) niet bekend; 
hij acht het eveµw!)l- weinig· waarschijnlijk, · dat 
Uw Raad, in strijd niet slechts ni.et de 'heer
sohende opvattingen, van wetenschap en juris
prudentie, maar ook en bovenal in strijd .. met 
de belangen der reohtzoekenden,- met de Rot-
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ter_damsche Rechtbank en het Haagsche Hof _ J:!e omstandighcid, dat de betreffende wo·or
de mogelijkhcid van het geven_van een decla- den sle·chts_ vqorkomen in art. 80 sub 8 en niet 
ratoir dictum zal ontkennen, waar niet alleen in· de voorafgaande zeven nummers ·van art. 
geen ~nkel ·wetsartikel zich daartegen verzet, 80, wijst er op, da,t men hier een bijzonder• 
en dus de algemeene regelen, vervat in de eerste regeling heeft willen. treffen. In den ged11.ch
drie, als· geschonden aangehaalde wetsartikelen, tengang van Recht bank en Hof hadden de · 
tot-het voldoen aan een desbetreffend, tot den woorden ,,of aan den rechter" zonder meer 
rechter ge1·icht· verzoek moeten leiden, maar kunnen vervallen, de rechter had dan in eene 
waar integendeel eene bepaling, als vervat in "procedure als bedoeld in art. 92 kunnen uit
het vroegere art. 66 lid 2, Rv. sprekende•over maken of de rechtspersoon hoofdzakelijk een. 
,,eindvonnissen die veroordeelingen inhouden" algemeen belang beoogt. Nu die woorden _ er 
klaarblijkelijk het bestaan van andere vonnissen echter uitdrukkelijk staan, lijdt dit noodwendig 
vooronderstelt. tot eene andere interpretatie. Terwijl in 'de 

Ad 2. Het tweede cassatiemiddel is gericht - voorafgaande zeven _nu=ers van art. 80 de 
tegen ci.e beslissing der Rechtbank - door het criteria van .vrijstelling objectief zijn gesteld, 
Hof overgenomen - volgens welke de Sue- en dus bij · eene eventueele procedure als be-· 
cessiewet in art. 80 sub 8nietzoude bevatten doeld in art. 92, de rechter de betre:ffeytde 
eerie opdracht aan den rechter tot het geven schenking aan die criteria zal hebben te toet
eener' beschikking, als door requestrant ge- sen, is in art. 80 sub 8 als criterium gesteld 
vraagd. Bij aanneming van het_ door request- niet dat de r!lchtspersoon elcln algemeen maat
rant sub 1 ontwikkelde middel kan het sub 2 schappelijk belang beoogt, maar dat dit 's Rijks
aangevoerde buiten beschouwing blijveri, .en am~tenaar of den rechter zij_ aangetoond -; een 
omgekeerd. · - · verschil in redactie, dat slechts verklaarbaar 

Volgens art. 80 sub j0 • art. 50 der wet is is, indien wordt aangenomen, dat het ,,aan
schenking aan een rechtspersoon van Succes- toonen" in art. 80 sub 8 iets anders is dan bet 
_sierecht vrijgesteld,._indien aan 's Rijks ambt,e- ,,aantoonen" hetwelk men bij .peweerde vrij
naar, daartoe · door den Minister van Financien stellingen op grond van de vo_orafgaande zevert 
aa1igewezen, of aan den rechter, zoo niet, naar nummers in- eene procedure als be.doeld in art. 
de eischen van het burgerlijk recht; dan toch 92 moet doen. Heeft men in laatste geval (e 

_ overtuigend wordt aangetoond, dat de rec!its- bewijzen, dat de schenking geschiedt ,,door de 
persoon hoofdzakelijk het algemeen belang, Koningin", ,,aan den Staat" enz., waar bet 
·beoogt. geldt eene· beweerde vrijstelling op grond van 

· Het standp·unt van Rechtbank en Hof is nu art. 80 sub 8' zal men kunnen volstaa-n met den 
klaarblijkelijk dit, d/J,t het genoemdc ,,aantoo- rechter, die over de vervolging of terugvorde
nen" aan den rechter eerst zoukunnenplaats ring oordeelt, aah te toonen, dat men alreeds 
hebben bij eene vervolgings- of terugvorde- den genoemden Rijksambtenaar of den·rechter 
1·ings-procedure als bedoeld in art. 92 der wet. heeft aangetoond, · dat· de rechtspersoon een 

Aannemelijk is dit evenwel niet. In de algemeen maatsohappelijk belang beoogt. Hier
eerste plaats, omdat art. 50 den door den Minis'.· nit vloeit tegelijkertijd voort het groote "bc
ter van Financien aan te · wijzen Rijksambte- lang, -hetwelk requestrant "bij _hot ,uitlokkcn 
naar en den rechter als twee soortgelijke in- van een declaratoire beschikking als de gevraag
stantien naaste elkander noemt, en het dus de heeft. 
·voor de hand ligt te vooronderstellen, dat het Dat nu deze, door requestrant uit de woorden 
inroepen van het oordeel van den een op den- der wet zelve ontwikkelde opvatting inderdaad 
zelfde wijze kan plaats hebben als van den ook de bedoelde is, blijkt afdoende uit de ·ge-

. antler; dat nu de genoemde Rijksambtenaar schiederiis. van de tot standkopiing van ·art. 
kan geadieerd worden v66r eene procedure als 80. Blijkens de l\fomorie van Toelichting - Bijl. 
bedoeld in art. 92 lijdt uiet den minsten twijfel. Hand. 2e K. ·1916/'l 7 n°. 324,/ heeft de l\finister 
In de tweede plaats eohter zij er op gewezen, van Gij1i. de omstandighe.id, dat· de onderhavige 
dat in den gedachtengang Rechtbank en Hof vrijstelling niet absoluut automatisch werkt 
de in art. 50 voorkomende woorden ,,of aan den doch afhankelijk is gesteld van .het .oordeel 
reohter" geheel overbodig zouden zijn. Dat eens rijksambtenaars of·eens rechters, als volgt 
men op de wijzen, in art. 92.bedoeld eene reoh- gemotiveerd: _ 
terlijke uitspraak kan uitlokken, beh~efde ,,Geschiedde zulks dan zoude in verband met ,_ 
immers in art. 80 sub 8 en iµ a,:t. 50, niet mee.r de bepaling, dat van schenkingen, welke vrij 
gezcgd te worden. van recht zijn, geen aangifte behoeft te worden 
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gedaan, eenerzijds elk bestuur·van ecn rechts, 
persoon, welke een schenking krijgt, zelf moeten 
beoordeelen, of de instelling er eene is, welke 
onder de omschrijving van de wet valt, met 
het gevaar om,. indien de administratie of de 
rechter daarover later anders blijkt te oor
deelen, in boete te vervallen, en anderzijds zoude 
elk ontvanger der successi~rechten die, al of 
niet na aangifte, kennis krijgt van zulk een 
schenking, die vraag in eerste instaritie zelf
standig te beoordeelen krijgen, wat· allicht 
tot ongelijkmatige toepassing van de vrijstelling 
zoude leiden ; 

De ondergeteekende , )ieeft daarom over
wogen, dat het · beter is om - zon.der alle in
stellingen, die .. schenking krijgen, en meenen 
onder de vrijstelling te vallen, tot aangifte te 
no'pen; hetgeen zoude ~edebrengen, dat ook 
de schenkers aangifte moesten doen - het toch 
daarhe~n te. leiden, dat zulk een instelling een 
beslissing van de administratie en desgewenscht 
van den rechter moet uitlokken. Hiertoe '}'are 
te bepalen dat het bestaan der omstandigheden, 
welke tot vrijstelling aanleiding geven, zoo 
niet naar de eischen van het burgerlijk recht 
dan toch overj;uigend moet worden aangetoond 
aan den door deri Minister van Financien daar
to·e aangewezen Rijksambtenaar uf aan den 
rechter. Is die Rijksambtenaar door hetgeen 
wordt aangevoerd, overtuigd, dan behoeft 
geen ~angifte te geschieden ; , 

Door een toevoeging aan art. 21 (nu art. 45) 
der wet is er voor gezorgd, dat belanghebbenden 
-nog eeri termijn van twee maand,en hebben 
voor het doeri van aangifte, 'Ms 's Rijksambte
naar zich niet met hunne meening kan. ver
e~nigen. Zij kunnen de vraag; of er· al of niet 
recht nwet warden betaald, nag aan·he:t aardeel van 
denr echter anderwerpen. Met .het·doen van aan
gifte. kan dan e'chter niet meer worden gewacht; 

Vooral do woorden ,,daarheen te leiden, dat 
zulk een instelling een beslissing van de ad
ministratie en desgewenscht, van den rechter 
m.oet uitlokken?' bevestigen het hier ingenomen 
standpunt .. Immers werd de rechterlijkebe
slissing door, art. 92 beheerscht, dan · behoefde 
de Minister het niet meer ;,daar;tieen te lei den" -

Waar het door den Minister ingenomen 
standpunt niet nader is bestreden, <loch zonder 
.meer is' aanvaard, daar mag naar requestrants 
meening, de in ,de geciteerde wciorden uitge
drukte bedoeling geacht worden, in het artikel 
'te zijn neergelegd. · 

Is het nu juist, aan die omstandigheid geener
lei waarde toe te kennen - omdat naar de 
meening van Rechtbank en Hof althans - die 

hedoeling niet met zooveeJ woorden in :de wet_ 
is belichaamd ? , 

Requestrant komt het voor .dat de leer, 
volge~s welke de bedoeling der wet uit de wet 
zelve en nit cle wet allee'u moet worden afge
leid, een al te doctrimairc is. Men ziet de 
praktijk voorbij, wanneer men op grand van 
een regel van !outer theoretische beteekenis, 
de groote waarde cler historische ip:terpretatie 
ontkent; algemeen, en niet het mihst in cle 
arresten van den H. R., vindt de methode die 
de bedoeling der wet tracht bloot te leggen aan 
de hand van hetgeen v66r hare tot standkoming 
is geschiedt, toepassing. 

Ook al zoude dus niet reeds de enkele tekst 
de Sucessiewet lei den tot eene uitlcgging als door 
requestrant v9orgestaan, zoo zoude toch de 
geschiedenis er naar requestrants meening, 
onget~jfeld toe leiden: 

Het is op deze gronden, dat 'requerant Uwen 
Raad eerbiedig verzoekt te vernietigen de aan
gevallen beslissing van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage d.d. 10 September 1918, al dan 
niet met verwijzing 'of verdere beslissing, naar 
de Hooge Raad zal oordeelei,. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
T. J. Noyon. 

I 

De Procureur-Generaal, 
· 0., dat ten deze niet is gevraagd de vernieti-. 

ging van eene beslissing, der administratie over 
de vraag of in zeker geval eenige aan schenkings-· 
recht onderhevige schenking bestaat maar eene 
zelfstandige verklaring van den rechter om
tr~nt den zin waarin die vraag moet ·worden 
heantwoord nevens zoodanige beslissi:hg ; 

, da t de gevraagde verklaring niet is de be
slissing van een twistgeding omdat ·van zulk 

geding de rede niet is zoolang slechts van 
·een verschil van gevoelen blijkt, dat de be
voegdheid van den rechter dus uit de in · het 
eerste ~assatiemiddel' als geschonden genoemde 
wet'sartikelen niet voortvloeit en op grand. van 
die hepalingen op hem niet de, verplichting rust " 
de verlangde verklaring te geven ; · 
· dat de verlangde uitspraak dus door eenigc 
bijzondere wetsbepaling zou moeten zijn ge
rechtvaardigd, maar de in het tweede cassatie
middel ·genoemde wetsbepalingen ook niet ge; 
schonderi zijn, aangezien ook die noch eene he
voegdheid noch eene verplichting tot het geven 
van zoodanige uitspraak in het )even roepen. 

dat immers art. 80 sub 8° der wet op het 
recht van sucessie van 13 Mei 1859 (Stbl: n°. 
36), zoo als die laatstelijk is gcwijzigd bij cde 
wet van 20 Jar:uari 1917 (Stbl. n°. 189) in ver-
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band met het Koninklijk Besluit van 12 Maart 
1917 (Stbl.-n°. 231), van scherikingsi;echt vrij
stelt de schenking aan eene' binnen het Rijk 
gevestigde rechtspersoon, indien ·op -de wijze 
V!'lrmeld in het voorlaatste · lid van art. 50 
wordt· aarigetoond dat de rechtspersoon tot 
het daarbij vermelde doel is ingesteld; dat art. 
50 in zijn voorlaatste lid .als voorwaarde -stelt 
dat aan den Rijksan1btenaar, daartoe doorden 
·Minister van Financien aangewezen of aa:il den 
rechter zoo niet naar de eischen va:U het bur
gerlijke recht dan toch overtuigend het noodige 

·wordt aangetoond; dat deze bepaling op zich. 
zelve niet kan beteekenen dat in elk geval eene 
beslissing vah de administratie of van den 
rechter kan worden uitgelokt, ter keuze, of de 
eene naast den andere, maar alleen spreekt van 
het aan de in concreto tot de beslissing geroe
pene autoriteit te leveren bewijs en dus niets be
slist omtrent de gevallen wailrin ·de tusschen
koinst van den rechter kan worden ingeroepen; 

dat da~r~ntegen blijkens art. 92 die tusschen
-komst alleen kan worden gevraagd i~ geval 
-van vervolging, en blijkens de verwijzing naar 
de voorschriften der registratiewetten toepas
sing vindt in gevallen als bij de betrokkene 
artikelen dier wetten genoemd worden ; 

dat ten deze in aanmerking komen de artt. 
94--97 der wet van 23 Maart 191'( (Stbl. n°. 
243) tot ·heffing van rechten van registratie, 
welke aan den rechter opdragen de beslissing 
van alle geschilleli over invordering en tenig
vordering en verder regelen · den procesgang 
(dwangschrift, verzet met daaraan verbondene 

· dagvaarding, en na betaling terugvordering 
door middel. van dagvaarding; 

dat hieruit moet worden afgeleid . dat den 
rechter eerst tot het verleenen van zijne tus
schenkomst geroepen kan worden in geval van 
gedane betaling of vervolging tot betaling ; 

dat hiertegen Iiiet kan afdoen eenige door 
· den Minister. van Financien in de Memorie van 

toelichting op de laatste wijziging van de suc-
cessiewet uitgesproken ; · 

dat die toelichting, waarop in het verzoek-
. schrift. een beroep wordt gedaan, trouwens 

het boven ontwikkelde systeem der wet on
aangetast laat; dat de Minister toch alleen 
heeft doen. uitkomen dat de vrijstelling :van 
schenkingsrecht niet automatisch werkt waar 
den schenker eene bes!issing. moet uitlokken 
-van de administratie en desgewenscht van 
den rechter, .en cie· vraag of er al of niet recht 
.moet worden betaald nog aan.het oordeel vaP 
den rechter kan onderwerpen ; dat daarmede 
toch niets gezegd wordt omtrent de omstan-

' . 
digheden waaronder ·en den- yo_rm waarin. de 
beslissing van den r_echter moet of kan worden 
ge:vraagd; 

dat deze tiitlatingen dus niet ·geacht kunnen 
worden te bedo_elen het. scheppen van eenen 

-nieuwen procesvorm of eene tot dusverre ont-
-kende bemoeii'ng van den rechter, waarvan 
toch in het g~heel_geene sprake was; 

· Concludeert tot verwerping van het beroep. 

.De E:ooge Raad, enz. ; 

Gezien bovenst.aand verzoekschrift en de 
daarbij gevoegde stu~en; 

Gelet op . de daaronder gestelde conclusie 
van den Proc.-Gen. strekkende enz.; 

Op de gronden in die co_nclusie vervat, waar
made de Hooge. Raad zich vereenigt, en · q.ie 
alhier overnemende, en voorts nog ; 

0., in verband met het betoog viJ,n verzoeke:r, 
hierop neerkomende, dat in art. 50 de. daar 
-bedoelde Rijksambtenaar eµ de rechter als twee
·gelijksoortige instantien-naast elkander. worden 
genoemd, en dat in het_stelsel van Rechtbank 
en Hof het pverbodig ·ware geweest _van_ den 
rechter melding te maken, omdat in e~:n proce
dure als bedoeld ju ar_t. 92 deze van zelf voor 
de beslissing zou zijn. geplaatst; 

dat dit bet~og ookhierom niet juist is, omd:i,t, 
terwijl, evenals in art, 80, 8°, ook in. art. 7 ,en 9 
,,'s Rijksambtenaar"- en de rechter_ in._ een 
adem worden genoemd,_ teJ.kens t~vens in. yer
band_ ,met de wijze waarop hun het bestaan 
eener rechtshanc;leling moet worden aange
to'ond, ~eze · la!J,tste. bepalingen o_vereenkomen 
met voorschriften van de wet van 24 Mei 1897 
(Stbl. U:0 .' 154) (ter ~adere regeling van liet 
recht van ~U\lcessie en van Overgang bij over
lijden) en uit hunne geschiedenis blijkt, ~aarom 
daar ,,'s Rij!<;sambtenaar" en.de rechter samen 
worden genoemd ,namelijli: niet met het door 
v:erzoeker: beweerde, -doel, maar om _66k den 
rechter ,vrij te stellen van de strenge bewijs

•regelen ·van _het burgerlijk recht; 
Verwerpt het beroep. (N: J.). 

7 December 1918. WET, houdende .bepaling~n 
met betrekking tot de binne]!scheepvaart. 
s. 774. 

Bijl. 2e Kamer 1918/19., n°. 234, 1-11. 
Hand. id. 1918/19 bladz,'512-,520,.534-542. 
Hand. 1e Kamer 1918/19,bladz.35,37-41,6~. 
WrJ WILHELMINA, ENz ... _ doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het·noodig is eene-_regeling te treffen in het 
belang van een geregeld·.vervoer van goederen 
te water binnen. het Rijk in Europa. ; 
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·Zoo is'het, dat Wij, den .Raad van State, enz. 
Art. 1. (1) Onze Minister van Landbouw, 

Nijverheid en· Handel- is bevoegd voo:t'schriften 
te geven met· betrekking ·tot de voorwaarden 
voor het aangaan van overeenkomsten ten 
aanzien van het gebruik of de bevrachting van 
vaartuige:n,, geschikt voor de binn{)nvaart; daar
bij kan van wettelijke voorschriften, de binnen~ 
scheepvaart. betreffende, worden afgeweken. 

(2) De voorschriften gegeven ingevolge het 
voorgaande lid worden van kracht met ingang 
van den dag, na dien hunner bekendmaking in 
de Nederlandsche Staatscourant, voor zoover 
daarbij niet een antler tijdstip van inwerking
treding is bepaald. 

2. ,(1) Onze Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel kan van. den eigenaar van 
een vaartuig, geschikt voor de binnenvaart, 
vorderen;'dat het te zijner beschikking worde 
gesteld, om overeenkomstig zijne aanwijzingen 
te worden gebruikt, evenals of te dier zake eene 
overeep.konist tot het gebruik ofde bevrachting 
daarvan was 'fiesloten. , 

(2) Eene vordering als in het voorgaande 
lid bedoeld van omvatten: 

hetzij het gebruik van de geheele laadruimte 
van het vaartuig ·voor· een ·bij de vordering te 
bepalen reis ; 

1 
. 

hetzij het gebruik van zoodanig deel der 
Jaadruimte van het vaartuig als benoodigd is 
voor het vervoer·van eene bij de vordering aan 
te wijzen hoeveelheid goederen voor de reis 
waartoe het vaartuig bestemd is ; 

hetzij, indien het. gevorderde vaartuig · een 
sleepboot is, het gebrj:iik van dat vaartuig als 
zoodanig. 

3 .. · (1) Eene vordering als in artikel 2 be
doeld geschiedt bij brief, telegram of monde
linge aanzegging door Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid eri Handel of door den
geb.e, die daartoe door dien Mm:ister zal worden 
aangewezen ; van eene mondelinge aanzegging 
wordt een proces-verbaal opgemaakt door 
·dengene, wieil. de aanzegging der vordering 
door Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel werd opgedragen. Bij iedere vorde
ring worden vermeld de plaats waar en de tijd 
waarop de beschikbaarstelling wo:rdt verlangd. 

(2) De brief, het telegram. of de monde
•linge aanzegging worden gericht hetzij tot den 
eigenaar van het vaartuig, hetzij tot den schip
per of dengene die den schipper vervangt. 

4. Door eene vordering als in· artiikel 2 be
doeld, vervallen, zonder eenige verylichting 
tot schadevergoeding, de bevrachtingsover
e.enkomsten en andere tot het vaart\ig betrek-

kelijke overeenkomsten, welke gedurende,.deii 
waarvoor de beschikbaarstelling wordt ge

vorderd, • zouden · moeten worden uitgcvoerd; 
voor zoove; ten gevolge der vordering die ·uit
v:oe.ring niet mogelijk is. 

5. (1) Het bedrag van de vergoeding voor 
de beschikbaarstclling wordt zoo mogelijk in·, 
der minne gevonden· met inachtneming van de 
voorschriften krachtens artikel l gesteld. 

(2)" Bij gebreke van minnelijkc overeen- · 
stemming omtrent het bedrag der vergoeding, 
zal · deze met inachtneming der voorschriften 
in artikel 1 door twee schatters, elk afzonder
lijk worden geschat ; het gemiddelde van die 
twee schattingen wordt met inachtneming van 
het bepaalde in het vierde lid van dit artikel 
door de zorg van den Minister va.n Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan den rechthcbbende· 
uitgekeerd. De schatters worden aangewezcn 
door den President der rechtbank van het arron
dissement, waar de vordering heeft plaats gehad. 

(3) Door de toepassing van het 2cle lid van 
·dit artikel wordt de verplichting om onverwijld 
aan eene vordering te voldoen, niet opgeschort, 

(4) Het bedrag der uit te keeren vergoeding 
wordt verminderd met de kosten, vallende op 
het gebruik, de bevrachting of het voeren van 
het vaartuig overeenkomsUg het doe! der vor
dering, voor zoover de rechthebbende op de 
vergoeding die kosten niet voor zijne rekening 
neemt. 

6_: (.1) Onze Minister van ·Landbouw, Nij-' 
verheid en Handel is bevoegd bij overtreding 
van een vilorschrift als bedoeld bij artikel 1, 
den overtreder het recht te ontzeggen zijn,vaar
tuig voor het vervoer van goederen te gebruiken 
of te doen gebruiken. 

(2) Hij die zijn vaartuig voor het vervocr 
van goederen gebruikt of doet gebruiken nadat 
hem daartoe overeenkomstig het bepaalde .in 
bet voorgaande lid van dit artikel door den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
het recht is ontzegd, wordt gestraft met een 
hechtenis van ·ten hoogste zes maanden of een 
geldboete van ten hoogste f 5000. 

(3) Hij die opzettelijk een antler beweegt· 
tot het sluiten eener overeenkomst ten aanzien 
van het gebruik of de bevraohting van cen vaar
tuig op andere voorwaarden dan door den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
zijn toegestaan, wordt gestraft met een ,gevan
genisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste f 5000. · 

7. ( 1) , Dcgene, tot wien eene · vordering 
wqrdt gericht als bedoeld in artikel .2 en die 
daaraan opzettelijk niet voldoet, wordt ge-
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straft met een gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of een geldboete van ten hoogste 
f 10,000. 

(2) Hij, die de beschikbaarstelling of het 
gebruik van een vaartuig overeenkomstig ·een 
vordering, als bedoeld in artikel 2 opzettelijk 
belet, bele=ert of verijdelt, wordt gestraft 
met een gevangenisstraf van. ten hoogste een 
jaar of een geldboete van ten hoogste f 10,000. 

8. ( 1) De feiten in deze wet strafbaar gesteld 
worden beschouwd als misdrijven, met uitzon• 
dering van dat, genoemd in art~lrnl 6, 2de lid. 

(2) Voor de toepassing van deze wet_ worden, 
wanneer een vaartuig in eigendom toebehoort 
aan eene naamlooze vennootschap, eene coi:ipe
ratie of andere rechtspersoonlijkheid hebbende 
vereeniging, als eigenaars daarvan beschouwd 
elk der leden van het bestuur. 

-9. (1) Met het opsporen van de foiten, bij 
deze wet strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij 
artikel 8 van het W etboek van Strafvordering 
aangewezen personen, belast de ambtenaren, 
door den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel aangewezen ingevolge het bepaalde 
in artikel 19 der Distributiewet 1916. 

(2) Indien een vaartuig niet wordt beschik
baar gesteld of gebruikt overeenkomstig eene, 
vordering als bedoeld in artikel 2, is Onze Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
of degene die daartoe <ioor hem .zal worden aan
gewezen, bevoegd de- noodige maatregelen te 
U:emen, dat h~t' vaartuig 6vereenkomstig die 
vordering zal worden beschikbaar gesteld of 
.gebruikt; hij kan daartoe de hulp inroepen van 
de gewapende- burgerlijke of militaire macht ; 

. deze zijn verplicht daaraan onverwijld te vol
doen. 

10. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van,,Binnenscheepvaartwet'\ metver
melding van den jaargang van het Staatsblad, 
waarin deze wet is geplaatst. 

11. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

12. Deze wet vervalt ze~ maanden na den 
dag, . waarop door Ons, den Raad van State 
gehoord, zal zijn verklaard, dat de tegenwoor
dige omstandigheden ten opzichte van het ver
.voer van goederen te water hebben opgehouden' 
te bestaan. 

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

ber 1~18. 
WILHELMINA. 

De 11J in. van Landbouw, N ijverheid en H awlel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

(Uitgeg. 18 Dec . . 1918.) 

7 December .1918. WET, houdende aanvulling 
en verhooging van.de begrooting van ont
vangsten.en uitgaven van het Weduwen
en Weezenfonds voor burgerlijke. ambte-, 
naren voor het dienstjaar 1918. S. 775. 

7 December 1918. WET, houdende verhooging 
van de begrooting van · ontvangsten en 
uitgaven .van -het Pensioenfonds voor de 
gemeente-ambtenaren voor het dienstjaar 
1918. s .. 776.' 

7 December 1918. Wjj:T, houdende regeling. 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen-' en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren voor het jaar l!il9. S. 7i'i. 

0

Bij art. 1 dezer wet wordt de ·begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aanvangstraktemcn
ten van den directeur en van de 
ambtenaren en bedienden, toe
lage aan den kamerbewaarder
concierge als -abonnement voor 
het schoonhouden der lokalen, 
belooning van een vaste-knecht 
voor het stoken en onderhouden 
van den lieetwaterverwarmings
ketel, benevens belooningeii. voor 
schrijf- en· rekenwerk van tijde-
lijk bij het fonds werkzaam ge
stelde personen . . . . . . . f 

·Art. Ibis. Traktementsverhoo
gingen in den thans bekleeden 
rang in vorige_ •Jaren toegekend 
en krachtens de periodieke trak
tementsregeling nog toe te ken-
nen in den. loop van het begroo-
tingsjaar aan .den. directeur en· 
aan de verder in artikel I bedoel-
de ambtenaren en bedienden . . 

Art. II. Bureel- en lokaalbe
hoeften, drukwerk en aankoop 
van boeken ........ . 

Art'. III. Toelagen en presen
tiegelden voor commissarissen . 

Art. IV. Reis- en.verblijfkosten 
van commissarissen, van. den 
direct~ur en van de ambtenaren 
-en bedienden . . . . . . . . . 

Art .. V. Aandeel.'.'van het We
duwen- · en W eez~rifonds ;oor 
burgerlijke ambtenJren in de toe-
lagen en presentiegelden van de 
led.en van den Burgerlijken Pen-
sioenraad ..... . 

Art. VI.. Onderhoud, assuran-

64,073.34 

9,835.83 

15,000.-

2,400.-

i00.-

950 .. -
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tiepremie en bewakingskosten , 
·door de gemeentebrandweer van 
·het gebouw, waarin de bureelen 
zijn gevestigd en onderhoud van 
den tuin achter dat gebouw, be
nevens toelage van een bouwkun
dige, belast met het toezicht over 
het gebouw . . . . . . . . .. f 4,000.-

Art. VII. Pensioenen van we
duwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren en van Rijkswerk
lieden over 1919 en afgesloten 

· .diern,tjaren . . . . . . . . . 2,200,000.-
Art. VIII. Pensioenen van we

<luwen en weezen van onderwi,l
zers en van leeraren aan bijzon
dere gymnasia en aan bijzondere 
hoogere burgerscholen over 1919 
en afgesloten dienstjaren . . . 760,000.-

Art. IX. Aankoop van inschrij
vingen op de Grootboeken van de 
N ationale Schuld, van effecten en 
van andere geldswaardige p~pie
ren, beleggingen in scliuldvorde
ringen door hypotheek of door 
onderpand van effecten gewaar
borgd, alsmede alle met <lien aan
koop en die beleggingen in ver-
band staande uitgaven 5,842,762.83 

Art. X. Restitutie van inge
houden bijdragen, bedoeld bij het 
5de lid van artikel 17 der Wedu
wenwet voor de_ ambtenaren 1890 
en bij het 8ste lid van artikel -~l 
der vVeduwenwet voor de onder
wijzers 1905 en de artikelen 3 en 
27 der W eduwenwet voor de 
Rijkswerklieden 1914 . . . . . 8,000.-

Art. XI. Aankoop van percee
len, welke het gebouw van het 
fonds belenden en verbouwing 
va.n een of meer dier perceelen 
tot uitbreiding van de .bureau's, 
alsmede alle met den aankoop en 
de verbouwing in verband staan-
de uitgaven . . . . . . _ . . 50,000.-

Art. XII. Onv.oorziene uit-
gaven ... 6,000.-

en alzoo tot een bedrag van f 8,963,722.

Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 
tot dekking, overschriiving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

7 December 1918. WET, ho11,dende aanvulling 
van de begrooting der uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der land
macht voor het dienstjaar 1918. S. 778 .. 

7 December 1918. WET, houdende aanvulling 
van · de begrooting der uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der zeemacht 
voor het dienstjaar 1918. s.· 779._ 

7 December 1918. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds· voor militairen 
en gepensionneerde militairen der land
macht voor het dienstjaar 1919. , S. 780. 

Bi,1 art. 1 dezer wet wordt ,de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aandeel van het fonds in de aan
vangstraktementen van ambtenaren van de 
afdeeling Pensioenen van het Departement v'an 
Financien . . . . . . . . . . . . f 1,200 

Art. Ibis. Aandeel van het fonds. in de 
periodieke traktementsverhoogingen in het 
vorige jaar toegekend en in den loop van het 
·begrootingsjaar nog toe te kennen aan de in 
artikel I bedoelde ambtenaren . . . f 410 

Art. II. Bureelbehoeften en· druk-
werk . . . . . . . . . . . . . . 500 

Art. III. Pensioenen van weduwen en 
weezen van militairen, en - gepensionneerde 
militairen der landmacht ov~r 1919 en .afge
sloten dienstjaren ·. . . . . . . . f 65,000 

Art. IV. Aankoop van· geldswaardige pa
/ pieren, beleggingen in schuldvorderingen door 
·hypotheek gewaarborgd, alsmede alle met dien 
aankoop en die beleggingen in verband staande 
uitgaven . . . . . . . . . . . . . f 397,390 

Art. V. Onvoorziene uitgaven . . 1,000 
en alzoo tot een bedrag van f 465,500. 
Bij de arti. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

7 December 1918. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven -y:__an het 
Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der zeemacht 
voor het dienstjaar 1919. S. 781. · 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting _ 
vastgesteld als volgt : 

· Art. I. Aandeel van het fonds in d_e aari
vangstraktementen van ambtenaren van de 

_ afdeeling Pensioenen van het Departement van 
Financien . . . . . . . . · . . f 1,200 

Art. Ibis. A"andeel van het foncts in de 



683 7 D_ECEMBER. 1918 

periodieke traktementsverhoogingen in . vorige 
jaren toegekend en i~ den loop van het begroo
tingsJaar nog ·toe te kennen aan de in artikel I 
bedoelde ambtenaren . . . . . . . f 410 

Art. II. Bureelbehoeften en druk-
werk . . . : . . . . . . . . . . f 500 

Art. · III. Pensioenen va~ weduwen en 
weezen van militairen en ·gepensionneerde mili-. 
tairen der zeemacht over 1919 en afgesloten 
<lienstjaren . . . . . . . . f 50,000 

Art. IV. Aankoop van geldswaardige pa
pieren, beleggingen in schuldvorderingen door 
hypotheek gewaarborgd, alsmede alle met dien 
aankoop en die beleggingen in verband staande 
uitgaven . . . . . . . . . . . . £ 253,190 

Art. V. Onvoorziene uitgaven . . 1,000 
en alzoo tot een bedrag van f 306,300. 
Bij <le artt. :l, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijvmg .en betallng van 
onvoorziene uitgaven .geregeld. 

7 December 1918 .. WET,· tot riadere vaststel
ling van het bedrag, waarvoor zilverbons 
kunnen worden ·uitgegeven. en aanvulling 
der wet van 6 Augustus 1914 (Staatsblad 
no. 377). :-. 781. 

WrJ WILHELMINA, EN7, .... doen te weten : 
Alzoo i.Vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken, het, bij de wet 
van 25 Julil918 (Staatsbladno. 476), vastgestelde 
bedrag, waarvoor zilverbons kunnen warden 
uitgegeven, te verhoogen, en de wet van 6 Au-

. gustus 1914 (Staatsblad :U.0 • 377) aan te vullen; 
Zoo is h~t, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1_. Het gezamenlijk bedrag, waarvoor 

op den voet en volgens de bepalingen overigens 
van de wet van 6 Augustus 1914 (Staatsblad 

· n°. 377), muntpapier, onder de benaming van 
zilverbons wordt uitgegeven , wordt vastge
steld op ten hoogste f 100,000,000. 

2. .In artikel 6 der wet van den 6 .Augustus 
1914 (Staatsblad n°.. 377) wordt na ,,overge
bracht" de volgende ,zin ingevoegd : 

,,Voor de overbrenging worden de ingetrok
ken zilverbons, op eene <:loor Onzen Minister. 
van Financien aan te geven en in de Staats- · 
courant bekend te· maken wijze, van eeii~ ken
teeken van onwaarde voorzien. 

3. Deze wet treedt in werking met den dag na 
dien harer afkondiging. 
· Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-.Gravenhage, den 7den Decem
ber 1918. 

WILHELMINA. 
De lYiinister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 18 Dec. 1918.) 

7 December 1918. WET, tot wijziging en ver
hooging van ·de begrooting van uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) voor 
het dienstjaar 1917. S. 783. 

'J December 1918. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Pensioenfonds voor · de gemeente-ambte
naren voor het jaar 1919. S. 784.· 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrootiing 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Uitkeering ad f 1,580 aan het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenll,ren wegens huur en vergoeding van 
kosten van verwarming, verlichting en sohoon
b,ouden, ·van lokalen bij het Pensioenfonds voor 
de gemeente-ambtenaren in gebruik en van 
bureel- en lokaalbehoeften en drukwerk f 6,580. 

Art.' II. Vergoeding aa:ri. het we
duwen- en weezenfonds voor burger
lijke ambtenaren voor een deel der 
bezoldiging van al)lbtenaren van-dat _ 
fonds, die mede arbeid verrichten 
voor het Pensioerifonds voor de ge-
gemeente-ambtenaren . . . . . . 181215 

Art. III. Toelagen en presentie-
gelden voor commissarissen 2,000 · 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den direc
teur en van de ambtenaren en be-
dienden . . . . . . . . . . . . 800 

Art. V. Vergoeding aan· het Rijk 
voor uitbreiding van het ambtena
renpersoneel aan het Departement 
van Financien· in verband met de, 
invoering van ·de pensioenwetten .· 
voor. de gemeente-ambtenaren . . 3,725 

Art. VI. Kosten van tijdelijke 
hulp, schrijfloonen en kosten van 
controle op sc,hrijfwerk (Departe-
ment van Financien) . . . . . . 12,000 

Art. VII. Bureel- en- lokaalbe-
hoeften en drukwerk (Departement 
van Financien) . . . . . . . . 1,800 

Art. VIII. Toelagen en presentie
gelden van de leden van den Pen
sioenraad voor de gemeente-ambte
naren, alsmede reis-. en verblijfkos-
ten van die leden . . . . . . . 2,000 

Art. IX. Pensioenen van gemeerf
te-ambtenaren; daaronder begrepen . 
toelagen aah gemeente-ambtenaren, 
ontslagen om een der redenen, ge-
noemd in ~rtikel 7, eerste lid, der 
Pensioenwet voor de gemeente-
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. ambtenaren 1913 en. uitkeeringen 
aan veroordeelde gepensionneerden 
'.bij ontslag uit de gevangenis 0£ 
Rijkswerkiru:ichting over 1919 en 
a.fgesloten dienstjaren . . . . . . ~ 1,950,000 

Art. X. Pensioenen van weduwen 
.en weezen van gemeente-ambte
naren, daaronder begrepen . uit
keeringen aan veroordeelde gepen
sionneerden bij ontslag uit de ge
va.ngenis of Rijkswerkinrichting over 
1919 en afgesloten dienstjaren .. _ 600,000 

Art. XI. Aankoop van inschrij
:v:ingen op de Grootboeken van de 
Nationale Schuld, van effecten en 
van andere geldswaardige papieren, 
:beleggingen in schuldvorderingen, 
door hypotheek gewaarborgd, als
mede alle met dien aankoop en die 
beleggingen· in verband staande 
uitgaven . . . . . · . .- . . . '. . 3,515,380 

Art. XII. Kosten van genees
kundig onderzoek van gemeente
ambtenaren of gewezen gemeente-
ambtenaren . . . . . . .· . . . 9,000 

Art. XIII. Teruggave aan de ge
meenten van betaalde pensioensbij
dragen, bedoeld bij de artikelen 41, 
42, 481 der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 300 

Art. XIV, Teruggave aan de ge
meenten of aan de gepensionneerden 
van betaalde. bijdragen voor we• 
duwen-_ en weezenpensioen, bedoeld 
bij de artikelen 34 en 35 van de We
duwenwet voor de gemeente-ambte-
naren 1913 . . . . • . . . . 100 

Art. XV·. Vergoedingen aan het 
Rijk op_ grond van artikel 18 der· 
Burgerlijke Pensioenwet. l(i,000 

Art. ·XVI. Vergoedinge~ aan het 
Rijk op grond van _ artikel 46 der 
Pensioenwet voor .de bijzondere 
leeraren 1913- . . . . .. 100 

Art. XVII. Onvoorziene uitgaven 10,000. 

en alzoo tot een bedrag van . . 
0

f 6,147,000 
Bij artt. 2, 3 en 4 worde11 ue micltlelen. 

tot dekking, overschrijving en betuling van 
onvoorniene uitgaven geregeld. 

7 December 1918. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het negende hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor· het dienstjaar 
1918. t:. 785. 

Bij d.eze wet wordteennieuw artikel iugelas~ht. 
Tengevolge hiervan w~rdt h~t, totaal · der 

IITde afdeeling, alsmede het eindcjjfer' van 
genoemd. hoofdstuk i-erhooyd met· f :!,000·,000. 

7 December 1918. vVET, _ houdende _verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van verbouwing van den spoor
weg S~eek-Bolsward. S. 786·. 

7 December 1918. 1VET, tot verzekering van 
de dienstvaardigheid van spoorwegen, 
waarop uitsluitend met beperkte snelheid 
wordt vervoerd, in de . b_uitengewone 
omstandigheclen, S. 787. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... _doen te weten: 
Alzoo Wjj in overweging genornen _ hebben, 

dat in de tegenwoordige buitengewone ornstan
digheden de dienstvaardigheid van spoor
wegen, waarop _ uitsluitend met beperkte sncl
heid wordt vervo.erd, client te worden ver
zekerd; 

Zoo is" het, dat Wij, den Raad yap State, enz. 
Art. 1, In geval van. oorlog of oorlogsge-· 

vaar, alsmede zoolang niet door Ons is verklaa~d, 
dat, met betrekking tot deie wet de. door den, 
oorlog of het oo~logsgevaar _veroorzaakte . 
bijzondere omstandigheden hebben opgehouden 
te bestaan, is Onze Minister van Waterstaat 
ten aanzien van spoorwegen, wa.arop uitslui
tend- met beperkte snelheid wordt vervoerd, 
bevoegd: 

a. den ondernemers of den bestuurders 
te vetbieclen iets te verrichten, waardoor de 
dienstvaardigheid van den spoorweg vermindercl 
zoucle kunnen worden ; · 

b. op den spoorweg -van toepassing te ver
klaren artikel 50 en in verband daarmede arti
kel 51 der wet van 9 April 1875 (Staatsblrul 

.n°. 67), het laatst gewijzigd bij de wet van 9 
Juli 19lq (Staatsblad n°. 321). 
_ 2. (1) Overtreding van een verbocl als be-doeld 
bij artikel 1, letter a, wordt gestraft met, 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten J:toogste tien duizend gulden: 

(2) De bij het vorig lid strafbaar gestelde 
feiten .. worden beschomvd als overtr_edingen. 

3. ( 1) Met het opsporen van de bij deze 
wet ~trafbaar gestelde feiten zijn, behalve de 
bij artikel 8 va~. het Wetboek van Strafvor
dering aangeweien ambt_enaren, belast _ de 
marechaussee, alle ambtenaren der Rijks
en gemeentepolitie, alsmede 'cle personen tot 
uitoefe!llllg van het toezicht op de spoorweg
diensten door Ons aangewezen. 

· (2) Deze laatsten . zijn bevoegd, desnoods 
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bijgestaan door de ainbtenaren der 'Rijks- en 
gemeentepolitie eff op kosten der overtreders, 
te beletten of ongedaan te maken hetge!ln is 
yerricht in strijd met een verbod, a\s: bedoeld 
bij artikel l, letter a ; spoedeischende gevallen 
uitgezonderd, geschiedt dit niet dan nadat de 
belanghebbende schriftelijk is gewaarschuwd. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na_ dien harer afkondiging. 

Lasten ~n bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den De

cember 1918. · 
WILHELMINA.· 

De bf inister van W aterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
( Uitgeg. 23 Dec. 1918.) 

7 Decem_bei- 1918. WET, houdende nadere bij
zondere maatregelen ten opzichte van 
de Kamers van arbeid met het oog op de 
tegenwoordige _ buiteI1gewone omstandig-
heden. S. 788. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ..•. doen te weten: 
Alzoo Wij in _overweging genomeli hebben, 

dat het wenschelijk is met het oog op de tegen
woordige buitengewone omstantligheden na
dere maatregelen te nemen ten opzichte van 
de Kamers van arbeid ; 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art._ 1. Bij de in het jaar 1919 of een der vol

gende jaren ter verkiezing te houden stem
mingen en herstemmingan, kunnen behalve zij, 
. die op grand van artikel 8 der wet op· de 
_Kamers van arbeid verkiesbaar zijn, ook tot 
leden._ eener Kamer van arbeid woi-q.en ge'
kozen zij, _ die niet aan a;lle in dat artikel ge
stelde eischen voldoen, maar in het jaar 1918 
of een der volgende jaren verkiesbaar waren, 
mits zij nog ingezetenen des Rijks en Neder· 
landers zijn en niet ove.reenkomstig het-derde 
lid ·van artikel 8 der wet op de Kamers van 
arbeid zijn uitgesloten. 

2:. Op de in het jaar 1919 of een der vqlgende 
jaren vast te stellen kiezerslijsten voor eene 
Kamer van arbeid zull~n warden geplaatst, be
halve de namen uer personen, me daarop 
volgens de bestaande bepalingen moeten war
den georacm;, ue namen van hen, die voor
komen op de ten aanzien van die Kamer in 
het jaar, voorafgaand~ aan dat, waarin de 
kiezerslijsten -Worden. vastgesteld. vastgestelde 
en in dat jaar niet meer voor wijziging vatbare 
kiezerslijsten, mits faatstbedoelde personen : 
. a. hun verla_ngen om gedurende een bepaald 

jaar · op een . kiezerslijst. te warden e:enlaatst 
aan Burgemeester en ·W ethouders der gemeente, 
waar zij in het voorafgaaI1de jaar op de kiezers-

_ lijst zijn geplaatst, kenbaar maken op de wijze 
en--binnen een termijn, door Onzen Minister van 
Landbouw, lifijverheid en Handel bepaald ; 

b. tijdens het vaststellen der kiezerslijsten 
nog ingezetenen des Rijks en Nederlanders 
zijn en niet blijkt, dat zij overeenkomstig het 
tweede lid. van artikel 14 der wet op de Kamers· 
van arbeid zijn. uitgesloten. 

Art. 3. Indien tengevolge van de tegen
woortlige · buitengewone omstantligheden het 
houden van eene verkiezing ter vervanging 
van leden eener Kamer van arbeid, die perio
tliek aftreden, niet gewens~ht blijkt, kan Onze 
Minister van La.ndbouw, Nijverheid· en Handel 
den tijd, waarvoor de periodiek aftredende 
leden- dier Kamer zijn benoemd, verlengen. 

Art. 4. Onze Minister van Landbouw, Nij- _ 
verheid en Handel is bevoegd om, zoo noodig 
in afwijking van de bestaande bepalingen, 
voorschriften vast te stellen, die ter uitvoering 
van het in de voorafgaande artikelen bepaalde 
mochten worden vereischt. 

Art. 5. De -wet van 16 December 1916 
(Staatsbl~ n°. 553) wordt ingetrokken. 

Art. 6. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag harer afkontliging. 

7. Zoodra de omstandigheden, welke aan
leiding gegeven hebben tot vaststelling van 
deze wet, hebben opgehouden te bestaan, za.l 
aa.n de Staten-Generaal een voorstel van wet 
worden gedaan, waarbij de intrekking van 
deze wet· wordt geregeld . 
- La.sten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den De
cember 1918. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, · AALBERSE. 

De Minister van Landbouw, Nijverhe/rl en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

(Uitgeg. 17 Dec. 1918.) 

7 Decembe,- 1918. WET, houdende ·verlen
ging van den termijn, binnen welken wij
ziging van de , begrootipgen . van N eder
landsch-1 ndie voor de jaren 1917 en 1918 
mogelijk is. S. 78!l. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. -.. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen -hebben, 

dat het wenschelijk is de mogelijkheid te openen 
om de begrootingen van Nederlandsch-Intlie 
voor de jaren 19i7 en 1918 na afloop van den· 
termijri bedo~ld in het laatste lid van artikel 
13 der Indische Comptabiliteitswet (Neder
Zandsch Staatsblad 1895, n°; 145; Indisch Staats
blad 1895, .n°. 225) te wijzigen; -

Zoo is ,!iet, dat Wij, µen Raad van State, enz 
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Art .. 1. Indien eene wet tot wijziging van d~ 
begrooting van Nederlandsch-Indie voor een 
der jaren 1917 of.1918 tot stand komt na den 
laatsten dag, waarop de dienst ingevolge het 
laatste lid van artlkel 13 der Indische Comp
tabiliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1895, 
n°. 145·; Indisch St~atsblad 1895, n°. 225) 
geopend blijft, wordt zij geacht op dien dag 
:jn werking te zijn getreden. 

2. Deze ,vet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

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

cember 1918. 
WILHELMINA. 

De Jl.linister van Kolonien, IDENllURG. 

(Uitge,g. 30 Dec. 1918.) 

7 De~ember 1918. WET, houdende aanvulling 
van de Surinaamsche. Comptabiliteitswet. 
8. 7110. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Surinaamsche Comp-
tabiliteitswet aan te vullen ; - · 

Zoo i~ het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art 1. In de Surinaamsche Comptabiliteits

wet (Staatsblad i910, n°.-315; Gouvernementsblad 
n°. 86), gewijzigd en aangevuld bij de wet vari 21 
.December 1914 (Staatsblad, n°. 586.; Gouver
nementsblad 1915, n°. 8); wordt na artikel 6 
ingelascht : 

Art. 6a. Indien eene wijziging van de be
grooting tot stand komt na den laatsten dag, 
waarop de dienst ingevolge het laatste lid 
van artikel 6 geopend blijft, wordt zij geacht 
op dien dag in werking te zijn getreden. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van "den dag na dien' harer afkondiging. · 
1 

Lasten ·. en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Decem

ber 1918. 
WI_LHELMINA .. 

De Minister van Kolonien, lDENBURG. 

(Uitgeg. 27 Dec. 1918.) 

7 December 1918. WET, houdende aanvulling 
van de Cura9aosche Comptabiliteitswet. 
8. i91,- ' 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomeh hebben, 

dat het wenschelijk is de Cura9aosche Comp
. tabiliteitswet aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art .. 1. In de Cura9aosche Comptabiliteits

. "lfet (Staatsblad 1910, n°. 316; Publicatieblad 

n°. 63), gewijzigd_ en aangevuld bij de wet-van 
21 December 1914 (Staatsblad n°. 587 ; Publi
catieblad 1915, n°. 8), wordt na artikel 6 in
gelascht : · · · 

Art. 6a. Lndien eene wijziging .van de be
grooting tot stand komt na den laatsten d~g, 
waarop de diienst ingevolge het -laatste lid 
van artikel 6 geopend blijft, wordt zij geacht 
op dien dag in werking te zijn getreden. 

2. Deze wet treedt in_ werking met ingang 
van den dag na dien harei.: -afkondiging. 

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

ber 1918. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, lDENBURG. 

(Uitgeg. 27 Dec. 1918.) 

7 December 1918. WET, houdende aanvulling 
en verhooging van het derde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1917. :-:. ;9:!. -

Bij deze wet wordt een artikel ingevoeg_d. -
Terigevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

der IIlde afd,eeling als het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 30.000 .. · 

7 December 1918. 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 gestichten, 
zobals die laatatelijk is gewijzigd bij wet 
van 7 April 1911 (Staatsblad_ n°. 107). 
s. 793. 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken van eene 
wijziging der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad 
n°.' 3) tot aanwijzing der gestichten, waar 
hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis ·wordt. 
ondergaan, en van aanverwante gestichten, 
z~oals die thans, na verschillende wijzigingen, 
laatstelijk bij wet van 7 April-1911 (Staatsblad 
n°. 107), lnidt 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 7," 1 °. en 2°;, van voor

melde wet van 3 J anuari 1884, wordt voor 
,,Gorinchem" gelezen ,,Rotterdam". , 

2. -In artikel 8, tweede lid, van voormelde wet 
van 3 Januai:i 1884, wordt voqr ;,Oegstgeest'.' 
gelezen ,,Gorinchem". 

3. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 
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Laf,\ten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Decem

b~r 1918. 

WILHELMINA. 

De Minister . vim J ustitie, HEEMSKEBK. 

(Uitgeg. 14 Dec. 1918.) 

7 December 1918. WET, tot verlenging van 
de termijnen voor de afsluiting der Staats
begrooting over 1917 en de inzending der 
rekeningen. ~- 79-1: 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomep. hebben, 

Gegeven te_ 's-Gravenhage, den 7den De
cember 1918. 

I WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog,. Ar.TING VON GEUSAU. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
· ( Uitgeg. 17 Dec. 1918.) 

9 December 1918. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870. (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. ,185). :-:. 795. 

dat ten gevolge van de nog steeds voortdureride 9 December 1918. BESLUIT, houdende wijzi-
buitengewone omstandigheden de verant- gig van het reglement voor den dienst 
woordingsstukken wegens de uitgaven, die ten der Rijkstelegraaf, vastgesteld bij Koni~k-
laste van het dienstjaar 1917 bij de staven, lijk besluit van 29 November 1916 (Staa'ts-
korpsen en onderdeelen van de landmacht blad n°. 5ljl) en gewijzigd bij dat· van 31 
zijn gedaan, niet tijdig genoeg bij het Depar- Mei 1918 (Staatsblad n°. 304). S. '.796. 
tement van Oorlog zijn ingekomen en bij de WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Algemeene Rekenkamer ki.nnen worden over- Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
gebracht om- de daarmede verband houdende (Staatsblad n°. 7); 
begrootingen over ·dat dienstjaar, overeen- ·Op de voordracht van Onzen i"1inister van 
komstig de bestaande wettelijke voorschriften Waterstaat van· 26 October 1918, n°. 7, Af
op den laatsten :Oecember van het jaar 1918 deeling Posterijen en Telegrafie; 
te kunnen afsluiten.; Den (Raad van State gehoord (advies van 

Zoo is het, dat Wij, den Raad va,n State, ·enz. 19 November 1918, n°. 24) ; 
Art. 1. Met afwijking van het bepaalde bij Gezien het nader rapport van voornoemden 

artikel 31.der wet van 5 October 1841 (Staats- Minister van 4 December 1918, n°. 56, Afdee
blad n°. 40), zal de Algemeene Rekenkamer ling Posterijen en Telegrafie; 
de begrootingen over het dienstjaar 1917 in Hebben goedgevonden en verstaan te bepale:n: 
hare registers afsluiten op een nader door Ons Art. 1. In artikel 10, sub i, van het reg-
te bepalen tijdstip, doch uiterlijk op den laat- lement voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
sten December 1919, nadat _geboekt zijn alle vastgesteld bij Ons besluit van 29 November. 
stukken van uitgaaf, welke nog tot aan het 1916 (Staatsblad n°. 518) en gewijzigd bij dat 
tijdstip der afsluiting bij haar zijn ingekomen, van 31 Mei 1918. (Staatsblad n°. 304) wordt na 
zullende mitsdien na gemeld tijdstip daarop ,,verzocht", opgenomen: ,,van den procureur
geenerlei uitgaaf meer worden toegelaten. ·generaal van den Hoogen Raad d~r N~der-

2. . Met afwijking van het bepaalde bij de landen." · · 
artikelen 37 en 38 van voormelde wet zal, 2. In sub k van bovengenoemd artikel 10 
voor wat het dienstjaar 1917 betreft, bij de wordt het woord ,,alsmede" doorgehaa!d en 
Algemeene Rekenkamer worden overgebracht : wordt, met vervanging van de puntkomma 

a. de tweede rekening van ontvangst en • door eene ko=a, aan het slot toegevoegt.!. : 
uitgaven der verschillende Departementen ,,telegramme~, betreffende den wa.terstand, 
van Algemeen Bestuur, betrekking hebbende aangeboden door den sluismeester der Noord
op het tweede en het derde ja.ar, dat de begroo- zeesluizen te IJmuiden, alsmede telegrammen 
ting over gemeld dienstjaar zal openstaa.n, verzonden door waterschaps- of polderbesturen 
uiterlijk binnen drie maanden na het tljdstip, of door de voorzitters dier besturen, in geval 

· waarop die begrooting overeenkomstig _artikel van watersnood of dergelijke algemeene on-
1 dezer wet wordt afgesloten; heilen ;" , 

b. de rekening, bedoeld bij artikel 126 3. In sub l van bovengenoemd artikel 10 
van de Grondwet, binnen zes maanden na. wordt · het woord ,,alsmede" doorgeha.ald en 
evenbedo_eld tijdstip van afsluiting. wordt, met vervanging van de puntkomma. 

La.sten en bevelen,. enz. d_oor eene komma, aa.n het slot toegevoegd : 
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,;alsmede stormwaarschuwingstelegrammen ;" 
4. Tusschen het voorlaatste en laatste lid 

van artikel 19 van bovengenoemd· reglement 
wordt het navolgende opgenomen : 

,,De kusttaks van de Rijkskust.stations is 
niet verschuldigd · voor telegrammen, welke 
la,ngs radiotelegrafischen weg alleen tusschen 
die stations en- de Nederlandsche lichtschepen 
worden gewisseld". 

5. De laatste twee volzinnen van artikel 
27 van bovengenoemd reglement warden ge
lezen als volgt : 

,,Indien het telegram gedurende- twee en 
veertig· <la.gen onbestelbaar blijft, warden de 
gestorte , antwoordkosten, voor zoover z:ij 
ten minste vijftig cent bedragen, ambtshalve 
aan .den afzender terugbetaald'." 

,,Nochtans kunnen de gestorte antwoord
kosten van een· onbestelbaar telegr,i,m, 
voor het verstrijken van <lien term:ijn, a.an den 
afzender, op zijn verzoek warden ter-ugbetaald." 

6. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin . het is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, · hetwelk in het 
Staatsblad · zal warden gepla.atst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 9den Decembe~ 1918. 
WILHELMINA. 

De .Minister van W aterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
(Uitgeg. 11 Jan. 1919.) 

10 December 1918. BESLUIT tot· wijziging 
van artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 16 October 1917, n°. 37 (tijdstip van 
ingang der verhooging van de voorloopig~. 
bezoldiging van Indische rechterl:ijke amb
tenaren). S. 71!7. 

\VIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen· Minister van 

Kolonien van 4 November 1918, 9de Afdee
ling. no. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 November 1918, n°. 30) ;. • 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
varr Kolonien van 6- December 1918, 9de Af
deeling, n°. 39; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 2 van Ons besluit van 16 October 

1917, n°. 37 (Nederlandsch Staatsblad 1917,. 
11°. 604, Indisch Staatsblad 1918, n°. 60) wordt 
gelezen als volgt : 

De in het voorgaaii.d artikel vervatte nieuwe 

i lezing van artikel 5, eerste lid, is van toepas
sing teri aanzien van de Indische rechterlijke 
a.mbtenaren die op_ l Janua.ri 1917 nog eene 
aanvangsbezoldiging van f 250 's maands ge
noten, zoomede ·op hen die na <lien. datum op 
die bezoldiging werden werkzaam gesteld. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blail zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State 
en aan: de Algemeene Rekenkamer .. 
· 's-Gravenhage, den !Oden December 1918. 

WILHELMINA. 
De ,l1inister van Kolonien, lDENBURG_. 

( Uitgeg. 27 Dec. 1918.) 

11 December 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van het tijdstip van het in werking treden 
van eenige artikelen der Paardenwet 19i8-
(Staatsblail 11°. 419). S. 7\JS .. 

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

La.ndbouw, Nijverheid en Handel van 9 Decem
ber 1918, Directie vam den Landbouw, n°. 
15885, 2de Afdeeling ; • 

Gelet op artikel 48 der Paardenwet 1918 
(Staatsblad n°. 419) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : dat in het Koninklijk besluit 

van 24 Augustus 1918 (Staatsblail n°. 531) 
littera a wordt· gewijzigd a.ls volgt : 

de a.rtikelen 23, 37, 38, 39h, 42, 43 en 45 der 
Paardenwet 1918 (Staatsblail n°. 419) in werking · 
treden op 1 Januari 1919. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
·en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge-

• zonden a.an de Algemeene . Rekenkamer. 
's-Gravenhage, den llden December 1918. 

WILHELMINA. 
De.Minister van Landbouw, Nijverheiil en Handel, 

H. A. VAN· JJSSELSTEIJN; 
(Uitgeg .. 31 Dec. 1918.) 

12 December 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van het tijdstip · van inwerkingtreding 
van: 

a. de. Wet van 26 Juli 1918 (Staats
blail n°. 494), tot instelling eener bijzon
dere rechtspraak in Distributie- en andere · 
crisiszaken, en 

b. van het Reglement voor distributie
en andere crisiszaken. S. · 799. 

Bepaalil op 16 December 1918. 
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12 December 1918. -MISSIVE van den Minister 
van Land,bouw, Nijverheid en Handel aan 
de gemeentebesturen betreffende clistri
butie-rechtspraak. 

Ik heh de eer U mede te deelen dat binnen 
enkele dagen (I) de invoering kan word.en ver
wacht van de wet van 26 Juli 1918 (Staats
blad n°. 494), tot· instelling eener bijzondere 
rechtspraak in d,istributie- en andere crisis
zaken en den totuitvoeringdaarvan strekkenderi 
Algemeenen Maatregel van Bestuur ·van 21 
October 1918 (Staatsblad n°. 572.) 

Eene, met die ~vetgeving verband houdende, 
beschikking, doe ik U hierbij toekomen. 

Zij heeft ten d,oel aan een beroep op den 
rechter steeds een beroep op den onderge
teekentle te doen voorafgaan ; in een groot 
aantal beschikkingen ( distributieregelingen e. d.) 
werd zull{S reeds ui tdrukkelijk voorzien. Voor 
zoover tlit nog achterwege bleef wordt door 
ae onderwerpelijke beschikking vastgesteltl 
tlat ter zake iedere vermeend,e rechtskrenking 
de belanghebbende in eerste instantie · een 
beroep op den Minister van Landbouw,.Nijver
heid en Handel 

0

zal.
0

kunnen doen. 
. Ik maak van' deze gelegenheid gebruik Uwe 

bijzondere aandacht te vestigen op art.· 28 
van den vorengenoemden algemeenen maat
regel van bestuur, inhoud~nde de verplichting 
alle besluiten en weigeringen in de uitvoering 
der wetten, in· art. 8 van dien algemeenen 

. maatregel genoemd, met redenen te omkleeden; 
cl,e strekking van cl.at voorschrift zal U duide
lijk zijn bij overweging d,a.t een verzet tegen 
een overheidsmaatregel slechts mogelijk is bij 
volledige kennis van demotieven, welked,aaraan 
ten grondslag hebben gelegen. 

Ik verzoek U bij het geven van beslissungen 
. met den eisch deze -behoorlijk te formuleeren, 
nauwkeurig rekening te houden. 

De .Minister v. Landbouw, N. en H. heeft 
goedgevonden te \ bepalen : 

1. Alle besluiten e.d.; tege~ welke ingevolge. 
het bepaalde sub 2 dezer beschikking adnf 
nistratief beroep op den :Minister van Lancl
bouw, . Nijverheid en Handel openstaat,. be
hooren onverwi)ld ter kennis te worden ge
bracht van hen wie het aangaat eli- voor zoover 
deze bekend zijn'. 

2. Administratief ·beroep op den Minister 
van Land_bouw,- Nijverheid en Handel staat 
open tegerr : 

a. -de . besluiten, handelingen en weige
ringen om te besluiten of te handelen in de uit-

( l) 16 December 1918. 

1918, 

voering van de Distributiewet 1916, van de wet 
van .3 Augustus 1914 (Staatsbutd n°. 344), 
houdende verbod tot.nit- en vervoer van som
mige artikelen, van _de wet van 11 Maart 
1916 (Staatsblad n°. 127), tot" heffing van ver
goeding van kosten-voor afgifte van cousenten 
voor uitvoer, van de daarop, berustende rege
lingen en van het Konink4J'k besluit van 22 
December 1917 (Stad.tsblad n°. 726), houdende 
bepalingen ten-aanzien van het goederenver
keer met het ·buitenland, door de daarmede 
belaste organen genomen, verricht of uitge
sproken; 

b. de inbezitnemingen in de uitvoering 
van de wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad 
n°. 351), tot aanvulling -der Onteigeningswet 
ter voorkoming· · van vasthouding en prijsop
drijving van waren, door de daarmede bel~ste 
organen gedaan, alsmede over de vaststelling 
der schadeloosstelling, ingevolge deze wet 
of de Distributiewet 1916 verschuldigd ; 

c. de besluiten, handelingen en weigeringen , 
(om· te beslu.iten of te handelen), in de uit, 
•voering van' de Nood-Boschwet, 'van de wet 
van 23 JJ:ebruari 1918 (Staatsblad n°. 133), 
gelijk die is gewijzigd bij de wet .van 18 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 423), houdende liepalingen 
betreffende · het slachten· van dieren,- en van 
de daarop berustende regelingen door de daar
mede belaste organen genomen, verricht of 
u~tgesproken ; 
, d. de besluiten, handelingen en weigeringen 
(om te besluiten of te handelen), in de uit 
voering van · de Scheurwet 1918 (Staatsblad_ 
no. 503), en van de daarop berustende rege
lingen door de daarmede belaste orgai1en ge
nomen, verricht of uitgesproken. 

3. 'Het administratief beroep is aan geen 
fonnaliteit gebonden; voor het instellen · van 
het beroep zijn gee~ kosten verschuldigd. 

4. Het administratief beroep kan warden 
ingesteld doo~ ieder bijzonder persoon die of· 
ieder openbaar lichaam dat door ~et, aange
vallen besluit of de aangevallen handeling of 
weigering rechtstreeks in zijne belangen wordt 
getroffen. / · 

5. Het administratief beroep moet, voor 
zoover bij wet of beschikking daarvoor riiet 
een and.ere termijn is bepaald, worden ingesteld 
binnen eene maand, te rekenen van het aan
gevallen besluit of de aangev.alien handeling 
of de aangevallen weigering af. . . . , . I -

6. Indien een administratief beroep na 
afloop van den termijn sub •5 bepaald is inge
steld, wordt het verzuim van den .. termijn voor 
gedekt gehouden inits de klager ten genoegen _ 

44 
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van den .Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel aantoont het beroep zoo tijdig te 
hebben ingesteld als hij dit redelijkerwijs heeft 
kunnen · doen. 

12 ·December 1918. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

,,Wegmake'n" in dit art. is het doen 
· verdwijnen van voorwerpen in strijd met 
de verkeersbestemming, welke zij hebben 
ten tijde dat zulks geschiedt. 

Het Hof, een gebruik in strijd met de 
natuurl-i;jke · bestemming als kenmerk v;m 
,,wegmaken" in dit art. aailnemende, heeft 

aan die wetenschap _een verkeerde toe
passing gegeven. 

Cone!. 0. M.: of de goederen al-of niet 
hun bestemming krijgen, is voor ,,weg
maken" niet beslissend. Zoowel het ver
voederen aan dieren als het nuttigen door 
menschen is ,, wegrn akeri". Al of nie·t 
strafbaarheid daarvan. 

(Distributiewet 1916 arii. 15.) 

Voorzitter: 

Jhr. ·Mr. W. H. de Savornin Lohman. • 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, C. 0. Seg!li'S, 
Jhr. Rh. Feith iin Dr'. L. E. Visser. 

De ,Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 
te Arnhem, requirant van cassatie tegen eene 
beschikking van dat Gerechtshof_ van 18 Octo
ber 1918, waarbij in hooger beroep is goedge
keurd eene beschikking van de Arr.-Rechtbank 
te Tiel_ van 11 October 1918, bij welke de 
Fechtsingang tegen G. van E. enz., isgeweigud 
en verdachte buiten vervolging isgesteld; 

Conclusie van den Advocaat-Gdneraal Mr. 
Besier. 

Bij de bestreden beschikking is eene be
schikking der Arr.-Rechtb_ank te Tiel goedge: 
keurd, ' waarbij rechtsingang was geweigerd 
en de verdachte buiten vervolging was gesteld 
ter zake van het daarin aldus omsc~even feit : 
,,dat deze in of.omstreeks Juli 1918 teDreumel 
opzettelijk niet voor gebruik van· hemzelf of 
zijn gezin bestemde melk en eieren aan zijne 
varkens heeft vervoederd, althans heeft doen 
vervoederen". De beslissing van het Ge
rechtsh.of berust voornamelijk op dezen grond : 
dat de geincrimineerde handeling- ... nimmer: 
kan vallen onder art. 151 der Distributiewet, 
terwijl ook niet kan worden gezeg~, dat goede
ren, in casu levensmiddele~, welke men· bezigt 
tot voeding van· mensch of d/er, daardoor 

w~rden bedorven, vernield, beschadigd, on· 
bruikbaar gemaakt of weggemakt, · ofschoo11 
inderdaad de goederen als zoodanig, zooal,, 
en in den vorm,· waarin ze bestonden, · na de
voedering zijn bedorven, vernield, onbruikbaar 
en weggemaakt, ja hebbert bpgehouden te 
bestaan, wat niet wegneemt, dat de goederen 
juist de bestemming hebben gekregen, die 
zij natuurlijkerwijze en uit haar aard moesten 
hebben, wat zelfs in die mate het geval is dat, 
do.or die go!)deren niet als voedsel te bezigen 
of te doen bezigen, deze ·hu~ne bestemmin'g 
nimmer zouden verkrijgen, doch· op den duur 
bedorven en onbruikbaar worden, wat hot ge
noemd artikel juist strafbaar stelt". 

De heer ·eischer acht hierdoor en wel door 
l'i.iet of · verkeerde toepassing. ges~honden de 
artt. 15 der Distributiewet 1916, ·35 Sv., als
mede 83 en 94 van dat Wetboek. 

Ook .ik kan mij met de beslissing niet ver
eenigen : het komt mij voor, dat het Hof 
daarin het kenmerk der strafbaarheid zoekt 
op ·eene plaats waar het niet. te· vinden is.· 
Aan varkens vervoederen van levensmiddelen 
is ongetwijfeld wegmaken daarvan, evenals 
hiervan trouwens behoort gesproken te worden, 
wanneer menschen ze zelf tot :li.un voedsel 
gebruiken, omdat i~. beide gevallen de levens
middelen als zoodanig • ophouden te bestaan. 
Of de goederen al of .niet ,,hunne bestemniing" 
krijgen is dus voor het ·\veg~aken ge~nszins 
beslissend. Echter kent de wet een antler 
strafbaarh~idsbestanddeel, waardoor · het ·uut
tigen van levensmiddelen door menschen in 
den regel niet krachtens art. ·15 strafbaar 
zal zijn en het vervoederen daarvan aan dieren 
soms wel, n.l. indien het belang der volks
voeding ( of der voorziening met brandstoffen 
of huishoudelijke artikelen) of de goede werking 
eener distributieregeling, als bedoeld in art. 8, 
eerste lid, daardoor is of kan worden geschaad. 
Het is duidelijk, dat b.v. het'belang der volks
voeding · niet kan worden geschaad, wanneer 
ni.enschen eieren en melk nuttigen, doch 
niisschien wel wanneer deze · levensmiddelen 
aan varkens vervoederd worden. 

Of de aanwezigheid van dit geobjectiveerd 
gevolg aan den verdachte was te laste gelegd, 
kan in dezen stand der zaak niet blijken, omdat 
de aangevallen beschikking · krachtens ·art. 92 1 

Sv. het telastegelegde fei t slechts in hoof d. 
zaak behoefde te noemen. En of dit bestand
deel van het strafbare feit aanwezig is geweest, 
is· in de beschikking niet onderzocht. · .Wel 
schijnt uit een verdere overweging daarvan ·te 
kunn~n worden afgeleid, dat naar 's Hofs 
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meening: · -verdachtes oogmerk niet op het 
schadeil van het belang der volksvoeding was 
gericht, · doch veeleer' op het productief maken 
van -melk en eieren door daarvoor een meer
waardig product (vette .varkens !) in de plaats 
te verkrijg·en. Wat verdachtes oogmerk was, 
was echter niet de vraag, welke beantwoord 
moest worden, doch,wel, wat het gevolg zijner 
handeling was of -zijn kon. · 

lk 111erk nog op, dat behalve het belang der 
volksvoeding ook de goede werking eener 
distributieregeleing in aanmerking kwam om 
geschaad· te worden. Wanneer b.v. ·de ver
dachte melkveehouder was en in vorige jaren 
gedurende den zo111er ,gewoon was melk vo r 
de consumptie te le~eren, zou het vervoederen 
van die melk aan zijn varkens zeker de.goede 
werking schaden der ,:regeling voor de <·on
sumptiemelkvoorziening in den zomer 1918" 
(Ned. Stscrt. 1918 n°. 89), welke voorschrijft 
dat zoodanige personen op dezelfde wijze melk 
behooren te blijven leveren. -

Is derhalve m.i. het middel gegrond, Uw 
Raad-zal niet in de;gelegenheid zijn ten gronde 
te beslissen, alvorens :riaar het door m:ij genoem
de · onderzoek is gedaan. 

Ik concludeer tot vernietiging der bestreden 
beschikking en terugwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof te Arnhem, opdat dit Hof met 
inachtneming :van Uwe uitspraak moge bevelen 
hetg'een b(lvonden zal worden te behooren. 

De Hooge Raad, enz. ; 

- Gelet op de me111orie van cassatie, door den 
requirant ingediend en het daarbij voorgestelde 
middel van cassatie: _zie concL :Adv.-Gen.); 

0., dat blijkens de voormelde beschikkingen 
de Officier van Justitie te Tiel had gevorderd 
rechtsingang tegen verdachte met last tot 
instructie, in hoofdzaak ter zake dat hij in 
of omstreeks Juli.1918 te Dreumel opzettelijk 
niet voor gebruik van· hem zelf of zijn gezin 
bestem:de melk _ en eieren. aan zijn varkens 
heeft vervoederd, althans doen vervoederen ; 

O.; dat het Hof de beschikking der Recht bank, 
welke dit feit niet strafbaar achtte,. heeft goed-· 
gekeurd, voornamelijk op dezen grond, dat 
levensmiddelen, ·welke men bezigt tot voeding 
van mensch _ of_ dier, daardoor niet word.en 
bedorven, vernield, -beschadigd, onbruikbaar 
gemaakt of weggemaakt, omdat die goederen 
daardoor de bestemming hebben gekregen, 
welke zij natuurlijkerwijze en uit ·haar aard 
moesten hebben, zoodat art. 15 der Distributie
.wet. 1916 niet toepasselijk is; 

0., dat dit betoog niet juist is; 

dat de vervqlging blijkbaar berust op art. 
15 Distributiewet 1916, terwijl van de aldaar 
verboden handelingen ten deze _ alleen het 
,,wegmaken" in.aanmerking komt; 

dat ,,wegmaken?' in genoemd artikel is het 
doen verdwijnen van voorwerpen in strijd met 
de verkeersbestemming, -welke zij .hebben ten 
·tijde dat zu_lks geschiedt, waardoor dit begrip 
zich onderscheidt van verbruiken, waarbij het 
doen verdwijnen .plaats vindt overeenkomstig 
die bestemming .; 

dat. nu, en zeer zeker bij . de ·ook omstreeks 
Juli 1918 heerschende voedselschaarschte, 
eieren en-melk als regel tot me~schelijk voedsel, 
de laatste ook tot het vervaardigen van zuivel
producten, waren bestemd en slechts bij uit
zondering of onder bijzondere omstandigheden 
tot voedsel voor dieren waren aangewezen ; 

dat dus het Hof, een gebruik in strjjd met de 
natuurlijke bestemming als kenmerk van 
,, wegmaken" in genoemd artikel aannemende, 
aan die wetsbepaling een verkeerde .toepassing 
heeft gegeven, zoodat zijn beschikking niet in 
stand kan · blijven ; 

Vernietigt de beschikk'ng, waarvan cassatie; 
Wijst de zaak terug naar het Gerechtshof 

te Arnhem om, met inachtneming van dit 
arrest, nader te worden afgedaan. (N. J.) 

13 December 1918. BESLUIT, houdende mach-
tiging tot uitgifte van schatkistbilljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laat
stelijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 240 ) en de wet van 5 Decem
ber 1881 (Staatsblad n°._ 185). ~- 800. 

13 December 1918. -BESLUIT, houdende mach
tiging tot· uitgifte van schatl<lstbiljetten 
en schatkistpromessen volgens · de wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad no. 62), 
laatstelijk gewijzigd bij die van i5 Juli 
1912 (Staatsblad n°. '240) en de wet van 
5 December 1881 (Staatsblad n°. 185). 
:-', 801. 

16 December 1918. ArutEST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 14, 3° lid der Distributiewet laat g·een 
vrijheid • voor een verbeurdverklaring van 
het aandeel, dat den schuldige in een hem 
met anderen -behoorend goed mocht toe
komen. 

·Het doet niet ter zake af, of de goederen · 
alleen aan den scb.uldige dan wet aan dezen 
in eigendom met anderen behooren, omdat 
zij ook in het laatste geval kunnen gezegd 

44'" 
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worden aan den schuldige toe te -behooren, 
- zij het niet uitsluitend. De omstandig
heid, dat het goed den schuldige in eigen
dom niet anderen toebehoorde, rechtvaar
digt dus de uitgesproken verbeurd,ver
klaring·. 

Bij _de met haar·tekst niet onvereenigbare_ 
uitlegging qer dagvaarding heeft de Rb. 
bekl: geenszins veroordeeld · wegens het 
doen van opgaven, d,ie niet van hem maar 
enkel van ·zijn broeder werden verlangd. 
(Distributiewet 1916 artt. 9 en 14.) 

\Toorzitter: :Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
van Vlissinien, A. P. L. Nelissen en J. Kosters. 

P. G. H .. H. enz., requira;t van <iassatie 
tegen een. arrest van het Gerechtshof te Arn
hem van 19 September 1918, waarbij in hooger 
be·roep werd bevestigd een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Arnhem van 18 Juni 1918, bij 
hetwelk de requirant werd schuldig verklaard 
aan het ,,op een schriftelijke vordering als be
doeld bij artikei 9 der Distributiewet 1916 
opzettelijk een onjuiste opgave doen", eli, met 
toepassing van de artikelen 9 en 14 der Distri
butiewet 1916 en artike1_23 Sr. werd veroor
deeld tot betaling eener geldboete van een 
duizend gulden en eene vervangende ·hechtenis 
van vijftig dagen, met verbeurdverklaring van 
de in beslag genomen acht ~n dertig · balen 
koffieboonen; 

Conclusie van den Procureur-Generaal l\Ir. 
Noyon. 

Het bestreden arrest bevestigde het in._eer
sten aanleg gewezen vonnis, waarbij bewezen 
was verklaard, dat beklaagde op of omstreeks 
2 September 1917 te Nijmegen op· de schrifte
lijke vordering d.d. 31 Augustus 1917, waarbij 
van hem en zijn bro_eder Ferdinand door den 
Burgemeester der genieente Nijmegen op last 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel ingevolge het bepaalde bij art. 9 
lste Jid der Distributiewet 1916 opgave in·ver
band met de distributie van goederen werd 
verlangd van de hoeveelheid koffie, welke op 
1 September 1917 des namiddags te 12 uur hun 
eigendom waren of door hen voor derden wer
den beheerd; opzettelijk in strijd met de waar
heid onjuist heeft opgegeven, dat hun voorraad 
koffieboonen op bedoeld tijdstip was 21 balen 

· ruwekoffieboonen tot ·eeli gewichtvan 1096K.G., 
liggend in eigen pakhuis, terwijl ·hij wist, dat 
zij .elders te · Nijmegen nog 88 . balen koffie-

I 
boonen', elk wegende ongeveer 60 K.G. in voor
raad hadden, en waarbij hij was veroordeeld 
tot geldboete, door hechtenis te veryangen, 
met verbeurdverklaring der in beslag ge.nomen 
38 b~len koffieboonen. 

Hiertegen richtte de veroordeelde bij tijdig 
ingediende memorie twee middelen van c_as
satie, van welke het eerste luidt : 

,,Schending of verkeerde toepassing- van de 
artt. 9, 14 en 18 de; Distributiewet van 19 
Augustus 1916 Stbl. 416 door de verbeurd. 
verklaring der in beslag genomen 38 ··balen 
koffieboonen uit te spreken, alsof beklaagde 
hiervan alleen eigenaar was, terwijl in Vi~erke

lijkheid zijn broeder Ferdinand hiervan de 
medeeigenaar was". 

Art. 14 der Distributiewet 1916 bepaalt, 
dat de goederen met betrekking tot welke een ' 
foit, als waara.an beklaagde schuldig werd ver
klaard, is gepleegd, kunnen worden verbeurd
verklaard voorzoover zij den schuldige· toebe
hooren. De te beantwoorden vraag is dus, 
of hieronder ook va.Uen goederen, waarvan de 
schuldige met een of . meer anderen mede
eigenaar is. Het komt mij -voor, dat zij be
vestigend moet worden beantwoord. De mede
eigenaar is eigenaar· niet van. een evenredig 
cleel, doch van het geheel, zij }i.et dan ook dat 
zijn eigendomsrecht beperkt is door het · recht 
van den antler. Ook van hem kan dus worden 
gezegd, dat het geheel hem toebehoprt. Do01: 
de .verbeurdverltlaring daarvan wordt ook niet 
de andere medeeigenaar,, gestraft", al valt 
niet tc ontkennen, dat het nadeel, voorzoover' 
hij het niet verhalen kan, ook hem treft. Dit 
is . echter een on,ermijdelijk gevolg· van. de. 
omstandigheid, dat hij in zijne genoemde hoe
dan.igheid verbonden is met een antler,' die zich 
door zijne handelingen de verbeurdverklaring· 
op den hals gehaald heeft - Het middel kan 
dus niet tot cass:i.tie leiden. · 
· Het tweede luidt: ,,Schending of verkeerde 

toepassing van artt. 9, 14 en 18 der Distributie
wet van 19 Augustus 1916 Stbl. 416 en artt. 91, 
47 en 1 Sr. ·en artt. 211, 221, 223 en 247 Sv.' 
door beklaagde te veroordeelen op grond, dat 
hij opzettelijk in strijd met de waarheid heeft 
opgegeven niet alleen datgene, waarvan 01)
gave werd verlangd ·van hem zelf, maar ciok 
datgene, waarvan opgave werd verlangd. van 
zijn broeder Ferdinand." · · . · 

Dit middel is feitelijk ongegrond, daar he' 
daarin ge'maakte tegenstelling tusschen · · de 
opgaven, van beklaagde en van zijn broeder 
gevorderd, onjuist is. Gevraagd· toch ·w~~.d. 
niet een verklaring · van beklaagde omt~ent , 
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w,at .hij, en van zijn bro.cder omtrent wat deze 
in eigendom of beheer ,had, doch van beiden 
werd eenzelfde verklaring gevorderd omtrent 
hun gezamenlijken voo1Taad. Deze nu is door 
beklaagde opzefttelijk onjuist ·gedaan: en ter 
zake hiervan is hij terecht veroordeeld. · 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ·;. 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij memorie, luiden
<;le: (Zie cone!. Proc.-Gen.); 

0., dat den requirant bij inleidende dagvaar
ding is ten laste gelegd, dat enz. (zie cone!. 
Proc.-Gen.); 

dat bij het bevestigde vonnis der Rechtbank 
het in de eerste 'plaats ten· laste gelegde feit 
m_et requirants schuld daaraan wettig en over
tuigend bewezen is verklaard, .met qualificatie 
en strafoplegging zooals hierboven is vermeld ; 

0., ten aanzien · van het eerste middel: 
dat dit blijkens de toelichting bedoelt te 

klagen hierover, dat de verbeurdverklaring 
der in beslag genomen 38 balen· koffieboonen 
is· uitgesproken alsof requirant hierva.n alleen 
eigenaar was, terwijl in werkelijkheid zijn broe
der Ferdinand hiezyajl- de medeeigenaar was ; 

dat bljjkens het bestreden a1Test de requi
rant reeds ter terechtzitting van het Hof heeft 
aangevoerd, dat de verbeurdverklaring van de 
in beslag genomen koffie.niet kon worden uit
gesproken, omdat deze niet aan requirant 
alleen, maar gezamenlijk: aan hem en zijn 
broeder toebehoorde; 

dat echter het Hof uit requirants bekentenis,• 
dat hij met zijnen broeder onder eene firma 
te zamen handel- dreef en 'de .koffie aan die 
firma in eigendom toebehoorde, heeft, afg~leid, 
dat requirant ·als lid der firma de bcschikk:irig 
had over de koffi_e en deze hem ,,pro indiviso" 
toebehoorde, op welke gronden het Hof re
quirants opvatting heeft· verworpen; 

0., dat het feit, dat de schuldige de beschik
king over het goed had, voor -de vraag of de 
verbeurdverklaring daarvan kon plaats vinden, 
niet afdoet ; 

dat echter de omstandighejd, dat het goed 
hem in eigendom met anderen toebehoorde, de 
uitgesproken verbeurdverklaring rechtvaardigt; 

dat toch artikel 14 der Distributiewet 1916, 
op het onderwerpelijk misdrijf onder meer als 
straf stelt, dat de goederen met betrekking 
tot welke het feit is gepleegd, met hunne ver
pakking kunnen worden verbeurd verklaard, 

voor zoovcr zij · c,lcn · schuldige toebehooren ; 
dat dit voorschrift geen vrijheid laat voor. 

eene verbeurdverklaring van het aandeel, dat 
den schuldige . in een hem met anderen be
hoorend goed mocht toekomen, doch kennelijk 
alleen op het oog heeft den toestand, dat van 
·een aantal goederen sommige aan den schul
dige,.de rest aan anderen dan dezen toekomen, 
als wanneer s!echts de eerstbedoeldehoeveelheid 
kan worden verbeurdverklaard ; 
-. dat het ter zake niet afdoet;. of de goederen 
alleen aan den schuldige dan wel aan dezen in 
eigendom met . anderen behooren, omdat de 
goederen ook in het laatste geval kunnen ge
zegd wol'den. aan. den schuldige toe te behoo
ren, - zij het niet uitsluitend; 

?at derhalve het middcl niet gegrond is ; 
0., ten aanzien van het tweede middel: 
dat dit blijkens de toelichting berust op de 

grief, dat de requirant zou zijn veroordeeld op 
grond, dat hij opzettelijk in strijd m,et de waar
heid heeft opgegeven niet alleen datgene, 
waarvan opgave werd verlangd van hem zelf, 
maar ook datgene·, waarvan opgave werd ver-
langd van zijn broeder Ferdinand ; · 

dat de Rechtbank in haar bevestigd vonnis 
de dagvaarding te dezen aanzien kennelijk 
heeft uitgelegd : niet als ware van dei;i requi
rant opgave verlangd van de hoeveelheid koffie, 
die zijn eigendom was of do.or hem voor derden 
beheerd werd, terwijl van zijn breeder eene 
verklaring omtrent diens eigendom of beheer 
tei· zake werd verlangd, maar aldus : dat van 

·iecler lmnner opgave werd gevorderd omtrent 
den voorraad, die hun, gezamenlijk eigendom 
was of die gezamenlijk door hen voor derdcn 
werd beheerd ; 

· dat bij deze met harcn tekst niet onvereenig
bare en dus in cassatie onaantastbare uitlegging 
de~ dagvaarding de Reehtbank, het in de eerste 
plaats te laste gelegde foit met requirants schuld 
daaraan bewezen verklarend en hem deswege 
veroordeelend, hem gee.nszins ·heeft veroor
deeld wegens het doen van opgaven, die niet 
van hem maar enkel van zjjnen broeder werden 
verlangd, zoodat het middel feitelijken grond
slag mist; 

Verwerpt het beroep. CN. J.),. 

16 December 1918. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De uitdrukking ,,verkoop" van drank 
in deze wet ·is niet met de in het B. "\,V. 
geregelde overeenkomst van koop en ver
koop te vereenzelvigen, daar genoemde 
uitdrukking ook de leYering van den· 
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drank krachtens die· overeenkomst omvat. 
In den zin dezer wet geschiedt de ,,ver
koop" dus ook ter plaatse, waar krachtens 
de koopovereenkomst geleverd wordt. 
I.e. kon de Rb. het bewijs van den telaste
gelegden ·verkoop uit de bewijsmiddelen 
putten. 

Anders concl. O. ·M.: De onmiddellijk 
volgende ievering is antler ,,verkoopen" 
begrepen. Noch de niet onmiddellijk vol
gende levering noch de bloote koopovereen
komst zonder dadelijke levering is antler 
,,verkoopen" te begrijpen. I.e. kon uit 
het bewijsmateriaal niet worden afgeleid, 
dat op den telastegelegden· datum is,, ver
kocht". 

(D'rankw:et art. 50, l• lid_) 

·voorzitter: S. Gratama. 

' 
Raden: Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener'van 

Vlissingen, A. P. L. Nelissen·en J. Kosters. 

. Th. •B., enz., requirant van ca~s,tie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te '.s-Graven
hage van den 20 Juni 1918, waarbij in hooger 
beroep; met vernietiging van een vrijsprekend 
vpnnis .van den Kantonrechter te 's;Graven
hage van den 2 Mei 1918, de requirant werd 
schuldig verklaard aan : ,,het. zonder het ver
eischte verlof alcoh~lhoudende~ drank, anderen 
dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse 
van verkoop, verkoopen" en met toepassing 
van de artt. 34· en 50, 1°. der Drankwet en 
art. 23 Sr ... werd veroordeeld tot eene geld
boete van f 5 en eene vervangende hechtenis 
voor den tijd van een dag; (Gepleit door Mr. 
D. W. Molhuijsen te 's-Gravenhage.) 

gaan van de overeenkomst dio tegen een be
dongen geldsom de verbintenis 'tot ~leyering 
van drank met zich brengt en ook het leveren 
van den drank zelf zoodat de · beslissing der ' 
Rechtbank omtrent het bewijs niet behoorlijk 
gemotiveerd is." 

In de Drankwet heeft het woord verkoopen 
niet de strenge beteekenis, welke daaraan in 
het burgerlijk recht wordt gehecht : het sluiten 
v:an eene koopovereenkomst, doch omvat 
het tevens in overeenstemming met wat men 
in den dagelijkschen omgangstaal hoort de 
daarme de onmiddellijk samenhangendelevering, 
die voor het volkseuvel, dat die wet zich vom
stelt te bestrijden van veel meer. beteekenis i's 
dan de voorafgaande ·overeenkomst. De wet
gever, die aanvankelijk alleen den kleinhandel 
in sterken drank regelde, en daaronder toen 
verstond verkoop bij hoeveelheden van minder 
dan twee liter, stelde zich blijkbaar voor, ,dat 
bij dien handel de levering steeds onmiddellijk 
pp het sluiten der- overeenkomst .volgde en 
vatte ,beide handelingen samen onder de uit
drukking verkoop. Dit blijkt o.a. uit art. 1, 
4° lid, waarin onder verkoop in flesschen, 
kannen of kruiken kennelijk moet warden 
verstaan het· .verkoopen in engeren zin en de 
levering van °het verkochte in flesschen enz. 
Weliswaar spreekt de wet, o.a .. in art. 5'0 5°. 
a.fzonderlijk van het . sche~ken, toedienen en 
verstrekken, doch :niet omdat dit, ter uitvoerirtg 
van een koopovereenkomst. geschiedende, · niet 
reeds onder verkoopen zou vallen, doch omdat 
deze handelingen ook. onafhankelijk _ van het 
bestaan of bewezen zijn van zulk eene .overeen- ' 
komst kunnen voorkomen en .het wenschelijk 
scheen, ze ook ·dan onder zekE)re . oms~andig
h_eden te verbieden. 

Conci. van i:len· Advocaat-Generaal Mr. Hetzelfde .wat van het verkoopen .van stei·-
ken drank in h~t klein geldt, zal moeten geldcn 

Besier. 
van het bij de uitbreiding van het terrein der 

Bij het bestreden vonnis is bewezen ver- wet daarin voorziene verkoopen van .anderen' 
klaard, dat de bekl~agde op 15 April 1917 alcoholhoudenden en van alcoholvrijen drank. 
des namiddags omstreeks 9½ uur te. 's-Gra- Ook hier is dus de onmiddellijk v:olgendc 
venhage zonder de vereischte vergunning of levering onder het ,,verkoopen" begrepen.' 
:10nder het vereischte verlof 'in perceel Prinse- Het komt mij intusschen voor dat. zoowel 
era.cht 14 a.an JVI. Joels heeft verkocht v_oor ten opzichtc van sterken drank als van andere 
ge,bruik ter plaatse van verkoop eene hoeveel- dranken zal moeten warden vastgehouden aan 
heid wijn. het door mij gestelde vereischte, dat ·ae levering 

Te dier zake-veroordeeld deed hij bij pleidooi on:middellijk, met de koopovereenkomst samen-
a.Js middel van cassatie aanvoeren: hangt, zoodat beide a.h.w. een voortg~ze.tte 

,,Schending immers verkeerde toepassing handeling vormen ... In andere' gevaJlen duldt 
van art. 221 Sv., cle artt. 34 en 50 der Drank- het taalgebruik niet, de levering antler de uit- , 
wet en de artt. 1493, 1494 en 1495 B. W. door drukking verkoopen _te begrijpen. En aa'.!1-
te overwegen dat antler verkoop in den zin den anderen kant, valt ook het bloat sluiten 
-der Drankwet moet worden verstaan h()t aan- van een koopo,vereenkorp.st, niet. dadelijk: d_oor 
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.h,vering _ gevolgd, :niet onder wat. deze wet nu 
eemµaal onder verkoopen verstaat. De Hooge R3'.ad, enz. ; 

1918 

· Verschillende bepalingen der · wet wijzen' Gehoord het· verslag van den Raadsheer 
hierop, Ik noem art .. 1, 2• lid, da:t den ver- Kosters; 
,ko,op (van sterken· drank) onderscheidt in <lien Gelet op het tfiiddel van cassatie, namens 
v,oor gebruik ter plaatse van verkoop en dien den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
vocir gebruik -elders, waarbij kenlijk gedacht (zie concl. Adv.-Gen.j ; 
moet,worden ~an de gevallen, waarin de k~oper 0., dat bij het bestreden vonnis in ov_ereen
het gekochte·dadelijk opdrinkt of'medeneemt; stemming met de aanklacht ten laste van den. 
voorts art. 35, Waarin de aan de localiteit r~quirant als w:ettig en ov0rtuigend bewezen 
gestelde · vereischten_ al heel slecht passen -voor is aangenomen, dat enz. (zie cone!. Adv.·-Gen. ); · 
plaatsen,- waar, alleen een kciopov:ereenkomst 0., ten aanzien van het middel: 
zou worden gesloten, en de _artt. 24 en 38, die dat in het ·bestreden vonnis de bewezen-
zeker niet ten doel hebben de levering te ver, verklaring van het telastegelegde feit be
bieden van het in een vergunnings-.of verlofs- rust op·: 
localiteit gekochte in: locahteiten, waarvoor 1°. de erkentenis van den beklaagde, dat 
geen, vergunning of. verlof is verleend. I h~j begin April 1918 met getuige Joels heeft 

Strafb'aar is dus niet de reiziger in wij~en, aangegaan een overeenkomst, kr:t'chtens welke 
die de klanten bezoekt in hunne woningen, hij in het bij hem, beklaagde, in gebrtiik zijnde 
waarvo-or geen verlof is verleend, en daar met- perceel Prinsegracht\14 te 's-Gravenhage zoude 

1
hen koopovereenkomsten afaluit, en evenmin leveren aan Joels en <liens gasten mid<lag
de tapper of slijter,. die in zijne inrichting, malen met wijn- tegen een vasten prijs per 
waarvoor vergunning· is verleend, een over- persoon; dat hij ingevoige die overeenkomst 
eenkomst tot verkoop van een flesch sterken in genoemd perceel op 15 April 1917 aan diim 
drank afsluit, <loch die daarna aan: de, woning getuige en zijn gasten heeft verstrekt spijzen 
van den kooper, ·-waarvcior geen vergunning en clranken, waaronder ook wijn en zoo ook 
is ve:deend, aflevert·. in den namiddag van <lien <lag om -de streek 

In anderen zin ten aanzien van het leveren van 9½· uur ; 
van drank is beslist iii de algemeene bewoor-· -clat voor -die localiteit aan hem niet was 
dingen van U,w arrest van 15 October '1917 verleend eenige vergunning of verlof tot het 
(W: 10169)-, (N. J. 1917 blz. 1093, Re'd.) <lat verkoopen van sterken drank of aicohol
aan het · bestreden · vonnis to't voorbeeld heeft h~udenden drank; 
gestrekt. Ik wijs er echter op, dat in het des- 2°. de verklaring van den getuige Joels, dat 
tijds ter beslissing staande geval, naar het hij begin April 1917 met beklaag<le heeft aan
schijnt, over het ieveren van drank in het· gegaan de overeenkomst door dezen boveil 
algemeen ~el op een vroeger tijdstip was omschreven ; _dat ingevolge die overeenk9mst 
o:vereengekomen, doclJ. de bestelling van den· beklaagclE) op 15 April 1917 en zoo ook in den 
drank, die ten slotte ·verorbe:rd werd, toch namiddag' van <lien <lag· om de streek van 
pas plaats had, onmiddeilijk v66r de levering. 9½ ~U:r aan hem en zijn gasten in perceel 14 aan 

Dat <lit ook geschied zou zijn in het onder- de Prinsegracht te 's-Gravenhage heeft gele
ha.;,ig _ geval, blijkt uit het · bestreden vonnis' verd _ ~pijzen en dranken waaronder oc,k wijn, 
,niet. Integendeel, volgens het gebezigd be- welke spijzen· en dranken door hem, getuige, 
wijsmateriaal" zou het mid<laginaal- met· inbe- en zijn gasten daar zijn genuttigd; 
grip van wijn tegen een vasten prijs per persoon dat .in het middel wordt bestreden, dat uit 
begin April 1918 zijn· besteld en op 15 .April deze bewijsmiddelen het bew;ijs van het te-
1918 geleverd. Onder deze omstandigheden lastegelegde met requirant's schuld daaraan 
lrnn uit <lit bewijsmateriaal niet · worde:h af- kon. worden· -geput, zulks op aen bij pleidooi · 
geleid, dat d~ beklaagde <lien wijn op 15 April nader toegelichten· grond; dat de Drankwet 
_heeft ,,verkocht" in den· zin, waarin de Drank- met de uitdrukking ·;,verkoop" van drank het 
· we,t- dit, woord bezigt. oog heeft gehad op de ov-ereenkomst van koop 

_ Het middel is derhalve ·gegrond. Ik. con- en verkoop, in het B. ,w. omschreven; welke 
:c~?deer t~( vernietiging · van het bestreden tot stand komt ter plaatse, waar het bericht cler 
,yonnis en verwijzing der zaak naar het Gerechts- aanneming van het aanbod ter kennis van den 

.'hof : te 's-Gi;avenhage , om op het l:iestaande aanbieder is gekomen; dat dit laatste niet 
: h~oger_ berciep · op nieuw te worden bere'cht en n -het genoemde perceel is geschied en dus 
,~~fge~aan. ' · ' het bewijs · cler · telastegelegde omstanclig-
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· he1d, dat requirant den wijn in dat perceel 
heeft verkocht voor gebruik ter plaatse van 
verkoop niet behoorlijk met redenen zou zijn 
omkleed; 

dat evenwel de uitdrukking ,,verkoop" van 
drank in de Drankwet niet met de in-het Bur
gerlijk Wetboek geregelde ~vereenkomst van 
koop en verkoop is te vereenzelvigen, daar 
genoemde uitdrukking ook de levering van den 
draµk krachtens die overeenkomst omvat·; , 

dat ,dus i_n den zin der Drankwet de ·,,ver
koop" geschiedt ciok ter plaatse, waar krach
tens de koopovereenkomst de drank- geleverd 
wordt·; 

dat met het oog op het voorgaande de _Recht b. 
het bewijs van den te]astcgelegden verkoop 
van wijn in meergenoemd perceel.voor-gebruik 
ter plaatse. •an verkoop uit de voormelde 
bewijsmiddeleri kon ,putten en. de vraag, of 
zulks -terecht geschied is, aan het onderzoek 
in cassatie is onttrokken ; 

0., dat· derhalve het middei is 
Verwerpt het beroep. 

ongegrond; 
. (N. J.) 

16 December 1918. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art •. 7 -der Veiligheidswet ·in verbar,d 
met 11rtikel 134 van het Veiligheidsbesluit 
1916 legt aan het hoofd of den bestuurder 
van eeiie fabriek <if. werkplaats den plicht. 
op· _om, wanneAr• in een werklokaal drijf
werk aanwezig is, dat va;n een plaats bul • 
ten dat lokaal in !:>ewe~ing kan. worden 
gebracht, te zorgen dat v66r het op die 
wijze in, beweging brengen van dat drijf
werk een sein wordt gegeven,- dat duide
lijk is te hooren ter plaatse w~ar-, zich dat 
drijfwerk ,bevindt: daarbij wordt' derhalve 
clat hoofd of die hestuurder voor het niet 
geven van zoodanig sein· aansprakelijk 

· gesteld, tenzij naar de -algemeene, begin
selen _van strafrecht schuld bij -hem mocht· 
ontbreken. 

Nu niet blijkt, dat de requirant:zich had 
beroepen op eenige omstandigheid die zijne 
schuld_zou ·_uitsluiten, behoefde de Recht~ 
bank nhit · a:i'i>:onderlijk te· vermelden dat -
en te m'otiveere~ waarom het nalaten van 
het geven van bedoeld sein in· deze san 
requirant's sehuld- was te _wijten, · 

(Veiligheidswet art. 7,. Veiligheidsbesluit 1916 
a:rt. 134.) 

Vdorzitter : Mr S., Grataina. _ 

, Raden :,Mrs .. A: J. L.·Nijpels, J. A. A. Bosch,. 
A.- Fentener v. Vlissingen; A. P. L. Nelissen. 

Bij pleidooi zijn twee middelenc va11 .. cassatie. 
aangevoerd. . Het eerste luidt : ,_,,S~hending, 
immers verkeerde-toepassing van de-arrt. 2n; 
221 en 223, 256 Sv. in verband met art. l· der 
Veiligheidswet en art. 134 van het Veiligheids
besluit 1916 doordat in het: vonnis geene· be
slissing voorkomt omtrent de ten laste legging, 
dat in het bij dagvaarding .vermelde complex 
gebouwen ·of de aldaar bedoelde werkplaats 
placht gewerkt te worden." 

De in dit middel bedoelde beslissing komt in 
het bestreden vonnis wel · degelijk voor. Im -
mers ciaarin is het te laste gelegde sub 1.-:14 
bewezen verklaard, - waarmede blijkbaar be
doeld wordt wat is omschreven in den aanhef 
der telastelegging en in de onderdeelen 1-14 
daarva:ri en dus ook dat in het bedoelde complex 
van geb6uwen placht 'gewerkt .te warden· aan 
het vervaardigeri van olie en veekoeken en 
het raffineeren van olie. Blijkens de toelich
ting is de strekking van het middel dan ook veel7 
eer, dat deze beslissing. niet behoorlijk met 
redenen qmkleed is, onidat ·onder het gebezig
de · bewijsmateriaal niets • zou •voorko1rien, 
waardoor zij .zou kunnen worden gestaafd. 
Ook zoo opgevat is echter het middel .feitelijk 
ongegrond ; de steller va11 het middel heeft 
blijkbaar de in het v01mis -opgenomen ver
klaring van den gejmige Plomp over het hoofd 
gezien, -welke woordelijk inhoudt wat omtrent 
dit_ deel der t.elastelegging in de dagvaarding 
gesteld en in het vonnis . bewezen ,verklaarCl 
wordt. 

· Als tweede mid~el van cassatie is aange
voerd: 

,,Schending, immers verkeerde toepassing van 
artt. 211, 221, 223, 256 Sv. in verband met 
art. 134 :van het Veiligheidsbesluit 1916 en 
7 d en 19 der Veiligheidswet doc;irdat in het 
vonnis geene beslissing voorkomt omtrent · 
de. \lhuld_ van. beklaagde, imme_rs omtrent 
het: fe_it, dat aan den· req_uirant zou te ,"vijten 
zijn, het niet geven _van het. ter · dagv:aarding 
bedoeld sein. ". 

Artikel 7 der Veiligheidswet houdt in, dat 
bij algemeenen maatregel . van bestuur zal 
worden bepaald, wat do_or den bestuurder 
eener fabriek moet worden aarigewend o. a. 
tot _het, voorkomen van ongevallen door drijf
werken. Ter uitvoering hiervan zijn in -hoofd
stµk . III. van het Veiligheidsbesluit voqrschrif
ten gegeve~, waaraan o. a. bestuurders van,fa
brieken ,,ingevolge. art. 7 · der Veiligh!lidswet. 
moeten· voldoen", § 4 daarv'an heeft tot··op
schrift: ,,Voorkom.en .van ongevallen doo:i; ... 
drijfwerken" en~. en het tot deze § behoorend 



697 16 .D E C.E M B E R. 1918 

artikel 114 bepaalt, dat wanneer in een werk
lokaal drijfwerk . . . aanwezig is cl.at . . . van 
eene plaats buiten dat· lokaal in beweging kan 
·worden gebracht, telkens · onmiddellijk. v66r 
het op die wijze in beweging brengen van dat 
drijfwerk . •· . . een sein mqet worden gegeven, 
dat duidelijk is te hooren ter plaatse, Wl!,ar 
zich dat drijfwerk .. · .. bevindt. 

Letterlijk opgevat zou een en antler betee
kenen, dat de bestuurder zelf het sein moet 
geven. Dit is intussche:q. natuurlijk niet de 
bedoeling, doch ·wel dat deze strafrechtelijk 
er voor aansprakelijk wordt .gesteld, dat het 
sein gegeven ·wordt. Naar zijn opzet of zijne 
schuld w01:dt daarbij niet gevraagd ; het bloote 
feit, dat het sein niet is gegeven, is voldoende. 
In de onderwerpelijke · telastelegging en .de 
daarmede overeenkomstige bewezenverklaring 
is deze aansprakelijkheid van den beklaagde 

· zeer juist uitgedrukt door de woorden, dat 
hij ,,niet heeft gezorgd", dat het sein werd ge
geven. Wel ver're dat hiermede eenige schuld 
aan het niet geven van. het sein zou zijn uitge
drukt, behoort aan deze woorclen geen ·au:dere 
beteekenis te worden gehecht dan cl.at de be: 
klaagde niet heeft te weeggebracht, dat het 
sein werd gegeven. Verg. liw in overeen
stemming met. mijne conclusie gewezen arrest 
van 28 Januari 1918 (W. 102:n), waarin 
nit het in artikel 243 van het Veiligheidsbesluit 
v.oorgeschreven ,,zorgen clat doelmatige oog
beschuttingsmiddelen door de arbeiders worden 
gebruikt/' de strafrechtelijke .aansprakelijkheid 
van den bestuurcler der onderneming '"oor 
ieder, niet-gebruiken · wordt afgeleid. 

Ook het tweede middel kan clcrhalve niet 
tot cassatie leiden, lk concludeer , tot ver
werping ;van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

·Op het, beroep van G. W. Lemevelcl, oud 
63 jaren, geboren te is-Gravenhage, wonende 
te Bussum, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Arilhem 
van den 7 Juni 1918, voor zoover ~i daarbij 
werd veroordeeld, bij welk vonnis in hooger 
beroep is vernietigd een vonnis door den Kan
tonrechter te Doesburg. den 23 Janua,ri 1918 
tegen den requirant gewezen , en deze, met 
ontslag van rechtsvervolging ten aanzien van 
e'en deel van het hem-te laste gelegde, is schul
dig verklaard aan : ,,het als bestmirder van 
,,eene fabriek als bedoeld in de Veiligheidswet, 
,,niet zorgen dat het drijfwerk in een werk
,,lokaal, dat van eene plaats buiten dat lokaal 
,,in beweging kan worden gebracht, niet in 

,,be,,·eging kan worden - (lees: ,;wordt") 
,,gebracht, zonder dat onmiddellijk v66r· het 
,,op. die wijze in beweging brengen van cl.at. 
,,clrijfwerk een sein wordt gegeven dat duidel~jk 
,,is te hooren ter plaatse waar zich dat drijfwerk 
,,bevindt,;" 

en aan : ,,het als bestuurder van eene fabriek 
,,als bedoeld. in de Veiligheidswet, niet zorgen 
,,cl.at eene trap ten minste aan een zijde is voor
,,zien van eene doelmatige en stevige leuning" ~ 
en met tciep-. van.de artt. 6, 7 en 19c'der Veilig
heidswet, 134 en· 161 van het Veiligheidsbesluit 
Hi16, 23 en 62 Wetb. v. Strafrecht; is veroor
deelo, ter zake van het eerste feit tot eene 
hechtenisstraf voor den tijcl van vier dagen, 
ter zake van het tweede feit tot betaling eener 
geldboete van honderd gulden en vervangende 
hechtenis voor den tij~ vari vijf en twintig 
dagen: 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Nelissen; 

Gelet op de rniddelen van cassatie namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi : 

1. Schencling, immers verkeerde toepassing 
van de artt. 211, 221 en 223, 20p Wetb. Y. 

Strafv. in verband met art. 1 der Veiligheids
wet en art. 134 van het Veiligheidsbesluit 191G 
doordat in het vminis geene beslissing voor
komt omtrent de tenlastelegging,, dat in het 
bij dagvaarding vermelde ·complex van gebou
wen of de ·aldaar be'Uoelde werkplaats placht 
gewerkt te · worden ; 

II. Schending, irnmersverk. toep. van de artt. 
211, 221,. 223, 256 ,vetb. v. Strafvord!lring, 
in verband met· art. 134 van het Veiligheids
besluit 1916 en 7a en 19 der Veiligheidswet 
doordat in bet vonnis geene beslissing voorkomt 
ointrent de schuld . van beklaagde, immers 
omtrent het feit, dat aan den requirant zou 
'te w~jten zijn, het niet geven van het ter dag- 1 

vaarding bedoelde sein ; · 
Gehoord den Adv.-Gen. Besier namens 

den Proc.-Gen. in zijne conclusie, strekkende 
tot enz.; 

Overwegende. dat aan den requirant onder 
meer was te · laste gelegd en clat bij het be
streden vonnis wettig eri overtuigend is bewezen 
verklaard met requirants schuld daaraan, dat 
hij als bestriurder van de N. V. ,,Nederlandsche 
Oliefabriek"_ te Doesburg, zijnde een complex 
van 'gebouwen · aldaar, waar placht gewerkt te 
worden aan het vervaardigen van olie en 
veekoeken en het raffineeren van olie op 8 
Noy. 1917 niet gezorgd heef~: 

l 0 • dat in een werklokaal ·waarin drijfwerk 
aanwezig was, dat, van eene plaats buiten dat 

I 

! 
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lokaal in beweging kon worden gebracht, 
onmiddellijk v66r het op deze wijze in beweging 
brengen van dat drijfwerk een sein werd ge
geven, daar dit drijfwerk plotseling op deze 
wijze werd in beweging gebracht zorider eenig 
sein; -

2°. dat de trappen van de eerste naar de 
tweede en van de tweede · naar de . derde ver
dieping van, de· olieraffinaderij ten minste van 
eene zijde van- eene doelmatige en stevige 
leuning of traptouw waren . voorzien, zijnde 
toch geene enkele leuning of traptouw aan
wezig; 

en d,at deze pewezen verklaarde feiten zijn 
gequalificeerd en aan · requirant daarvoor 
opgelegd de straffen als in het hoofd van dit 
arrest vermeld ; 

0., ten aanzie:n van het eerste middel van 
cassatie tegen deze beslissing aangevoerd : . 

dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
heeft bewezen verklaard hetgeen den requirant 
onder l, 2, 3, 4, 5, 6 en 8 tot en met 15°, is 
te laste gelegd, derhalve, dat hij als bestuurder 
van de N. V. ;,Nederlandsche Oliefabriek" 
tB Doesburg zijnde een complex van gebouwen 
alwaar placht gewerkt te -warden, niet. heeft 
zorg gedragen, dat in verschillende nader 
aangegeven· localen en inrichtingen -- waar
onder lokalen eli inrichtingen van_dat gebouwen
complex zijn te verstitan -- v66r het in beweging 
brengen van het drijf-ivetk eeli sein werd ge
geven en aanwezig waren de·_ beschuttingen 
in de dagvaarding nader omschreven, der
halve. heeft beslist, dat in die gebouwen -en· 
lokalen placht gewerkt te worden, zoodat 
het c?rste middel zjj11en feitelijken grondslag 
mist; 

dat mo.cht bij dit middel zijn bedoeld als 
grief tegen het vonnis aan te voeren, dat de 
beslissing der Recht bank, dat in die gebouwen · 
en lokalen placl~t gewerkt te worden, niet 
met redenen is omkleed, alsdan het middel 

· eveneens is ongegrond, daar de in het 'vonnis, 
opgenomen verklaring van den ter terecht--

/ zitting geho_orden_ getuige Plomp inhoudt 
en dus de Rechtbank daaruit kon · afleiden, 
dat in de genoemde fabriek omstreeks den 
tijd bjj dagvaarding bedoeld, placht te warden 
gewerkt aan het vervaardigen van olie een vee
koeken en aan het raffineeren van · olie ; 

dat derhalve het eerste iniddel niet tot
cassa.tie kaJl- leiden ; 

0., dat bij het tweede middel als grief tegen
de beslissing der Rechtbank wordt aangevoerd, 
dat ten aanzien van het eerste fei t ten laste 
van den requirant liewezen verklaard, .. niet 

is beslist, dat het·nalaten van het geven ·van 
bedoeld. sein aan requirants schuld zou zijn 
te wijten. 

0., dat derhalve ook dit middel is onaan
nemelijk; 

Verwerpt her bei;oep. 

17 December 1918. Mrs~rvE v·an den· l\Iinister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan de Gedeputeerde. Staten in de pro
vincil'n betreffende weddeverhooging van 
onderwijzers. 

Bij Kon. besluit van 8 ·November-1918 (Stbl. 
n°. 585) zijn de regelen voor de ~itbetaling 
van de in de wet van 23 Februa:ri 1918. (Stbl. 
no. 147) bedoelde wedcl,everhoogingen voor 
de onderwijzers aangevuld in dezen zin, dat 
tot uitbetaling dier verhoog1ngen over · het 
loopende jaar o. a.. aan de gemeentebesturen 
een voorschot zal worden verleend van ten 
hoogste vier vijfden van het laatstelijk uitge
keerd totaalbedrag dier verhoogingen. · 

Dit voorschot zal, wat het jaar 1918 betreft, 
in eene en voor volgende jaren kwartaalsg.e
wijze telkeps voor een vierde gedeelte worden 
ui tbetaald.' · 

De gemeentebesturen zijn . gehouden de 
uitkeering der verhoogingen aan de rechtheb
benden dien overeenkomstig te vervroegen. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken de 
gemeentebesturen Uwer provinci_e te wijzen 
op de bepalingen van dat Kon. ·besluit. 

Daarbij gelieve Uw College de aandacht 
er op te vestigcn, dat het voorschot uitsluitend 
bestemd is voor hen, die in dit jaar ·krachtens 
vaste benoeming bjj raadsbesluit aan eene 
openbare lagere school waren verbonden en 
,dat het behoort- te worden berekend over het 
tijdvak, dat ieder in den loop van het jaar 
in gemeentedienst is · geweest. Voor onder
wijzers, die na 1 Januari 1918 werden ben0emd 
of in den loop van dit" jaar ,werden ontslagen, 
geschiedt dus de vooruitbetaling slechts over 
het deel van liet jaar, dat zij in de gemeente 
werkzaam zijn geweest .. 

18 December 1918. BESLUIT, tot wijziging. 
van de regeling der opleiding van Indisch~ 
jongelieden aan de Rijkskweekscholen 
v9or onderwijzers. 8. 802. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op. de voo;dracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 27 Novernber 1918, 5de Afdeeling, 
no. 2; 

I 
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Den ·Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1918, n°. 40)'; 

Gezien het nader ·rapport van Onzen voor
~oemden Minister _van 14 December 1918, 
5de· Afdeeling, n°. 13; 

Hebben goedgevbnden en verstaan : 
Ten eerste. 

De eerste en tweede alinea van artikel 5 
van Ons besluit· van 3 Februari 1915, n°. 1:6 
(Nederlandsch StaaJ;8blail 1915, n°. 67, Indisch 
Staatsblad 1915, no. 173),. worden gelezen als 
volgt: · 

(1) Gedurende hunne opleiding als kweeke
ling ontvangen de jongelieden eene vergoeding 
voor huisvesting en verpleging tot een bedrag, 
dat ten hoogste f 200 meer bedraagt dan het 
bedrag der toelage, bedoeld in artikel 31, 
tweede lid, der pij het Koninklijk besluit 
van 21 Mei· 1891 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 97) vastgestelde regelen voor de· Rijks
kweekscholen voor onderwijzers en onderwij
zeressen. 

(2) De in het vorig lid bedoelde vergoeding 
kan door Onzen Minister van Kolonien voor 
degenen, die den onderwijzersrang hebben 
behaald, worden verlengd : ' 

a. voor het geval zij zonder verdere studie 
naar' Nederlandsch-Indie wenschen terug te 
keeren, uiterlijk· tot den dag van inscheping ; 

b. voor het geval zij zich op de studie voor 
het examen van hoofdonderwijzer willen 
toeleggen, en daartoe door den Minister van Ko
lonien geschikt zijn. bevonden, tot den dag van 
ingang van de toelage, bedoeld in artikel 2 
van Ons besluit van 29_ September 1916, n°. 
34 (Indisch Staatsblail 1917, n°. 30), dan we! 
van eene ·_bijdrage, als bedoeld in artikel 2 
van Ons besluit van 12 Juni 1918, n°. ,Q3 
(Nederlandsche Staatscourant 26 Juni 1918, 
n°. 147); 

c. voor een in ieder geval afzonderlijk te 
bepalen termijn, indien )mn door Onzen Mi
nister van :JColonien is vergund om zich. v_erder 
te bekwamen voor eene akte in een of meer der 
vakken, genoemd onder l tot en inet s in artikel 
2 der lager onderwijswet. , · 

.Ten tweede. · 
Dit besluit werkt terug, voor zooveel de 

wijziging van het e_erste lid van artikel 5 van 
Ons hoogergenoemd besluit vaµ 3- Febru7i.ri 
1915 n°. 16 betreft, tot 1_ Januari 1917. 

Onze Minister van Kolonien: is ,belast met 
de uitvoering. van dit besluit, hetwelk in, het 
Staatsblail zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden , gezonden- .. aan Onzen 
\VIinister van Ondenyijs, Kunsten en Weten-

schappen, aa.n den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den December 1918. 

WILHELMINA. 

De .Minister van Kolonien, IDENBURG. 

(Uitgeg. 6 Jan. 1919.) 

19 December 1918. WET, tot· het aangaan 
van eene geldleening of -leeningen van 
f 350,000,000 ten laste van het Rijk. S,803. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1918/19, n°. 240, 
1-7. 

Hand. id. 1918/19, bladz. 475-490. 
Hand. 1e Kamer, 1918/19, bladz. 62-63, 68, 

69, 71-85. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. : •. doen te weten: 
Alzoo Wij ·in overweging genomen hebberi, 

da.t het noodzakelijk is nadere voorzieningen 
te treffen in verband met den invloed van de 
voortduring van · den oorlogstoestand op 
's Lands financien; 

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

EERSTE AFDEELING. 

Bepalingen omtrent de vrijwillige leening. 

Bedrag, koers van inschrijving en rente
voet. 

Art. 1. Er wordt een vrijwillige geldleening 
a.angegaan ten laste van het Rijk tot een bedrag 
van drie honderd en vijftig millioen gulden 
tegen eene rente van vijf ten honderd in het 
jaar, betaalbaar op halfjaarlijksche coupons, 
verschijnende 1 Juni eri 1 December, met 
dien verstande, dat de eerste ·coupon verschijnt 
1 Juni 1919 en loopt over een door Onzen 
Minister van Financien te bepal.:m tijdvak. 

De koers van uitgifte wordt vastg~steld 
door Onzen Minister van Financien, met dien 
verstande, dat bij die vaststelling tot richt-· 
snoer wordt genomen de koers, welke omstreeks 
den tijd der uitgifte, eerste-kiasse fondsen 
van gelijken rentevoet als deze geldleening_ 
ter beurze noteeren. · 

De coupons zijn betaalbaar- te Amsterdam en 
in verdere plaatsen, welke Onze Minister van 
Financien noodig mocht vinden aan te wijzen. 
Wanneer plaatsen .in het. buitenland gelegen 
voor die betaalbaarstelling worden aangewezen, 
kan Onze Minister van .Financien aan de met. 
de uit betaling belaste bankiers eene provisie 
toekennen van ·ten hoogste een achtste ten 
honderd. over het nominaal bedrag der door 
hunne tusschenkomst uitbetaalde coupons. 

I 
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Inschrijving, tijd en plaats. 

2. De inschrijving op deze geldleening wordt 
opengesteld bij den Agent van het Ministerie 
van Financien te Amsterdam, bij de betaal
meesters, behalve dien te Amsterdam, en_ bij 
de ontvangers der directe belastingen .in de 
gemeenten, waar geen betaalmeesters gevestigd 
zijn. 

De inschrijving staat ten minste· gedurende 
drie werkdagen open. Zij wordt geopend en 
gesloten op de door Onzen Minister van Finan
cien te bepalen tijdstippen. 

Minimum. 

3. Inschrijvingen worden slechts · ·aange
nomen tot een bedrag van· f 100 of een veelvoud 
daarvan. · 

Toewijzing en afwijzing. 
4. Wanneer het totaal_ der inschrijvingen, 

voor zoover daarop niet het laatste lid van dit 
artikel wordt toegepast, meer dan drie honde~d 
en vijftig millioen guld~n bedraagt, geschiedt 
de toewijzing pondspondsgewijze, met dien 
v~rstande, dat geen toewijzing minder _dan 
honderd gulden bedraagt en dat, :indien 'het 
verlangen daartoe in het inschrijvingsbiljet 
is te kennen gegeven, de inscln·ijvingen zooveel 
mogelijk ten volle worden toegewezen, behou
ciens voorra~g voor elk: dezer inschrijvingen 
tot een bedrag van ten hoogste f 10,000. 

Het bedrag, dat op inschrijvingen van ver
schillende bedragen wordt toegewezen, wordt 
door Onzen Minister van Financien zoo spoedig 
mogelijk na de sluiting der inscbrijvirig vastge-. 
steld en bekend gemaakt door opneming in 
de Staatscouran.t. 

De inschrijvingen gedaan door personen, 
die naar het oordeel van Onzen Ministe~ van 
Financien buiten machte zijn het bedrag hunner 
inschrijving, of, ingeval niet de volle inschrij: 
vingen worden toegewezen, het bedrag dat 
hun zoude worden toegewezen, te stor'tei1, 
kunnen worden afgewezen. 

Stortingen. 
5. De stortingen moeten geschieden in 

vier _termijnen v66r of op den · zevenden dag 
van de 'door Onzen · Minister van Financien 
V6or_ elken termijn aan te wijzen kalendermaand, 
met dien verstande, . dat voor de starting van 
den•vierden termijn in geen geval een vroegere 
verschijndag wordt vastgesteld. dan· de 7de 
April 1919. In ·kalendermaanden, waarvan· 
de zevende dag een Zondag is, is de achtste 
dag de verschijndag. 

De aanwijzing der in het vorig lid bedoelde 

stortingsdagen wordt ten minste acht dgaen 
voor de openstelling van de :inschrijvhig doqr 
middel van de ·staatscoui·ant bekend gemaakt. 

De eerste termijn van starting bedraagt 
40 % van h~t te storten bedrag, de drie volgende · 
termijnen bedragen elk 20; % van ·dat bedrag, 
met dien verstande, dat· ·de te storten bedragen 
der eerste twee termijnen naar boven en die 
van den derden termijn naar beneden worden 
afgerond tot een veelvoud van de voor een 
nominaal bedrag van f 100 te storten som 
en dat als v.ierde terniijn het restant ·wordt 
gestort. 

Voor zoover het bepaalde in het vorig lid, 
in verband met de te storten bedragen, geen 
toepassing kan vinden, moeten de stortingen 
geschieden volgens een door Onzen Minister 
van · Financien vast te stelien tabel. 

De stortingen kunnen door d.e belanghebben
den naar. verkiezen vervroegd worden, mits 
wordt gestort de voor een nomiriaal bedrag 
van f 100 te storlen som of een veelvoud daai'
van. 

6. De_ stortingen hebben plaats ten kantore 
van de N ederlandsche Bank- te ·Amsterdam. 
V oor zoover . de inscbrijvingen plaats had den 
bij een betaalmeester of een ontvanger der 
directe belastingen kan de starting geschieden 
ten kantore, waar de inschrijving p)aats had. 

In gebreke blijven. 
· 7. De namen der personen, die in gebreke 

blijven hunne stortingen tjjd_ig te doen, worden 
door den Agent van het M:inisterie vari Fjnancien 
medegedeeld aan de ontvangers der directe 
belastingen binnen wjer · ressort die personen 
wonen. 

De ontvanger vaardigt in naam d~s Konings 
een dwangbevel nit tegen den in gebrel~e ge
bleven inscbrijver ; dit bevelscbrift, dat meer 
dan een persoon kan betreffen, wordt executoir_ 
verklaard door den Kantonrechter, binn·en 
wiens ressort het kantoor van den. betrokken 
ontvanger gevestigd is; het ·wordt aan de 
inscbrijvers, ieder voor zooveel hem aangaat, 
beteekend met bevel tot · betaling en voorts 
ten uitvoer gelegd overeenkomstig het in: 
het wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
bepaalde ten aanzien van de tenuitvoerlegging 
va1). vonnissen en authentieke acten. 

De tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
wordt geschorst door een met redenen omkleed 
verzet. Dit v·erzet kan uitsluitend 'zijn ge
grond op de bewering, dat degeen, tegen wien 
het dwangbevel is gericht, niet heeft ingeschi:e
ven of, volgens de door hem gedane inschrij• 
ving in verband met de· toewijzi~g, tot de 
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betaling van een lager bedrag verplicht is 
dan in het dwangbevel is vermeld. Het
verzet wordt beteekend aan den ontvanger,_ 
die het dwangbevel uitv'aardigde en· moet 

·inhouden eene dagvaarding van dien ontvanger 
voor de _rechtbank van het ,arrondissement, 
waarbinnen h'et kantoor van dien ontvanger 
gevestigd is. 

Bijbetalen van rente.' 

8. Bij elke storting wordt, behalve de 
hoofdsom, voor vergoeding · van reeds ver, 
schenen rente, betaald ,0.41 2;; ten honderd 
van het nominaal bedrag . der hoofdsom voor 
elke kalendermaand, welke v:an den loopenden 
rentetermijn reeds verstreken is. Hierbij wordt 
eene maand, van welke zeven of minder dagen 
verloopen zijn, niet medegerekend en eene 
maand, van welke acht of meer dagen verloopen 
zjjn voor eene voile maand gerekend, -

Ten opzichte van kalendermaanden, waarin 
de zevende dag een Zondag is, wordt in het 
vorige lid in de plaats van zeven acht en in 
de. plaats van· acht negen gelezen. 

·Bti stortingen, welke meer clan zeven dagen. 
na · den verschijndag plaats hebben, - moet 

-daarenboven voor elke zeven dagen, .,;,.elke 
· sedert dien dag verloopen zijn - gedeelten 
van dien termijn voor een· geheelen gerekend -
1,5 per 1000 van het nominaal bedrag der 
hoofdsom worden bijbetaalcf · 

Sch uldbekentenissen. 

9, Voor elke storting ontvangt hij, die 
stort, eene schuldbekentenis of schuldbeken
tenissen aan toonder van de krachtens deze 
·afdeeling uitgegeven leening tot zoodanig 
bedrag als door· hem ,is gestort, benevens een 
gelijk aantal ,;bewijzen van storting" tot 
hetzelfde· bedrag als in de schuldbekentenissen 
verineld. -

· Indien echter meer dan acht dagen · voor 
den verschijndag wordt gestort, kan ·worderi 
volstaan met de uitreiking van een voorloopig 
recepis, dat binnen veertien dagen tegen het 
daarin vermelde bedrag aan schnldbekente
nissen en bewijzen van storting inwisselbaar is. 

De schuldbekentenissen worden, v66r de 
uitgifte, door de Algemeene Rekenkamer ge
registreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

Proyisie. 

10. Aan bankiers, makelaars in effecten 
en commissionairs in effecten, door wier tus
schenkomst inschrijvingen voor · de in deze 
afdeeling bedoelde schuldbekentenissen worden 

ingeleverd, wordt voor het aan hen toegewezen 
nominaal bedrag eerie provisie van ten hoogste 
drie tienclen ten honclercl toegekencl. 

Het recht op provisie, waarover niet is 
beschikt binnen een jaar na. den laatsten 
stortingsclag, is ver-vallen. 

Aflossing. 

11. _Telken jare op den. lsten Juni - te 
beginnen met den lsten Juni 1920 - worden 

schulclbekentenissen _,:oor haar nominaal be
drag aflosbaar gesteld ten · beloope van ten 
minste 0.83 ten hondercl vai1 het geheele bedrag 
der krachtens deze wet in het !even geroepen . 

. vijf ten honclercl , rentegevende schuld, ver
meerde;d met het bedrag der door die verplichte 
a.flossingen vrijgevallen rente. 

\ 
Loting, enz. 

12. De aflosbaar te stellen schuldbekente
nissen worden telkens vooraf bij uitloting aa~ge

•'wezen. Deze uitlotingen hebben plaats volgens 
door Ons te stellen regelen, 

De afgeloste schuldbekentenissen worclen bij 
de Algemeene Rekenkamer overgebracht. 

De rente cler krachtens deze wet uitgegeven 
schuldbekentenissen loopt niet vercler clan tot 
den, clag, waarop zij aflosbaar zijn. 

TWEEDE AFDEELING. 

Bepalingen omtrent de gedwonyen leenin/i

Inwerkingtreding. 

13, Indien de inschrijvingen op de vrijwillige 
leaning, in de eerste afdeeling clezer wet becloelcl, 
na aftrek van die, welke, ingevolge het bepaalde 
·bij artikel 4, laatste lid, zijn afgewezen, minder 
bedragen clan driehondercl millioen guide~, 
worclen de volgencle bepalingen dezer afcleeling 
van toepassing. Niettemin blijven clan de artike'
len 1 en 3 tot en met 12 clezer wet van kracht. 

Bedrag en rentevoet . . 

14. Ten laste van het Rijk worclt eene ge
dwongen geldleening aangegaan, waarvan 
schuldbekentenissen aan tooncler worden uit
gegeven tot zoodanig bedrag als uit het be- · 
paalde bij de artikelen 17 en 21 volgt, onder 
aftrek van het bedrag waarvan de storting, 
overeenkomstig artikel 29, geschiedt door de 
inlevering van ,,bewijzen van storting". 

De . schuldbekentenissen dragen eene rente 
• ;van drie en een half ten hondercl in het jaa.r 
betaalbaar op halfjaarlijksche coupons, verschij
nencle 1 Juni en 1 December, Het laatste lid 
van artikel 1 is op deze coupons van toepassing. · 
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Amortisatie. B. 

INKO M STEN. I 
Percentage van het 

inkomen .. 
waarvoor is Ueel te 

nemen ln de leaning. 

10,000 -, 1 ~ f 20,000 I 5 
20,000 ;§ ~ 30,000 10 
30,000 .... ~,... 40,000 15 
40,000

1 
gi~ 50,000

1

- 20 
50,000 S .s 70,000 25 
70,000 ti S , 100,000 30 

15. Onverminderd het bepaalde in vroegere -
wetten wordt, 'totdat daaraan is besteed een 
bedrag, gelijk aan het geheele bedrag der 
krachtens deze wet in het leven geroepen drie 
en een half ten honderd rentegevende schuld, 
jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1920, voor 
inkoop van inschrijvingen . in een der Groot
boeken der N ationale Schuld of van drie of 
vier en een half ten honderd rentegevende 
schuldbekentenissen of voor· .aflossing van 'drie 
en een half ten honderd rentegevende schuld
bekentenissen voor haar nominaal bedrag, eene 
som bestenid ten beloope van ten minste 1,19 
ten honderd van ·het geheele bedrag de_r krach
tens deze wet in• het leven geroepen drie en 
p,en . half ten honderd rentegevende schuld, 
vermeerderd met de door dezen inkoop of 
aflossing vrijgevallen rente. 

100,000 en hooger: . . . :)5 
met dien verstande, dat het bedrag der ve~plichte 
deelneming volgens elk der bovenstaande 
tabellen naar boven wordt afgerond tot een 
veelvoud van f 200. 

· De bepaling van het vorig •lid is· niet van 
toepassing : · · 

a. indien de belastingplicht ontstaat na het 
in wei;king treden dezer wet; · 

b. indien de belastingplichtige, voor het in 
werking treden van artikel 14 is overleden, of 
voor ·den lsten November 1918 het Rijk 
metterwoon heeft verlaten .. 

16. De houders der in deze afdeeling bedoel
de · schuldbekentenissen kunnen, zoolang 
stukken niet zijn aflosbaar gesteld, daarvoor; 
indien zij dit verlangen, met inachtneming 
van de door. Ons vastgestelde regelen, inschrij
ving ~an gelijk bedrag bekomen op het Groot
boek der drie en een half ten honderd rente-
gevende N ationale. Schuld. 

Verplichting tot deelneming van natuur
lijke personen. 

17. Zij, die voor het belastingjaar 1918/19 
zijn of worden aangeslagen in de vermogens
belasting naar een vermogen van f 75,000 
of meer en de binnen het Rijk wonende natuur0 

lijke personen die voor het belastingjaar 
1918/19 zijn of worden aangeslagen in de. in
komstenbelasting naar een inkomen van f 10,000 
of meer, zijn verplicht, behoudens het bep~alde 
in artikel 29, deel te nemen in de in deze 
afdeeling bedoelde leening door storting van 
zoodanig bedrag als voor elk vermogen en 
.inkomen volgt uit onderstaande tabellen A en B, 

A. 

VERMOGENS. 

f 50,000 
I 

Percentage van het 
vermogen 

waarvoor is deel te 
nernen in •le leening. 

Niet onherroepelijke aansl2.gen. . 
18. Indien op het tijdstip, waarop de kennis

gevingen, in het volgend artikel bedoeld, 
uiterlijk moeten worden verzonden, de aanslag, 
in de vermogensbelasting of in· de inkomsten-. 
belasting voor het belastingjaar 1918/19 nog 
niet heeft plaats gehad of niet onherroepelijk 
vaststaat, doordat daartegen, overeenkomstig 
de wet op de vermogensbelasting of de wet 
op de inkomstenbelasting, kan worden opge
komen, dan wordt het te storten bedrag aan
vankelijk bepaald naar het aangegeveri ver
mogen of inkomen. 

Zoodra de aanslag onherroepelijk vaststaat, · 
wordt het te storten bedrag dienovereenkomstig 
bepaald. 

Kennisgevfog van bedrag der deelnerning. 
19. - De inspecteur der registratie of de 

inspecteur der directe ~elastingen, in wiens 
dienstkring de tot storting verplichte over 
1918/19 voor de v~rniogensbelasting of de 
inkomstenbelasting is aangeslagen, zendt dezen, . 
binnen den door Onzen Minister van Financien 
vast te stellen termijn, een kennisgeving, 
aangevende het totaal bedrag, waarvoor door 
hem volgens tabel A of volgens tabel B in de 
gedwongen leening is deel · te nemen, de ver

25,000 
50,000 

100,000 
125,000 
150,000 
200,000 
300,000 
400,000 
500,000 
750,000 

100,000 
125,000 
150,000 
200,000 
300,000 
400,000 
500,000 
750,000 

1,000,000 
en hooger .... 

0.50 
0.75 
1.25 
2.-
2.5 
2.75 
3.-· 
3.25 
3.5 
3.75 
4.-

. schijndagen der termijneU: en het voor of op 
! elken verschijndag te storten bedrag ,benevens 

. •! het bedrag der rente, dat bij elke storting op 
! of binnen eene maand v66r den verschijndag 
' moet worden bijbetaald. 

1,000,000 In het gevai, voorzien bij artikel 18, wordan 
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de kennisgevingen of de gewijzigde kennis- starting van een bedrag; dat gelijk staat met 
· gevingen zoo · ·spoedig mogelijk verzonden. de helft van de totale, volgens artikel 20, lste 

Gefdt het hierbij eene eerste kennisgeving en lid, der wet op de Inkomstenbelasting belastbare 
zijn reeds stortingstermijnen verstreken, · dan uitdeelingen over, het hiervoor aangeduide 
wijst de inspecteur daarbij, in de plaats van de boekjaar na aftrek van de bedragen, we]ke 
verstreken verschijndagen; als verschijn- overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
dagen aan den zevenden dag van zooveel der 20, 2de lid, 100,- lO0bis en l00ter der zooeven
eerstvolgende maand~n • als -reeds termijnen bedoelde wet in mindering van die uitdeelingen 
zijn verstreken. Geldt het eene gewijzigde worden gebracht. 
kennisgeving, dan verdeelt de inspecteur de 

Niet onherroepelijke aanslagen. verhoogingen zociveel mogelijk in den geest 
.van artikel 26 over de nog niet verschenen 22. Indien op hat tijdstip, waarop de. ken-
termijnen. · nisgevingen, in. hat volgend artikel ·bedoeld, 

uiterlijk moeten worden verzonden, een aanslag, Bezwaarschrift. 
als_in het vorig artikel bedoeld, nog niet onher-

20, Hij, die bezwaar heeft tegen het in roepelijk vaststaat, dan wordt het te storten 
de k1;mnisgeving genoemcie bedrajf zijner dee~- bedrag aanvankelijk bepaaid naar den aanslag 
neming in de gedwong~n leening, tegen de . gelijk die gedaan is. Indian de aanslag nader 
verdeeling daarvan over de · verschillende ter- gewijzigd wordt, wordt hat te storten bedrag 
mijnen of tegen de bedragen d,er bij te betalen dieno,vereenkomstig· verlaagd. 
renten, kan daartegen zelf of door een gemachtig-
de bij den betrokken inspecteur een bezwaar- K~nnisgeving van bedrag der deelneming. 
schrift indienen binnen veertien dagen nadat 

23. De inspecteur der directe belastingen, .die kennisgeving hem is toegezonden. Bij dit 
~ezwaarschrift moet duidelijk warden opgegeven . in. wiens inspectie de tot storting verplichte 

wegens de in artikel- 21 bedoelde uitdeelingen in _hoeverre de bedragen in de kennisgeving 
voorkomende, onjuist .worden geacht. is aangeslagen, zendt hem binnen den door 

· · · Onzen Minister van Financien ·vast te stellen De inspecteur beslist op het bezwaarsc_ hrift 
termijn , eene kennisgeving, aanwijzend~ het i}l hoogste ressort. 

1 totaal bedrag, · waarvoor door heni in de geHet ingediende bezwaarschrift schort de . 
dwongen leening is dee! te nemen, de termijnen verplichting to~ starting, zooals zij in de kennis- . 
der stortingen en het op elken termijn te storten geving is aangeduid, niet op. 

Leidt de uitspraak op het bezwaarschrift bedrag, benevens het bedrag der rente, dat bij 
tot vermindering van het te storten bedrag elke starting. op of binnen eene maand v66r 
of van de bij te betalen .rente, dan wordt deze den verschijndag moet worden bijbetaald. 

In het geval voorzien aan het slot van artikel verniindering op de eerstvolgend\) storting 
22 wordt zoo spoedig mogelijk eene verbeterde of bijbetaling zooveel mogelijk toegepast. 

Is dit niet mogelijk dan wordt het ta veel kennisgeving toegezonden. Indien bereids in-
. gevolge de eerste kennisgeving op een of meer gestorte of bijbetaalde teruggegeven tegen 

termijnen is gestort, wordt hetgeen te vee~ is intrekking der daarvoor afgegeven . schuld-
bekentenissen en tegen quitantie voor de te gestort op den volgenden termijn gekort. Is

dit niet meer mogelijk, dan wordt het te veel .veel bijbetaalde rente. 
gestorte. teruggegeven, tegen intrekking der 

Verplichting tot deelneming van anderen daarvoor ) afgegeven schuldbek~ntenissen en 
dan natuurlijke personen. tegen quitantie voor de ·te veel bijbetaalde 

21. De binnen het Rijk gevestigde naamloo- rente. 

ie vennootschappen, commanditaire vennoot- Bezwaarschrfrt. 
s<;ihappen op aandeelen, cooperatieve en andere 
vereenigingen en onderlinge verzekeringmaat- 24. De belastingplichtige, als bedoeld bij 
schappijen, _met uitzondering van de· Neder- artikel 21, die bezwaar heeft tegen het in de 
landsche Bank, welke in de inkomstenbelasting kennisgeving genoemd bedrag zijner deelneming 
zijn of worden·aangeslagen wegens uitdeelingen, in de gedwongen leening of tegen de verdeeling 
tot een totaal liedrag van f 10,000 of meer over daarva~ over de verschillende termijnen of 
een boekjaar, geeindigd in het tijdvak van tegen de bedragen der bij te betalen rente, kan 
1 Mei 1917 tot en niet-30 .April·l918, zijn ver- daartegen zelf of door een gemachtigde bij den 
plicht, behoudens het bepaalde bij artikel 29, betrokken inspecteur een bezwaarschrift in
deel te nemen in de gedwongen Ieening door dienen billi!-en veertien dagen nadat die kennis. 
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geving hem is toegezonden. · Bij dit bezwaar
schrift mo_et duidelijk worden opgegeven in 
hoeverre de bedragen, in de kennisgeving voor
komende, onjuist worden geacht. 

De inspecteur beslist op dit bezwaarschrift 
in hoogste ressort. 

Het ingediende bezwaarschrift schort de 
V<Jrplichting tot ,storting, z·ooals d'eze in de 
kennisgeving is aangediiid, niet op. 

Leidt de uitspraak op het bezwaarschrift 
tot vermindering van het' te storten bedrag 
of van de· bij te betalen rente, dan wordt deze 
vermindering op de eerstvolgende storting of 
bijbetaling zooveel mogelijk toegepast. Is dit 
niet mogelijk, clan wordt het te veel. gestorte 
of bijbetaalde teruggegeven tegen intrekking 
der daarvoor afgegeven schuldbekentenissen 
of tegen, quitantie voor de te veel bijbetaalcle 
rente. 

Plaats van storting. 

25. De in artikel 17 volgens tabel.A becloelde 
storting heeft plaats aan · de kantoren · van _re
gistratie of van het. recht van successie door 
Onzen° Minister van Financien aan te wijzen. 

De in artikel 17 volgens tabel B en de in 
artikel 21 bedoelcle stortingen hebben plaats 
aan de kanto1'en cler directe .belastingen._ 
· De kennisgevingen, bedoeld in de artikelen 

19 en 23, vermelden· het·kantoor, waar de stor
•ting moet plaats hebben. 

Termijnen. 

26. Het krachtens de artikelen 17 en 21 
te storten heclrag moet worden betaa.ld in vier 
termijnen voor of op . den zevenden dag van 
de door Onzen Minister van Financien voor elken 
termijn aan te wijzen kalendermaancl met clien 
verstancle, clat voor de storting van den vierclen 
-termijn m geen geval een vroegere verschijndag 
wordt vastgesteld dan· de 7cle April 1919. 
In kalenclermaanclen, .waarvan de zevencle· dag 
een Zondag is, is de ~chtste clag de verschijn
clag. · 

De eerste termij n van storting beclraagt 40 
pCt. van het te storten bedrag, de vcilgende 
drie termijnen telkens 20 .pet., met clien ver
stancle, clat de te storten bedragen van .de 
eerste twee termij_nen naar boven en die van 
den derden termijn naar benedeiJ. • worden 
afgeroncl tot een bedrag van f 200 of een ·veel
voud van clat bedrag, terwijl als vierde termijn 
het restant wordt gestort. 

Echter zal de storting, wanneer de deelneming 
minder clan f 1400 beclraagt, moeten geschieclen 
volgens onclerstaande tabel : 

Deelneming. \ 
· Te storten op termijn .. 

2. 3. 4 .. 

400 200 - 200 -
600. 200 200 200 -
800 200 200 200 200 

1000 '400 200 200 200 
1200 600 200 200 200 

. De·stortingen kunnen door de belanghebben
den naar verkiezen worcleu' vervroegd mit~ 
in ronde bedragen van f · 200 worclt gestort. · 

27. Bij elke storting ingevolge deze afdeeling 
van deze-' wet wordt, behalve de hoofdsom, 
voor vergoecling van reeds verschenen rente 
betaald 0.295 ten honderd voor elke kalender
maand,. welke· van den loopenden rente.termijn 

·reeds vers_treken is. Hierbij worci.t eene maand,' 
van welke zeven of minder 'clagen verloopen 
zijn, niet medegerekencl en eene maand, van 
,velke acht of _meer dagen verloopen zijn, voor 
een volle maand gerekend. 

Ten opzichte van kalendermaanclen, waarvan 
de zevencle clag een Zondag is, wordt ·in het · 
vorig lid in de plaats van zeven aclit en in de • 
plaats van acht negen gelezen. 

Bij stortingen, welke meer clan zeven dagen 
na den verschijndag plaats hebben, moet 
daarenboven voor elke zeven dagen, welke 
sedert dien_ dag verloopen zijn - gedeelten 
van dien termijn voor een geheelen gerekencl-
1.5 per 1000 van de hoofclsom ,vorden bijbe-. 
taald: · 

Sch uldbekentenissen. 
28. Be\1oudens het bepaalde in artikel 29, 

ontvangt hij, die stort, voor elke storting een 
schuldbekentenis of schuldbekentenissen aan 
toonder van de leening ingevolge deze afdeeling 
uitgegeven, tot zoodanig bedrag als door hem 
is gestort. 

Het tweede en derde lid ,van artikef _9 zijn. 
hierbij van toepassing. 

Storting door inlevering bewijzen vrij-
willige Ieening. 

- 29. De storting,. bedoeld . n{ · de artikelen 
17 en 21, kan geschieden door de inlevering van 
,,bewijzen van storting", als bedoeld in art. 
9, tot zooclanig bedrag als in hoofdsom moet 
worden gestort. 

W anneer een ingelevercl bewijs van storting 
als in het vorige lid bedoeld, een hooger bedrag 
aanwijst clan op de gedwongen leening behoeft 
ta ,worden gestort, clan: wordt clat bewijs 
afgestempelcl of afgeschreven voor het bedrag 
waarvoor het tot storting op de gedwongen 



705 19 · D E C E M B E R. 1918 

leening heeft gestrekt en a.an dengene, die 
het inleverde, teruggegeven. Het bewijs van 
storting kan voor het resteerende bedrag 
worden ingeleverd tot voldoening aan de 
verpllchting tot• a.ndere stortingen. 

Dwar\gmiddelen natlj.urlij.ke personen. 
30. De natuurlijke persoon, die niet aan de 

hem door deze afdeeling dezer wet opgelegde 
verplichtingen ' voldoet, kan tot nakoming 
daarvan worden genoodzaakt, als ware hetgeen 
hij krachtens deze afdeeling moet storten ver
schuldige vermogensbelasting of inkomsten
belasting. 

De artikelen 41; 42, 43 en 44 der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n°. 223), zooals 
deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 27 

· Juli 1918 (Staatsblad n°. 504), zijn, ·voor wat 
de stortingen volgens tabel A betreft, en de 
~rtikelen 13, 14 en 15 der wet van 22 Mei 
1845 (Staatsblad _n°. 22), zijn, voor wat de· 
stortingen volgens t~bel B betreft, voor zooveel 
mogelijk van toepassing. 

Dwangmiddelen anderen dan natuur
lij.ke personen. -

31. De in artikel 21 bedoelde naamlooze 
vennootschap of andere vereeniging van per
sonen, welke niet aan de haar door deze 
afdeeling dezer wet opgelegde verplichtingen 
voldoet, kan tot nakoming daarvan genoodzaakt 
warden als ware hetgeen zij krachtens deze 
wet moet - storten verschuldigde inkomsten
belasting. 

De artikelen 13, 14 en 15 der wet van 22 Mei 
1845 (Staatsblad n°. 22) zijn voor zooveel 
mogelijk vaµ toepassing. 

DERDE AFDEELING. 

Bepalingen omtent de dekking van de rente en 
afiossing der leening o{ leeningen in d~ze wet . 

bedoeld. · 

Betaling van de kosten der leaning of 
leeningen. 

32. De uitgaven voor de rente en a.flossing 
der leaning, bedoeld in de eerste afdeeling 
dezer wet, en die voor de rente en amortisatie 
der leening, bedoeld in ' de tweede afdeeling 
dezer wet, indien die afdeeling in toepassing 
komt, alsmede· de kosten van de uitgifte dezer 
leeningen \vord~n gebracht ten laste van · de 
begrooting van het Leeningfonds 1914, ingesteld 
bij artikel 31 der J;,eeningwet 1914 (Staatsblad 
n°. 612). 

Dekking van de kosten der leaning of 
leeningen. 

33. Aan de middelen tot dekking der uit-

1918. 

gaven van het Leeningfonds 1914 wordt jaar
lijks, te beginnen met het jaar 1919, uit. 's Rijks 
Middelen tot dekking d!)r uitgaven, vervat in de 
begrooting der Staatsuitgaven, toegevoegd e~n 
zoodanig bedrag a.ls noodig is opdat in het 
betrokkeri jaar nit het fonds, afgezien van de 
ontvangsten als bedoeld · in artikel 33c der 
Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612), kunnen 
worden voldaari : 

I. de rente van de 4½ pet. vrijwillige leening 
1916; 

2. de aflossing van die leening ten bedrage 
a.ls in artikel 10 der Leeningwct 1916 (Staatsblad 
n°. 135) is omsch,even ;, 

3. de rente van de 4 pCt. vrijwillige leening 
1916; . . . 

4. de ·a.flossing' van die leening ten bedrage 
a.ls in artikel 10 der tweede Leeningwet 1!)16 
(Staatsblad n°. 533) is omschreven; · 

5. de rente van de 4½ pet. vrijwillige leening 
1917; 

6. de aflossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 14 der Leeningwet 1917.(Staats
blad n°. 710) is omschreven; 

7. de rente, a flossing en amortisatie als,:nede 
de kosten van uitgifte der leening of leeningen 
in deze wet bedoeld. · 

VIERDE AFDEELING. 

Bepalingen. van verschillenden aard. 

Hekening van leeningen, enz; · 
34. Van de tegeldemaking der bij deze wet 

bedoelde . Staatsschuld worden rekeningen a.fge
iegd, welke, na door de Algemeene Rekenkame~ 
te zijn opgenomen en gesloten, a.an p.e Staten
Generaal ,worden "medegedeeld. 

Vrijste!ling van zegelrecht. 
35. Geenerlei zegelrecht is verschuldigd 

van de bewijzen van inschrijving en de nota's 
van toewijzing op de; in de eerste afdeeling 
dezer wet bedoelde leening, van a.lie krachtens 
deze wet af te geven quitantien en vari a.lie . 
stukk1:m, uitsluitend betrekking hebbende op 
de beleening .bij de Nederlandsche Bank van 
de schuldbekentenissen en recepissen kra.chtens 
deze ·wet af. te geven. , 

Stortingsbewijzen. 
36. De stortirigsbewijzen, uitgegeveh kra,ch

tens artikel 9 dezer wet, zijn waardeloos indien 
de tweede afdeeling niet in toepassing 'komt. 
In dit geval wordt daarvan door Onzen Minister 
van Financien meµ~p.eeling gedaan in de Staats
courant. 

Inwerkingtreding. 
37. Deze wet treedt in werking met den 

dag, volgende op dien harer afkondiging. 

,5. 
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·":'sif: D~ze wet kan worden aangehaald als 
· ·,,Leeningwet 1918", doch met bijvoeging van 

het i:mmmer van het Eftaatsblad waarin zij is 
o]1genomen. 

Lasfon en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den '19den: De

cember 1918. 
WILHELMINA. 

De ]}Jinister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 24 Dec. 1918.) 

19 December 1918.· WET, tot wijziging van 
de wet tot het aangaan van eene geldleening 
of .-leeningen van·f 350,000,000 ten· laste 
van het Rijk. t-1. 804. · 

WIJ WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overwt?ging genomen hebben, 

dat de noodzakel:ijkheid is gebleken· van eene 
wijziging van de wet tot het aangaan van 
een·e geldleening of -leeningen van f 350,000,000 
ten laste van het Rijk ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raid van State, enz. 
Art. 1. To artikel 17 der wet tot het aangaan 

van eene geldleening of -leeningen van 
f 350,000,000 ten laste van het Rijk wordt 
in den eer~ten zi.ii in plaats va.n ,,f 75,000" 
gelezen ,,f 25,000". 

2. Deze wet wordt 'geacht in werking te 
zijn getreden met denzelfden_ dag als die d~r 
inwerkingtreding van de in artikel 1 genqemde 
wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, aen 19den Decem

ber 1918. 
WILHELMINA. . . 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 24 Dec. H/18.) 

19 December 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van eerr vacatiegeld aan leden, secretarissen 
of adjunct secretarissen van bij eene wet, 
Koninlilijk besluit of ministerieele be-/ 
schikking.ingestelde commissien. S, · 804A. 

WIJ WILHEL.l'VIINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Ministerraad dd. 12 November 1918, 
n°.' 13609, afdeeling Algemeen Secretariaat 

· en Comptabiliteit ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 November 1918, n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister dd. 16 December 1918, 
n°. 15339, a.fdeeilng Algemeen· Secretariaat 
en Comptabiliteit; · 

Hebben goedgevonden· en verstaan_:.,. 
met ingang van 1 Januari 1919 te _bepalen 

als volgt: · · 
Art. 1. Aan de leden van bij eene-,.wet, 

Koninklijk besluit of ministerieele beschikking 
ingestelde commissien wordt, tenzij bij de 
wet anders is bepaald, voor. elke vergadering, 
hetzij van de volle commissie of van een harer 
;ub-commissien, die zij bijwonen, een vacatie
geld verleend van f 8. Twee of meer vergade
ringen op denzelfden dag gelden voor eene 
vergadering. · · 

1 . ' 
2. Gelijke vergo·eding als ingevolge het vorig 

artikel aan de leden wordt . toegekend, wordt 
genoten door 'de secretarissen. of · adjunct
secretarissen dier · commissien, tenzij zij · op 
andere wijze voor hunne werkzaamheden 
worden beloond. 

3. Wij behouden ons voor het in ·artikel 1 
.genoemde bedrag hetzij te verhoogen, hetzij 
te verlagen, of in stede van ·vacatiegeld, eene 
vaste belooning toe te kennen bij. een besluit, 
te nemen op voordracht van den Minister, 
onder wien -de Commissie ressorteert, met 
medewerking van Onzen Minister. van Finan
cien. 

Op dezelfde wijze kan worden bepaald, dat 
geen vacatiegeld zal worden genoten. 

4. Het in dit besluit bepaalde geldt voor alle 
commissi n, wier werkzaamheden nog. niet 
zijn afgeloopen· op den dag van het inwerking 
treden van dit besluit, met dien verstande dat; 
voorzoover voor dien dag geen of eeri' lager 
vacatiegeld werd genoten, het genot op den 
voet van dit besluit eerst intreedt ten aanzien 
van vergaderingen, welke op of na dien dag 
worden gehouden en dat als een hooger vaca
toegeld of eene vaste belooning was in uitzicht 
gesteld, dit hoogere bedrag of die vaste beloo-

, ning blijft toegekend. · · 
5. · Alle in andere besluiten voorkomende 

bepalingen, welke dit onderwerp betreffen, 
zijn afgeschaft, behoudens het bepaalde in 
artikel 4. · 

Onze Ministers, hoofden der Departementen 
van Algemeen bestuur, zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvari afschJ;ift 
zal worden gezonden aan deri. Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. , · 

's-Gravenhage, den 19den December 191_8: 
WILHELMINA. 

be Minister van Binnenlandsch~ · Zaken; 
tijdelijk_ Voorzitter van den.Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK •. . r 
(Uitgeg. 17 Jan. )919.) 



19 D-E q E 111 BE R. 1918 

19 Decemher 1918. BEsLUIT, houdende be
palingen betreffende de schadevergoeding 
te verleenen aan eigenaren.v,i,n onschadelijk · 
gemaakte aardappelen en aan eigenaren 
of gebruikers van besmet verklaarde 
perceelen. f-. 805. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Op de v9ordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 
October 1918, Dire_ctie vaIJ. clen Landbouw, 
_n°. 11939, 2de. afdeeling; 

Gelet op de wet ,ran 1 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 309); houdende. bepalingen ·tot . wering en 
bestrijding van ziekten ·van aardappelen , • 

Den Raad van, State · gehoord (advies van: 
3 December 1918, n°. 2Z).; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 December 1918, 
Directie van den Landbouw, n°. 156_98, 2de 
afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. Door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel worden een of meer 
com'missies ingesteld ter waardeering van de 
schade, bij toepassing van de wet van 1 Juni 
1918 (Staatsblad. n°. 309) geleden door de eige
naren van onschadelijk gemaakte aardappelen 
en door de eigenaren of gebruikers van besmet 
verklaarde perceelen, welke schade z!l-1 w9rden 
vergoed. · · 

2. ,Indien schade, als· bedoeld in het ·vorig 
artikel, moet worden · gewaardeerd, wordt 
daarvan door 4et hoofd van den phytopatholo
gischen dienst mededeeling gedaan aan de be-
trokli:en commissie. · · 

De, commissie waardeert d,e schade en. geeft 
. van hare waardeering binnen eene maand kennis 
aan Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en .Handel. · 

8. Indien tot ~.estrijding van de aardar>pel
wratziekte (zwarte schurft, ,,black scab"), 
_veroorzaakt door ~hrys~phlyctis endobiotica, 
aardapp~len worden onschadelijk gemaakt 
v66r den oogsttijd, wordt de schade; door den 
eigenaar geleden, bereken:d naar de opbrengst, 
welke van het perceel zou kunnen zijn verkregen, 
_wanneer de onschadelijkmaking niet had plaats 
gevonden. · 

In geval van pnschadelijkmaking tijdens 
den oogst wordt · de schade gewaardeer\l, naar 
het gewicht der in beslag gen omen aarda ppelen. 

4. De s_chade, geleden door gel;>ruikers 
van besmet verklaarde · perceelen, wordt ieder 

.. jaiw: gew~ardeer,d met inachtneming van : 
a. de oppervl~kte, welke vermoedelijk op 

ieder der perceelen met vroege en met late 
aardappelen zou zijn beteeld.; 

b. de opbiengst aan aardappel_en, welke onder 
normale' omstandigheden van die oppervlakte 
zou zij~ verkregen; . ·· ' 

c. de normale opbreng~t- der gewassen, welke 
na de bes~etv_erklaring. op die oppervlakte 
geteeld worden. · 
· 5. De schade, gelede~ door eigenaren van 

besmet verklaarde perceelen, wordt gewaardeerd 
naar de vermindering van de huuropbrengst, 
voor zoover deze aan de besmetverklaring kan 
worden toeges_chreven. 

6. Van. · de . waardeeringen," · bedoeld in de 
artikelen 3, 4 en 5, _wordt door Onzen Minister
_van Landbouw, _Nijverheid en · Handel bij / 
aangeteekend schrijven kennis gegeven aan den 
belanghebbend,e. • · 

De belangheb_bende kan _ binnen veertien 
dagen na dagteekening van het. schrijven, 
bedoeld in het vorige lid, zijne bezwaren 
indienen bij Onzen voornoemden . Minister: 

7. De schadevergoeding wordt door Ons 
bepaald. · 

8. Met het in . werking treden ~an dit 
besluit v:ervalt het . Koninklijk besluit van 
5 Februari 1917 (Staatsblad n°. 206). 

Onze Minister . van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in )let Staa(sblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal . worden 
gezonden aan den Raad van .State. · 

's-Gravenhage, den 19den December 1918. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landb. Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

(Uitgeg. 9 Jan. 1919.) 

19 December 1918 .. BESLUIT, houdende aan
wijzing van. ,Wonnerveer als losplaats van 
ruw- zo~t ~f zouthoudend water. S. 8Uti. 

WrJ WILHELMINA, ENZ: ' 
. Op de voordracht_ van. Onzen Minister van 

Financien van 14 December 1918, n°. 41, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
1892 (Staatsblad. n°·. 227), .artikel 2 van. Ons 

. besluit van 3 Januari 1908 (Staatsblad n°. 2) 
en Ons besluit va~ 14 Juni 19·10· (Staqisblad 
no. 162); 

Hebben · goedgevonden en verstaan te 
bepalen: . 

Met ingang van de dagteekening van dit 
besh1-it wordt TVonnerveer aangewezen · als 
losplaats van ruw zout of zoutho~dend water 

45• 

\.. 
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bij inv·~er ter zee en langs rivieren en kanalen 
en bij invoer te lande met spo.or:wagens. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van· dit beslult, hetwelii: in het 
Staatablad zal worderi. geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den December 1918. 
, WILHELMINA. . 

, De JJ[inister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 8 Jan. 1919.) 

20 Dece11iber 1918._ WET, tot vaststelling 
van het eerste hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1919. · S. 80,. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der 
·l:iegtooting van Staatsuitgaven·voor het dienst• 
jaar 1919, betreffende het. Ihiis der· Koningin, 
vastgesteld als volgt : , 

Art. 1. Inkomen van de Koningin·f 600,000 
Art. 2. Inkomen van de Koningin- · · 

Weduwe . . . . . . . . . . . . . 150,000 
Art. 3. Onderhoud der Koninltlij-

ke Paleizen . . . . . . . . . . . 50,000 
Art. 4. Kosten van de verdere 

werkzaamlieden van· de Commissie 
tot onderzoek naar clen toestancl van 
het uitwendige van het'Koninklijk Pa-
leis op den Dam te Anisterdam, 'met 
inbegrip ~•an steigerwerk en van reis-
en verblijfkosten cler Commissie, als-
mede kosten van bij het onclerzoek 
onvermijdelijk gebleken restauratie 
van gevels, claken, goten en verclere 
aanhoorigheden van het gebouw . . f 80;boo 

f 880,000 

20 December · 1918. 1VET, tot vaststelling 
van het zevende hoofdstuk · A der · Staats
begrooting vocir het dienstjaar 1919. S. 808. · 

Bij deze wet wordt h~t VIIde hoofdstuk A 
der begrooting van Staatsuitgaven, voor het 
dienstjaar 19Ul, betreffende de NationaleSchuld, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 

]• Afd. lnteresten, enz. . : f 41,172,031.05 
2• Afd. Amortisatie en _aflos-

sing van rentegevende Natio-
nale Schulcl .. , ...... f 7,362,200.-

30 Afd. Onvoorziene uitga-
ven . . . . . . , • . . 25,000.-

f 48,559,231.05 

20 Dece,nber 1918. WET, tot vaststelling van 
het twaal/de hoofdstuk der Staatsbegro~
ting voor het dienstjaar 1919. S. 809. 

Bij deze wet wordt het XIIde hoofdstuk 

der begrooting van Staatsuitgaveri voor · het 
dienstjaar 1919, betreffende de oitvoorziene 
uitgaven; vastgesteld tot een bedrag van 
f 50;000.-. 

20 December 1918. WET, tot aanw1Jzmg van 
de middelen ter goedmakmg van- de 
uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar -1919. S. 810. 

Wu WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
A.zoo Wij in overweging genomen nebben, 

dat, volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijks de rniddelen behooren te worden 
aangewezen tot dekking van alle uitgaveil de~ 

in de algemeene begrooting begrepen ; 
· Zoo is het, dat Wij, den Raad'van State; enz. 

Art. 1. Ter goedmaking van de · uitgaven, 
begrepen in de algemeen begrooting vcior ·het 
dienstjaar 19i9, zullen over dat •jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna 
oinschreven, te weten : 

de belastingen in verband met de buitengewone · 
omstandigheden: · 

a. de oorlogswiristbelasting, 
b. de verdedigingsbelasting Ia, 
c: de verdedigingsbelasting Ib, 
d. de verdedigingsbelasting II, 
A. de ovedge bela8tingen: 

1. de grondbelasting, 
2. de personeele belasting, 
3. de inkomstenqelasting, 
4. de dividend- en tantieme belasting, 
5. de vermogensbelasting, 
6. de accijns op de su.iker, 
7. de accijns op den wijn, 
8. de accijns op binnenlandsch- en buiten

landsch gedistilleerd, 
9. de accijns op het zout, 

10. de accijns op het bier, · I 
11. de accijns op het geslacht, 
12. de· rechten en boeten ·van zegel, 
13. de rechten en boeten van registratie, • 
14. de rechten en boeten van s'uccessie, 

van ove:rgang bij overlijden en van schenking, 
15. de rechten op den invoer, 
16. de belasting op de gouden en zilvereir 

werken, · · 
·11. .het essaailoon in geval van verbreking 

der werken en voor gehalteproeven, we!ke · 
geene betaling van belasting _ teri gevolge 
hebben·; · · ' 

·18. het Statistiekrecht ; 
, B. de inkoinsten · der domeinen, wegen • en 

vaarten: 
19. de inkcimsten van de gewone dome~en; 

enz., 
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20. de inkomsten van het domein van Oorlog, 
2(:. de inkomsten van de groote wegen, 
22. de inkomsten van. vaarten, veren en 

havens; 
. C. , 23. de op brengst der Staatsloterij ; 
, D. 24. de opbrengst, der uitgifte van akten 

voor de jacht en visscherij,. van consenten voor 
de kustvisscherij en van' vergunningen, bedoeld 
in de vogeiwet 1912; 

E. 25. de opbrengst .der loodsgelderi ; 
F. het recht . op de mijnen: 
26: het 'vaste en proportioneele recht op 

de mijnen, 
26a,. vijftien opcenten van het recht op 

de mijnen voor kwade posten en collecteloon; 
G. 27. · het aandeel van het Rijk in de 

opbrengst van de exploitatie der Staatsspoor'. 
wegen; 

H. 28. het aandeel van den Staat in de 
winsten van de Nederlandsche Bank, 

I. · 29. de in art. 2 bedoelde bijdrage uit 
het Fonds, voortspruitende uit koopprijzen 
·van domeinen ; . 

J: 30. de leges. geheven ing~volge de·· wet 
van 9 Mei 1890_ (Staatsblad n° .. 80), gewijzigd bij 
die van 29 December.1893 (Staatsblad n°. 246); 

K. 31. de opbrengst van voor het publiek 
verkrijgbaar, gestelde stukken ; ; · 

L. de renten van 'kapitalen, voorgeschoten 
aan de kolonien in Oost- en W~t-Indie, aan 
Staatsbedrijven, 's Ri(jks bijzondere fondsen, 
gemeenten, spoorwegmaatschappijen, enz.: -

32. het aandeel van Nederlandsch Oost
Indie in de renten en kosten van de N ationale 
Schuld,. 

33. de . rente van kasvoorschotten · aan 
Nederlandsch Oost-Indie, 

34. de rente van kasvoorschotten aa.n 
Suriname, 

35. de , ;ente van kasvoorschotten aa.n 
Oura,;ao, 

36. de rente door de l,rolonie Suriname 
verschuldigd van het voorschot voor den · 
aanleg van een .spoorweg naar het L~wagebied, 

37. de rente vim voorscho~ten ingevolge 
art. 33 der W oningwet, 

38. de rente van voorschotten aan het 
Tiendfonds, 

, 39. de rente door de · gen;ieente T' enlo 
~.erschuldigd van. het haar ,verleende voorschot 
voor het inrichten der spoorwegbrug over de 
Maas voor gewoon v_e;keer, '· 

40. de rente van het voorschot ·verstrekt 
aan de vereeniging ,,De kweekschool voor 
yroedvrouwen" t_e· Heerlen, 

41. _ de rente van het voorschot aan de 

N. 0. Locaalspoorwegmaatschappij verstrekt, 
ingevolge ·art. 11· der overeenkmnst, goedge
keurd bij de wet van 15 ·Juli 1898 (Staatsblad 
n°. 185) en dividend over de aandeelen dier 
Maatschappij in het bezit van het Rijk, 

42: de rente van kapitalen verstrekt a.an het 
Staatsbedrijf ~er Algemeene Landsdrukkerij, 

43. de rente van kapitalen verstrekt a.an 
het Staatsmuntbedrijf, 

44. de rente van _kapitalen verstrekt aan 
de artillerie-inrichtingen, 

45. de rente van kapitalen verstrekt aan 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, ' 

46. de renj;e van kapitalen verstrekt aan 
het Staatsvisschershavenbed;J;ijf, 

47. de rente van kapitalen. verstrekt a.an 
de vereeniging tot het houden van Jaarbeurzen 
in Nederland, · 

48. de rente van andere door den Staat 
verleende voorschotten ; 

M. de terugbetalingen van kapitalen voorge
schoten aan de kolonien in Oost- en West-Indie, 
aan Staa~bedrijven, 's Rijks bijz~ndere fondsen, 
gemeentwn, spoorwegmaatschappijen, enz.: 

49. het aandeel van Nederlandsch Oost
Indie in de aflossing van Nationale Schuld, 

50. de terugbetaling door Suriname van: 
het voorschot verstrekt voor. den aanleg van 
een spoorweg naal' het Lawagebied, 

51. de aflossing van voorschotten ingevolge 
art. 33 der W oningwet, 

52. de terugbetaiing van voorschotten 
verstrekt a.an het Tiendfonds, 

'53. deterugbetalingvan voorschotten voorden 
aanleg van spo~rw'egen met beperkte snelheid, 

54. · de terugbetaling, door de gemeente 
V enlo van het haar v.erleende voorschot voor 
het inrichten der spoorwegbrug over de Maas 
voor gewoon verkeer, 

55. de terugbet~ling v:,tn het voorschot 
verstrekt aan de vereeniging ,,De kweekschool 
.;,.oor vroedvr~uwen" te Heerlen, · 

56. de terugbetaling van kapiialen verstrekt 
aan het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij, 

. 57. de t{)rugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan het St~atsmuntbedrijf, 

58. de terugbetaling van irn,pitalen verstrekt 
aan de artillerie-i~ichtingen, . 

59. de terugbetaling .;,.an k,apitalen verstrekt 
aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
ell Telefonie, 

60. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan het Staatsvisschershavenbedrijf, 

61. de terugbetaling va!). kapitalt:in ver-
i 
I 
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.str~kt ·aan de vereeniging tot het houden van 
Jaarbeurzen in' Nederland, · 

62. de terugbetaling van andere door den 
Staat verleende voorschotten, . 
· 62bis. · de terugbetaling van voorst:hcitten 
in verband met de buitengewori~ tijdsomstan
digheden verleend, 

62ter. de terugbetalingen_ door de betrokken 
vreemde Regeeringen van de kosten van den 
dienst der geinterneerde Britsche en Duitsche 
krijgsgevangenen, . · 

N. de uitkeeringen door· Staatsbedrijven ten 
beho~ve van de vorrning van eene reserv~relcening 
in de boeken dier bedrijven: 

63. . de uitkeerm:g ten behoeve van de 
vorming van eeii'6 · reservereken:ing" door het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie (postcheque- en girodienst), 

63bis. de uitkeeringen door Staatsbedrifven 
ten behoeve van de vorming van eene·reserve-
rekening, · · 

0. de· uitkeeringen door Staatsbedrijven van 
suppletoire preniie wegens de pen~ioenverzekering 
van het personeel, alsinede van brandverzekering~
'Premie; enz. 

64. de uitlj;,ee1'itigen van suppletoire pen
sioenverzekeringspremie en van lirandverze
keringspremie doo~ het · : Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij,. . 

65. de uitkeermgen van suppletoire pen
sioenverzekeringspremie en van brandverzeke
ringspremie door het Staatsinuntbedrijf, 

66. de uitkeeringen · vaii · suppletoire pen
sioenverzekeringspremie ·en· van brandverzeke
ringspremie door de. artillerieinrichtingen,' 

67. de tiitkeeringen van suppletoire pensi
oenverzekeringspremie en. van brandverzeke
ringspremie door "het Staatsvis_schershavenbe-
dr~jf, .. 

68. de uitkeeringen van suppletoire pensfoen
verzekeringspremie en va,1 brandverzekerings
premie door het Staatsbedrijf der Posterije¥, 
Telegrafie en Telefonie, alsme·de pensioens
bij dragen der; ambtenaren,' tot dat· bedrijf 
behoorende, 

69. de uitkeering van suppletoire peilsioen
verzekeringspremie door de Rijkspostspaar
bank, alsmede pensioensbijdragen der ambte
naren tot die . inrichting li_ehoorende, 

P. de verschillende ,ontvangsten en· toevallige 
baten het Departe1nent van Bidtenlandsclie 
Zaken betreffende: 

·70. de consulaatrechten, 
71. de · door de Chineesche Regeei·ing 

vers\)huldigde schadevergo·eding ter zake van 
de onlusten in 1900, 

72. de bijdrag~n voor pensioen van burger
lijke ambtenaren ·onder het · Departement van 
Buitenlandsche Zaken ressorteerende, 

73. de opbrengst der verkochte Rijks
goedereri en eigendommen, 

7 4. de ande,e · ontvangsten niet tot·· de 
genoemde behoorende ; 

Q. de v~rscMllende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van J ustitie betre-ffende: 

75. de inkomsten _van d.en Hoggen· Raad: 
,ran Adel en de renten van de-te zijnen name 
op het_ Grootboek der Nationale \Schuld, 
rentende 2½ ten .honderd, mgeschreven kapi
talen, · 

76. de inkomsten voortvloeien<):e uit den 
arbeid in de gevangenissen · en de. Rijkswerk
inrichtmgen, . 

77. de baten het beheer van den gewonen 
dienst der gevangenissen en der Rijkswerk
inrichtingen betreffende, 

78. de inkomsten voortvloeiende uit den 
dienst van het Rijkstiicht- en '.opvoedingswezen, 

79. de Griffierechten, · 
80. de gerechtelijke boeten, 
81. de bijdragen voor pensioen van burger

lijke ambtenaren-onder het Departer~ent van 
J u~titie ressorteerende, ·.· 

82. de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren en eigendommen, 

83. de andere ontvangsten ni~t tot de 
genoe~de behoor~nde ; · 

R. de verschillende ontvangsten en· toevallige 
baten het Departement' van · Binnenlandsche 
Zalcen betreffende: 

84. de opbrengst van d:e N ederlands6he 
Staatscourant en het verslag der Handelingen 
van de Staten-Generaal, 

·35_ de opbrengst van het Staatsblad, 
86. de bijdrage van de gemeente Rotterda'm· 

in de kosten der aldaar bestaande Rijk~in
richtmg tot opleiding van vroedvrouwen, 

87. de baten voortvloeiende uit het beheer 
vim de Rijkskrankzinnigengestichten, 

88. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van het Universiteitsziekenhuis te Leiden, 

·89. de baten voortvloeiendeuit het beheervan 
de klinieken der Rijksunivers_iteit te Utrecht, 

90. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan· de Rijksuniversiteiten, 

91. de betalingen voor het _afleggen der 
examens bedoeld bij artt. 12 en 138 der wet 
t~t regelmg van het hooger ·onderwijs, 
. 92. de bijdragen voor het volgen der lessen 

aan de Teqhnische ,Hoogeschool, 
93. de betalingen voor het afleggen· der 

examens aan de Technische Hoogeschool; 
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94. de bijdragen van leerlingen op de Rijks-. 
. hoogere burgerscholen, 

95. de bijdragen van gemeenten in de 
kosten van Rijks hoogere burgerscholen, 

96. de bijdragen · van · gemeenten in de 
stichting van ·Rijks hoogere burgerscholen, 

97. de schoolgelden van leerscholen ver
bonden a.an de Rijkskweekscholen voor onder
wijzers, 

98. de betalingen -voor, het afleggen der 
examens bedoeld bij art. 88 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, 

·99. de bijdragen voor pensi6en van onder- · 
wijzer~ bij de lagere scholen, · 

100. de teruggaven door gemeenten ter 
zake van hetgeen door haar, volgens art: 48 
der wet tot regeling ·van het lager onderwijs, 
over 1917 te veel is genoten, · 

101. de bijdragen van kweekelingen der 
Rijks~cademie van beeldende kunsten, 

102.-- de schoolgelden van leerlingen aan 
de Rijksnorm_aalschool voor teekenonder
wijzer.s, 

103. de schoolgelden van leerlingen a.an de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, 

104. de vergoeding door gemeenten in de· 
kosten van wachtgelden van onderwijzers, 

105. de winst van het ·Staatsbe_drijf ·der 
Algemeene Landsdrukkerij; · 

106. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder • het Departement 
van Binnenlandsche Zaken ressorteerende, 

.107:· de opbrengst der verkochte Rijks
goederen en eigendommen, 

108. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende, 

s·. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Depart~ment van Marin~ betreffende: 

109. de bijdragen · voor ·de opleiding van 
adelborsten ·en adspirant-administratenrs bij 
het Koninklijk Instituut voor de · marine, 

110. de bijdragen voor de opleiding van 
adspirant-adelborsten en adspirant-machinisten 
bij de adspirantenschool der Marine te Dord
recht, 

111. · de bijdragen voor de· opleiding van 
jongelingen bij ·het· internaat van adspirant-

. adelborsten, , · 
112. de uitkeering -van· Belgie· wegens de 

vuurgelden op de Wester-Schei.de, ·' 
113. de vergoeding door Belgie, ingevolge 

artikel 11 van de overeenkomst van 27 October 
1904, goedgekeurd bij de wet ·van· 12 December 
1905 (Staatsblaa n°. 316}; betreffende de ver-· 
betering der verlichting· van de Wester-Schei.de, 

114. de _teruggave door ·Belgie van de 

traktementen ,van. opzichters .en lichtwachters 
bij de verlichting ·van de W ester7Sche1.de, _.· 

115. het aandeel van Nederlandsch Oost
Indie in den vlootbouw, 

115bis. het aandeel VfJ,n Nederlandsch
Oost-Indie in de kosten van den Marine
luchtvaartdienst, 

116. de bijdragen voor· pensioen ·van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement van 
Marine ressorteerende, 

117. de opbrengst der verkochte · Rijks
·goederen en eigendommen, 

ll8. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

T. de verschillende ontvangsten en toevallige 
b'aten het Departement van Financieri betreffende: 

ll9. de verjaarde renten, 
120. de inkomsten van de Grootboeken 

der N ationale Schuld, 
121. de door 's Rijks Munt afgE:leverde 

munt, 
122. de rente van het kapitaal in de Groot

boeken der Nationale Schuld, ingeschreven 
ten name van het ,,Fonda uit de zuivere winsten, 
verkregen uit aanmuntingen voor rekening van· 
het Rifk", 

123. de winst van· het Staatsmuntbedrijf, 
124. de vergoeding door provincien en-· 

gemeenten, in 1919 verschuldigd, voor de 
invordering van opcenten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1918, op de personeele 
be~a~ting over -het dienstjaar 1917, · op·. de 
inkomstenbelasting over het belastingjaar 
1917/1918 en op de vermogensbelasting over 
het belastingjaar 1916/1917, 

125. • de vergoeding door de gemeente 
Rotterdam voor de inning ;van zeehavengeld 
en zeetijdingrecht, 

126. de 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 1916 en op de inkomsten- en 
vermogens belastingen over het bel.li.stingjaar 
1916/1917, 

127. de opbrengst van qe boeten en verbeurd
verklaringen bij de grondbelasting, de personee
le belasting, de · inkomstenbelasting en de 
vermogensbelasting, zoomede bij de rechten 
op den invoer en -de accijnzen · vallende, 

128. de kosten van vervolging tot invorde
ring van belastingen aan de schatkist ver
vallen, 

129. de leges a.an de schatkist vervallen, 
130. de ontvangsten wegens houtgeest, 

gebezigd tot vermenging van gedistilleerd, 
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131. de '(mtvangsten· wegens verrichtingen 
betrekkelijk het kadaster, · 

132. · · de opbrengst van het door de land
meters en de boekhouders van het kadaster 
vo_or_ particulieren verrichte werk, 

133. de geconsigneerde gelden, waarvan 
het recht van uitkeering in 1919 vervalt, 

134. de opbreng'st van het verkort verslag 
van de vergaderingen der Tweede Kamer van 

_ de Staten-Generaal, 
_135. · de bijdragen voor pensioen van burger

lijke ambtenaren .tot de Hooge Staatslichamen -
behoorende, 

136. de bijdragen -voor pensioen van bur-
gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Financien ressorteerende, ' 

137. de opbrengst der verkochte Rijks
goederen en eigendommen, 

138. de andere ontvangsten- niet tot de 
genoemde behoorende ; 

U. de verschillende ontvringsten en toevallige 
ba;ten h:et Departement van Oorlog betreffende: 

139. de bijdragen voor de opleiding van 
cadetten bij de Koninklijke Militaire Academia; 

140. de bijdragen voor de opleiding .van 
cadetten 3:a1\ de Cadettenschool, 

141. de teruggaven van voorschotten aan 
officieren verstrekt, tot aanschafling van paar-
den, · 

-142. de ·winst van de artillerie-inriciht4i,gen, 
· 143. de bijdragen voor pensioen van bur

gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Oorlog ressorteerende, 

144. de opbrengst der verkochte Rijks
goederen en eigendommen, 

145 .. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende, 

V. de verschillende ontvangsten en_ toevallige 
baten liet Departement-van Waterstaat betreffende: 

146. de bijdrage van Belgii!. in het onderhoud 
van het _kanaal van Gent naar Terneuzen, 
_ 147. de teruggave door Belgii!. van de 

kosten van exploitatie en onderhoud van de 
Rijkselectriciteitswerken _te Terneuzen, 

148. de baton voortvloeiende uit de11 aanleg 
der Staatsspoorwegen, 

149. de· bijdragen · in de kosten van aanleg 
en onderhoud van landswerken, 

150. de teruggave van de uit de- Staats
begro_oting ,bestreden kosten van de Rijkspost
spaarbank, 

151. _de- -winst van het Staatsvisschers-
havenbedrijf, . . 

152. de winst van het Staatsbedrijf ·_ der 
Postbrije'n, ,Telegrafi~ en Telefonie, 

subsidien aan werkloozenklassen,, ingevolge 
het Werkloosheidsbesluit 1917, 

154. de bijdragen voor -pensioen van burger
lijke ambtenaren onder. het Departement .van 
Waterstaat ressorteerende, 

155. de opbrengst der verkochte ;Rijksc 
goederen en eigendommen, 

156. - de andere ontvangsten niet tot - de 
genoemg.e behoorende : 

W. de verscMllende ontvangsten en toev(Jllige 
baten het Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel betreffende: 

157. de baten voortvloeiende·uit het beheer 
der Landbouw Hoogeschool te Wageningen 
en de bijdrage van Nederlandsch Oost-Indie 
in de kosten dier school, 

158. de bijdragen van de leerlingen der 
middelbare Nederlandsche landbouwschool t~ 
Groningen, 

159. de bijdragen van de leerlingen 
middelbare · koloniale landbouwschool 
Deventer, 

160. de bijdragen van leerlfugen der ;R,ijks
zuivelschool te Bolsward en de bijdrage der 
provincie Friesland in de kosten dier -school, 

161. de bijdragen van, de leerlingen der -
Rijkslandbouwhuishoudschool ,,de Rollecate", 

162. de bijdragen van leerlingen op de 
Rijks land- en tuinbom~ winterscholen, 

.i63. - de inkomsten van het hengstveulen
depot te _Bergen op Zoom, 

164. de ontvangsten· wegens Rijkskeuring 
van hengsten, 

165. de baten voortvloeiende uit het bij
zonder toezicht op de bereid- en bewaar
plaatsen van boter, in perceelen waar en 
boter ;~n margarine wordt bereid, ingevolge 

· artikel 9, tweede lid, der Uoterwet, 
166. de ha.ten voortvloeiende uit het onder-

zoek van terreinen, planten,,enz., uit-het.ondei:
zoek van ter in- of doorvoer toegelaten aard
appelen en uit het gebruik-van blauwzuurda~p 
ter bestrijding van voor den land- en tuinbouw 
schadiilijke dieren, 

167. de baten voortvloeiende 'nit het beheer 
dei;- Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht; 

168. de ha.ten voortvloeiende uit het 
Koninklijk besluit van · l December 1910 
(Staatsblad n°. 364), _laatstelijk gewijzigd bij 
dat van 8 Februari 1912 (Staatsbldd n?., 64) 
houdende bepalingen ter bestrijding v_an 
tuberculose onder het rundvee, 

169. dr baten voortvloeiende .uit de keuring 
van voor uitvoer bestemd vleesch, 

'170. de ha.ten voortvloeiende uit het'beheer 
153; het aandeel van de gemeenten in de i van 's Rijks seruminrichting, 
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. 171. de opbrengst 
stations, 

der Rijkslandbouwproef- _miFtaire ziekeninrichtingen te Nickerie en te 
Albina, · 

l 7.2. de inkomsten .van het Rijkszuivel-
station te_ Leiden, · -

173. de baten betreff,ende. den dienst van 
cle zui,,elconsulentschappen, 

17 4.' de justee~lo.onen van gewichten, 
175. de baten voortvloeiende uit het Staats-

mijnbedtijf, na aftrek van de vra.chten en 
verdere onkosten op den verkoop ~an · de 
producten vallende, · ' _ · 

176. de ontvang~ten voortvloeiende .uit de 
uitvoering van de O,ctrooiwet 1910 (Staatsblad 
no. 313), · ' 

177. de ontvangsten ingevolge de Merkel).: 
wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet v,tn 8 
Februari 1912 (Staatsbl,ad n°: 64), 

178. de ontvangsten wegens verrichte 
onderzoekingen door, den Rijksvoorlichtiugs
dienst ten behoeve . van den rubberhandel 
en de rubbernijve_rheid, 

179. de ontvangsten wegens verrichte 
onderzoekingen door het proefstation en den 
voorlichtingsdienst ten bate van lederindustrie · 
te W aalwijk, 

180. de _ !Jijdragen voor pep.sioen van 
burgerlijke ambtenaren onder het Departe
ment van Landbouw, Nijverheid en Hande 
ressorteerende, · 

181.. · de, opbrengst der .;erkochte Rijks, 
goederen en eigendommen, 

182. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

X. · de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Depai·tement_ van- Kolonien betreflende: 

183. het aandeel in de ontvangsten wegens 
kabeltaksen nit de dooi· de Duitsch-Neder-
landsche · Telegraaf Maatschappij geexploi
teerde lijnen, 
/ 184. de teruggave door Nederlandsch Oost
lndie van. de kosten van het pers_oneel van het 
statistisch bureau en van,het technisch-.bureau 
bi) het Departenient van Kolonien,' van den, 
huisbewaarder voor het gebouw van den 
Geneeskundigen Raad oij dat Depai'tement, 
als~ede van d~ traktementen van het ambtelijk 
en bedienend personeel van het · koloniaa,l 
etablissemi:int te Amsterdam, ;van den Directeur 
en den huisbewaarder, tevens ·. instrument
maker, bij de school tot .opleiding voor com
mies bij den Indischen. · post-, telegraaf- en 
telefoondienst, en van een klerk bij den arbejds-
beurs voor den lndischen dienst, , 

185. de ontvangsten va~ het militair 
hospitaal, van de apotheek en van het magazijn 
van geneesmiddelen te, Paramaribo en van de 

186. de bijdragen voor pensioen v"an b_ur
gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Kolo~ien ressarteerende, , , 

187. ·de opbrengst der verkochte Rijks
goederen ·en·· dgendommen, 

188. de andere ontvangsten niet tot · de 
genoemde ,behoqreI\de. . , 

2. Van .het voordeelig slot der rekening 
vap. het Fond§ ~oortspruitende uit koopprijzen 
'van· domeinen over het jaar 1918 en de in 
1919 te ontvangen koopprijzen van domeinen 
eP. ,afkoopprijzen ·v~n tiendrecht, jacht- · en 
vi.~chrecht en _· g;c;>~drent~n,·. eem~igdurende 
erfpachten en dergelijke praristatien, wordt 
elin bedrag · van eenhonderd vijftig duizend
gulden toegevoega° a.an d_e middelen tot goed
making der uitgaven, begrepen in de Staats-
begrootrn:g voor. h~t di~nstjaar 1919. -

3. N aar 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 1918 bepaald op twee ·en een half 
ten honderd der zuivere · op brengst. 

4. . Ter voorziening ·~ kasbehoeften kunnen. 
desgevorderd- sch~tk_istbiljej;ten, of sch~tkist
promessen worden uitgegeven en schatkist
biljetten worden beleend :tot een zoodanig 
bedrag als_noodig is. terverkrijging van eene som' 
van ten hoogste _drieh:onderd millioep, gulden. 
. 5. Dez_e wet treedt in werking op 1 Januari 
1919.. . · '-- .. 

Lasten _ en bevelen, enz. 
Gegeven 'te 's-Grayenhage, den 20sten De

cember 1918, 
WILHELMINA. 

De Minister van Fina~i~n, DE VRIES. 

( Uitgeg. 31 Dec.· 1918.) 

·sTAATSBEGROOTING VOOR ;EIET 
DIENSTJAAR 1919. 

WET O·P DE MID.DEL-EN. 
Raming voor- het dienstjaar 1919. 

Belastingen in verband met · de buitengewone 
omstandigheden. 

a. Oorlogswinstbelasting . . Jlf einorie. 
'b. Verdedigingsbelastirig la. · Jlleniorie. 
c. Verdedigingsbelasting lb. . 'M emorie. 
d;· Verdedigingsbelasting· II · Jllemoi-ie. 

A. Overige belastingen. 
1. Grondbelasting . . . . £ 16,830,000.
Af : onthefnngen, kwijtschel-

dingen en oninbare posten: 

. Totaal .• 

70,000.-

, f 16,760,000.- '! 
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15,770,000.- 20. Inkomsten van het do'. 2. Personeele belasting . . f 
Af : ontheffingen, verminde

ringen, afschrijvingen en onin~ 
bare posten. · 

mein van Oorlog . . . . . . £ 
21. . Inkomsten van de groo-: 

1,250,000.- te wegen . . . . . . . . . . . 
22. Inli:omsten van vaarten; 

Totaal .··. f 14,520,000.- .veren en havens ... ·. 

. 53,900.-

164,000.-
3. In.komstenbelasting.. . . f 42,000,000.-
Af: ontheffingen, vermin- · · · I 

deringen, afschrijvingen, terug- . 
ga.ven en ·oninb~re posten 4,000,000.-

Tota.al . . f 38,000,000.-
4., Dividend- en 'Tantieme

bela.sting . . . · . . ,-. . ; • . f 

Af : ontheffingen, verminde
ringen, . a.fschrijvingen, . terug
ga.ven 'en oninbare posten 

9,'600,000.-

Totaal . . f . 9,509,000.-'--
5. Vermogensbelasting . f 5,417,000.-
:Af ontheffingen, kwijtschel-

dingen, verminderingen; af-
schrijvirigen en oninbare posten, 

' welke in 1919 worden.betaald 17,0oo:-

Totaal 
6. . Accijns op suiker. 
7.· ,, wijn ·: 

. £ 5,400,000.

. f 35,000,000.__:_ 
1,587,000.-

· 8. accijns op binnenlari.dsch 
en buitenlandsch gedistilleerd: £ 

9. zout: . 
10. bi~r ·. · .. ,.,. 
11. ,, geslacht 

17 ;500,000.-..'. 
2,800,000.

) _1;240;000.--:
. 8,500,000.-

Totaal 
12. Zegelrechten . , 

. £ 66,627,000.

. f 13,500,000.'-
13. Registratierechten. 
14. Rechten . van successie, 

van overgang bij overlijden en 
van schenking 

21,00Q,000.-

25,378,900.-

Totaal . f 59,878,000.-
15. • Rechten. op ·den invoer f 7,500,000.-
16. Bela.sting op gouden- en . 

zilveren we,rken . . . . .. . . . 726,00.0-
17. Essaailoon in geval van 

verbreking der ~erken ~n voor 
gehalteproeven,- weike. geene be
taling .van .belasting ten gevolge 
hebben. . . . · 500.-

. . . Totaal . f · 726,500.-
18. Statistiek~e~ht c • 

0

£ - 1,000.000.-
B. Domeinen, ,enz. 

19. Inkomste~ v;n de ge-
wone domeinen , . : : ;. · .. f _1,900,000.-

Totaal . . . f 2;201,000.
·c. 23. Opbtengst der Staats- . 

loterij. . . . . . . . . . . . .£ 
D. 24. Opbre'/1{/st der uit

g~geven akten voor de jacht en 
vissclu;,rij, va~ cOnsenten vO~r de 
kustvisscherij en van vergunnin
gen; bedoeld in de Vogelwet 1912. 

E. 25. : Opbre'/1{/st der loads-
gelden .. •·.• ...... . 

F. Hecht op de mijnen. 
26. Vast recht en propor

tioneel recht . . . .' . · . . . f 
26a. 15 opcenten voor kwa-

de posten en co.lecteloon 

· Tota.al . . £ 

658,000.-

195,000.-

200,000.-. 

65,000.-

10,000 .. -. 

75,000.-

Totaal :'an de middelen A-F. f 223,2401500;

· G. 27. Aandeel van het Rijk · 
in de opbrengst van de exploitatie 
der Staatsspoorwegen· . . . . . f 4;248,-940.-

H. 28. Aandeel van den 
Staat, in de winsten der N eder
landsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte · der over het boekjaar 
1918/1919 en drie vierde ge
deelten der over het ~oekjaar • 
1919/1920 den Staat toekomen 
de winsten .. · .... ·. . . . 4,050,000.-

I. 29. De bijdrage nit het 
Foni18 voortspruitende uit lcoop-
prijzen van ·domeinen; •· . . . 150,000.-

·J. 30. Leges; geheven inge
,volge de wet van 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 80), gewijzigd 
bij ·die van 29 December 1893 
(Staatsblad n°. 246) ..... ·. .356,000 . ....:.... 

K. 31. Opbrengst van voor 
het publ~ek verkrijgbaar gestel-
de ·stukken ; ...... · . . 30,000.-, 

L. Renten van kapitalen, voorgeschoten 
aan. de kolonien ·in Oost- en West-lndie,·· 
aan Staatsbedrijven, 's Rijk8 bijwndere 
fondsen, . gem1enten, . spoorwegmaatschap-

. pijen enz. 
·32. Aandeel van Neder

landsch Oost-Indie in de renten 
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en kosten van •de ·N atioriale·· 
Schuld . , .· ·. f 2,224,595.91 

verstrekt aan de Vereeniging 
tot het houden van Jaarbeurzen 

33. Rente van kasv'oorschot
ten aan N ederlandsch Oost0 

in. Nederland . ·. ·. f 11,250.-

Indie. 2,797,ooo.~ 
48. Rente van anders door 

den Staat verleende voorschot
ten ' 34. Rente van kas'voorschot

ten · aan Suriname· . ·: ., 
35. Rente van kasvoor

scho"tten aan Gurar;ao. ·. 
36, Rente door de kolonie 

Suriname 'verschuldigd van het, 
· voorschot voor den: aanleg ·van· 
een s p oorweg naar · het· Lawa- · 

-gebied 
37. Rente van voorschotten 

ingevolge art. 33 der Woning
wet 

38. Renpe van voorschotten: · 
aan het Tiendfonds 

39. Rente door de gemeente · 
V enlo verschuldigd van het ha~r 
verleende voorschot voor het 
inrichten der spoorwegbrug 
over de JYiaas voor gewoon ver- . 
keer , 

40.. Rente van het v6orschot · 
verstrekt aan de .vereeniging 
,,De kweekschool .voor vroed
vrouwen te Heerlen". · ... ·. 

41: Rente van-h~t voorschot 
aan de N. 0. Locaalspoorweg-
maatschappij verstrekt, · inge-. 
volge art. 11 der overeenkomst, 
goedgekeurd bij de · wet van 
15 Juli 1898 (Staatsblad n°. 185) 
en dividend over de aandeelen 
dier :O,faatschappij in het bezit 
va.~ het Rijk ' . 

. 42. Rente van kapitaien ver
strekt aan het Staatsbedrijf der 

· Alg·emeene Landsdrukkerij 
43. Rerite van kapitalen 

verstrekt a.an het· Staatsmunt-
bedrijf · · · · 

44. Rente van kapitaleri 
verstrekt aan de · artillerie-in-
richtingen .. 

45. Rente van kapita!en 
verstrekt aan het Staatsbedrijf 
der 'Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie · : 

46. Rente van kapitalen 
verstrekt aan 'het · Staatsvis
schershavenbedrijf te 'JJmui
den 

47. Rente van · kapitalen 

Memorie. 
202,500.-

Totaal .. · . £·10,337,696.77 · 
500,- Terugbetalingen van lcapitalen, voorge

schoten aan de kolonien in ·Oost- en West
I ndie, aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzon
dere fondsen, g_emeenten, 'spoorwegmaatsckap-

pijen, enz . . 
244,260;_:_ . 49. :Aandeel · van Nader• 

landsch Oost-Indie in de aflos-

l,"582,000'.-

675,000.-

900.-

4,735.86 

313,000.-

sing van Nationale Schuld .. f 
- 50. Terugbetaling doot Sit

riname van het voorschot 'vers 
strekt voor den aanleg van·een 
spoorweg naar het Lawagebied 

51. · Aflossingvan-voorschot
ten ingevolge ·art.· 33 der W o
ningwet. 

52. · Terugbetaling.v'an voor
. schotten verstrekt aan · het 
Tiendfonds ,~ '. 

53. Terugbetaling van voor
schotten, voor den aanleg • van· 

.spoorwegen met beperkte 'snel-· 
heid . . 

54. Terugbetaling door ·de 
gemeente Venlo van het haar 
verleende voorschot voor het 
inrichten· der spoorwegbrug 
over de Maas voor gewoon ver
keer1. 

55. Terugbetaling van het· 
voorschot : verstrekt "aan de 
vereeniging ,,De ·kweekschool 
voor .vroedvrouwen'i te Heer-

1,635,604.09 

97,000.-

342,000.-

8,000.--' 

1,006.70 

. 4~,555 . ....,: len 850.14 
· 56. Terugbetaling van ka-

pitalen -verstrekt aan het · ·· · 
33,000.- Staatsbedrijf der Algemeene 

Landsdrukkerij . . ' 5,660 . .......: 
57. Terugbetaling van ka• 

· · 284;400:- pitalen verstrekt aan het Staats-
muntbedrijf . · 30,000.-

58. Terugbetaling·· van ka-
pitalen verstrekt aan de artil-

l, 730,000.- lerieinrichtingen. ' -- .Memorie. 
59. Terugbetaling van ka-· 

pitalen verstrekt aan het Staats-
bedrijf der Poste,ijen; Telegra-

. 190,000.- fie en Telefonie 1liemofie: · · 
60. Terugbetaling van ka-

l 
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pitalen verstrekt astn het Staats- .,·, , 
visschershavenbedrijf te . IJ-, 
muiden . : . . . . . ...... ·. . . 11Ee1110rie. 

61. Terugbetaling. van ka
pitalen verstrekt aan de Ver-.. 
eeniging .tot h~t _houden van 
Jaarb.eurzen in Nederland 50,000 . ....:.. 

-'·62. , Terugbet_aling_ van an-
dere .dqor den Staat verleende 
voorschotten: . . . . . . M emorie. 

62bis. · Terugb~taling van 
voorschotten in verband met 
de buitengewone, tijdsomstan-
digheden verleend_ , .. · ... · . . . · . . M.emorie. 

62ter. Terugbetaling door _de 
betrok1rnn vreemde Regeer,ingen 
van- de )wsten van den dienst 
der gellltern!'lerde Britsche. en 
Duitsche krijgsgevangen~n . 11lemorie. 

, To~aal-. . . . f. 2,170,U!0,93 
N. · Uitkeeringen, do.or ,Staatsbedrijven .ten 
behoeve. van de _vorming _va_n . eene_ reserve• 
rekening in . de boeke,:n dier bedrijven. 
63. Uitkeering ten .. behovee 

van, de vorming· va_n ~eU:e reser,- · 
verekening door het Staatsbe
drijf der Posterij en, Telegrafie 
en Telefonie (postcheque, en 
girodienst) .... ,• .· • .• _ .. • ,_. . . lYlemorie. 

63bis. Uitkeeringen . door 
, Staatsb~drijven ten behoeve 
van de vorming van eene reser- . 
verekening ,· . . . . lYI emorie. 

'!'otaal . . 1")11 emorie . . 
0. 'Uitkeeringen door Staatsbe<!,rijven van 
suppletoire pre1nie wegep,s . . de pensioen- . 
verzekering van. het penwneel 0;lsmede van 

brandverzekeringspremie,. enz .. 
64. . Uitkeeringen vah pre-

mien door .b_et Staatsbedrijfder. 
Algemeene Landsdrukkerij .. f 17;200.~ 

65. Uitkeeringen van ·pre-
mien ·door het St11,atsm1mtbe-
drijf ...... , ..... ; . 7,700.-

66. Uitkeeringen van pre-, 
mien door' de a_rtillerie-inrich-
tingen . . . . . . . . -. .,- . . 206,280,~ 

67. Uitkeeringen van pre-
mien door het Staat~visschers-
havenbedrijf te .JJmuiden . . 4,000,-:---

68. Uitkeeringen -v:an-; pi:e
niien door het Staatsbedrijf der. 
Posterijen; Telegrafie en Tele
fonie; alsmede .. pen~ioeU:sbijdra·-

gen der ambtenaren t_ot dat . ,
1

, .•• 

bedrijf behoorende. : . f _,2,193,115.-
69. Uitkeeringen van . pr~

mien door de· Rijkspostspa_ar
bank, als~ede pensioensbijdra
gen der ambtenaren tot ~ie 
inrichting. behoo_re!]-de . 67 ,eyoo,--c-

Totaal . • .f . 2,495,895.-
P. Verschill;nde ·o~tvangsten en _toevallige 
baten het Departement. van Buitenla~ds~he 

Zaken betreffende . . 
70. Consulaatrecht·en . , . . .£ . 50,000.-

, . 7 i. _Schadevergoeding door 
de Chineesche Regeering ~e~- · 
schuldigd, ter . zake van· de· 
onlusten in 1900 . . . . . . 

72. Bijdragen ;o~r pensio~n 
van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departe~ent · van 
Buitenlandsche Zaken ress<;>r
teerende . . . . . . . , . , · ·. 

73. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen · 

74. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde· behoo~end;. . . 

Totaal ., .. f 
·Q. Verschillende ontvangsten 
buien het Departement van 

treffende_.. 
75. Inkomsten van den 

•Hoogen Raad v'an:Adel en ren-. 
·ten van de te zijnen n1;1me op 
het grootboek der Nationale 
Schuld, rentende 2½ ten hon
derd, ingeschreven kapitalen 

76. Inkomsten voortvloeien
de uit den arbeid·m: de ge.:arig~
nissen en de Rijkswerkinrich; 
t4lgen .......... • .. 
. 77. Baten, het· beheer vaU: 
den gewonen dienst der gevan-, . 
geniss•en en der Rijkswerkin
richting.en betreffen:de ·. . . .'. 
. 78. Inkomsten voortvloei
ende uit den dienst vaU: · het · 

<Rijkst~cht- en ~p-voedingswe-. 
zen ..... · . ~ ... , .. 

79. Griffierechten . . .. • . · 
80. : . Gerechtelijke. boeten. 
81. Bijdrage~ voo~ pensi~en 

van burgerlijke_ ambtenaren, 
onder het Departement . van: 
J ustitie, ressorteerende . ·. . . 

82. . Opbreng;t .;,.a~ .,;e;k~ch-

76,000.-

34,000.-

1,000:-;'-

1,000.-

162,000.---;-
en toevallige 
Justitie be, 

25,000.-,-

2,410,000.~ 

120,600.-

, -46,150 . ..-,-,-
. 270,000.;.. . 

60Q,0~.O-~ 

.306,000.-
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te• rijksgoederen e_n eigendom-
men· . 1 •••• •• · •••••• f · 2,000.-

98. Betalingen voor het af
'leggen der examens, bedoeld 
bij art. 88 der wet tot . regeling 
.van het lager onderwijs . . . f 

83. Andere ontvangsten'niet 
tot de gei_ioemde behoorende ·.. 50,000.-

99. Bijdragen voor pensioen 
van onderwijzers bij de lagere 
scholen . . . . . . . . . . . . 

Totaal . . . f 3,829,750.-
R. Verschillencle ontvangsten: en ·toevallige 
baten het Depariement van 'pinnenlanclsche 

Zaken· betreU,ende. 
100. Tei::uggaven door ge

meenten ter· zake van hetgeen 
door haar, yolgens art. 48 der 
wet tot regeling van het lage~ 
onderwijs, over 1917 te veel is 
genoten: .. · , . . .. . . ·. ·.' 

84. Opbrengst· van de Ne
derlanclsche Staatscourant en het 
verslag der Hanclelingen van de 
State·n- Generaal . ·. . . . . . 

85. Opbrengst van·· het 
Staat.sblacl. . . . . . 

~6. Bijdrage-van.de gemeen
te Rotterilam in de kosten der 
aldaar bestaande Rijksinrich-
ting tot opleitling van vi;oed-
vrouwen ..... · ..... . 

·37_ Bateil voortvloeiende 
uit het beheer ·van· de · Rijks
krankzinnigengestichten ' : . .· 

88. Baten voortvloeiende · 
uit het beheer vah het Universi
teitsziekenhuis te Leiden . · . · . 

89. Ba ten voortvloeiende uit 
het ·beheer van de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht . . 

90 .. Bijdragen voor het vol
gen der lessen aan de Rijks
universiteiten . . . . . . · . . 

91. · Betalingen · voor het 
afleggen der examens, "bedbeld 
bij artt. 12 .en 138 der wet tot 
regeling van het' hooger onder-
wijs ........ · ... . 

50.000.-

8,00(};-

7,000.,----

76,500.-

101. Bijdragen van· kwee-· 
kelingen der Rijks-academie 
van beeldende kunsten. , . . · 

102. Schoolgelden van leer
lingen aan de - Rijksnormaal

. scho~l voor, teekenonderwijzers 
103. Schoolgelden van leer

lingen aan de Rijksschool voor 
kunstnijverheid .. · : . . .. 

104. Vergoeding door ge-
meenten in de kosten van°wacht 
geldep. van onderwijzers .. -. 

23,000.- 105. Winst van het Staats- • 
· • bedrijf der Algemeene Lands, 

drukkerij . . , . . . . . . . . 
70,000.- ' 106. Bifdrage'n voor pensi

oen van burgerlijke anibtenaren· 
.lmder· het Departement van 

370,000.- Binnenlandsche Zaken ressortee-
rende ........... . 

107. Opbrengst -van ver
kochte rijksgoeder'en en eigen-
dommen ...... · ... . 

35,000.- 108.' Andere op.tvangsten 
niet tot de genoemde behoo- · 
re~de .. 

1918 

59,000.~ 

780,000.-

113,000.-

6,000.- ,· 

1,000.-. 

1,700.-

28,000.-

5,37_8.-

660,000.-

3,000.-

26,000.-. 
92. Bijdragen voor het vol

gen der lessen aan de Techni
sche Hoogeschool . . . . . . 

93. Betalingen· voor het af-
250,000.- Totaal • f 3,142,578.-

leggen der examens aan de 
Technische Hoogeschool· . . . 

\)4. Bijdragen van lee~lingen 
op de Rijks- hoogere · burger
scholen. . . . . . . . . . . 

95. Bijdragen van ·gerileen: 
ten in de kosten van Rijks
hoogere burgerscholen . . . . 

96. Bijdragen vangemeenten 
in de stichting van Rijks-· ·hoo-· 
gere burgerscholen. · . . · . ,. , · 

97. Schoolgelden vari leer
_scholen verbonden aan de Rijks
bveekscholen voor onderwij-
zers , .... ·. · ..... . 

S. Verschillende ontvangsten en toevallige · 
·40,000.- baten het Departement van - :Marine be-

trefjende. 
109. Bijdragen- voor- de op- ' 

135,000.- leiding van adeiborsten en ad
spirant-administrateurs bij. het 
Koninklijk Instituut voor de 

83,000.~ Marine . . . : . . . ·. . . . f 38,800.-
ll0. Bijdragen v_oor de op-

leiding van adspirant-adelbor-
298,000,- sten 'en adspirant-machinisten 

bij de Adspirantenschool _der 
Marine te Dordrecht . . . . . 14,400.- . 

lll. Bijdragen voor de op-
14,000.- leiding van jongelingen bij het 
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internaat van adspirant-adel-
borsten. . . . . . . . .. · 1,800.-

112. Uitkeering van Belgie 
w~gens- de· vuurgelden · op .. de 
W ester-Schelde. . . ·. • . . . . 10,000.-

113. Vergoeding door Belgie 
-ingevolge art. 11 van de over-. 
eenkomst van 27 October 1904, 
goedgekeurd bij de wet van 12 . 

_December 1905 (Staatsblad i;i.0 • 

316), betreffende de verbetering 
· der verlichting van de .Wester-
·Schelde . . . . .. • ~· . , . . _ 39,100.-,-

114. Teruggave door Beluie 
van de _traktementen van de 
opzichters en lfohtwachters bij 
de verlichting van de Wester-
Schelde . . . . . . . . .. . . . . 11,122.-'-

115. Aandeel van Neder-· 
landsch Oost-Indie in den vloot-
bouw. . . : . . . .. . . . . 3,271,590.-

115bis. Aandeel van Neder-
landsch Oost-Indie in.de ko~t~n. 
der Marin_eluchtvaartdienst . .. 375,000.-

116. Bijdragen voor pensioen. 
van burgerlijk~ ambtenaren 
onder het • Dep~rtement van 

-~Marine ressorteerende . . . . 40,00.0,--'- · 
117. Opbrengst van ver-

kochte rijksgoederen en: e_igen-
dommen . . . . . . . ~ , . . . 100,000.c-c 

118. Andere ontvangsten .. 
niet· tot de genoemde behoo-
rende. . . . . 18,000.- · 

Totaal : f ·3,919,812.-

T. Verschillende ontvanusten en toeva_llige 
baten het Departement van Financien be

treffende. 
119. Verjaarde renten. . . 20,000.-
i20. Inkomsten van de 

Grootboeken der· Nationale 
Schuld . . . · . . . , . . . . 10,000.-

121. Door 's Rijks )\font af-
geleverde munt ... · . . . . ·3,375,000.-

122, Rente van het kapitaal 
in de Grootboeken der Na~iona
le Schuld ingeschreven ten name 
_van het ,,Fonds uit de zuivere·. 
winsten, verkregen uit aanmun
tinuen voor rekening van h_et 
Rijk . . . . . . . . . , . . . . 1,000,000.-

123. Winst van het Staats- . 
muntbedrijf ... ·..... .. . . 265,000.-

124. Vergoeding door pro- . 
vincien en gemeenten ve>or de 

invordering van opcenten. op 
· de . grondbelasting over het 
dienstjaar 1918, op de perso
neele belasting over het dienst
jaar 1917, op de inkomsten
belasting . over het belasting
jaar- 1917/1918 en op de ver
mogensbelasting over het be
lastingjaar 191.6/1917 ..... f 

125. V ergoeding door de 
gemeente Rotterdam voor de . 
inning van zeehavengeld , en 
zeetijdingrecht. . . . . . .• . 

126,. -Teruggave wege_ns het 
aandeel der niet ten behoeve van 
's· Rijks kas geheven ~pce;ten 
in de kwade poste!1 op.de grond0 

belasting en de personeele be
lasting over het dienstjaar 1916 
en op de inkomst{:n-_ en vermo
gensbelastingen over het be
lastingjaar 1916-1917 · . . .. . 

127. , _Opbrengst van de hoe
ten en verbeurdverklaringen bij 
de grondbelasting, de personeele 
belasting, de inkomstenbelas
ting en de vermogensbelasting, 
zoomede bij de rechten op den 
invoer en de accijnzen val-
lende ............ • 

128. Kosten van vervolging 
tot invordering vari belastingen. 
aan de schatkist vervallen . , 

129. · Leges aan de schat- . 
kist vervallen. . .. . . ·... . . 

130. Ontvangsten . wegens 
houtgees.t, gebezigd tot vermen
ging van gedistilleerd . . . . • 

131. Ontvangsten wegens . 
verrichtingen betrekkelijk het . 
kadaster ......... . 

· 132. Opbrengst van het door: 
.de landmeters en d_e .boekhou
ders van het kadaster voor 
particulieren -yerrichte werk • . 

133. . Geconsignee:rde gelden, 
. waarvan het recht van uitkee
ring in 1919 vervalt. 

134 .. Opbrengst van het ver-. 
kort verslag van de vergaderin
gen der Tweede Kam«:>r v_al). de 
Staten-.Generaal . ,· .....• 

135. Bijdragen voor p'ensi
oen· ~an burgerlijke_ .ambtena_
ren, · tot de Hoage Staatslicha
men behoorende. . . . . . , 

ns-

. 544,000.- · 

750.-

400,000.-

80,000.-

200;000.-

179,000.-

15,000.-· 

95,0£)0.-

90,000.-

1,750.~ 

4,500.-' 

22,000.-
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136. Bijdragen voor pensi-
oen van burgerlij_ke ambtenaren 
onder het Departement van 
Financien ressorteereride -. : - . f 

137. Opbrengst van ver
kochte Rijksgoederen en eige~-
dommen ......... . 

138. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde. behooren-

' de ... · ... 

12,000.-

Total),! . . . f 6,929,000.

U Verschillende ontvangslen en toevallige 
baten _ het Departement van Oorlog betref-

fende. · 
139. , Bijdragen voor de op

Ieiding van cadetten biJ de Ko-
ninklijke Militaire Ac.ademie . f 34,000.-

140. Bijdragen voor de op-
Ieiding van cadetten aan de 
Oadettenschool . . . . . . . 13,000.-

141. Teruggaven van voor
schotten aan officieren ver
strekt tot aanschaffing van 
paarden . . . - . . . ·. . . • ,3,500.-

142.- Winst van het bedrijf 
der artillerie-inrichtingen . .'. . M emorie .. 

143. Bijdrage~ voor pensi
~en van burgerlijke ambtena
ren, onder het Depart~ment 
van Oorlog resso_rteerende. . ·. 56,000.-

144. Opbrengst_ van ver:. 
kochte rijksgoederen en eigen-
dommen . . . . . . . . . . 320,000.-

145. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behooren-
de . . . . . .. 35,000.-

.Totaal ·. f · 461,500.-

V. V erschillende ontvangsten en . toevallige 
baten het Departement van W aterstaat_ be- . 

treffende. 
146. Bijdrage van BeT,gie in 

het onderhoud van het kan~al 
van. _Gent naar Terneuzen . . . f 94,500.-

147. Teruggave door Belgie 
van d~ kosten van exploitatie 
en onderhoud van de Rijkselec-
triciteitswerken te Terneuzen 59,000.-

148. Baten vo~rtvloei"ende -. 
uit den aanleg der Sta~tsspoor: 
wegen . . . . . . . ·. : . . 35,000.-

149. Bijdragen in de kosten 
van aanleg en onderhoud. van 
landswerken . . . . ·. . . . 1,074,000.-

150. Teruggave van de uit 

de Staatsbegrooting_ bestreden 
kosten van de Rijkspostspaar~ 
bank. ....... _ .. · .... .f 1,463,200 .. -

151. Winst van het Staats, 
visschershavenbedrijf . . . . . Memorie. 

152. Winst 1:an het Staats-
bedrijf der PosteriJen, Telegra-
fie en Telefonie. _. . . . . . . • M emorie: 

153. Aandeel van de gemee_n• 
ten in de subsidien aan werkloo
zenkassen, ingevolge .het Werk-
Ioosheidsbesluit 1917. 500,000.- · 

154. Bijdragen voor pensi
oen van burgerlijkeambtenaren, 
o_nder het Departeme~t van 
W aterstaat r_essort~erende. 185,000._:_ 

155. Opbrengst van verkoch-
te rijksgoederen ~n eig~ndom-, 
men . . . . . . . ·. . . . . 27,000.-

156. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behcio." , 
rende. . . . . 11,500.-

' Totaal . f. 3,449,200.-
. . ' 

W. Verschillende ontvangsten _en toevallige 
baten, 'het Departement van _ Landbouw, 

Nijverheid en Handel betreffende. 
157. Eaten voortvloeiende 

uit het beheer der Landbouw
hooge3chool te W ageningen en 
de bijdragen van Nederlandsch 
Oost-Indie in de· kosten dier-
s~hool . . . . . . . . . . . f 60,200.-

158. Bijdragen van de leer
lingen . der middelbare N eder
landsche landbouwschool te 
Groningen . . . . . • • 2,,00.-

159. Bijdragen van· de leer-
lingen der middelbare koloniale· 
landbouwschool ·te Deventer 9,000.-

160.: Bijdragen van de leer
lingen der- Rijkszuivelschool te 
Bolsward en de bij.drage der pro
vincie Friesland in de. kosten · 
dier school . . . . . -. . • , • • . 2,800.-

161. Bijdragen· van de leer--
lingen der Rijkslandbouwhu:is-
houdschool -,;de 'Rollecate" · 600.-

162. Bijdragen v·an leeriin-
-g1m _ op de Rijksland- en tuin-
bouwwinterscholen. . . . • . _5,700.-
. 163. Inkomsten van het 

hengstveulendepot te_ Bergen,op 
_Zoom ... .....•• _.- .• • 40,200._-

164. Ontvangsten· wegens •. 
Rijkskeuring van henpsten _ 3,500,-. 



het Proefstation eii den V oor
lichtingsdienst ten bate der 
lederindustrie te Waalwijk. . . _ f 

180. · Bijdragen : voor · pensi- · 

720 

2,800.-

165. Baten voortvloeiende 
nit het bijzonder toezicht op de 
bereid- e~ bewaarplaatsen van 
boter in perceelen; waar en bo
ter en margarine wordt bereid . f 

166. Baten ·voortvfoeiende 
nit het onderzoek van terreinen, 
planten, enz., het onderzoek van 
ter in- of doorvo~r toegelaten 
aardappelen en uit het gebruik 

5; 100.- oen van burgerlijke ambtenaren, 
o~der het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Han
del ressorteerende . . . . . . 195,000.-

181. Opbrengst van ver
kochte, rijksgoederen en eigen-
dommen ............. · 

182. Andere ontvangsten 
70,000.-' van blauwzuurdamp ter be

strijding van voor den land- eii 
1tuinbouw schadelijke dieren. . 

167. Baten voortvloeiende 
Memorie. niet tot de genoemde behoo-

nit het beheer der Veeartsenij-
kundige hoogeschool te Utrecht 65,000.-

168. Baten ·voortvloeiende 
uit het _Koninklijk besiuit van 
1 December 1910 (Staaisblad · 
n°. 364), laatsteliJk gewijzigcl bij 
dat van. 8 Februari 1912 (Staal,s
blad n°. 64), houdende bepa
lipgen ter bestrijding van .tu-
berculose onder hat rundvee. • 15,00.-

169. Baten voortvloeiende 
uit de keuring van voor uitvoer 
bestemd·vleesch. . : . . . . Memorie. 

170. Ba.ten , voortvloeiende 
. uit het beheervan 'sRijksserum-

inrichting . . . . .. : _ . . . 70,000.-
1171. Opbrengst der Rijks-

landbouwproefstations . . . · ·. 53,250.-'-
l 72. Inkomsterl · van· ·het · 

Rijks~uivelstation te Leiden . . 120,000.-
173. Baten betreffende den 

dienst van de zuivelconsule~t-
schappen . . . . . ·. 10,565.-

174. Justeerloonen van ge-
wichten-. . . _ . . . ·. . . . 16,600.-

175. Baten voortvloeiendeuit 
het Staatsmijnbedrijf, na.aftrek 
van de vrachten en verdere 
onkosten· op den verkoop van 
de producten vallende; 37;040,000.-

·176. · Ontvangster1, · vo'ort- · 
vloeiende uit de uitvoering van 
de Octrooiwet 1910 ·. . '. . . 188,600.-

177. .Ontvangsten ingevolge · 
de Merkenwet. . . . . _ .' . 21,000.-

178. Ontvangsten wegens 
verrichte onderzoekingeri dcior 
den Rijksvoorlichtingsdienst ten 
behoeve van den Rubberhan-
del on de Rubbernijv'erheid ·. ·. ·2,500.-

179. Ontvangsten · wegens 
, verrichte· on_derzoekingen door 

reride. ·. . . . . . . . . 40,000.-

Totaal ·_ .. f 38,026,015.-: 
X. Verschillende 'ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Kolonien be

trefjende. 
183. Aandeel in de ontvang

sten wegens kabeltaksen nit de 
door de Duitsch-Nederlandsche 
Telegraaf-Maatschappij geex-
ploiteerde lijnen.· _ . . Memorie. 

184. Teruggave door Neder
landsch Oost-I ndie van de kosten 
van het personeel van het 
statistisch bureau en van het 
technisch bureau bij het Depar
tement van Kolonien, van den 
huisbewaarder voor het ge
bouw van den Geneeskundigen 
Raad biJ dat Departement, als
mede van de traktementen van 
het ambtelijk en bedienend 
personeel van h~t Kolonia.al 
Etablissement . te · Amsterdam, · 
van den Directeur .en den huis
bewaarder, tevens instrument
maker, bij ·de school tot oplei
ding ,;oar commies bij den In
dischen post-, telegraaf- ·em te
lefoondienst en van ~en klerk 
bij den arbeidsbeurs voor den 
Indischen dienst. ·. ·. . . . . 

185. Ontvangsten van het 
militair hospitaal, van de apo-
theek en van het magazijn van 
geheesmiddelen te Paramaribo 
en van de miitaire ziekeninrich-
tingen te Nickerie en te Albina. 

186. ' Bijdragen · voor pensi
oen van burgerlijke ambtenaren, 
onder ,het Departement van 
k.olonien ressorteerende 

187. Opbrengst van ver-

212,990.-

287,250.-

_30,000.-
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kochte rijksgoederen en· eigen' 
dommen . . . . . . • . f 2,000.-

188. Andere on_tvangsten 
niet · tot de . genoe~de . behoo: 
rende. . . . . . . , . ' . . . . 2,000.-

Totaal . . . f 534,240.-
Totaal op de wet op de middelen 

f 307,533,247.70. 

20 December 1918. WET, houdende bekrach
tiging van den onderhandschen verkoop 
van een perceel grand tnsschen het 
Prins-Hendrikkanaal en den Sluisweg te 
_Katwijk aan Zee, aan de Gemeente Kat
wijk. S. 811. 

. 20. December 1918. , WET, tot verhooging 
van het tweede hoofdstuk der Staatsbegroo
tip.g voor het dienstjaar 1917. S. 812. 

Bjj dezewetwordeneenige artikelen v~rhoogd. 
'liengevolge hiervaii wordt verhoogd : het 

totaal van de Iste afdeeling met f 8684 ; het 
totaal van de Ude afdeeling met f 2400 ; het 
totaal van de Ulde afdeeling met ·f 4520 ; het 
tcitaal van de Vde afdeeling met f 135; het 
totaal van de Vlde afdeeling met f 4650 ; en 
het eindcijfer van· het hoofdstuk met f 20,389. 

-20 December 19i8. . WET, tot verµooging van 
het eerste hciofdstuk der Staatsbegrooting 

' . voor Jiet dienstjaar 1917. S. 813. 
B1j deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan . wordt het eindc_ijfor 

van het l].oofdstuk . verhoogd met_ f 1000. 

20 December 1918. WET, tot wijziging en 
·verhooging van het zevende hoofdstu'.k: B 
der Staatsbegrooting voor het dienstj11>ar 
1917. s .. 814. 

Bij deze wet word~n eenige artikelen ver
hoogd en ven;ninderd, warden eeni15e artikelen 
ingevoegd · en w-0rdt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : · 
het totaal van de Iste Afdeeling met£ 29,~00; 
het totaal van de !Ide Afdeeling met f 4,845 ; 
het totaal van de IIIdeAfdeelingmetf 1,550; 
het totaal van de IV de Afdeeling met f 66,005; 
het totaal van de V de Afdeeling met f 338,227; 
het totaal van de VIIIste Afdeeling met 

f 13,000; 
het ' totaal van de IXde Afdeeling met 

£ 658,797.74; 
het totaal van de . Xde Afdeeling met 

f 1,515,000. 
en het eindcijfer van het hoofdstuk met 

f 2,626,524.74. 

1918, 

20 December 1918. WET, tot. wijziging; aan
vulling. en verhpoging van het derde 
hoofdstuk ·der Staatsbegrooting voor het 

· dienstjaar 1916. tl. 815. · 
Bij deze wet warden eenige artikelen v:er

h~ogd, wordt de omschrijving van een artikel 
gewjjzigd en . wordt een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hier~an wordt het totaal der 
Iste afdeeling v_an gezegd hoofdstuk nader 
vastgesteld op -f 205,613,70, dat ·a.er Ude af
deeling op f 1,439,250, dat der IIIde afdeeling 
op f 257,850 en· het eindc\jfer van hoofdstuk 
III cl.er Staatsbegrooting · voor bet clienstjaar 
1916 . op f 1,952,757._70. 

20 December 1918. · WET, tot ·verhooging van 
het vijfde lioofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 816. 

Bij deze wet· warden eenige artikelen ver
hoogd en wordt eeri. artikel ingevoegd. · 

Tengevolge hiervan wordt .verhoogd· het 
totaal van de·Iste'afde'eling met f 300; dat der 
!Ide afdeeling ~et f 2,280; dat ·_der Illde af-_ 
deeling met f 2,708,230; dat der IV de afdeeling 
met f 234,531 ;' dat der Vde afd:eling met 
£ 5,770,070; dat_der VI de afdeeling met f 20,725; 
cl.at cl.er VIIde afdeeling met f 53.700; en dat 
cl.er VIIIste aUeeling rnet f 825,000; en het 
totaal van het hoofdstuk met f 9,614,836. 

20 December 1918. WET, tot wijziging van de, 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Bouwfonds voor het Departement 
van Binnenlandscbe Zaken voor ·het 
dienstjaar .1917. s._-817. 

20 December 1918. ·WET, _tot .;,erhooging van 
de begrooting van- uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukke
rij voor het dienstjaar 1918. S. 818. 

20 December· 1818. WET, tot wijziging van 
het achtste hoofstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916, s: 819. 

Bij deze wet warden eenige ai:-tikelen ver • 
hooi:,d, vertninderd en ge~jzigd. .., 

20 December 1918. WET, tot overneming in 
beheer en onderhoud bij het Rijk van een 
vak van het .bij de geme.ente. Zwijndrecht in 
beheer en onderhoud zij~de gedeelte van 
den Rijksweg van Rotterdam _ naar Zwijn
drecht. S._ 8_20. 

\ 

I 
i 
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-,,20 December 1918. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van Inkomst~n en Uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1918. ~- 821. 

Bij art: 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. 1. Jaarwedden en belooningen 
van den di-;-ecteur-generaal en het ver-
dere' personeel bij de Zuiderzeewerken f 20,000 

Art .. 2. Reis- en verplaatsingskos-
ten 1,000 

Art. 3. Bureel- en lokaalbehoeften, 
, instrumenten, kaarten en verdere be-

noodigdheden . . . . . . . . . . . 2,000 
Art. 4. Opnemingen, peilingen en 

verdere uitgaven in verband met de 
voorbereiding der werken . . . . . 1,000 

Art. 5. Kosten ·van den Zuiderzee-
raad .. 

Art. 6. Onv~orziene uitgaven_. 
1,000 
5,000 

Totaal ..... . • f 30,000 
Bij de artfr_ 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, · overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

20 December 1918.· WET, tot aanvulling en 
verhooging van het IXde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 822-

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

Ilde afd,eeling, alsmede het eindcijfer van ge
noemd hoofdstuk verhoogd met f 30,000. 

20 December 1918, WET, houdende WlJZigmg 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van de Posterijen, de Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1918. S. 823. 

20 December 1918. WET. tot vaststelling van· 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1919. S. 824. 

Bij, art. 1. deze:r wet wordt de begrooting 
vastgesteld. als volgt : 

Art. 1. J aarwedden en belooningen 
van den directeur-generaal en het 
verdere personeel bij de Zuiderzee-· 
werken. . . . . . . . . · . . . ·. . f 50,000 

Art. 2. Reis- en verplaatsingskosten 4,000 
Art. 3. Bureel- en lokaalbehoeften, 

instrumenten, kaarten en verdere be-
noodigdheden . . . . . . 20,000 

Art. 4. Opnemingen, peilingen en . 

I 

verdere uitgaven in verband met de 
voorbereiding der werken . .- . . . 

Art. 5 Kosten van den Zuiderzee-
raad ........... . 

Art. 6. Onvoorziene uitgaven 

100,000 

3,000 
23,000 

Totaal . . f 200,000 
Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, ov.erscbrijvin·g en betaling van 
onvoorziene' uitgaven geregeld. · 

20 December ·1918: WET, tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het · Staatsvj.sschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1919: S.- 825. 

De begrooting wordt vastgesteld oµ een be
drag van f 1,494,300. 

20 December 1918. WET, tot w1Jz1gmg van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegroo
ting, voor het dienstjaar 1916. S. 826. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

20 December 1918. WET, tot instelling van 
een fonds ten behoeve van de afsluiting 
en droog~aking der Zuiderzee. ~- H<:!7. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo W_ij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge artikel 4 der wet van 14 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 354) ten behoeve van de 
afsluiting en droogmaking· der Zuiderzee een 
fonds moet worden ingesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten behoeve .van de afsluiting en 

droogm~king der Zuiderzee wordt een fonds 
ingesteld, ressorteerende onder het Departe
ment van ·waterstaat. 

2. Van dit fonds, genaamd Zuiderzeefonds, 
worden de inkomsten en uitgaven jaarlijks· bij 
afzonderlijke begrooting vastgesteld. ' 

Het beheer van die begrooting heeft plaats 
door Onzen Minister van W aterstaat en is 
onderworpen aan dezelfde regelen als het beheer. 
der algemeene begrooting van Staatsuitgaven. 

3. Ten laste van de begrooting van het fonds 
worden gebracht : 

a. de uitgaven voor de werken, bedoeld 
onder A van artikel 1 der wet van 14 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 354) ; 

b. · de uitgaven voor de. maatregelen ... en 
werken noodig tot voorziening in de• belangen 
van de landsverdediging, voor zooveel deze uit
gaven nader bij de wet ten laste van he_t fop.ds 
worden gebracht ; 

c. de kosten der 1tegemoetkoming, welke_ 
ingevolge artikel 3 d!3r wet van 14 Juni 1918 
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(Staatsblad n°. 354) aan de Zuiderzeevisschers
bevolking- wordt gegeven ; 

d. de kosten · van den Zuierzeeraad, be 
doeld- ill artikel 5 der wet van 14 Juni 1918 
(Suiatsblad n°. 354)'; 
· e. de renten. en aflossillg van de, krachtens 

daartoe bij de wet gegeven machtiging, a.fz~n
derlijk voor de dekking der in dft artikel be
doelde uitgaven gesloten ·1eeningen ; 

f. de renten van de nit's Rijks schatkist ver
strekte voorschotten ; 

g. indien de in.komsten, bedoeld in artikel 
4, sub e, /, g en h, zulks toelaten, eene uitkeering 
aan 's Rijks schatkist tot terugbetaling van de 

' onder. d vii,n artikel 4 bedoelde · voorschotten 
uit 's Rijks scliatkist of een bedrag tot snellere 
aflossillg der afzonderlijke leeningen ; · 

h. eene uitkeering aan .'s Rijks schatkist 
tot zoodanig bedrag als telken jare, na de alge
heele t'erugbetaling en aflossing als hierboven 
onder g bedoeld, uit de in artikel 4, sub e, f 
g en h bedoelde inkomsten daarvoor zal kunne~ 
worden bestemd. 

4. Tot dekking van de uitgaven, begrepen 
in· \le begrooting, bedoeld bij artikel 2, worden 
bestemd en bij de wet tot vaststelling van de 
begrootillg aangewezen : 

a. de bijdrage, welke gedurende de eerste 
veertien jaren daartoe jaarlijks op het hoofdstuk 
der Sta~tsbegrooting betreffende het Departe
ment van Waterstaat wordt uitgetrokken, ten 
bedrage van twee millioen gulden f 2,000,000 ; 

b. het gedurende de eerste veertien jaren 
jaarlijks op het hoofdstuk der Staatsbegrootillg 
betreffende het Departement van Oorlog uit
getrokken b_edrtg der rente van de kosten der· 
maatregelen getroffen en der werken, uitgevoerd 
tot voorziening in de belangen der landsver
dediging, voor zooveel deze kosten nader bij de 
wet.ten laste van het fonds worden gebracht ; 

c. de opbrengst van de afzonderlijke leenin
gen, welke krachtens daartoe bij de wet gegeven 
machtiging tot dekking van de in. artikel 3 
bedoelde uitgaven zijn gesloten ; 

d. de voorschotten uit 's Rijks' schatkist 
welke tot dekking der ill artikel 3 bedoelde 
uitgaven nooclig zijn ; 

e. de illkomsten verkregen uit verpachting 
van de. door de droogmaking verkregen gronden,; 

/. de iukomsten verkregen uit verkoop van 
de door de dr~ogmaking verkregen gron,den ; 

g. toevallige baten en iukomsten ; 
h. het vermoedelijk batig slot der rekening 

van ontvangsten en uitgaven wegens de bij 
ar~ikel 2 bedoelde begrooting van het vooraf
gaande dienstjaar. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1918. 
WILHELMINA. 

De 11iin. van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
De .Minister van Financien, DE VRIES. 

De .iii-in. van Ooi-log, · ALTING VON GEUSAU. 

(Uitgeg. 10 Jan. 1919.) 

20 Dece,nber 1918. ,VET, houdende bekrach
tiging eener overeenkomst ~et de Neder.
landsche Handel-1\faatschappij voor ,den 
verkoop in N ederland van de voor Lands
rekening in Nederlandsch-Indie gewonnen 
voortbrengselen van land- en mijnbouw 
na afloop van de overeenkomst, bekrach
tigd bij de wet van 15 December 1917 
(Star;itsblad n°. _709). S. 8:.lS: 

WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten : 
Alzoo '\-Vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat de hieronder ver
melde overeenkomst bij de wet worde be
krachtigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De in. afschrift aan deze wet ge

hechte, tusschen d:en Minister van Kolonien, 
handelende ten deze voor en namens N eder
landsch-I ndie en als zoodanig dien rechtsper
soon vertegenwoordigende, en de Directie d~r 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, hande
lende namens die naamlooze vennootschap, 
op den 15den Juli ·1918 gesloten overeenkomst 
voor den verkoop in N ederland van de :voor 
Landsrekening in Nederlandsch-Indie gewonnen 
voortbrengselen van land- en mijnbouw na_ 
afloop van de overeenkomst, behoorende bij 
de wet van 15 December 1917 (Staatsblad n°. 
709), wordt bekrachtigd. 

2. De overeenkomst, bij het voorgaand 
artikel bekrachtigd, wordt kosteloos, geregi
streerd en is vrij van leges. 

Last~n en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1918. 
WILHELMINA. 

De 11iinister van Kolonien, IDENBURG. 

( Uitgeg. 4 Jan. 1919.) 

AFSCHRIFT.' 

De Minister van Kolonien, 
handelende ten deze voor en namens Neder
landsch-Indie en als zoodanig dien rechtsper
soon vertegenwoorcligende, 

en 
De Directie der Nederlandsche Handel-Maat-. 

. schappij, 

46'-', 

/ 

.i 
I 

I 
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handelende namens die naamlooze vennoot. 
schap, 

zijn overeengekomen als volgt : 
Art. 1 . . De Nederlandsche Handel-i\faat

schappij neemt op zich, in hoedanigheid .van 
commissionnair, met de uit het delcredere 
voortvloeiende aansprakelijkheid, de Indische 
Gouvernements-producten, voor zooverre zij 

- door de Regeering van Nederlandsch-Indie 
ten verkoop in Nederland bestemd worden, te 
beheeren,, te verkoopen, en daarvan den af
sche.ep, het vervoer en den opslag te ·bezorgen, 
alles met inachtneming van de aanwijzingen, 
door die Regeering te geven. 

Geschillen ter zake van de in alinea 1 be
doelde verrichtingen, tusschen de Maatschappij 
en- derden ontstaande, kunnen door haar niet 
bij dading worden beeindigd, dan me~ maehti
gmg der Koningin, en wanneer zij een bedrag 
van meer dan f 10,000 betreffen, behoudens 
bekrachtiging· bij de wet. 

2. Tot waarborg voor de storting der op-
• opbrengst van de producten, verbindt de Maat
schappij zich om op den dag v66r elke veiling 
bij de N ederfandsehe Bank, ten deze optredende 
als Agent van den Staat, o'ver te brengen eene 
met het approximatief netto-bedrag overeen.' 
komende waarde in geldswaardig papier of in 
gld, naar keuze van den Minister va:q. Kolo
nien, en in het laatste geval onder berekening 
van rente op den voet van het alsdan vigeerende 
promessen-disconto der Nederlandsche Bank. 

·rndien de Minister van Kolonien de storting 
van1voornoemde waarborgsom in geld verlap.gt, 
wordt daarvan veer-tien dagen te voren aari de 
Nederlandsche Handel-I\Iaatschappij kennis ge
geven.' 

3. Voor al hare· in artikel 1 genoemde ver
richtingen geniet de Nederlandsche Handel
Maatschappij eene commissie (met inbegrip 
van delcredere) van 11/. procent van de bruto. 
opbrengst van het door haar verkocht.e ~n ver
antwoorde Gouvernementstin en 11/. procent 
van de bruto-opbrengst van alle overige door 
haar verkochte en verantwoorde Gouverne
mentsproducten. 

4. De Nederlandsche Handel-lVfaatschappij 
' onderwerpt zich, wat betreft de wijze, waarop 
zij rekenirig en verantwoording aflegt, aan de 
,vettelijke bepalingen·, die deswege zijn of nader 
zullen worden vastgcsteld, en aan· de voor
schriften, door de Regeering ter uitvoering van 
die wettelijke bepalingen of in overleg met de 
Algemeene Rekenkamer in Nederland gegeven 

. of te geven. 
5. Zoolang · de Nederlandsche . Handel~ 

Maatschappij aan alle uit deze overnen)rnmst 
voortvloeiende · verplichtingen :getrouw vol
doet·, zal de Regeering zich yan geen anderen • 
tusschen,persoon bedienen voor het afschepen, 
vervoeren, opslaan, b_eheeren en .verkoopen 
van de Indische Gouvernements-prodmJten, 
die ten verkoop in Nederland bestemd zijn. 

6. Geschillen, uit deze overeenkomst voort
vloeiende, warden onderworpen aan het oordeel 
van drie scheidslieden, door partijen in gemeen 
overleg te · benoemen. 

Wanneer pa-rtijen zich binnen ~ene maand 
na het ontstaan van het geschil niet over deze 
benoeming hebben verstaan, zal de keuze ge
schieden door de Arrondissements-;Rechtbank 
te Amsterdam, op verzoek vari de meest ge
reede partij. 

De Minister van Kolonien is echter bevoegd 
eene voorloopige beslissing te nemen, -waaraan 
de Nederlandsche Handel-:i\faatschappij gevolg 
geeft, behoud~ns hare aanspraak op schade
vergoeding, wanneer zij door de uitspraak der 
scheidslieden in het gelijk wordt gesteld. In 
zoodanig geval beslissen de scheidslieden bij 
hunne uitspraak ook over het bedrag der schade
vergoeding. 

7. Wan,neer deze overeenkomst niet v66r 
1 Januari 1919 door de wet is bekrachtigd, 
wordt zij geacht niet te zijn gesloten. 

Door de wet bekrachtigd zijnde, treedt zij in 
werking op 1 Januari 1919. Zij wordt aangegaan 
voor deri tijd van een jaar, dus tot het einde 
van het jaar 1919. 

Aldus opgemaakt in duplo den 15den Juli 
negentienhonderd en achtti~n. 

De 11'/in. van Kolonien, get. TH. B. PLEYTE. 

N eder"landsch'e- H andel-111 aatschappij, 
(get.) YAN AALST. 

( ,,· ) VESTER. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal 
bfj het Depa1tement van Kolo~ien, 

E. MORESCO. 

20 December 1918. · WET, tot wijziging.en ver: 
hooging van het elfde hoofdstuk der.Staats
begrooting voor het dienstj_aar l_918

1 
.S. 829. 

Bij dez·e wet worden eenige artikelen verhoogd 
en ingevoegd. . .. , . . 

Tengevolge hiervan wordt 'zoowel het ge
za~enlijk bedrag ~an de Iste afdeelirtg als ,het 
eindcijfer van het hoofdstuk verhoogd met 
f 13,348. . . . , , 
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20- December 1918. WET;- tot voor~iening in 
' -, 'het ··kastekort van den, Surinaamschen 

dienst gedurende de jaren 1919, 1920· en 
. 1921. 1-'. 81\0.-

.' ·WIJ-WILHELMINA, ENZ .. -.. doen te weten : 
' Alzoo Wij :in overweging genomen hebben., · 

dat het noodzakelijk is, in afwijking van artikel 
18, tweede lid, der Surinaamsche Comptabili
teitswet (Staatsblad 1910, n°. 315), eene rege
ling te treffen nopens de wijze, wa~rop voor _de 
jaren 1919, 1920 en 1921 zal zijn te voorzien in 
het · kastekort ·hi;r te· lande van den Surinaam
schen dienst ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
·Art. 1. _ Onze_ Minister van Financien wordt 

bevoegd·verklaard om geduren.de dejaren 1919, 
1920 en. 1921, bij het openen van kredieten aan 
Onzen: Minister van Kolonien ten behoeve van 
de kolonie Suriname, in afwijking van. het be
paalde bij het ~weede lid van. artikel 18 der 

_ Surinaamsche Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1910, n°. 315), het tegoed van die kolonie in 
's Rijks schatkist te boven te gaan met eene' 
som van f 6,0oo;ooo en oin in dat. voorschot 
te voorzien door uitgifte of beleening van ·be
wijzen van vlottende schuld, met inachtneming 
van de daaromtrent bestaande of nog vast te 
s_tellen _ wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet- treedt in werking met •ingang 
van den lsten Jan.uari 1919. 

-Lasten en bevelen, enz. 
, . · -Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten ·De

cember 1918. 
WILHJ<;LMINA. 

De 1liinister van Kolonien, IDENBURG, 
De.Minister van l!'inancien; DE VRIES. 

(Uitgeg.: 31 Dec. 1918.) 

20 December 1918. WET, tot ·voorziening in 
het kastekort van den -indischen -dienst 

· in 1919.- 1-•. 8g1. 
WIJ WILHELMINA, ENZ, ... doen te weten: · 
Alzoo Wij in overweging -genomen hebben,, 

dat de ~jze behoort geregeld te warden, waarop 
in -afwijking van artikel 30, laatste lid, der In
dische. Comptabiliteits~et 1917, Staatsblad n°. 
275, voor het jaar 1919 zal moeten worden te 
geinoet gekomen in het- kastekort hier te -lande 
yoor den Indischen dienst ; -

Z_oois het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
"')Aft. 1. · Onze Minister van Financien wordt 

·J:i~voegd ·verklaard om bij het openen,van-kre
''dieten aan On,zen Minister van Kolonien ge
durende het jaar 1919, het bedrag der volgens 
artikel 33 der Xn~sche Comptabiliteitswet in 

•' 

's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te 
gaan met eene som. van f 165,000,000. 

Onze Minister van Financien zal in dat voor
schot aan de Indsche kas mogen voorzien-door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, met inachtneming van de daaromtrent 
bestaande of nog vast te stellen ·wettelijke be-· 
palingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den lsteti Januari 1919, · ' 

Lasten en bevelen., enz. . 
Gegeven te 's-Gravenhage, ·den 20sten De

cember 1918. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van Kolonien, IDENBURG. 
De 1vl inister van l!'inancien, · DE VRIES; 

(Uitgeg. 31 Dec. 1918.) , 

20 December 1918. BESLUIT, tot wijziging 
van het Kon,inklijk besluit van. den 2lsten 
Juli 1917 (Staatsblad n°. 496), tot vasf 
stelling van. de inrichting van: den Rijks
waterstaatsdienst; als bedoeld bij artikel 5, 
tweede lid, der wet va'n 10 November 1900 
(Staatsblad n,0 • 176} houdende algemeene 
regels · omtren_t het Waterstaatsbestuur. 
::-. 832. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
. Op de voordracht van ·on.zen Minister van 

Waterstaat van. 24. September 1~18, n°. ·232,, 
afdeeling Watersta!j,t T.; . ' . • _ · - . 

Gezien art. 5; · tweede. lid, der wet van 10 
November 1900 (Staatsblad n°. 176), houdende 
algemeene .regels omtrent het Waterstaats
bestuur; 

Gelet op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambteµaren 1918 (Staatsblad n° .. 541); 

Den Raad· van State gehoord, advies ·van 
/22 October -1918, n°. 32; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis-· 
ter voornoemd van 17 December 1918, n°. 231, 
afdeelin.g Waterstaat T. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Kon,inklijk besluit van den -2l_sten Juli 

1917 (Staatsblad n°. 496), tot vaststeliin.g van 
de in,richting van den_ Rijkswaterstaatsdienst, 
als bedoeld bij art. 5, tweede lid, der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), hol\den
de algemeene regels omtrent het Waterstaats
bestuur, wordt gewijzigd als volgt : 

I. In artikel 6, vervallen uit den zevenden 
en- achtsten regel de woorden : ,,daarna ten 
minste twee jaar bij het Rijkof elders·werkzaam 
z"ijn geweest". 
-- II.. In artikel 7 vervallen uit den derden- en 
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vierden regel de woorden : ,, verdeeld in twee 
klassen''. 

III. Artikel 8 w.ordt · gelezen : 
,,De bezoldigingen der in· artikel 4 bedoelde 

tijdelijke hoofdingenieurs, tijdelijke ingenieurs, 
tijdelijke opzichters-teekenaar en buitengewoon 
· opzichters· worden in elk bij zonder geval door 
ons geregeld." ' 

IV. Artikel· 9 wordt gelezen als volgt : 
,,De • bevordering . tot ; hoofdingenieur; tot 

hoofdingenieur-directeur· en tot inspecteur-
generaal,-. geschiedt bij keuze. . 

Alleen.'<le meest geschikte ingenieurs komen 
voo_r die bevordering in aan,merking ; voor 
zooveel betreft de bevordering tot hoofdinge
nieur zal daarbij mede gelet worden op, ancien
niteit. 

De ing~nieurs met minder dan zes dienstjaren, 
behooren tot de derde klasse, die met zes en 
meet; doch·.met minder dan veertien.dienstjaren 
behooren tot de ·tweede klasse en de, overige 
tot de eerste klasse. . 

De telihnisch-ambtenaren m:et- min,der dan 
v:ijf dienstjaren beh6oren tot de vierde · klasse ; 
die met vijf·en meer, doch inet minder dan elf 
ilienstjaren, beliooren-. tot de 'derde klasse ; 
die met;;ielf en meer, doch met miri,der dan 
zeventien dienstjaren, behooren tot. de .tweede 
klasse en de overige tot de ee1•ste "klasse. · 

De bureelam btenaren . met minder. dan vier 
dienstj~ren behooren tot de derde klasse, die 
met vier en meer, doch met minder dan acht 
dienstjaren, behooren tot· de tweede ·. klasse 
en, de overige tot de eerste klasse. 

De ambtenaren bij den algemeenen dienst met 
minder clan acht dienstjaren behooren .tot de 
tweede klasse en de overige tot c:[e eerste klasse. 

Indien wegen,s. gebrek aan be]i:waamheid, 
geschiktheid of dienstijver aan eeh .de'r in het 
3de tot en met 6de.lid van dit artikel bedbelde, 
ambtenaren een; of meer.periodieke verhoogingen 
onth'oudei:i: worden, zal. d·e betrokkene zooveel 
later als de 011thouding. heeft geduurd, tot. de 
volgende klasse behooren." · 

V .. Artikel 10 wordt gelezen: 
. ,.De ·bureelambtenaren en de ambtenaren 

van .den. algemeenen dienst, die· als ·bureelchef 
dienst .doe11,- genieten eene · toelage van ten 
hoogste 20 ten honderd hun110r jaarwedde. 
Het bedrag dezer. toelagen w_ordt· voor elk 
bureel door Onzen :Minister van W aterstaat 
v~stgesteld." 

VI. Artikel 11 w?rdt gelezen als. volgt : 
Door Ons wordt voor ingenieurs en,.technisch.

anibtenaren, die tijdelijk bij het Rijk- of elders 
.werkzaam zijn _geweest, bij aanstelling, .' her-

plaatsing' na verlof, yoor zooveel dit --.verd· 
verleend ten einde elders werkzaam te kunn,en 
zijn, bti de voorbereiding· of. uitvoerin,g· van 
werken, of weder. in diensttreding na eervol 
ontslag, bepaald, welk gedeelte _van den tijd, 

· dien zij werkzaam waren,, als. dien,sttijd bij den· 
Rijkswaterstaat zal mede· tellen. 

Als diensttijd in, hunne klasse wordt onder
scheidenlijk beschouwd : 

,voor de ingen,ieurs van de t~eede. en eerste 
klasse, het . aantal dien,stjaren sedert hun,ne 
aanstelling,. verminderd met• on.derscheidenlijk 
zes en veertien, een.en antler met inachtneming 
van het bepaalde in het eerste lid _van dit arti-
kel; . 

voor de.technisch-ambtenare:t]. van de derde, 
tweede en eerste klasse, het aantal dienstjaren 
sedert hunn.e aanstelling, - verniinderd · met 
onderscheidenlijk vijf, elf en zeventien, een 
en antler met inachtneming van het. bepaalde 
in het ·eerste lid van dit artikel ; . . 

voor de bureelambtenaren van de _ tweede .. 
en eerste klasse, het aantal dienstjaren sedert 
hunn,e aanstelling, verminderd met onderschei
denlijk vier en acht ; 

. voor .de ambtenaren bij den algemeenen 
dienst van de eerste- klasse, het aantal dienst
jaren sedert hun,n,e aanstelling, verminderd 
·met acht. 

Onder het aantal dienstjaren sedert aanstel
ling wordt mede begrepen dat der ,tijdelijke 
dienstj aren, welke als diensttij d in aanmerking 

· is gebracht. 
VII. Artikel 12 en artikel 13 vervallen. 
VIII. Artikel .15 wordt gelezen, als volgt : 
Betreffende' vergoeding voor bureel- en 

verplaatsingsko_sten, kosten, voor lokaallmur, 
voor het gebruik van automobielen, motor
rijwielen en rijwielen., ten behoeve van, den 
dienst en voor het verrichten ·_van, veldwerk, 
alsmede alle andere vergoedingen aan· de 
ambtenaren en beambten van den ·Rijkswater-

. staat, worden de. noodige regels, voor zoover 
deze niet uit anderen hoofde zijn. gegeven, · 
afzonderlijk door Ons vastgesteld. 

IX. Artikel 16 en artikel _ 17 ver;allen . 
X. De art;kelen 14· en 15 worden, achter

eenvolgens genuminerd· artikel 12 en· 13. 
XI. De vorenstaande wijziginge:i:t treden 

in, werking met in.gang van 1 J:i,nuari 1919 
en worden voor de toepassing _va11 het ;,Be~ 
z6ldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1918'_ (Staatsbktd n°. 541)", voor zoover niet 
anders wordt bepaald, geacht te zijn in werking 
getreden op l_ Januari 1918. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met , 
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de :11itvoerin.g :v_an <lit besluit, hetwelk: in het 
. lJtaatsblad. zal worden geplaatst, en aan den 
- Raad :van State .in afschrift zal worden med.ege
deeld. 

'.s-Graven,_hage, den 20sten December 1918. 
WILHELMINA. 

De llfin. van Waterstaat, ·A.· A. H. W. KONIG. 
·· (Uitgeg. 6 Jan. 1919.) 

20 December 1918. · -ARREST van den Hoogen 
.R~ad. 

Volledige schadeloosstelling door toeken-. 
,·. ning van een bedrag; hetwelk: de imteigende 

, ·partij in staat stelt zich zoodanige fabriek, 
waarin het bed.rijf.op den ·ouden voet kan 
worden voortgezet, aan- te schaffen. 

Voor schadeloosstelling wegens verplaat
sing . der fabriek naar _een arideren stand· 
(waar de.grond goedkooper is) bestaat geen 
aanleid.ing, -· wanneer. daaruit geen nadeel 

.... voor het bedrijf voortv1oeit. · 
De :vraag, of in eenig bizonder geval de 

:verplaatsing naa,_r een anderen stand al dall 
niet_ zulk··n:adeel. meebrengt, is ntet een 
rechtsyraag,_ doch een vraag van feite
lijken aard, welke vraag, ten.deze door de 
Rechtbank in ontkennen_den zin ~s beant
woord enkel met w,tard!')ering van feitelijke .. 
gegevims. 

. (Rv. artt. 389--'-429, Onteig.wet art. 40.) 

Voorzitter: -

Jhr. ~r. W. H. ,de Savor.tiin Loh.man. 

Raden: Mrs. B. _Or J; Loder, H. Hesse, H. M. 
A. Savelberg 'en Dr. L. E. -Visser. 

. -D~ N.V. ,,D~ Nederlandsche Lood~ en Zink
pletterijen, voorheen A, D. ··Hamburger",· ge
vestigd te Utrecht, eischeresse tot cassatie van 
een vonnis_ v~n ·de.· Arr: -Re~htbank te Rotter
d;i,m van 14,November 1918, advocaat,Mr, D. 
van Houten, . . . 

tegen.: 
den .. Burgemeester der· gemeente Rotterdam, 
als_ zoodanig ten deze die gemeente vertegen, 
woordigende, verweerd~r, ·advocaat· Jhr. Mr; 
W. M. de Brauw. 

Conclusie van den· Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

- . Eene onteigening doo:r: de Arrondissements
Rechtbank te Rotterd3!m op 14 November jl. 
uitgesproken gaf de~ eischeresse aanleiding met. 

• de na.volgende cass~tiemidde1en . tegen dat 
vonnis op te koll),en : 

,,Schending, ·alt_hans verkeerde · toepassing. 

van de artikelen 151 en 165 der Grondwet, 625 
B: W. 37, 39, 40 en 41 Onteig,wet en artikel 

48 Rv.; . ' 
· A. omd~t, de Recht bank niet heeft vergoed 

de ·werJ;:elijke waarde van de fabriek· aan den 
grooten v~rk~ersweg Gedempte Botersloot in 
het centram der stad gelegen en 

B. niet heeft uitgetrokken eene vergoeding, 
.die de onteigende partij _in-staat stelt op ge
lijkwaardigen stand een so~rtgelijke fabriek te 
bouwen, subsidiair niet . de schade vergoedt;· 
welke de onteigende partij blijvend zal lijden 
doordien zij of wel zich zal moeten tevreden 
stellen met een nieuwe fabriek a.an de buiten' 
wijken d~~ stad \')f wei" met een ni~uwe fabriek 
gelegen aan een of andere kleine goedkoopere 
straat; _ 

Bij Uw arrest van 30 November 1917, W. 
10199 (N. J. 1918 blz. 29 Red.) werd beslist. 
,,dat aan een onteigende nqoit meer mag worden 
vergoed dan liet bedrag der werkelijk do"or hem 
geleden schade en toekenning van een bedrag, 
dat als voordeel zou moeten worden beschouwd, 
a.ls niet vhllende binnen het qegrip : schadever
goeding, door de Onteigeningswet niet wordt 
gerechtvaaril.igd". . . 

Pas ik "uu dit systeem to,e op het onderwer
pelijk geval, dan schijnt mij het vonnis juist 
gewezen _ ·en dus de . eerste grief ongegrond. 
Imml;lr~ _de Rechtbank stelt de waarde der fa
briekslocaliteiten met inbegrip der. portiers
woning en na aft~ek van die van ·de verhu~rde 
bovenwoning aan de Botersloot· vast op f 35,300. 
e~ moest derhalve nagaan, welk bedrag da~r
lioven aan de onteigende behoorde te worden 
uitgelreerd, _ ten einde h,aar in de. gelegenheid 
te stellen haar. bedrijf op den-zelfden voet a.ls 
tot dusverre ,vqort te zetten. _· En bij de be
cijfering daa~an moest zij dus, toen zij de be
rekening maakte voor een geheel nieuwe _fa_ 
b!iek,.het_ bedrag van het oude fabriekscomplex
van het ve~kregen tota_al aftreJ<:keri, omdat, 
~anneer dit niet geschled w~s, a.an de onteigen
d~ in strijd met het beginse\ der Onteigenings
wet een . voorqeel zm1 zijn toegekend. De 
meerwaar~e der grond~n :aan fie Botersl<:>Ot . 
vindt mitsdien uiting in .. de daarvoor toege .. 
legde f 35.300, terwiji ci.~ c;mteigende, omd~t 
zij daaruit den bouw_eener nieuwe.fabriek niet 
kan beko_stige~, tereoht voor een bedrag van 
f 74.794 werd gecrediteerd, waardoor zij in 
gelijke positie verl!:eert als v66r de o~teigening · 
en haar de 'daardoor_ geleden sohade geheel is_'.· 

· vergolden, 
Ook het tw.~ede. verweer ~al met .tot cassatie 

kunnen leiden; · want al bezigt de Rech~bank 

j 
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ill haar vonnis de woorden ,,weinig"-en ;,veelal", 
zoo is toch kenlijk de strekking·van haar be
toog om · vast te stellen, dat eene verpla.a.tsing 
·der fabriek van requirante naar buiten haa.r 
geen op geld waardeerbaar nadeel zal toe.bren
gen wellicht zelfs voordeel, terwijl zij tevens 
a.anneemt, dat eene ligging aan ·een ·hciofdver
keersweg voor eene· uitoefening van het be
drijf der onteigende allerminst noodig is _en 
zij zich zonder: schade in het centrum ka.n ves
tigen, mits dan is eene goedkoopere straat. Deze 
feiten nu verdienen in cassatie zonder meer 
eerbiediging. 
· ,Ik concludeer derhalve tot verwerping 
va.n het beroep met veroordeeling der requl
rante in de kosten dezer procedure in ea.a'. 
satie. 

-De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat uit het in deze zaak gewezen vonnis 
der Arr. Rechtbank te Rotterdam van 14 No
vember 1918, voor zooveel thans nog va.n be
lang blijkt ; 

dat de verweerder in zijn voormelde hoedanig
heid de onteigening himft gevorderd va.n per
ceelen, gelegen tusschen deGedempteBcitersloot 
en de Tweede Lombardstraat te Rotterdam,, 
waaronder een fabrieksperceel, waarin door 
de eischeresse een loodfabriek en zinkpletterij 
werd gedreven, waaraan· was verbonden een 
zaak voor het afieveren der gefabriceerde goe
deren in het klein a.an de afnemers en wa.a.rtoe 
mede behoorae een voor het bedrijf dienende 
portierswoning ; 

dat bij dat vonnis de onteigening· dier on
roerende goede_ren is uitgesproken met toeken, 
ning eener schadeloosstelling van f 134794.
met rente ad ·5 % en veroordeeling va.n den 
verweerder 9.9. in de kosten; 

dat de Rechtban-i: de waarde van voormeld 
fabrieksperceel met portierswoning, voor zoo
ver dit voor het bedrijf noodig was, heeft be
paa.ld op f 35300.-, daa_rbij lettende op de 
gekapitaliseerde nett'o-huurwaarde en op a.ndere 
in het vonuis omschreveu gegevens ; 

dat zij vervolgens, na. te hebben overwogeri, 
dat de eischeresse om · volledig schadeloos te 
worden gesteld, na de onteigening in de ge
legenheid moet zijn om haar bedrijf op den
zelfden voet voort te zetteu a.ls tot dusverre en 
_da.t zij .van de te oritvangen som in de ·eerste 
pla.a.ts zich een nieuwe fabriek moet knnnen 
verschaffen, de totale ·bouwkosten dier nieuwe 
fabriek met inbegrip van het daarvoor benoo
digde terrein ter oppervlakte van 664 M2 • ad 
f 25 de M2., duster totale waarde van f 16600, 

na a.ftrek van oud vo~r nieuw ,heeft _bepa.a.ld ·op 
f 110094.~; 
· dat de Rechtbank voorts heeft beslist, da_t 
de eischeresse een terrein a.ls hiervorenbedoeld 
zeer goed voor den prijs van £ 25· de M". za.l 
kunnen koopen, doch dat aa.n 'de Gedempt~ 
Botersloot zulk een terrein niet te krijgen was ; 

dat zij daa.rom· niet is ingegaan op het ver
langen der eischeresse om haar op zijn minst 
f 150 voor een terrein aldaar toe te kennen, 
hetgeen eischeresse met het oog op haar_ detail
zaak noodig achtte ; 

dat zij te dien ·aanzien verder heeft over
wogen, na voorop te hebben gesteld, dat de 
detailzaak inet de fabriel;: verbonden za.l moeten 
blijven, wil het bedrijf op denzelfden voet 
worden· voortgezet.; 

dat zij niet inziet waarom de zaak slechts in 
de buurt. harer tegenwoordige ligging geves
tigd zou kunnen worden, daarbij ocirdeelen·de : 

dat voor de fabriek ze ve zulks uiteraard 
geheel ounoodig is en verplaatsing da.arva.u 
naar de meer naar buiten gelegen wijken, waa.r 
zij a.an een vaarwater zou· komen te liggen, 
zelfs voordeel zou vermogen op te leveren ; 

dat ·voor -gewone bestellingen, die door _de 
telephoon worden gedaan en door het perso
neel der eischeresse in· cassatie rnet paaril en 
wagen warden uitgevoerd eene verplaatsing der 
zaa.k weinig ·moeilijkheden · za.l geven, .terwijl 
wat de zg. loopklanten aangaat nl. : loodgieters, 
die bij hun werk onverwacht het een · of antler 
noodig hebben, dat niet in voorraad· is, er op 
dient te worden gelet, dat dit veelal door den 
loodgietersknecht, _ die iiet ko~t halen,, zal 
moeten worden gebracht niet naar de werk
pl_aats ·van zijn werkgever, <loch naar ·de plaats, 
wa.ar het werk wordt uitgevoerd,_ welke uiter
aard overal in de stad kan liggen ; dat trouwens 
al ·komt de nieuwe fariek niet in het centrum 
der stad,' het daarom nog n et noodzakelijk is, 
dat zij zeer ver van haar tegenwoordigen stand' 
verwijderd geraakt, immers zij ook wel'dichter 
bij dat centrum a.an de een of andere kleine 
en goedkoopere straat kan worden gevestigd· 
nu Jigging a.au · een · hoofdverkeersweg ·aller
minst noodig is ; 

dat de Recht bank ten slotte overweegt: dat 
vermits gedaagde als vergoeding voor het ver-" 
lies van zijn fabrieksgebouw, gelij.k werd vast
gesteld, slechts f 35300 wordt toegekend, zij' · 
die ,,meerdere kosten", namelijk van de nieuwe 
fa.briek, hiervoren beraamd' op f 110094 . ..,..: nog · 
za.lmoeten ontvangeri, derhalve f 74 794", terwijl 
bij het dictum in hettotaal der toegekende scha 0 

deloosstelling beide bedragen zijn opgenorile~ ; 
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- 0., dat tegen -deze beslissingen wordt aan- dat na die omzetting eenige vergehjking van 
ge·voerd het navolgende middel van cassatie : de immers reeds vergoede waarde van den 
(zie cone!. Adv.-Gen.). I grond der oude fabriek ~et dien der nieuwe, 

0,, omtrent het onderdeel A·van het middel: , evenmin a.ls -eenige vergelijking van andere 
dat dit blijkens de dagvaarding in cassatie J onderdeelen diei fabrieken van geen belang 

hierop steunt-, dat de Recht bank bij de door i meer is, zijnde toch de schade]oosstelling· ·in 
haar gevolgde wijze van schadeberekening wel verband met · de voortztting van het bedrijf 
eenerzijds de werkelijke waarde der fabriek ver- voor de oude fabriek toege\encl, als een geheel, 
goedt, doch deze vero-oeding weer terugneemt is te beschouwen; 
door van de f 110094.- de f 35300-- weer af 0., dat onclerdeel B van het middel blijkens 
te trekken, luidencle het bezwaardere1sc.heresse, de dagvaarding in cassatie- ·zich kant tegen de 
;,dat daarvoor sleclits in de plaats komt als ver- hiervoren aangehaalde overwegingen der Recht· 
goeding de waarde van een perceel aan de bank omtrent de verplaatsing der zaak en ter 
buitenzijde der stad ad f 25 per Meter voor bestrijding van de daarmede verband houdende 
welken eenheidsprijs volgens het von;nis aan beslissing, waarbij deswege geen schadever
de Gedempte Boters!oot geen geschikt terrein goeding werd toegekend, bij die dagvaarding 
zal kunnen warden geko~ht. Op· deze wijze al.s bezwaren zijn aangevoerd: dat de Recht-, 
krijgt de onteigende partij in stede van een fa- bank- over het hoofd ziet, dat bediening der 
briek in het centrum der stad op kostbaren · clientele vanuit ·eene' plaats op een grooteren 
grond een fabriek' aan de buitenzijde der stad afstand uit het centrum der stad gelegen - .a.I 
op n et ,wstbaren grond, zonder dat· haar de. geschiedt deze met eigen personeel en paard en 
waarde van den ontnomen kostbaren grcind is wagen - dan toch steeds kostbaarder zal zijn 
vergoed geworden"; dan vanuit 'het·_ centrum, daar men daartoe 

0., dat de in het onderdeel A vervatte grief_ meer personeel en meer vervoermiddelen ml 
en hetgeen· tot ondersteuning ·daarvan, is aan- noodig hebben, terwijl ook het bedienen van 
gevoerd, niet tot cassatie kan leiden_; de loopklanten vanuit het centrum ook vlugger, 

dat toch de Rechtbank terecht uitgaat van eenvoudiger en oedkooper zal zijn, ook al 
het standpunt, dat, nu de eischeresse voor de moet die bediening vee!al geschieden naar 
uitoefening van haar bedrijf een nieuwe fabriek pla-atsen, waar ·het werk wordt verricht; 
behoeft, zij volledig is schadeloos gesteld, wan- terwijl ten slotte vooral voor de, detailzaak 
neer het toegekende bedrag haa~ in staatstelt ,,stand" altijd'waarde heeft en men zeer·zeker 
zich zocidanige fabriek, waar in hetbedrijf op niet herplaatst is in denzelfden toestand, waarin 
denzelfden voet als tot dilsverre kan worden men v66r de onteigening_ verkeerde, indieri: 'men 
voortgezet aan te schaffen ; · in plaats van aan een hoofdverkeersweg zal 

dat zij 'vervolgens, toen haar bleek, dat voor zi_tte:h of aan een der buiten wijken of aan een 
zoodanige aanschaffing een bedrag van f 74794 kleine goedkoopere straat. · . · 
meer noodig was dan de werkelijke waarde 0., daaromtrent : 
van de te onteig·enen fabriel.;: ad f 35.300, met dat voor zoover het primaire gedeelte van 
juistheid besliste, dat · slechts die meerdere onderdeel B berust op de stelling, dat steeds en 
kosten tot haar volledige schad.eloosstelling onder alle omstandigheden een · vergoeding 
aan de eischeresse mo~sten worden· vergoed; zou moeten worden toegekend, die de onteigen 

dat bij toekimning di~r beide bedragen feite- de pa'rtij in staa~ stelt op gelijkwaardigen stand 
lijken grondslag mist de bewering der eische- een soortgelijke fabriek te bouwen, die stelling 
~sse, dat aan haar niet zou zijn vergoedde .wer- als onju.ist is te ver.werpen en terecht door de 
kelijke waarde der oU:de fabriek, met inbegrip Rechtbank is aangenornen, dat er geen aan
van die van den zoogenaamd kos~baren grond ; leiding tot vergoeding wegens verplaatsing 

dat immers de toekenning· van het meerdere naar een anderen stand bestaat, wanneer daar
slechts client om de eischeresse in staat - te ·u.it geen nadeel voor het bedrijf voortvloeit ; 
stellen tot, voortzetting van het bedrijf op den dat wijders de vraag · of in eenig bizonder 
ouden voet, a!s zij zulks verkiest ; geval _de verplaatsing naar een anderen stand 

dat hieruit volgt, dat warineer de eischeresse al dan niet zulk nadeel medebrengt, niet is een 
tot· den bouw eener nieuwe iabriek overga'Lt ,

1 

rechtsvraag, doch een vraag van feitelijken 
ri:iet behulp ,der ·beide bedragen, d~ vergoeding aard, welke vraag ten deze door de Recht bank 
voor de voile werkelijke waarde der oude fabri'ek : in ontkennenden zi'n is beantwoord enkel met 
met inbegr:ip van den grond in de aanschaffing waardeering' van feitelijke· gegevens; 
en inrichting der nieuwe is omgezet ; dat hieruit· volgt, dat hare beslissing da.ar-



1918 .2 l D E C E M B E R. 730 

·omtrent in cassatie onaantastbaar is en niet 
kan ":Orden getreden in de beoordeeling van 
de juistheid van het daarvan afwijkeµd ge
voelen door eischeresse bij haar voormelde be
zwaren ontwikkeld ; 

dat mitsdien het middel in zijn beide ondei;
deelen is ongegroncf; 

Verwerpt het beroep .· '(N. J.) 

21 December 1918. BESLUIT, waarbij, met 
intrekking van de Koninklijke besluiten 
van 11 Juni 1896 (Staatsblad n°. 93), 
18 Februari 1903 (Staatsbtad n,0 • 75); 
11 Mei 1904 (Staatsblad n,0 • 105),. 6 Febru
ari 1907 (Staatsblad n°. 36), 6 December 
1912 (Staatsblad n°. 36'1) en 6 December 
1912 (Staatsblad n°. 365); worden vastge
steld gewijzigde reglementen van politie 
voor . de. reede en, 's Rijks marinehaven 
.,,het Nieuwediep" en voor de reede en 
's Rijks marinehaven van Hellevoetsluis. 
t-', 8:ll'l. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine van 8 Maart 1917, af.deeling D, n,0 • 53; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n,0 • 69) ; 

Overwegende .dat het noodig ·is· de politie
bepalingen voor de reeden en 's.Rijks marine
havens ,,het Niemvediep" en van Hellevoef,Sluis 
te wij zigen, ; · . 

Den, Raad van . State gehoord ( ad vies van 
2'1 ·April 1917, n°. 2'1) .; 

Gelet op h~t nader· rapport van, Onzen, Mi: 
nister van :Marine van 19. November 1918, 
afdeeling D, n°. 53; 

en op de voordracht van Onzen Minister 
van Water:'taat van 17 December 1918; n°. 
287, afd. Waterstaat A; 

Hebben, goedgevonden en verstaan : 
1. met intrekking van de Koninklijke be

sluiten van 11 Juni 1896 (Staatsblad n°. 93), 
is Februari 1903 (Staatsblad, n°. 75), 11 ·Mei 
190'1 (Staatsblad n°. 105), 6, Februari 1907 
(Staatsblad n° .. 36), 6 December 1912 (Siaats
blad n°. 364) en· 6 December 1912 (Slaatsblad 
n°. 365), v:ast te stellen gewijzigde Reglementen 
van politie vobr de reeden en 's Rijks.marine
havens ,,het Nieuwedfep" en Hellevoetsluis, 
zooals die zijn gesteld in de bijlagen I · en II 
van dit besluit; · 

.2. dit besluit treedt in werking met een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. · 

Onze Ministers van Marine en van Waterstaat 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en _aan 
den Raad ·van State medegedeeld. , , 

's-Gravenhage, den -2lsten. December 1918. 
WILHELMINA, 

'De .1lf inister van 11{ arine, TEN CATE. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H .. W. KiiNIG. 
( Uitijeg. 31 Jan. 19i9.) 

BIJLAGE l. 

REGLEMENT van politie voor de reede' en 
's Bijks marinehaven ,,het Nieuwediep". · 

_Art. 1. (1) .. Dit reglement is van toepas
sing: 

op het . 11fcirsd,ep, voor zooveel begrensd: 
aan de noordzijde, door de lijn, gaan,cie over 

den, vuurtoren Kijkduj.n en, het stadhuis van 
den Helder; 

aan, de oostzijde, door de lijn gaande over 
het oostelijke stel mijlpalen op Texel; 

aan de zuidzijde door den Zuidwal en den 
zeedijk; · 

aan de westzijde, door de lijn gaande door 
den mastbok en, den tijdbal; 

alsmede op 's Rijks Marin,ehaven, •,,het Nieu
wediep", waaronder· wordt verstaan het vaar
water tu.sschen den steen,en lei dam en den, haven
dijk, van af het noordelijkste uiteinde van 
Wierhoofd en het fort op-.de Harssens tot aan, 
de zuid-oostelijke punt van den, steenen leida:ni 
en het fort Oosto~ver. 

. (2). Tot de haven worden, gereken,d. te 
behooren : de steenen leidam, de plan,kieren, 
steigers, due d'alven en palen, de lichttoestellen 
voor het veilig binn,enkomen, en bevaren, de 
voorhaven van, de groote zeedoksluis1 met' de 
aaarover liggende ,ijzeren, draaibr:ug, de v,oor
haven, van, de maritieme schutsluis met daar
.over liggen,de wipbrug, al hetgeen aanwezig 
is tot behandeling en verlichting van beide 
bruggen en verder het door den weg over den 
haven,dijk .begrensde buiten,talud van dien, dijk.' 

2. In dit reglement 'wordt ~ersta!ID : 
on,der reede, het in arti,kel 1 omschreven 

gedeelte van, het 1lforsdiep; 
onder haven, het in art,ikel 1 .. omsc.hreven 

gedeelte van de haven -het N ieuwediep; 
on,der Commandant der 1vfar·ine, de Comman

dant der Marine .te den Helder, of degeen, ·dif 
hem bij afwezigheid of ziekte vervangt ; _ 

onder Directeur mn 's Bijkswerf,., Hoofd
ingenieur en lngenieurs der 11farwie, de Direc
teur, Hoofdmgen,ieur en, ingenieurs geplaatst 
bij 's Rijkswerf te den Helder, of _zij .die hen 
v°'rvangep. ; 
. pnder Hoofdingenieur-Directeur, de Hoofd: 

i,ngen,ieur-Directeur van den Rijkii\yaterstaat; 

I 
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'binn,en · wiens · .dienstkring de teede · en de 
haven zijn, geiegen ; 

, onder Havenmeester, de zeeofficier, die deze 
betrekkin,g ter plaa tse bekleedt, of hij die hem 
als zoodanig vervangt ; 

· · cmder · havenbeamhten,,, de adjunct-haven; 
· nieester en · de haven,wachters, ter plaatse ; 

onder sasmeester en slitiswachters, de person.en 
die deze betrekkingen bij 's Rijkswerf bekleeden; 

on,der schipper, ieder· gezagvoerder van een 
vaartuig of vlot, of die· dezen,. vervangt ; 

onder zeilvaartuiy, elk .,vaartriig. onder zeil 
en niet door stoom •of doo:i: een andere mecha
n,ische kracht voortbewogen ; 

. onder stoomvaartuiy; elk door stoom of door 
eeU'. andere mechanische kracht voortbewogen 
vaart_uig, · al dan niet zeil voerende ; 

onder rJ:ay, de tijd ·tus.schen op- en ondergang 
der zon; · . 

onder ncicht, de tijd tusschen onder- ert opgang 
der zon. · 

3., (1). Dit reglement wordt gedrukt. en 
algemeen verkrijgbaar gesteld. Mede. wordt 
gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld eene 
.vertaling van het reglement in het En.gelsch, 
liet Dnitsch en hilt Fransch. Oorlogs- ·en andere 
Rijksvaartuigen i:mtvangen op aanvraag. de 
exemplaren gratis. 

(2). Aan :vreemde . oorlogsvaartuigen, zoo
mede aan.de schepen der koopvaardij en in; het 

· algemeen .aan alle vaartuigen, voorzien ·van 
een zeebrief, die zich voor de reede vertoonen, 
wordt een exemplaar van dit reglement, even
eens kosteloos, ,door de zorg van den Haven-
meester toeg.ezonden. ' 

(3). Alle schippers, die. de reede_ bevaren, 
daar ten anker ligge~ of de haven binnen,ko
men, zijn' gehouden de .voorschriften van dit 
reglement· stjpt na , te komen: .Zij moeten 
in· het bezit zijn van dit,reglement en. van het 
Binnenaanvaringsreglement, en deze des·· ge
·vorderd vertoonen a~n , de ambtenaren en 
beambten -in artikel 43 bedoeld .. -

Bepalingen betreffende het i/ebruikmaken vein 
de reede . en· vein de haven. 

4, . (lj. Het komen op, het vertrekken en 
bevaren van, zoomede het verblijven. op, de 
reede en de haven kan bij gelegenheid · van 
belangrijke · schietoefeningen, van, e'en ,bezoek 
van .vreemde eskaders of van. enkele oorlogs
·bodems, van een .vlootrevue of v.an. een bezoek 
van Hare Majesteit de Koningin aan een of 
meer schepen der- vloot, door of .op last van den 
Commandant der Marine aan de , door dezen 

aan te wijzen i;oorten of categorieen van vaar
tuigeri tijdelijk worden verboden.: , · 

(2). Van -het ,voorn,emen om langer dan 
:vier achtereenvolgende uren van deze·bE,voegd-' 
heid ten opzichte van de reede gebruik te maken, 
geschiedt ten minste drie dagen te voren op~n
bare afkondiging met vermelding van datum 
door den Commandant. van de Marine,- die 
daarvan kennis geeft aan den Hoofdingenieur
Directeur van·· den Rijkswaterstaat. 

(3). Deze-. verbodsbepalingen zijn niet. to,e
.passelijk op, de in· vaste richting over de reede 
varende' stoomvaartuigeri van- en naar Nieuwe
diep . 

(4), Het in werking zijn van de in het eerste 
lid· van dit artikel bedoelde bepa_lin,g zal ;orden 
kenbaar gemaakt : 

des dciciys: door het toonen van twee blauw'e 
vlaggen boyen elkaar. op het· Wierhoofd en op 
het Haven,kantoor van 's Rijk_s Marinehayen 
,,het .Nieuwediep", . wanneer het betreft de 
r~ede en e~n, wanneer ·het ·betreft de haven; 
. des nachts: _door het toonen van twee groen 

licht• gevende lantaarns, boven elkaar •, op de
zelfde plaatsen, wanneer het betreft. de reede 
en eeu·, wanneer het· betreft de haven. 

5. (1). In de in het vorig artikel genoemde 
gevallen is de Commandant der Marine be
voegd de ligplaatsen der oorlogsschepen en 
andere ,Rijksvaar-tuigen _ aan te wij zen. , 

(2). ·De Havemµeester, bepaalt en_verandert 
in die gevallen,, zoo •noodig, de ligplaatsen der 
particuliere vaartuigen in de haven ... 

(3). Hij is ten aanzien van de haven bevoegd 
tot d<'l in de .eerste zinsnede verm:elde ban.de-. 
lingen, wanneer dit door hb tot het voorko
men van , averij wen,schelijk word~ geacht. 

( 4). , Bij het neerhalen der - seinen -. moeten 
de vaartuigen, die: op · de .,'haven komen· of 
daarui.t wenschen te vertrekken,. _de door den 
Havenme_est,er, zoo noo_dig, aangegeven volgord<'l 
in acht nemen. 

6. .(1). He.t is verboden, ter reede . te 
an,keren in het verlen.gde van de as van · de 
haven, in. den mon,d of in, het _vaarwater der 
haven . te .. blijven. liggen, tenzij . onvoorziene 
omsfo,n,digheden dit no.Qdig maken,. 

(2). De vaartuigPn. moeten., dad<'llijk door
varen naar de koopvaa-rderssluis of naar, de 
voor hen ,bepaalde. ligplaats., . 
. 7. (·l) .. ·De schipper, van een gezonken 

vaartuig i~ verplicht den Hav_enmeester ?'o.o 
spoedig mogelijk na dit ongeval daaryaµ te. 
verwittigen of .te doen verwittigen. 

(2). Gelijl,:e kennisgeviJ:!g is verplich~end, 
wanneer .van! .een vaartuig een_ vo_orwerp 
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verloren is• geiaakt, ·dat door drijve,i: of door het diep uitgebracht ariker verzekerd worden.' 
zinken hinder of gevaar voor de .;aart ·op

0 

de 11. ,Nederlandsche oorlogsschepen n::iogen 
i-eede ·of 'in de"·haven kan -doen 011tstaan. over den ·zuidwal saluut-• en exercitieschoten 
· (3): De schipper· is verplicht, na bekomen doen. 

bevel van ;den• HaveIJrrieester, het • gezonkeri 12. (1). Bij het binnenkomen, vertrekken 
voorwerp dadelijk. te doeIJ opvisschen. .en verhalen, alsookop Zon-·en algemeen erkende 

·( 4). Op de· plaats ·waar· zulk' een voorwerp Christelijke en nationale feestdagen; moeten de 
gezonken is, moet door' den · s·chipper terston:u vaartuigen hu:i:me natievlag voeren; Vaar
eeIJ •boei· wordeii' gelegd.- ttiigeIJ, die. 'v66r. ZOIJSOpkomst •billlJenvalleri, 
· (5). Tot op het--oogenblik dat van Over- voeren met den. dag tot aan het middaguur 
heidswege; krachtens de wet van· 23. ·Juli eveneens de vlag· hunner natie. 
1885 (Staatsblcid n°. 151), tot'.oprtiiming wordt (2): Voor· waartuigen van eenige bij de 
overgegaan, · blijven belanghebbenden bevoegd · Koninklijke · Marine bekende jachtclub; · den 
·het gezonken vaarttiig te lichten. · clubstandaard voerende en ·voor visschers-

8. (1). · De . ·maximum-snellieid waarmede vaarttiigen is het voeren der natievlag niet 
stoomvaartuig!\n zich i.n de haven ·mogen :verplichtencl: 
bewegen, beclraagt 300 meter in de minuut. 13. (1). ·De Commandant der l\'Iari°'e be-

(2f In. het belang. der · scheepvaart' of 'der. paalt de ligplaatsen cler oorlogs~_chepen en 
werken kali deze imelheid door ,den Cornman- . andere Rijksv'aartuigen. 
'dant der Marine ·tijclelijk worden ·beperkt. ' · (2). Ook voor oorlogsschepen van anclere 

(3) .. Het is verbodeIJ met grooter snelheid natieII worden door deze autoriteit de ligplaat
te vareIJ clan volgens ·h·et eerste en tweecle lid sen · vastgesteld. 
vail <lit artikel is .tciegelaten, tenzij · krachtens (3) .. Een en ander wordt ter·kenIJis gebracht 
schriftelijke verguIJning van den ·eommariclaIJt van den Havenmeester, die de IJOOdige maat
der- Marine. · regelen neemt'. opdat cle·aangewezen ligplaatsen 
· '(4). -Is dr voorgeschreven· SIJellieid OIJvol- ruim gehouden of. gemaakt ·wordei:i. 
doende voor: de yeilige · besturing . van· ·het 14. (1). De, Havenmeester bepaa1t de 
vaarttiig, dan zal van een sleep boot of andere ligplaatsen, der particuliere vaartuigen. · 
fa1lpmiddeleII nioeten worden gebrtiik gemaakt. (2). Hij veranclert die zoo noodig. 

9. De schippers:van verhalencle of drijyeIJde 15. Oorlogsschepen· en andere Rijksvaar-
vaartuigeIJ riiogen- met hunne trossen .· het tuigell' mogen n.iet zoncler toestemn{ing van. 

· vaarwater IJiet versperren en :i~jn dus ver~ den Commandant der Marine van ligplaats 
plicht clenfoefwal te houdeIJ. Zij mogen alleen veranderen, 'vaIJ welke toestemming dezii'•·clen 
bij noodzakelijkli.eid• gebruik inaken van trossen ·HaveIJmeester kennis doet di:agen. · Particu
op den lijwal, die, wanneer vaarluigen moeteri liere, vaartuigen mogen dit IJiet .doen zoncler 
passeeren, losgegboid .. · inoeten worden. De toestemmirig van den Haveiimeester- aan ·den 
zeilmi, 'die bij'het verhalen geen dienst·kulllJen· schipper. Vaartuige,i niet ·grooter _clan 20 
doen>' nioeten vociraf zijIJ vastgemaakt. _kubieke meter, toebehoorende· · aan eenige 
· 10. (1). ' De s·chippers zijh verplicht hunne jachtclub eIJ irt het algemeen roeibooten met of 

Naartuigen· zooveel rifogelijk. van -den -'wal- en zon,der zeiltuig, mogen zonder ·toestemming iri 
in diep water" te houden, ''\vaartoe ·sparren ·op · de haven vanligplaats veranderen, oncler gehou
clen wal gezet moeten worden. · De. afhouders denheid oni dadelijk van de ingenomen.ligplaats· 
·vanwege het·Rijk, ilie op de kaden zijn neerge- weg te gaan, wanil.eer vanwege den Haven-
1egd, -~ogen ter· bestemder· plaatse kosteloos meester claartoe aan-zegging worclt vefkregen. 
:worden gebruikt. · · 16. (1). w·anneer vaart~igen naast el-

,' (2)_: De schippers 'moetert zorg clragen dat kander liggev, zijn ·de schippers cler buitenste 
deze afhouders, na gemaakt gebruik, daclelijk vaartuigeIJ verplicht de ruimte te mak~n, die 
worden schciongemaakt en' op de ' stoelen, noodig is om. te km:(IJert verhaleIJ of o~ lichters 
waartoe zij behoo'ren, · IJeergelegd: te kunnen, gebruiken. , · 

(3). Op die plaatsen; wa'.ar geen afhouders (2)! De schippers cler binnenste vaartuigen 
:van bet Rijk·beschikb'aar •zijll' of gebrtiikt kun- moeten, over deze, aan de bemariningen: der 
nen worden,'·moeteii'cle schippers daarin door bnitenwaarts gemeerde bodems vrije passage· 
eigen micldelen yoorzien. ' · ,war · en van den wal veroorloven: . 

(4). Vaartuigen; die 'b.iet rechtstreeks aaJi (3). Het laden en lossen over aIJder('. vaar' 
de kade liggen, of huµn:e·· ligplaats aan ·den tuigen niag niet geschieclen; het lossen··vari 
steenen leidam hebben, m·oeten door" een "op , -visch is •Jriervan,uitgesloten. 
\, ' 
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17. De schippe:rs van vaartuigen, die 
naast en buiten andere vaartuigen liggen, 
zijn verplicht, door het uitbrengen van trossen 
of werpankers op .het diep, het zetten va:ri stut
ten, of het aanwenden van andere hulpmiddelen, 
zorg te dragen, dat. schade aan de lichters, 
bestemd · tot lossing of lading der bin
nenwaa.rts gelegen vaartuig~n, voorkomen 
wordt. 

18. (1). ,vanneer de haven 'dichtgevroren 
is, zor&t de Havenmeester dat· de vaartuigen, 
die ii, de haven · willen komen, op kosten van 
de ·schippers worden ingeijsd. 

(2). De onkosten worden, in evenredigheid 
van den brutoinhoud van •elk vaartuig, over de 
gezamenlijke vaartuigen verdeeld, strekkende 
hierbij hun meetbrief als maatstaf. 

19.' De schipper die met een lek vaartuig 
in de haven komt, of met een vaartuig .in de 
haven zijnde een lek . verkrijgt, is .verplicht 

, hiervan onverwijld den Havenmeester ken,nis 
te doen dragen, opdat zoo noodig intijds een 
ligplaats, waar . het niet geheel kan zinken, 
worde · aangewezen, of andere maatregelen 

, om het · zinken te voorkomen, ten koste van 
den schipper, kun,nen worden genonien. 

20. (1). Vl.otten van, grootere lengte dan 
100 met'er, van grootere breedte dan 7,5 meter, 
van meerderen diepgang dan 2 meter, mogen 
in de haven niet worden toegelaten, noch 
samengesteld. · 

(2). De samenstelling der vlotten moet 
voorts zoodanig zijn, dat zij in vakken van ten 
hoogste 50 meter kunnen, worden gesplitst. 

.21. :be schippers moeten zorgen,' dat de 
vlotten, lichters, sloepen, balken enz. bij hunne 
vaartuigen in gebruik, of daartoe behoorende, 
immer behoorlijk zijn vastgemaakt. 

22. De schipper van een met hout geladen 
vaartuig mag de houtlading n,iet doen los·sen, 
noch daarvan vlotten doen samenstellen, ~an 
na bekomen vergunning van den Havenmeester, 
die daarbij tevens eene geschikte plaats voor de 
lossing aanwijst. 

23. (1). Het is aan particulieren verboden 
zonder vergunning v•an den Havenmeester in 
de haven te dreggen- Oorlogsvaartuigen moe
ten hiervan -- zoo .mogelijk te voren - ken
nisgeven aan den Havenmeester.· 

(2). Indien blinde ankers, kettingen, tou
wen of andere voorwerpen, bij_ het dreggen of 
bij het lichten van ankers word.en opgehaald, 
moet hiervan den Havenmeester worden 
kenn,is gegeven, opdat het b,ergloon kan worden 
genoten, ingevolge de bepalingen van . Titel 
VII, 2de boek van het Wetboek van Koophan-

del en het.Koninkl\jk besluit van 23 ·Augustus 
1852 (Staatsblc,d n,0 • 141). 

24. (1).- Het is verboden aan boord van 
de vaartuigen te schieten, buskruit of andere 
ont-plofbare stoffen te doen ontbranden of 
ontploffen, of vuurwerk af te steken. . . 

(2). Vrijstelling van deze bepaling kan door 
den Commandant der Marine worden gegeven. 

25. · Na het slalill of blazen van de. taptoe 
en v66r het slaan of blazen der reveille aan 
boord :van het Wachtschip of in de Marine
kazerne ter plaatse, mag aan boord der vaar- · · 
tuigen de .klok niet geluid_ of geklept word!'ln, 
tenzij· als middel tot het vragen van. hulp b\j 
brand of antler .onheil.. 

26. Het is verboden _zand, grind, steenen, 
steenkolen of andere vaste stoffen in de haven 
te laten vallen . of te wElrpen. 

27. In verb.and met het bepaalde in het 
vorige. artikel, zijn de schippers verplicht bij 
het lossen en laden van ballast, grind,_ steen
kolen, graan en soortgelijke zaken, een zeil of 
kleed te doen vastmaken, van het scheeps
boord op den wal, of van het boord van .het 
eene -vaartuig op het boord van het andere. 

28. Bij het meren zijn de sqhippers ver
plicht de m~erpalen,. wanneer .deze nie:t van 
ij zeren schenen zijn voor~ien, behoorlijk tegen 
schavieling door de meerkettingen te beveiligen. 

29. H_et is verboden·: · 
10. het gebruik der haven te belemmeren of 

te oeletten, tenzij men daartoe bevdegd is ; 
2°. zonder toestemming vari den Haven

meester aan de vloedpalen te meren, te verhalen, 
of zoogenaamd te tornen, moetende voor deze 
werkzaamheden de daarvoor bestemde meer
palen, 1 duc d'alven, haalijzers of ringen gebezigd 
worden; · 

3°. met haken of andere scherpe werktuigen 
in de plankieren of andere w~rken te steken ; 

4°. zonder vergunriing van den Havenmeester 
op de kaden of plankieren iets neer te leggen 
of. op te hangen, dat niet behoort tot geloste 
of in te nemen lading ; 

5°., vuilnis, roet, asch of. sintels op de kaden 
of plankieren te werpen ; 

6°. over de plankieren met handkarren of 
wagens te rij den ; , 

7°, zich met een-vaartuig of vlot te v:estigen 
tot het drijven van handel, het houden. van 
herberg, het verleenen . van huisvesting of het 
houden van vast verblijf ; 

. 8°. een vaartuig in de haven te sloopen; 
9°. van den dijk of van de oevers der haven 

te schieten ; 
10°. zonder vergunning van den Havenmees--

I 
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ter in eenig deel een,er haven fuiken of an,der 
vischtuig vast te zetten of te. doen zetten of 
wel daaraan vaststaan,d te hebben ; 

U 0 • het rijden op het buitentalud van den 
havendijk met vrachtwageiis van zoodanige 

. zwaarte,. dat daardoor wagensporen in dit 
talud ontstaan. 

30. (1). De schippers zijn verplicht voor 
de reinheid der plankieren of kaden, waarlangs 
hunne vaartuigen zijn gemeerd, zorg te dragen. 
'(2). · De buiten,ste meerkettingen of trossen 

van een vaartuig bepalen de grenzen, waar 
binnen deze bepaling voor ieder vaartuig van 
toepassing is. · 

31. Aan boord van elk vaartuig moeten 
steeds, ter beoordeeling van den Havenmeester, 
de noodige manschappen en • hulpmiddelen 
aanwezig zijn, om belemmering der· scheepvaart 
en scha.devaring te voorkomen. 

32. De Schippers zijn verplicht te alien tij de, 
zoowel des . daags als des nachts, behoorlijk 
wacht aan dek te doen ho1~den. 

33. De schippers en de eigenaars van vaar
tuigen, .waarvan de bemanning wordt afgedarikt; 
zijn ' verplicht den Havenm:eester van· het 
afdanken te. voren kennis te geven en teven,s te 
zorgen •dat -een behoorlijke wacht, ter beoor
deelingvan denHavenmeester, aan boordblijve. 

34. Het is verboden : 
1 °. ten,zij daartoe de bevoegdheid te be

zitten, of die bevoegdheid van, of van wege 
den Commandant_ der Marine te hebben, heko
men, de voorhaven van· de groote zeed·oksluis, 
of de voorhaven der Marine-schutsluis; te 
bevaren · of voor aanlegplaats te gebruiken ; 

2°. aan particuliere vaartuigen, de aanleg
plaatsen in te nemen die; doo'r zichtbarJl 
aanduidin.g, uitsluitend voor oorlogs~loepen 
en andere Rijksvaartuigen zijn bestemd ; 

3°. de . werktuigen, tot proefnemingen be
stemd, als :

1 
telegraaf- of telefoonpalen, .tele

graaf- of telefoondraden, observatieposten enz. 
te beschadigen-; · 

4°. over bruggen te loopen of te rijden voor 
zij geheel gesloten of vastgezet zijn ; 

5°. over de bruggen anders dan stapvoets te 
rijden; 

6°. aan troepen, over de bruggen anders dan 
uit den pas te -marcheeren; 

7°. de voor eene brug geplaatste afsluiting 
zonder vergunn,ing van . den sasmeester of· de 
sluiswachters· te openen ; 

8°. over eene brug eene vracht te vervoeren 
die, naar het oordeel v~n den sasmeester .of.de 
sluiswachters, de brug aan beschadiging bloot-, 
stelt; 

9°. zich op eenig werk te begeven, -waa.rtoe 
de toegang op eene voor ieder blijkba.re wijze 
verboden is ; 

10°; tenzij door den sasmeester -of sluis
wachters te zijn aangezocht, bruggen te wippen, 
te draaien, te openen of te· slui'ten ... 

Bepalingen bei,reffende besmettelijke ziekten. 

35. (1). Vaartuigen clie, volgens de wet
telijke bepalin.gen tot voorziening tegeri besmet
telijke ziekten of tot wering van besmetting 
door uit · zee aankomende schepen, aan een 
gezondheidsonderzoek of aa.n ontsmetting onder
worpen moeten, worden, -mogen in de maanden 
April tot en met September niet in de haven 
komen. 

(2). In de overige ma.anden kan• het h1m 
geoorloofd worden op de haven te komen ; 
zij moeten dan echter tot het Nieuwewerlc 
(Oostoever) doorloopen en alaaar, antler het 
toezicht va.n een door· den Commandant der 
Marine te bestemmen oorlogsvaartuig, verblij
veh, totda.t door het bevoegd gezag gemeen
schap met den wal en m:et a.ndere ·vaai-tuigen 
wordt toegestaan. 

(3). fu de haven ligge:n.de vaa.rtuigen, 
waarop zich eene besmettelijke ziekte vertoont, 
moeten, wanneer de Gommandant der Marine 
dit noodig oordeelt, dadelijk naar de reede 
vertrekken of eene aan te wijzen ligplaa.ts 
innemen. 

(4). De daartoe door of namens die autori
teit gegeven last, moet onverwijld door den 
schipper worden uitgevoerd. De aangewezen 
ligplaats·.mag alleen worden verlaten · om uit 
de haven te gaan; overigens niet zonder toe
stemming van den Co=andant der Marine. 

Bepalingen betreffende het aan board hebben, 
het lossen, innem~n en vervoeren van buskruit en 

andere qntplofbare en licht ontvlambare stoffen. 

36. (1). Va.artuigen, welker lading geheel 
of gedeeltelijk besta.at uit buskruit of an.dere 
ontplofbare stoffen, of wel uit petroleum; 
naphta of andere licht ontvlambare stoffen., 
waaronder _: ongebluscht~ kalk gerekend wordt 
te behooren, mogen niet in de haven koinen 
zonder voorafgaa.nde vergunning va.n den 
Havenmeester. 

(2). Onverminderd de verpliohting tot n.a
leving van ·he.t . Kon.inklijk beshiit van 15 
October 1885 (Staatsblad n°. 187) als laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van 15 September 1917 
(Staatsblad n.0 • 58.7), ~n waarvan de tekst .werd 
geplaatst in het · Staatsblad no; 686, ingevolge 
Koninklijk besluit van 6 December 1917, 
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zijn , de schippers · van particuliere vaartuigen 
geho'uden, · om dadelijk bij aankomst in .de 
haven den Havenmeester opgave te doen van 
de hoeveelheid buski;uit en andere ontplofbare 
stoffen, die zij aan boord hebben, onverschillig 
of die stoffen voor eigen gebruik dan wel voor 
den handel bestemd zijn. Op · de ee:ste aan
zegging van· den Havenmeester moeten de 
schippers die stoffen afgeven, ten einde deze 
onde,· militair geleide in een Rijksmagazijn te 
kunnen laten bergen. · 

· (3). De teruggave .geschiedt na ingediend 
verzoek bij den Havenmeester; v66r het ver
trek uit· de haven. Voor het van boord halen, 
opbergen en weder 'aan boord terugbrengen, 
is door den. schipper de vastgestelde vergoeding 
verschuldigd, _ · , 

(4). · Na bekomen verguruiing om op de 
haven te komeri. rrioeten de vaartuigen, die 
geheel of gedeeltelijk zijn geladen met buskruit 
of andere ontplofbare stoffen, indien de lossing 
niet dadelijk kan plaats hebben, achter in de 

· haven, op de door den· Havenmeester aangege
ven ligplaats ankeren. Vaartuigen die geheel 
of gedeeltelijk zijn geladen met petrolEl~ni, 
naphta of andere licht ontvlambare stoffen, 
waaronder ongebluschte kalk gerekend wordt 
te behooren, m:ogen niet in de 'haven lossen 
dan met schriftelijke vergunning van den 
Havenmeester. 

(5). Bedraagt hun diepgang 48 decimeter 
of minder, dan mpeten zi{ dadelijk schutten. 
Bij meerderen: diepgang kan een gedeelte der 
lading in de haven worden gelost. 

(6). Indien de ontscheping, in het tweede 
lid van dit artikel bedoeld, niet wordt bevolen,
. zijn de schippers verplicht de bijzondere 
maatregelen van voorzorg, die hun door den 
Have:rimeester worden bevol\lll, _nit te voeren. 

(7). Alleen de Commandant der Marine is 
bevoegd b~velen nit te ·vaardigen, omtrent.de· 
al of niet inscheping en het aan boord houden 
van buskruit en andere ontplofbare stoffen 
op oorlogsvaartuigen ; hij doet hiermede den 
Havenmeester in kennis stellen. 'Laatstge
noemde gelast het in_achtnemen. van de noodige 
voorzichtigheidsmaaFregelen aan boord der 
vaartuigen, waarlangs he~ vervoer geschiedt. 

(8). Buskruit of andere ontplofbare of licht 
ontvlambare stoffen, · mogen niet door of in 

· de haven worden vervoerd, noch ook in of nit 
eenig particulier vaartuig worden geladen of 
gelost, · zonder vergunning van den_ Haven
meester. 

(9): Gedurende het vervoer, laden of Iossen 
moeten, zoowel de · schippers der ··vaartuigen, 

waarmede het vervoer plaats heeft,_ of waarin 
of - waaruit wordt geladen of gelost, · als de 
schippers der overige in de haven liggende 
vaartuigen, een: ieder voor zooveel ·hem be
treft, de bijzondere maatregelen van voorzorg 
in acht n_emen, die hun door of van wege !fen 
Havenmeester worden bevo!e'n. Gedurende 
het vervoer, laden of Iossen z.a.J door de zorg 
van den· Havennieester aan het havenkantoor 
een roode v'lag als waarschitwingsein worden 
getoond. Zoolang_ die vlag niet is geheschen, 
mag het vervoer, laden of lossen niet aanvangen. 

37. (1). De schipper is gehouden : 
a. zijn vaartuig op den bepaalden tijd naar 
plaats te ·verhalen, die voor ·het inladen of 

lossen is aangewezen ; 
b. tw.ee havenwachters aan boord toe te_ 

Iaten, die ·verplicht zijn alle onvoorzichtigheid 
te keeren en te waken, dat onvoorwaardelijk 
alle vuur· en licht aan boorci van het vaartuig 
is uitgedoofd ; 

c. het laden onverpoosd en slechts tusschen 
zonsop- en ondergang te doen plaats hebben 
en dadelijk nadat het inladen· is beiiindigd, 
de haven: te verlaten. · · 

(2). Voor· · de sub· b genoemde diensten 
wordt de vergoeding door ·den Havenrrieester 
bepaald,. · 

Bepalingen tot voorkoming en tot b_etei<geling van 
brand. 

38. (1). Het is verboden. aan boord van 
de vaartuigen licht ontvlainbare, of bij ont-

1 

vlamming fel bran,dende st6ffen, als pek, teer, 
hars, olie en talk te smelten, te warmen of te 
koken . 

(2). De aanwijzing van een geschikte plaats 
hiertoe, aan den wal, geschiedt op verzoek van 
·den_ schipper door den Havenmeester. 

(3). Nimmer mag aan boord van een schip , 
kalk worden gebluscht. 

39. Aan boord der vaartuigen moeten alle 
·lichten, in goed gesloten lantaarns zijn geplaatst. 
Het loopen of werken met ongedekte lichten is 
verboden. I · 

40. (1). Ter bep_ordeeling van den Haven
meester mag aan boord van _vaartuigen welke 
geladen zijn met licht ontvlambare lading, 
tusschen 9 uur 's avonds en 5 uur 's morgens, 
geen vuur en tussche~ middernacht en 5 uur 
's morgens, niet meei dan .een Iicht bran.den, 
welk licht in -een · goed gesloten lantaarn moet 
zijn geplaatst. · 

(2). -Dit verbod' ·geldt niet v:oor dichte 
·kachels in kajuiten of salons, die tot midder, 
nacht mogen aanblijven, noch ook vooi: elec-
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trisch licht en de lichten"in de machinekamers 
en voor de vuren van de stoomketels. 

41. In,dien vaartuigen zijn ingevroren, dan 
moet elke schipper zorgen dat :bij zijn vaartuig 
een bijt van minstens eeii meter in het vier
kant. worde gehakt en opengehouden. 

42. (1). Di) schipper· op wiens vaartuig 
bran,d ontstaat, moe~ terstond de klok doen 
I uiden of kleppen en, bij. gemis van eene klok, 
door ro~pen, of op andere wijze beproeven de 
aandacht -te trekken. 

(2). Hij laat van het. ontstaan van brand 
bericht aan het havenkantoor geven. -Hii 
waakt yoor dm _.goede orde aan, board en stelt 
alles in het werk om den, bran,d te stuiten. 

(3). De schippers wier vaartuigen _ ver 
genoeg van de pla'~ts van den brand ve~wijderd 
liggen, zoodat de bemannin_gen niet _ dadelijk 
Yoor .de veiligheid dier vaartuigen behoeven 
werkzaam te zijn, ter beoordeelin,g en op ver
zoek · van den Havenmeester of van de haven
beambten, verplicht, met alle beschikbare 
manschappen, hulp te verleenen. Zij zenden 
die manschappen n,aar de plaats 'Van den brand_ 
om, onder leiding van den, H,i,venmeester of 
van de havenbeambten, die diensten te ver
leenen, welke van_ hen gevorderd zullen worden. 

Bepalingen tot handhaving van dit reglement. 

43. (1). Met de handhaving van dit 
reglement zijn belast : 

de Commandant der Marin.e, de Haven_meester 
' en de havenbeambten, en voor zooverre dit 

betreft de kunstwerken die antler 's Rijks 
:\-Ia-rinewerf ressorteeren, ook de Directeur van 
's Rijks werf, Hoofdingen,ieurs en Ingenie~rs 
cler Marine, de sasmeester en sluiswachters 
hij. die· werf in functie. 

(2). Zij zijn bevoegd tot de handelingen · 
omschreven in artikel 6 der wet van .28 Febru
ari 1891 (Staatsblad n°. 69). 

(3). De door hen opgemaakte processen
verbaal moeten, voor : zooverre zij niet zijn, 
opgemaakt op den eed bij.den aanvang hunner 
bediening gedaan, binn,en, 48 uren _voor den 
Kantourechter, binnen wien,s rechtsgebied de 
overtreding plaats heeft gehad, worden beeedigd. 

(4). Die processen-verbaal worden ver
volgen_s door tusschenkomst van den Comman
d_ant der Marine, aan den betrokken ambtenaar 
vaii het Openbaar Ministerie· gezon,den en, 
voor zoover betreft de reede benevens d_e onder 
het Departemen,t van Waterstaat ressortee;ende 
werken der haven, in afschrift aan den Hoofcl
_ingenieur-Directeur van den Rijkswaters_taat -
medegedeeld. 

44. De Commandant der Marine en de 
Havenmeester zijn bevoegd tot de han,delin,gen, 
omschreven in artikel 3 der wet_vari 28 Febrmui 
189i (St.aatsblad .n°. 69). 

45. De, schippers zijn, verantwomdelijk bij 
overtreclirig va,n hetgeen in dit reglement aan 
de vaartuigen, ·wa:arover zij het ·bevel voeren, 
is verboden of verplichtend gesteld. Zij zijn 
gehouden te ,gehoorzamen aan· alle bevelen, 
hun door den Havenmeester en de havenbe
ambten ·gegeven, in het belan,g van_ de vaart, 
van de werken of van de goede orde eµ veilig
heid op de reede en in de. haven. 

46. Van de bevelen van den Havenmeester 
~n · de havenbeambten is, on~erminderd . de 
verpli_chting, om daaraan onmiddellijk te 
voldoen, hooger beroep op den, Commandant 
_der ·1\facine. 

47. (1). Van alle schade .toegebracht aan 
de haven,s, aan hetgeen er toe beh'oort, of tot 
bescherining der havenwerken is aangebracht, 
wordt door den Havenmeester proces-verbaal 
opgemaakt. 

(2). Dit proces-verbaal·-houdt in: 
de_ staat waarin het bescha<],igde v66r het 

ongeval verkeerde, de -omstandigheden_ waar
onder de beschadiging plaats von,d, de vermoe
delijke kosten van herstelling, de persoon 
die tot de vergoeding wordt gehouden geacht, 
en het geldelijk bedrag d'at deze, volgens 
taxatie, is verschuldigd, moetende -deze taxatie 
cloor. een deskundige geschieden. 

(3). Tot vaststelling van dit bedrag w9rdt 
acht geslagen op den, toestand waarin de 
werken, verkeerden; v66r dat de schade _werd _ 
toegebracht. Dit proces-verbaal wordt, door 
tusschen,komst van den ~ommandant der 
Marine, aan den Minister van Marine gezonden 
en een afschri.ft aan-den, -Directeur van 's Rijks 
werf of di,n Hoofdingen,ieur-Directeur van den 
Waterstaat medegedeeld, al naarmate de 
schadevaring betrekking heeft op werken, die 
ondei;- he.t Departement van Marin.e of onder 
dat van, Waterstaat ressorteeren. 

(4). Ook de schipper ontvangt zoo· mogelijk 
een afschrift. ' 

(5). Van de door den Havenmeester opge
ma-ak'te raming der verschuldigde schadever
goeding is, overeenkomstig artikel 4 der- wet 
vah 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) ' 
hooger beroep op den Co=andant der Marine. 

48. Hetgeen in het vorig artikel werd 
voorgeschreven, is mede toepasselijk ter be
paling van, het bedrag der kosten, _ wegens 
de ma-atregelen door de in artikel 44 gen,~emde _ 
~btenaren genom_en, krachtens ar_tik~l 3 
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der wet van 28 Februari 1891 ·(Staatsb/,ad 
n°: 69): 

49. · (1). De k:rachtens de artikelen 18--:--19 
van dit reglement voor rekening van den 
schipper gemaakte kosten, · zoomede de op 
grond van· artikel 37 van dit reglement ver
schuldigde vergoedingen, · moeten · door den 
schipper, v66r het-verlaten·der haven, aan den 
Haven,meester -worden· betaald. , . 

(2). Bij gebreke van'betaling of borgstelling 
. wordt hiervan door den anibten,aar aan wien 
de betaling moet geschieden, proces-verbaal 
opgemaakt ~n dit, met de daartoe behoorende 
bescheiden, door tusschenkomst van den Haven
meester aan den Commandant · der Marine 
gezon,den, opdat·deze voor het \ierhaaJ in rechte 
kunn,e zorg drage:i:t; hebbende de-Havenmeiister 
ook in dit geval de bevoegdheid, omschreven 
in de laatste almea van artikel 4 der wet van 
28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69). · 
' 50. Voor ·elke betaling wordt den schipper 
eeue q uitan,tie afgegeven. : 

Strafbepalingen. 

51. Overtreding van de bep&lingen van dit 
reglement, van politie wordt, voor zooverre 
daartegen niet bij de wet· is voorzien, · gestraft 
als ·volgt: 

a. met hechtenis van· ten Jwogste zestig dagen 
of ge_ldboete van ten hoogste driehonderd gulden, 
de overtreding van artikel 4, · 7 (derde lid), 
29, sub 1, 35, 36 (eerste, tweede, achtste en 
negende lid);· 

b. met hechtenis van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden, 
de ov:ertreding van artikel 5 (vierde lid), 6, 
15 en 42; 

c. met geldboete van ten lwogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 9, 12, 29, 
sub 7 en 8, 31, 32, 33 en 45 ; 

d. met geldboete van ten hoogste vij f en 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 7 
( eerste lid), 19 en 34, sub 1 en 7 ; 

e. met geldboete van ten hoogste vij fti[! gulden, 
de overtreding van artikel 7 (tweede en vierde 
lid),_ 10, 16, 17, 23, 26, 28, 29, sub 2 en 3, -34, 
sub 9 en 10, _38, 39 en 40 ; 

f. met geldboete van ten hoogste-.. vij f en 
twintig gulden; de o.vertreding van artikel 20, 
22, 24, 25, 27, 29, sub 4, 5, 6, 9 en 10, 30, 34, 
sub 2, 3, 4, 5, 6 en 8 en .41. -

Slotbepalingen; 

, · 52. Het bepaalde in -de ·artikelen 12 ( eerste 
lid), ·25, 31 en 40 van dit reglement is niet van 
toepassmg op . oorlogsvaartuigen. . 

1918. 

191!) 
I 

53. Met · het in werking treden van ·:dit 
reglement vervallen alle vroegere reglementeIJ,; 
die op de reede en 's Rijks Marinehaven ,,het 
Nieuwediep" van,.- toepassmg waren. · 

Behoort bij Konmklijk besluit .van 21 .De
cember 1918 (Staatsb/,ad n° .. 833). 

Ons bekend, 
De .Minister van 1vlarine, •TEN CATE •. 

De jJf in van W aterstaat, A. A. H. W; KoNIG. 

BIJLAGE II. 

REGLEME,NT van politie voor de. reede· en 
's Rijks 1rlarinehaven van Hellevoetsluis. 

Art. 1. (1). Dit reglenient is van toepassing 
op het Haringvliet voor zoover begrensd: 
· aan de noordzijde, door de droogvallende 
slikken en de dijken van .h~t ·eiland Voorne; 

aan de oostzijde, door de lijn, gaan,de over 
den k~rktoren· van den Ouden-Hoorn ·en het 
havenlicht van Dirksfan,d, in welke lijn op den 
zeedijk . van den Ouden-Hoornschen · polder 
een baken is geplaatst ; 

aan de zuidzijde; door den spitsetor(nen,kant 
van het vaarwater. ; 

. aan, de westzijde; door de lijn, gaan,de over 
den schoorsteen van de waterleidinginstallatie, 
benoorden den Hoek van de Kwak .en het 
haven,licht van Dirksland, in welke lijn op het 
duin, bij· de Kwak ·aan de zuidkust van V oorne 
twee bakens z_ijn, geplaatst ; 

alsmede op 's Rijks· Marinehaven van Helle
voetsluis, · waaron,der wordt v:erstaan het. 
vaarwater· tusschen .den afsluitboom van het 
natte dok van· 's Rijkswerf en de koppen of 
zeeein,den der havenhoofden. 

(2). Tot de ·haven worden gerekend te 
behooren de afsluitboom, het remmingwerk 
aan het begin van het natte dok, de zeedoksluis 
met de eb- en vloeddeuren, de havenmuren met 
de wrijfhouten en schoren tegen de kaaimuren, 
de houten haven,hoofden met den ijsbrek,er, 
aansluitende aan het oostelijk hoofd, de .jjzeren 
draaibrug en de due d'alven. 

2. In dit reglement .wordt verstaan: 
antler reede, het in artikel 1 omschreven 

gedeelte' van het Haringvliet; 
onder ha·ven, het m artikel 1 omschreven 

gedeelte van 's Rijks Marinehaven te Helle-
v'oetsluis ; ' 

on,der Go1n1na1ndant der ·11farine, .de On,der
Commar1;dant der stelling Hellevoetsluis, of 
degeim die hem bij afwezigheid of ziekte 'ver-
vang't; " 
· onder Directeur van's Rijkswerf en ingenieurs 
der Marine, de Directeur en de ingenieurs der 

47 
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Marine, geplaatst bij 's Rijks werf te Helle-· 
voetsluis, of zij die hen ver.vangen; 

onder Hoofdingenieur-Directeur: de Hoofd
ingenieur-Directeur. van den Rijkswaterstaat 
binnen wiens dienstkring de reede en de 
haven zijn gelegen ; 

onder Havenmeester: de zeeo:fficier, die deze 
betrekking ter plaatse bekleedt of die hem als 
zoodanig vervangt ; 

onder haverweambten: de havenwachters ter 
plaatse; 

onder schipper: ieder gezagvoerder van een 
vaartuig of· vlot of die dezen vervangt ; 

onder zeilvaartuig: elk vaartuig onder zeil 
en niet door stoom of door eene andere mecha
nische kracht voortbewogen ; 

onder st/Jomva.artiiig: elk door stoom of door 
eene andere mechanische kracht voortbewogen 
vaartuig, al dan niet zeilvoerende ; 

onder da.g: de·tijd tusschen op- en ondergang 
der zon; 

onder nacht: de-tijd tusschen onder· en opgang 
der zon. 

3. (1). Dit reglement wordt gedrukt en 
aJgemeen verkrijgbaar gesteld. Mede ·wordt 
gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld eene 
vertaling van het reglement in het Engelsch, 
het Duitsch en het Fransch. 

(2). Oorlogs- en andere Rijksvaartuigen 
ontvangen op aanvraag de ·exemplaren gratis. 

(3). Aan vreemde oorlogsvaartuigen, zoo-
i mede aan de schepen der koopvaardij en. in het 

aJgemeen. aan alle vaartuigen, voorzien van. een 
zeebrief, die zich voor de reede vertoonen, 
wordt een exemplaar van dit reglement, even
eens kosteloos, door de zorg van den Haven-
meester toegezonden. · 

(4). Alie schippers, die de reede bevaren, 
daar ten anker liggen. of op de haven komen., 
zijn gehouden. · de voorschriften van. dit regle
ment stipt n,a te komen. Zij moeten in .het 
be;i;it zijn· van dit reglement en· van het Binnen
aanvaringsreglement en deze desgevorderd 
vertoonen aan de ambtenaren en beambten 
in artikel 42 bedoeld. 

Bepalingen betrekkel;ijk het gebruik maken van 
de reede en van de haven. 

4. (1). De koopvaardijvaartuigen mogen de 
Marinehaven van Hellevoetsluis niet binnen.
loopen zonder voorafgaande toestemmin_g van 
den Commandant der Marine aldaar. 

(2). Het komen. op, het vertrekken en be
varen van, zoomede het verblijven op de reede 
en de haven· kan bij gelegenheid van· -belang
rijke schietoefeningen, van een- bezoek vail 

vreemde eskaders of van enkele oorlogsbodems 
van eene vlootrevue of van een bezoek van 
Hare Majesteit de Koningin aan een of meer 
schepen • der vloot, door of . op last van den 
Commandant der Marine aan de door dezen 
aan te wijzen soorten of categorieen van vaar
tuigen tijdelijk warden verboden.. 

(3). Van het -voorn,emen om !anger dan 
vier achtereenvolgende uren van deze bevoegd
heid gebruik te maken,. geschiedt · ten minste 
drie dagen te voren openbare afkondiging 
met vermelding van den datum · door den 
Commandant der Marine, die daarvan kennis 
geeft aan, den Hoofclingenieur-Directeur van 
den Rijkswaterstaat. 

(4). Deze ve:rbodsbepalingen zijn. niet toe
passelijk op in vaste richtingen over de reede 
varende stoomvaartuigen van en naar Hellevoet
sluis. 

( 5). · Het in werking zijn van de in het tweede 
lid van dit artikel bedoelde bepaJing zal-.worden 
kenbaar gemaakt: 

des 
0

daags: door het toonen van twee blauwe 
vlaggen boven elkaar. op het kantoor van het 
Loodswezen te Hellevoetsluis, wanneer het 
betreft de reede en door een roode vlag, wanneer 
het betreft de haven ; 
. des nachts: door het toonen van twee groen 

licht gevende lantaarns boven elkaar op de
zelfde plaats, wanneer het de reede betreft 
en· door twee· roode lichten, wanneer het 
betreft de haven. 

(6). Wanneer om eenige reden de doorvaar.t 
door of onder door de ijze:ren draaibrug ver
boden is, wordt hiervan blijk gegeven door het 
toonen van eene roode vlag op \de sluis. · · 
· 5. (1). In de in het vorig artikel genoemde 

gevallen. is d~ Commandant der Marine be
voegd de ligplaatsen der oorlogsschepen . en 
andere Rijksvaartuigen aan te wijzen. 

(2). De Havenmeester bepaalt en verandert 
in die gevallen zoo noodig de ligplaats der 
particuliere vaartuigen. 

(3). Hij is ten aanzien van de haven,be
voegd t'ot de in de eerste zinsnede vermelde 
handelingen, wanneer dit door . hem tot .het 
voorkomen van averij wen.schelijk wordt ge- · 
acht. 

(4). Bij het neerhalen der seinen bedoeld 
in artikel 4, sub (5), moeten de vaartuigen, 
die op de haven komen of d_aaruit wenschen te 
vertrekken, de _door den. Havenmeester, zoo 
noodig, aangegeven volgorde in acht nemen. 

6. (1). Het is verboden ter reede·te anke-' 
ren in het verlengde van de as van de 
haven, in den mond of in het vaarwater ,der· 



739. 21 DEC E 1\1 BE R. . 1918 

haven te blijven liggen, tenzij onvoorziene en verder, om zooveel daaruit verwijderd te 
omstailcligheden dit nooclig maken. blijven, dat droogvallen voorkomen wordt, 

(2). In elk geval is de· sclripper gehouden, waartoe hij gebruik behoort te maken van uit
zonder verwijl aan den wal ."te korten, en zoo- handers of, zoo nooclig, van een vlot. 
dan,ige ligplaats te nemen, als door den Haven- 10. (1). Niemand mag de vrije doorvaart 
mee~ter zal warden aangewezen. der haven versperren of belemmeren, op welke 

7. (1). De sclripper van een gezonken wijze dan ook. 
vaartuig is verplicht den Havenmeester zo.o (2). Het wordt niettemin vrijgelaten, om 
spoeclig mogelijk na clit ongeval daarvan te bij harden wind, tot het van den lijwal vrij
verwittigen of te doen verwittigen. houden der vaartuigen,, trossen of lijnen aan, 

(2). Gelijke keunisgeving is verplichtend, de overzijde. der haven te brengen, doch is 
wanneer vaIJ. leen vaartuig een voorwerp de schipper verplicht iemand aan board te 
verloren is geraakt, dat door drijven of door. laten, ten einde bij het binnenkomen van andere 
zinken hinder of gevaar voor de vaart op de vaartuigen die· trossen, lijnen enz. los te 
reede of in de haven kan doen ontstaan.. gooien. 

· (3). De schipper is verplicht, na bekomen. 11. (1). De trossen, touwen of kettingen, 
bevel van den Havenmeester, het ·gezonken waarmede de. vaartuigen aan _ de in de beide 
voorwerp dadelijk te doen op.visschen. yorige artikelen bedoelde paalwerken enz. zijn 

(4). Op de plaats waar zulk een voorwerp vastgemaakt, moeten; op de eerste aan
gezonken is, moet door den schipper terstond zegging van den Havenmeester of van zijnent-
een boei warden gelegd. wege, warden losgemaakt en ingehaald. 

(5). Tot op het oogenblik dat van Over~eids- (2). Bij verzuim of weigering, zal de Haven-
wege, krachtens de wet van 23 Juli 1885 (Staats- meester die door 's Rijks werklieden doen kap
blad n°. 151) tot opruiming wordt overgegaan, pen of losmaken, onverminderd de door den 
blijven belanghebbenden bevoegd het gezonken nalatige of onwillige, wegens overtreding van· 
vaartuig te lichten. ' deze bepaling, te beloopen straf. 

8. (1). Binnen_komende zeilvaartuigen moe- 12. (1). Bij het biunenkomen, vertrekken 
ten de zeilen strijken bij het biuneneinde der en verhalen, alsook op Zon- en algemeen erkende 
houten. havenhoofden. Christelijke en nationale feestdagen, moeten 

(2). De maximum-snelheid, waarmede stoom- de vaartuigen hunne natievlag voeren. Vaar
vaartuigen zich in de haven mogen bewegen, tuigen, die v66r zonso:pkomst· binnenvallen, 
bedraagt 120 M. per minuut. voeren met den dag tot aan het middaguur 

(3). De vaartuigen zullen, zoodra zij tus- eveneens de vlag hunner natie. ·· 
schen de hoofden -liggen, de ankers zoodanig (2). Voor vaartuigen van eenige bij de 
op den boeg moeten leggen, of die biunen Koninklijk Marine bekende jachtclub, den 
boord nemen, dat de handen niet buiten ·boord clubstandaard voerende en voor visschers
steden, en dus niet aan. eenig havenwerk .prijs I vaartuigen is het voeren der natievlag niet 
kunnen krijgen. . I ve1plichtend. . , 

9. (1). De vaartuigen - moeten warden _ 13. (1). De Commandant der Marine be
gemeerd aan de ter weerszijden van de haven : paalt de ligplaatsen der oorlogsschepen en 
zich bevindende meerpalen en ringen. Zij andere Rijksvaartuigen. 
mogen niet meren of huune trossen, touwen of (2). Ook voor ·oorlogsschepen van andere 
kettingen . vastmaken, aan de paalwerken, natien worden door deze al)'toriteit de ligplaat
gordingei:i,, barrierestijlen, noch. aan de haven- sen vastgesteld. 
hoofden, ingeval deze warden hersteld; even- (3). Een en antler wordt ter kennis gebracht 
min. aan_ vlotten, heien,· bokli;.en, losse palen, van den Havenmeester, die de noodige maat
enz. die bij de . herstelling gebezigd warden: regelen neemt, opdat de aangewezen ligplaatsen 

(2). De eenmaal gemeerd liggende: vaartui- ruim gehouden. of gemaakt warden. 
gen. mogen door niemand, dan op last van den 14. (1). De Havenmeester bepaalt de 
sclripper of van den Havenmeester, weder ligplaatsen der particuliere vaartuigen. 
warden losgemaakt. (2). Hij verandert die zoo noodig. 

(3). De schipper is verplicht zorg te dragen: 15. Oorlogsschepen en andere Rijksvaar-
voor.-een behoorlijke behandeling der trossen, tuigen mogen niet ·zonder toestemming van 

in verband met het verval ; den Commandant der . Marine van ligplaats 
nimmer met zijn vaartuig onmiddellijk tegen veranderen, van welke toestemming deze den 

de kade aan te liggen-; Hav:enmeester kennis doet dragen. Particu_ 

47* 

, I 
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liere vaartuigen mogen dit niet zonder _toestem
ming van -den·'Havenmeester aan den schipper. 
Vaartuigen niet grooter dan 20 kubieke meter, 
toebehoorende aan eenige jachtclub en in het 
algemeen roeibooten met . of zonder zeiltuig, 
mogen zonder toestemming in de haven van 
ligplaats veranderen, onder gehoudenheid om 
dadelijk van de ingenomen ligplaats weg te 
gaan, . wanneer .vanwege den Havenmeester 
daartoe. aanzegging wordt verkregen. : 

16. (1). De vaartuigen mogen niet worden 
gelegd ter zijde van andere vaartuigen, dan in 
het geval er geen ruimte meer is tegen den 
wal, of dat zulke vaartuigen hunne ladingen 
geheel of gedeeltelijk aan elkander moeten 
overgeven, of .indien andere redenen, ter . be
oordeeling. van den Havenmeester, zulks moch
ten vereischen. 

(2). Willen zij, nadat het overladen is 
afgeloopen of de bedoelde redenen opgehouden 
hebben te bestaan, in de haven blijven, dan 
moeten zij weder van elkander verhalen naar 
de plaats, welke huµ door den Havenmeester 
zal worden aangewezeu. 
·. (3); Wanneer vaartuigen naast elkander 
ligge~, zijn de schippers der buitenste vaartuigen 
verplicht de ruimte te maken, die n'oodig is 
om te kunnen verhalen, of om lichters te kunnen 
gebruiken. · 
- (4)°., De schippers der binnenste vaartuigen 
moeten, over deze, aan de bemanningen der 
buitenwaarts gemeerde bodems vrije passage 
naar en van den wal .-veroorloven. 

(5). Het. laden en lossen over andere vaar
tuigen. mag niet geschieden_; het lossen van 
visch is· hiervan uitgesloten, wanneer zulks met 
wederzijdsch - goedvinden der schippers ge
schiedt. 

17. De schippers van vaartuigen, die naast 
en buiten andere vaartuigen liggen, zijn ver
plicht door het uitbrengen · van trossen .of 
werpankers op het diep, het zetten van stutten, 
of het · aanwenden van andere hulpmiddelen, 
zorg te dragen dat schade aan de lichters, 
bestemd tot lossing of lading de1: binnenwaarts 
gelegen vaartuigen voorkomen wordt. 

18. Het is verboden : 
1°. om aan, te leggen of zich. vast te meren 

aan de trap gelegen voor het gebouw :van het 
· Commandement der l\!Iariri.e ; 

2°. zich op het terrein der sluis te begeven 
of daarop goederen te bergen of op de hekken 
te. hangen, tenzij daarto'e bevoegd te zijn of 
vergunning te hebben van of :vanwege den 
Havenmeester ; 

3°.- ove1· de draaibrug te. loopen of te rijden, 

v66r zij geheel gesloten of vastgezet is, of de 
ijzeren hekk'en te openen, tenzij met vergunning 
van het sluispersoneel. 

19. ·(l). Wa@eer hij door de· havenbe
ambten _gewaarschuwd wordt van spuien, is 
de schipper gehouden zijn vaartuig zoodanig 
te meren, dat er door het spuien geen schade 
aan, eigen of andere vaartuigen of wel aan de 
havenwerken kan warden veroorzaakt. 

(2). Een· uur v66r het spuien wordt op het 
Westerhavenhoofd een roode vlag geplaatst 
en aan den vlaggestok van het Loodswezen 
een blauwe vlag, waarin met witte letters het 
woord ,,Spuien" geheschen, ten teeken .dat 
geen vaartu gen _op de haven mogen komen. 

20. (1). Wanneer de haven dichtgevroren 
is, zorgt 'de Havenmeester dat de vaartuigen; 
die iii. de haven willen komen, op kosten van 
de schippers worden ingeijsd. 

(2). De onkosten warden; iii. evenredigheicl 
van den bruto-inhoud van elk vaartuig, over 
de gezamenlijke vaartuigen verdeeld, strekkende 
hierbij hun meetbrief als maatstaf. 

21. De schipper· die met een lek vaartuig 
iii. de haven komt, of met een vaartuig in de 
haven zijnde een lek verkrijgt, is verplicht 
hiervan onverwijld · den Havenmeester kennis 
te_doen dragen, opdat zoo noodig intijds eene 
ligplaats, waar het niet geheel kan zin,ken, 
worde aangewezen, of an,dere maatregelen 
om het zinken te voorkomen, , ten koste van 
den schipper_, kunnen warden genomeii.. 

22. De schippers moeten zorgen, dat de 
vlotten, lichters, sloepen, balken enz · bij hunne 
vaartuigen in gebruik, of daartoe behoorende, 
immer behoorlijk zijn vastgemaakt. 

23. De schipper van eeri. met hout geladen 
vaartuig mag de houtladiri.g niet doen lossen, 
noch daarvan vlotten doen sarrienstellen, dan, 
na bekomen vergunning van den Haven
rrieester, die daarbij tevens eene geschikte 
plaats voor de lossing aanwijst. 

24. (1). Het is aan particulieren verboden 
zonder vergunniri.g van• den · Havenmeester in· 
de haven te dreggen. Oorlogsvaartuigen moeten 
hiervan - zoo mogelijk te voren - kennis
geven aan den Havenmeester. 

(2). Indien blinde ankers; k~ttingen, tou
wen .of andere voorwerpen, bij het dreggen of 
bij het lichten van ankers warden opgehaald; 
moet hiervan den Havenmeester warden 
kennis gegeven, opdat het bergloon kan warden 
genoten, · ingevolge ·de bepalin,gen van· Titel 
VII, 2de boek van ·het Wetboek van Koop
handel en het. Koniri.klijk. ·besluit· van 23 
Augustus 1852 (Staatsbl,ad n°. 141). 
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-25,· -(1). · Het. is ~erboden aan boord van 
de vaartuigen te sohieten, buskruit of andere 
ontplofbare stoffen te doen ontbranden of 
ontploffen ·of vuurwerk af te steken. 

(2). Vrijstelling van deze bepaling kan door 
den Commandant der Marine worden gegeven. 

26 Na het slaan· of blazen van de taptoe 
en v66r. het slaan of blazen der reveille aan 
boord van het Wachtschip, mag aan boord der 
vaartuigen de klok niet geluid o~ geklept worden, 
tenzij als middel .tot het vragen van hulp bij 
brand of antler onheil. 

27. Het is verboden zand, grind, steenen, 
steenkolen of andere vaste stoffen in de haven 
te laten vallen of te werpen. 

28. In verband met het bepaalde in het 
vorig artikel, zijn de sohippers verplicht bij 
het lossen en laden van ballast, grind, steenko
len, graan en soortgelijke zaken,, een zeil of 
kleed te doen vastmaken, van het soheepsboord 

_ op den wal, of van het boord van het eene 
vaartuig op het boord van het andere. 

29. Bij het meren zijn de schippers ver
plicht de meerpalen, wanneer deze niet van 
ijzeren schenen zijn vciorzien, behoorlijk tegen 
schavieling door de meerkettingen te beveiligen. 

30. Het is verboden : · 
1°. het gebruik .der haven te belemmeren 

of te beletten, tenzij men daartoe .bevoegd is ; 
2°. zonder toestemming van den Haven

meester aan de vloedpalen te meren, te.verhalen 
of zoogenaamd te tornen, moetende voor deze 
werkzaamheden de . daarvoor bestemde meer
palen, due d'alven, haalijzers of ringen gebezigd 
worden; · 

3°. met haken qf andere soherpe werktuigen 
in de plankieren of a:ndere werken te steken ; 

'4°: zonder vergnnning ·van den Havenmeester 
op de kaden of plankieren iets neer te leggen of 
op te hangen, dat niet behoort tot geloste of 
in te nemen lading ; _ 

5°. vuilnis, roet, asch of sintels op de kaden 
of plankieien te werpen ; 

6°. over de plankieren met handkarren of 
wagens te rijden·; 

7°. zioh met een vaartuig of vlot te vestigen 
tot het drijven van .handel, · het houden van, 
herberg, het verleenen van huisvesting of het 
houden van vast verblijf -; · 

8° .. een vaartuig in de haven te sloopen; 
9°. van den dijk of van·de oevers der haven 

te schieten ; 
. 10° .. zonder·vergunning van den Havenmees

ter in eenig deel der· haven fuiken en antler 
_vischtuig vast .te zetten of te' doen zetten of 
wel daaraan vaststaand te hebben. 

31. (1). De schipprs zijn verplicht voor de 
r.einheid der plankieren of kaden, waarlangs 
hunne vaartuigen zijn gemeerd, zorg te dragen. 

(~)- De buitenste meerkettingen of trossen 
van een vaartuig bepalen de grenzen, waar 
binnen deze bepaling voor ieder vaartuig v.an 
toepa6sing is. 

32. Aan b_oord van elk viartuig moeten 
steeds, ter beoordeeling van den Havenmeester, 
de noodige manschappen en hulpmiddelen 
aanwezig zijn; om belemmering der scheep
vaart en schadevaring te voorkomen. 

33. De schippers zijn verplicht te allen tijde, 
zoowel des daags als des naohts, beho9rlijk 
wacht aan dek te doen houden. 

34. De schippers en de eigenaars van vaar
tuigen, waarvan de bemanning ")VOrdt afgedankt, 
zijn verplicht den Havenmeester van het 
afdanken te voren kennis te geven en tevens 
te zorgen dat een, behoorlijke wacht, ter -be
oordeeling van den Havenmeester, aan boord 
blijve. 

Bepalingen betretfende besinettelijke:ziekten. 

35. (1). Vaartuigen die,. komende ·. v:an 
plaatsen, door besmettelijke ziekte b_ezocht 
of uit havens, daarvan verdacht geho_uden, 
aan .q_uara.ntaine moeten onderworpen_ worden, 
mogen de Marinehaven van Hellevoetsluis 
niet aandoen. 

(2). fo de havenliggende vaartuigen, waarop 
zich eene besmettelijke ziekte vertoont,.moeten, 
wanneer de Commandant der :Marine dit noodig 
oordeelt, dadelijk naar de reede vertrekken of 
eene aan te wijzen . ligplaats innemen. 

(3). De daartoe door of namen,s die aut.oriteit 
gegeven last, moet onverwijld door den schipper 
worden uitgevoerd. . De -aangewezen ·ligplaats 
mag a!leen worden verlaten om uit de haven 
te gaan, overigens niet zon_der toestemming 
van den Commandant ter Mai-ine, 

_Bepalingen betreffende het aan board hebben, het 
lossen, inneinen en vervoeren van buskruit en 

andere ontplofbare en licht ontvlainbare stoffen. · 

36. (1). Vaartuigen, welker ladJng geheel 
of gedeeltelijk bestaat uit buskruit of andere 
ontplofbare stoffen of wel uit petroleum, . 
naphtha ·of andere lioht ontvlambare stoffen, 
waaronder ongebluschte kalk wordt gerekend 
te· behooren, mogen niet in _de haveri komen, 
zonder voorafgaande vergunning van den 
Havenmeester, van wien de schipper alsdah 
de noodige orders daaromtrent on,tvangt. 

(2). Onverminderd de verplichting tot na-
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leving van het Koninklijk besluit van 15 Octo
ber 1885 (Staatsblad n°. 187), als laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 Sep
tember 1917 (Staatsblad n°. 587), en waarvan 
de tekst · · werd geplaatst in het Staatsblad 
n°. 686, ingevolge Koninklijk besluit van 6' De
cember 1917, . zijn de schippers van particu
liere vaartuigen gehouden, om dadelijk bij 
aankomst in de haven ·den Havenme·ester 
opgave te doen van de hoeveelheid buskruit 
en andere ontplofbare stoffen, di'e zij aan boord 
hebben, onverschillig of die stoffeii voor eigen 
gebruik dan wel voor den handel bestemd zijn. 
Op de eerste aanzegging van den Ha-venmeester 
moeten de schipp'ers die stoffen afgeveu, ten 
einde deze ouder militaire geleide in een Rijks
magazijn te kunnen laten bergen. 

(3). De teruggave geschiedt na ingediend 
verzoek bij dell' Havenmeester, v66r het 
vertrek uit d~ haven,. Voor het van boord 
halen, opbergen en· weder aan boord terug
brengen, is door den schipper de vastgestelde 
vergoeding veyschuldigd. 

(4). Ingeval de ontscheping niet wordt 
bevolen, zijn de schippers verplicht,_de bijzondere 
maatregelen van voorzorg, die hun · door · den 
Havenmeester worden bevolen, uit te voeren. 

(5). Alleen de Commandant der Marine is 
bevoegd, bevelen uit te vaardigen, omtrent de 
al of Iiiet inscheping en het aan boord houden 
yan buskruit en andere ontplofbare stoffen op· 
oorlogsvaartuigen ; hij doet hiermede den 
Havenmeester in kennis stellen. 

(6). Laatstgenoeinde gelast het inachtnemen 
van de noodige voorzichtigheidsmaatregelen 
aan boord der vaartuigen, waarlangs h~t ver
voer geschiedt. 

(7). Particuliere vaartuigen mogen niet 
dan na bekomen vergunning van den Haven
meester, in de haven buskruit en andere ont.
plofbare of licht ontvlambare stoffen, laden of 
lossen of in of door de haven vervoeren. · 

(8). De schipper is alsdan g~houden: 
a.. zijn vaartuig op den bepaalden tijd naar 

de plaats te verhalen, die voor het inladen 
of lossen is aangewezen ; 

b. twee havenwachters aan boord toe te 
laten, die verplieht zijn alle onvoorzichtigheid 
te keeren en te waken, dat onvoorwaardelijk 
alle vuur en licht aan -boord van het vaartuig 
is uitgedoofd ; 

c. het · laden unverpoosd en slechts tusschen 
zonsop- en ondergang te doen plaats hebben en 
dadelijk nadat het inladen is . beeindigd, de 
haven te verlaten. 

(9). Gedurende het laden of lossen moeten, 

zoowel de schipper van het betrokken als die 
der overige in de haven liggende vaartuigen, . 
stipt de bijzondere maatregelen van voorzorg 
in acht nemen, hun door of vanwege den Haven
meester bevolen, en zal op het W esterhaven
hoofd de roode vlag geplaatst -worden, .ten 
teeken dat geen vaartuigen op_ de haven _mogen 
komen. Zoolang die vlag niet · is geheschen, 
mag het laden of lossen niet aanv~ngen. · 

(10). Voor de sub b genoemde diensten wo,dt 
de vergoeding door den Havenmeester bepaald. 

Bepalinyen tot·voorkominy en tot beteuyeling van 

brand. 

37. (1). Het is verboden aan boord van 
de vaartuigen licht ontvlambare, cif bij ont
vla:niming fel brandende stoffen, als : pek, 
teer, hars, olie en talk te smelten, te warmen 
of te koken. 

(2). De aanwijzing van een geschikte plaats 
hiertoe, aan den wal, geschiedt op verzoek 
van den schipper door den Havemneester. 

(3). Nimmer mag aan boord van een schip 
kalk worden gebluscht. 

38. Aan boord der vaartuigen moeten alle 
lichte"n in goed_ gesloten lantaarns zijn geplaatst. 
Het loopen of werken met ongedekte lichten 
is verboden. 

39. (l). Ter beoordeeling van den Haven
~eester mag aan boord van vaartuigen, welke 
geladen zijn met licht ontvlambare lading, 
tusschen 9 uur 's avonds en 5 uur 's morgens 
ge~n vuur en tusschen middernacht en 5 uur , 
's morgens, niet meer dan een licht branden, 
welk licht in een goed gesloten lantaarn moet 
zijn geplaatst. 

(2). I)it verbod geldt niet voor dichte kachels 
in kajuiten of salons, die tot middernacht mogen 
aanblijven, noch ook voor electrisch licht en 
de lichten in de machinekamers en voor de 
vuren van de stoomketels. 

40. Indien vaartuigen zijn ingevrocen, moet 
elke schipper zorgen, dat bij zijn vaartuig een 
bijt van minstens een meter in het vierkant 
worde gehakt en opengehouden. 

41. (1). De schipper op wieU:s vaartuig 
brand ontstaat, moet terstond de klok doen 
luiden of kleppen en, bij gemis van eene klok, 
door roepen of op andere wijze beproeven de 
aandacht te trekken. 

(2)'. Hij laat van het ontstaan van brand 
bericht aan het havenkantoor geven. Hij 
waakt voor de goede orde aan boord en stelt , 
alles in het werk om den brand te stuiten. 

(3). De schippers wier vaartuigen ver 
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genoeg van de plaats van den brand verwijderd 
liggen, zoodat de bemanningen· niet dadelijk 
voor de . veiligheid dier vaartuigen behoeven 
werkzaam te zijn, zijn ter beoordeeling en op 
verzoek van den Havenmeester of van de 
havenbeambten, verplicht, met alle beschik
bare manschappen hulp te verleenen. Zij 
zenden die manschappen naar de plaats van 
den brand om, onder leiding van den Haven
meester of de havenbeambten, die diensten te 
vedeenen, . welke van hen gevorderd zullen 
worden. 

Bepalingen tot handhaving van dit reglement. 

' 42. (1). Met de handhaving van dit 
reglement zijn belast : 

de Commandant der Marine, de Haven
meester en de havenbeambten en, voor zooverre 
dit betreft de kunstwerken die 011,der 's Rijks 
Marinewerl ressorteeren, ook de Directeur van 
's Rijkswerf en de ingenieurs der Marine bij die 

· werf in functie. 
(2). Zij zijn bevoegd tot de handelingen 

omschreven in artikel 6 der wet van 28 Februari 
1891 (Staatsblad n°. 69). 

(3). De door hen opgemaakte processen
verbaal moeten, voor zooverre.zij niet zijn opge
maakt op den eed bij den aanvang hunner 
bedierting gedaan, binnen 48 uren voor den 
Kantonrechter, binnen wiens rechtsgebied de 
overtredirig plaats heeft gehad, word.en beeedigd. 

(4). Die processen-verbaal worden ve:rvolgens 
door tusschenkomst van den Commandant 
der Marine, aan den betrokken .Ambtenaar 
van het Openbaar- Ministerie gezonden en, voor 
zoover betreft de reede benevens de onder het 
Departement van ,vaterstaat ressorteerende 
werken der haven, in afschrift aan den Hoofd
ingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat 
medegedeeld. 

43. De Commandant der Marine en de 
Havenmeester zijn bevoegd tot de handelingen,, 
omschreven in artikel-3 der wet van 28 Febru
ari }-891 (Staatsblad n°. 69). 

44. Di' schippers zijn verantwoordelijk bij 
overtreding van hetgeen in dit reglement 

· aan de vaartuigen, waarover zij het bevel 
voeren, is verbqden of verplichtend gesteld. Zij 
zijn gehouden te gehoorzamen aan alle bevelen, 
hun door den Havenmeester en de havenbe
ambten gegeven in het belang van de. vaart, 
van de werken of van de goede ord~ en veilig
heid op de reede en in de haven. 

41!. Van de bevelen van den Havenmeester 
en de havenbeambten is, onverminderd de 

<> 

verplichting om daaraan onmiddellijk te vol
doen, hooger beroep op den Commandant· der 
Marine. 

46. (l)._ Van alle schade toegebracht aan 
de havens, aan hetgeen er toe behoort of ter 
bescherming der havenwerken is aangebracht; 
wordt door den Havenmeester proces-verbaal 
opgemaakt. 

(2). Dit proces-verbaal houdt in: 
den staat waarin het beschadigde v66r het on

geval verkeerde, · de omstandigheden waaronder 
de beschadiging plaats vond, de vermoedelijke 
kosten van herstelling, den persoon die tot 
de vergoeding wordt gehouden geacht, en het 
geldelijk bediag dat deze, volgens taxatie, is 
verschul.digd, moetende deze taxatie door een 
deskundige geschieden. 

(3). Tot vaststelling van dit bedrag wordt 
acht geslagen op den toestand waarin de werken 
verkeerden, v66r dat de schade werd toege
bracht. Dit proces-verbaal wordt, ·door tus
schenkomst van· den Commandant der Marine, 
aan den Minister van Marine gezonden en een 
afschrift aan den Directeur van 's Rijks werf 
of aan den Hoofdingenieur-Directeur van den 
Waterstaat medegedeeld, al naarmate de 
schadevaring betrekking heeft op werken, 
die onder _ het Departemen:t van Marine of 
onder dat van Waterstaat ressorteeren. 

(4): Ook de schipper ontvangt zoo mogelijk 
een afschrift. 

(5). Van de door den Havenmeester opge
maakte raming der verschuldigde schadev:er
goeding is, overeenkomstig artikel 4 der 'wet 
van 28 Februari 1891 (Staatsolaa n°. 69), hooger 
beroep · op den Commandant· der Marine. 

47. Hetgeen in het vorig artikel werd 
voorgeschreven is mede toepasselijk ter bepa
ling van liet· bedrag der kosten, wegens de 
maatregelen door de in artikel 42 genoemde 
ambtenaren genomen, krachtens artikel 3 der 
wet- van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69). 

48. (1). De krachtens de artikelen 20-21 
val)- dit reglement voor rekening van den 
schipper gemaakte kosten, zoom'ede de op 
grond van artikel 36 van · dit regle~ent ver
schuldigde vergoedingen, moeten door den 
schipp!)I', v66r het verlaten der haven, aan de 
daai:toe in dit reglement aangewezen ambtena
ten worden betaald. 

(2). Bij gebreke van betaling of borgstelling 
wordt hiervan door den ambtenaar aan wien 
de betaling moet geschieden, p:roces-verbaal 
opgemaakt en dit, met de daartoe behoorende 
bescheiden, door tusschenkomst van den Haven
meester aan den Commandant • der Marine 
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gezonden, opdat deze voor het verhaal in 
-rechte kunnen zorg dragen, hebbende de. 
Havemneester ook in dit geval de bevoegdhei~, 
omzchreven in de laatste a.linea van artikel 4 
der wet,van 28 F~bruari 1891 (Staatsblad n°. 69). 

49. De betaling der gelden, bedoel_d. in 
artikel 48, moet geschieden ten kautore van-den 
Havenmeester op 's Rijks werf, dat, behalve 
op Zou: en algemeen er ken de Christelijke ,feest
dagen, dagelijks geopend zal zijn van 9 uur 
voormiddags tot 4 uur namiddags, behalve 
van 15 November tot,15 Februari, als wanneer 
de kantooruren te 9 u. 30 m. voormiddags aan
vangen en des Zaterdags van het geheele jaar, 
waarop het kantoG>r te 2uurdesnamiddags sluit. 

50. Voor elke betaling wordt den schipper 
een quitantie afgegeven. 

Strafbepalingen. 

51. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement van politie · wordt, voor zooverre 
daartegen niet bij de wet is voorzien, -gestraft 
als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste zestig dagen 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, 

. de overtredingen van artikel 4, 7 (derde lid), 
8 (tweede lid), 10 (eerste lid), 30, sub 1, 35 en36 
( eerste, tweede, zevende, achtste en negende lid); 

b. met hechtenis van ten hoogste dertig _rlagen 
of geldboete van ten hoogste honderd viJftig gulden, 
de overtreding van artikel 5 (vierde lid), 6 
(eerste lid), 15 .en 41; , . 

c. met geldboete van · ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 6 (tweede lid), 
12, 30, sub 7_ en 8, 32; 33, 34 en 44 ; 

d. met geldboete van ten lwogste m'jf. en 
zeventig gulden, de overtreiling van artikel 7 
(eerste lid) en, 21; 

e. met geldboete van ten hoogste vij ftig gulden, 
de overtreding van artikel 7 (tweede en vierde 
lid), 8 {derde' lid), 9 (eerste en tweede lid), 
16, 17, 24, 27, 29, 30, sub 2 en 3, 37, 38 en '39; 

f. met geldbbete van ten hoogste vij f en twintig 
guUen, de overtreding van artikel 9 (derde lid), 
18, 23, 25 (eerste lid), 26, 28, 30, sub 4, 5, 6, 9 
en 10, 31 en 40. 

Slotbepali·tigen. 

52. Het bepaalde in de artikelen 12 (eerste 
lid), 26, 32 en 39 is niet van toepa;ising op 
oorlogsvaartuigen. 

53. • Met -het_ in werking treden van dit 
reglement vervallen alle vroegere regleµienten, 
die op de reede en 's Rijks ·Marinehaven te 
H ellevoetsluis van toepassing waren. -

Behoort bij Koninklijk besluit van 21, Decem-
ber 1918 (Staatsblad n°. 833). · 

Ons bekend, 
DeMinister van Marine, TEN CATE. 
Del.fin. van Waterstaat, A. A. H. vV. K6NIG. 

,I' -

23 December 1918. MrsSIVE, van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missaris. der Koningin in de provincien, 

·. : betreffende . attestatien de vita voor Oost
en West-Indische pensioenen. , 

Ik ·heb de eer U. H.E.G. te verzoekell' de 
burgemeesters der gemeenten: in Uwe provincie 
namens mij uit te noodigen, te beginnen met 
het 1 e kwartaal 1919, de navolgende voorschrif
ten in acht ·te nemen voor bet afgeven van 
attestatien de vita voor de Oo'st- en West
Indische pensioenen, opdat. de ·uitbetaling in 
alphabetische volgorde geschiede, evenals voor 
de Staatspensicienen onlangs is vastgesteld : 

De attestatien de vita voor gepensionneerde 
Oost-Indische anibtenaren en officieren niogen 
slechts warden afgegeven voor hen·, Wier 
familienaam begint met een der letters A tot 
en met K, op den llen. en 12en: en voor hen, 
wier familienaam aanvangtmet eender lettersL 
tot en met Z;op den 13en en 14en van de laatste 
maarid van ieder kwartaal, terwijl voorzo~veel 
de gewezen · · W est-In.dische am btenaren - , en 
de weduwen van West-Indische ambtenaren 
betreft, bedoelde afgifte slechts mag geschieden :· 
vo,0r hen, wier familienaam begint met een der 
letters A tot en met K, op den 18en· en. 19en 
en voor hen, wier familienaam aanvangt ·met 
een der letters L tot en met z., .op den 2len 
en 22en dag van de derde maand van ieder 
kwartaal. 

Ter nadere toelichtin:g van deze regeling 
moge dienen dat de Oost- en West-Indische 
pensioenen in tegenstelling met de Staats
pensioenen slechts kunnen warden · uitbeta~'1,_d 
in de derde maand van een kwartaal, vermits\ 
die pensioenen bij ovedijden van de(n) ge- ·. 
pensionneerde niet -verder mogen worden uit- \. 
betaald dan en tot en met , de maand waarin 
het overlijden heeft plaa.ts gehad. 

Aan West-Indische- gepensionneerd.en, aan 
wie is vergund het pensioen per maand te ont
vangen, zal evenwel tegen vertoon van de be
schikking waa.rbij die vergunning is verleend, 
in het begin van iedere maand eene attestatie 
de vita met quitantie behooren te, word.en 
11itgereikt. 

N.B. Ook al ten aanzien van. de Oost- e11, 
\Vest-Indische gepensionneerden, wier pensi
oenen op eene Post- , en Girorekening worden 
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overgeschreven, van deze, regeling moeten 
worden afgeweken, Aan dezen kan eene 
attestatie de vita zonder quit_,mtie worden 
uitgereikt in de , eerste dagen van de laatste 
maand van ieder kwartaal. 

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

23 December 1918. ARREST van .den Hoogen 
Raad. 

Aan het voorschrift van art. 174 Genieen
tewet mag niet zoodanig enge beteekenis 

· worden toegekend, d~t in de verordening 
de dag harer inwerkingtreding zou moeten 
worden aangewezen ; aan het voorschrift is 
voldaan, warineer de v:erordening bepaalt, 
dat de. dag harer inwerkingtreding .door 
B. en W. · zal worden_ aangewezen. 

(Gemeentewet art. '174)."· 

Voorzitter_: Mr. S .. Gra.tama.. 

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, J. A. A. Bosch, 
A.· P. L. Nelissen en J. Koster~. · 

-J. W. enz., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr. Rechtbank te Arnhem van 
30 April 1918, waarbij op des requirants verzet 
werd bekrachtigd een bij verstek gewezen vonnis 

·van diezelfde Rechtbank van 11 Januari 1918, 
bij hetwelk in hooger beroep ,met vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
Arnhem van 19 Septembet 1917, de requirant 
werd schuldig verklaard aan ,,het i_n de ge, 
meente ArnheriL drinkwaren ten verkoop in 
voorraad , hebben, welke ondeugdelijk van 
samenstelling zijn", en met toepassing van d~ 
artt. 1, 6, 8 en 10 der Warenverordening van de 
gemeente Arnhem··werd veroordeeld tot eene 
hechtenisstraf voor den tijd van zes dagen ; 
(Gepleitdoor Mr. S. van Oven te 's-Gravenhage).· 

De Ho~ge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Bosch; 
. Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant _ voorgesteld bij pleidooi : 

I. Schending van de artt. 2U en 221 Sv. 
door het vonnis ·onvoldoende met redenen te 
omkleeden en niet als toegepasfr te vermelden 
art. 18 Sr.; 
- II-. Scheriding van de artt. 134, 135 en 174 
der Gemeentewet, door toe te passen de Waren
verordening van de Gemeente Arnhem ; 
, _O., dat bij• het bekrachtigde vonnis in over
eenstemming met de aanklacht ten laste van 
den requirant wettig en overtuigend is bewezen 
v:er1daard, dat hij in den voormiddag van 10 

April 1917 te ongeveer 9 ½ ·uur te Arnhem in 
perceel Beekstr:i,at n°. 12 ten verkoop heeft 
in voorraad gehad een hoeveelheid melk, welke 
ondeugdelijk van samenstelling was, hebbende 
deze melk een soortelijk gewicht bij 1_5 ° Cel
sius ".an 1,0284, een vetgehalte van 2.5 %, e"e°n 
gehalte·_ van vetvrije stof van 7.64 % ; · 

dat deze feiten bij het bekrachtigde vonnis 
zijn, gequalificeerd en. te dier zake straf is op
gelegd a.ls aan_ het hoofd van di~ arrest is ver
meld; 

.Ten aanzien van .het eerste middel : 
0., dat· dit in de eerste plaats klaagt over 

het ,niet .voldoende met redenen omkleed 
zijn van het bekrachtigde. vop.nis, wat, blijkens 
de mondelinge toelichting hieruit zou blijken, 
·dat bij de bewijsvoering uitdrulikelij s: is ter 

, ziJde gesteld de verklaring door Dr. J.· A. Ras 
a.ls desktmdige afgelegd, zoodat ook · niet tot 
het bewijs zou hebben medegewer¾:t de ver
klaring van <lien deskundige over door hem 
waargeriomen feiten ; · 

0., dat, gelijk het ;vonnis in overeenstemming 
met het proces-verbaal der rechtzitting ver
meld, Dr. J. A. Ras voornoemd, niet alleen als 
deskundige, maat ook als getuige is gehoord 
en beiiedigd, zoodat de Rechtbank, a.Ileen zijne 
ver'-laring als deskundige ter zijde stellende, · 
klaarblijk~lijlr zijne. verklaring als getuige, 
d. w. z. ·over door heni waargenomen feiteb, tot 
het bewijs heeft laten ·medewerken en dus dit 
onderdeel feitelijken grondslag mist·; . 

0., dat dit middel in de tweede plaats klaa:gt 
over de niet:aanhaling van art. 18 Sr,-in het 
bekrachtigde vonnis, echter ten onrechte, daar 
dit artikel niet behoort tot die welke in_houden 
verbods- en strafbepalingen, die den onmiddel
lijken ' grondslag der · veroordeeling uitmaken 
en dus n1et behoort tot de· artt., die, in den zin 
van art._ 221 Sv., 'in. geval van veroordeeling 
\vorden toegepast, zoodat dit. onderdeel van 
het eerste middel is ongegrond ; 

Ten aanzien van het tweede middel : 
.. 0., dat dit middel, blijkens de mondelinge 

toelichting steurit op de cimstandigheid, dat 
art. 11 der toegepaste verordening bepaalt: -

,,Deze verordening treedt in werking op e~.n 
nader door B. en \V.-te bepalen dag", wat in 
strijd ·zou zijn met art. 174 der Gemeentewet, 
zoodat de bepaling van gezegd art. 11 c:er Ver
ordening rechtskracht zou missen ; 

0., dat dit middel is ongegrond, daar aan 
de in art; 174 der_ Gemeentewet voorkomende 
zinsnede, ,,indien zij (d. i. de verordening) geen 
antler tijdstip daartoe aanwijst", niet zoodanig 
enge bete.ekenis mag worden toegekend·, dat in 
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de Verordening de dag van hare inwerkingtre
ding zou moeten worden aangewezen, maar 
,aan het_ in die zinsnede vervatte voorsohrift 
is voldaan, wanneer de Verordening bepaalt, 
dat de dag harer inwerkingtreding door B. en 
.W., die krachtens de wet met de uitvoering 
der verordening belast zijn, zal worden aange
wezen evenzeer als de bepaling van art. 2 alinea 
3 der Wet houdende Alg. Bepalingen voor het 
Koninkrijk, dat de in dat artikel ten aanzien 
van den dag waarop de wetten in werking 
treden gestelde regel geldt ,,wanneer bij de wet 
geen antler tijdstip is bepaald", wordt inacht
genomen, wanneer in ·eerie wet ten aanzien van 
hare i,nwerkingtr~ding wordt voorgeschreven, 
dat de,ze zal plaats hebbe~ op een ,;nader door 
Ons te bepalen datum" of op eenen in <:lerge
lijken vorm aan te wijzen dag ; 

, 0., dat mitsdien ook dit middel nie1l tot cas
satie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

Uit_ de conclusie van den Proc.-Geti. Mr. 
Noyon halen wij aan: 

,,Het (n.1. het 2e middel, Red.) berust blijkens 
de toelichting hierop dat de toegepaste verorde
ning in art. 11 bepaalt dat zij in werking treedt 

• op eenen nader door Burgemeester en Wet
houders te bepalen dag ; de hierin gel~gene dele
gatie van macht aan Burgemeester en Wet
houders zou onwettig zijn en de verordening 
zou dus niet in werking zijn getreden. 

-Maar art. 174 der Gemeentewet bepaalt dat 
de verordeningen, indien zij geen antler tijdstip 
aanwijzen, in werking- treden op den derden 
<lag na de afkondiging. 

Neemt men nu aan dat de verordening de 
bepaling van het tijd~tip waarop zij in ·werking 
treedt niet aan Burgemeester en Wethouders 
mag overlaten, dan is art. 11 der on:derhavige 
verordening ongeldig, ma~r dan_ bepaalt de 
verordening ook niets omtrent het in werking 
treden, en is zij dus op den derden dag na de 
afkondiging automae'isch uitvoerbaar ge
worden. 

, Het middel kan dus niet tot cassatie lei den". 
(N. J.) 

24 December 1918. BESLUIT, houdende voor
waarden voor benoembaarheid tot- en 
opleiding voor de betrekkihg van adspi
tant-ho~tvester en de hoogere rangen bij 
het boschwezen in ]Jederlandsch-Indie. 
S. 833A. 

WJJ WILHELMINA; ENZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

/ 

Kolonien van 20 December 1918, 9de Afdeeling, 
n°. 36; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met in trekking van Ons besluit van 4 October 

1916, n°. 39 (Nederlandsch Staatsblad· n°. 464), 
vast te stellen de volgende voorwaarden voor 
benoembaarheid tot technisch ambtenaar in 
den rang van adspirant-houtvester en de hoogere 
rangen bij het Boschwezen in Nederlandsch
Indie en regelen betreffende ,de toekenning 
van studietoelagen, aan j ongelieden, die aan 
de Landbouw Hoogeschool te Wageningen 
studeeren en genegen zijn zich ,te verbinden 
om na volbrachte studie als adspirant-hout
vester in Indischen dienst te treden. 

Art. 1. Tot technisch ambtenaar in · den 
rang van adspirant-houtvester, houtvester en 
de hoogere rangen bij het Boschwezen in 
Nederlandsch-Indie zijn benoeinbaar Neder
landsche onderdanen,, die in het bezit zijn van 
het diplpma van landbouwkundig ingenieur 
K. B., eventl),eel met aanteekeningen nopens 
het met goed gevolg afgelegd examen in een 
of meer andere, door Onzen Minister van 
Kolonien aan te wijzen vakken. 

Wij behouden Ons voor. in bijzondere gevallen 
ook andere dan de hierbedoelde personen 
benoembaar te verklaren i ot technisch ambte
naar bij het boschwezen in Nederlandsch-Indie, 
in de rangen genoemd in het' eernte lid van 
dit artikel. 
, 2. Door Onzen :Minister van Kolonien 
kunnen in opleiding worden genomen ,voor 
de betrekking van adspirant-houtvester bij 
,\l~t boschwezen in Nede:rlandsch-Indie jonge
lieden, die: 

1°. met goeden uitslag hebben afgelegd het 
propaedeutisch examen aan de Landbouw 
Hoogeschool te W ageningen; 

2°. door eene verklaring van den burgemeester 
hunner woonplaats bewijzen, dat zij zijn van 
goed maatschappelijk gedrag ; 

3°. hebben voldaan aan de Militiewet, voor 
zociver daaruit verplichtingen voor hen zijn 
voortgevloeid ; 

40,. zich ten genoegen van Onzen voornoem
den 'Minister verbinden om: 

a. wann,eer hunn,e ·bestemming voor den 
Indischen, dienst op grond van slecht gedrag, 
, weinig ijver of geringe vorderingen ( ter beoordee
ling, van meergenoemden Minister) wordt 
ingetrokken ; 

b. wanneer zij, om welke reden ook, alleen 
uitgezonderd het geval van welbewezen ziels
of lichaamsgebreken buiten eigen toedoen 
ontstaan (ter beoordeeling van meergenoemden 
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Minister) 'hunne · bestemming voor den dienst 
in Nederlandsch-Indie niet mochten kunnen 
of willen volgen ; 

c. wanneer zij na het verstrijken van den tijd 
gedurende welken zij overeenkbmstig de in 
artikel 4 gestelde regels in het genot van een 
studietoelage gesteld zijn,, of op een door 
Onzen Minister van Kolon,ien in bijzondere 
gevallen nader te bepalen tijdstip er niet in 
mochten zijn geslaagd het diploma van land
bouwkundig ingenieur K. B. te verwerven, 
terug te betalen wat ter zake van hunne 
opleiding uit · de Indische geldmiddelen te 
hunnen behoeve zal zijn .voldaan, vermeerderd 
·met tien ten hon,derd; 

5°. .blijkens een gen,eeskundig onderzoek 
_ J,ichamelijk geschikt zijn, voor den dienst -bij 
het boschwezen in Nederlandsch-Indie. 

Jaarlijks wordt, n,a overleg met den Gouver• 
neur-Generaal van Nederlandsch-lndie, vast
gesteld, hoeveel j on.gelieden, ten hoogste voor 
die opleiding in aan,merking kunn,en, komen. 

De keuze der jongelieden geschiedt op voor
dracht van de hoogleeraren in de boschbouw
kundige vakken aan ·de in het eerste lid ge
noemde hoogeschool, voor zoover zij deel 
uitmaken van, eene· door On,zen Minister van 
Kolonien in.gestelde commissie van toezicht 
en voorlichting inzake de opleiding van de 
candidaat-houtvesters voor den, Indischen dienst. 

Zij gaan bij hunne aanbevelin.g te rade met 
de examinatoren ·in de verschillende propaedeu
tische vakken,, 

3. Zij, die in,gevolge het bepaalde in het 
vorige artikel in, opleidin.g zijn gen.omen,, 
dragen den .titel van candidaat-houtvester 
voor den, Indischen dienst. 

4. Aan, hen,, die krachtens. de bepalingen · 
van dit besluit in opleiding gen.omen worden, 
kan ten laste van, de Indische geldmiddelen,, 
voor zooveel zij zich n,aar het oordeel van 
On,zen Minister van Kolonien blijven, · onder
scheiden door goed gedrag, ijver en bekwaam
heid, ter tegemoetkoming in de studiekosten 
eene toelage toegekend worden naar reden van 
£ lO00(een duizendgulden) 'sjaars. Dezetoelage 
kan, 11an hen, die dad~lijk na het propaedeutisch 
examen als can,didaat-houtvester voor den 
Indischen dieµst worden aangenomen, worden 
toegekend voor drie jaren en negen maanden. 

Aan hen, die op een later tijdstip worden 
aangenomen, kan .de toelage worden toegekend 
voor den tijd, die naar het oordeel van Onzen 
voornoemden Minister nog vereischt wordt 
am het diploma van landbauwkundig ingenieur 
K. B. te kunnen verwerven. 

•De tijdstippen van ingang en aphouden der 
taelage warden oak overigens door On.zen 
voarnoemden Minister bepaald, die teven,s de 
bevoegdheid heeft om de in de eerste twee 
leden bedoelde termijnen. in bijzondere gevallen 
n,a raadpleging van de in artikel ,2 bedoelde 
commissie te verlengen. 

5. Onze Minister van Kolonien is bevoegd 
de verbintenis met een candida-at-houtvester 
te alien tijde te verbreken indien zijn lichaams• 
gesteldheid, zijn levensgedrag of ,zijne anvol· 
doen,de varderin,gen daartoe naar het oordeel 
van, den Minister aan,leidin.g geven. 

6. De candidaat-hautvesters, die dadelijk 
na het afleggen van het propaedeutisch examen 
als zoodan,ig· worden, aan,gewezen,, zijn, verplicht 
in de eerstvolgende zomervacantie een voorbe
reidend baschbouwkun,dig practicum te .volgen 
in eene houtvesterij in N ederland, 

Baven,dien moeten zij : 
a. voor het afleggen van het candidaats

examen voor Indischen bbschbouw, ged~rende 
3 maanden werkzaam zijn, in eene hun, namens 
Onzen Minister van Kolonien, door de in artikel 
2 bedoelde cammissie aan te wijzen hautvesterij · 
in N ederland of elders ; · 

b. na het afleggen, van, het evenbedoelde 
examen' gedurende 9 maan,den in d~n tijd 
tusschen 1 Maart en 31 December werkzaam 
zijn bij het boschwezen in het buitenland. 
Bij .latere aanmeldin.g dan, op het in het eerste 
lid bedaelde tijdstip, beslist Onze Minister van 
Kolonien., na raadpleging van· de in artikel 2 
bedoelde commissie, welke van de hietvoren 
bedoelde practische werkzaamheden alsnog 
verplicht zijn. 

7. Onze Minister van Kolanien, kan aan hen, 
die het examen voar ian,dbouwkundig inge' 
n,ieur K. B. met goed gevolg hebben afgelegd, 

·_ en be~temd worden, om ter beschikking van 
den Gouvern,eur-Generaal van N ederlandsch-
1 ndie te I worden gesteld, ten einde daar te 
lande te: worden geplaatst bij . den dienst, 
van het boschwezen, nog gedure11de 12 maanden 
zoodanig~ opdrachten geven als hem voor het 
verkrijgerl van eenige kei:mis van den handel , 

I 

in en het gebruik van hout en aridere bosch-
producteri, of van eenig antler onderwerp 
met hun \ aanstaanden werkkring in verband 
staande, iwGnschelijk voorkomt. 

8. De candidaat0 houtvesters genieten ge
durende h verblijf in het buitenland ingevolge 
het bepaalde bij artikel 6, boven en behalve 
de in artikel 4 bedoelde toelage eene bijzon.dere 
toelage tot een door Onzen Minister van Kolo'
nien telkenmale vast te stellen bedrag. 
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,_. Zij, die eene opdracht als bedoeld in artikef7 
ontvangen hebben, genieten eene toelage 
ten laste van de Indische geldmiddelen van 
f 6 (zes gulden) per dag gedurende den tijd dat 
zij zich daarvoor . binnenslands _bevinden en 
f 8 (acht gulden)· per dag. gedurende den tijd 
dat zij da.arvoo£ in het buitenland vertoeven. 
Wanneer zich buitengewone omstandigheden 
voordoen kunnen- deze bedragen door Onzen 
Minister van Koloniiin worden verhoogd, die 
tevens bevoegd is tot vermindering der toelage, 
bij een verblijf van ten minste 30 dagen op 
dezelfde plaa ts. 

9. De candidaat-houtvesters, wier opleiding 
voltooid is, worden, wanneer zij daarvoor 
lic1'amelijk geschikt zijn, door Onzen Minister 
van Kolonien ter beschikking van den Gouver
n.eur-Generaal van Nederl,andsch-Indie gesteld, 
om benoemd te worden.tot adspirant-houtvester 
bij het boschwezen daar te lande. 

10- Zij, die .door Onzen Minister van 
Kolonieri ter beschikking van den Gouverneur
Generaal worden gesteld, moeten : 

Nederlandsch-lndie uit 's lands dienst worden 
ontslagen. 

Overgangsbepalingen. 

U. Aan hen, die op het tijdstip ·van iri.
werkingtreding van dit besluit als candidaat
houtvester voor den Indischen .dienst in 
opleiding zijn, kan door Onzen Minister van 
Kolonien voor den verderen duur van hunne 
studie op den voet, van het bepaaide bij artikel 4 
eene· toelage als daarbij gedoeld ·worden ver
leend, met dien verstande, dat het totaal der 
toelage een bedrag van f 4000 niet overschrijdt, 
behoudens het bepaalde in het laatste lid van 
artikel ,J. · 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit beslnit, waarvan afschrift 
zal' worden gezonden aan de Algemeenc Reken-. 
kamer. 

's-Gravenhage, den 24~ten Deceniber 1918. 
WILHELl\HNA._ 

De 1vfinister van Kolonien, IDENBURG. 

( Uitge,g. 4 1Ylaart 1919.) 

a. door eene· verklaring van burgemeester 24 
en wethouders hunner woonplaats bewijzen, 

December 1918._ BESLUIT, tot plaatsing in 
het Staatsblad van ·den tekst van het_ bij 
Koninklijk besluit van 6 November 1905 
(Staatsblad n°. 294) vastgestelde Motor- en 
Rijwielregement, zooals dat laatstelijk werd 
gewijzigd bij Koninklijk b.esluit van 15 
October 1918 (Staatsblad n°. 563). S. 834. 

dat zij zijn van een goed maatschappelijk 
gedrag; 
· b. hebben voldaan aan de niilitiewet, voor 
zoover daaruit. verplichtingen voor hen zjjn 
voortgevloeid. 

Zij zijn voorts ingevolge het Koninklijk 
besluit van 22 Juni 1916, n°. 12 (Staatsblad 
n°.·289), verplicht om de in verband met hunne 

'opleiding en uitzending voor den Indischen 
dienst aan hen of te hunnen behoeve dan wel 
ten behoeve van hun gezin van landswege 
voldane · gelden .. wegens tegemoetkoming. in 
de kost~n van opleiding en uitrusting, premie 
voor levensverzekering, tegemoetkoming in 
de aan het Weduwen- en w·eezenfonds voor 
burgerlijke am btenaren in N ederlandsch-I ndie 
te betalen huwelijksbijdrage, overtocht naar 
N ederlandsch-I~d·ie, zoomede . alle andere aan 
hen ter zake voormeld middellijk of onmiddellijk 
van landswege toegelegde gelden (met uitzon
dering van genoten bezoldiging en hetgeen 
daarmede is gelijk te stellen) onverwijld .. n 
's lands kas terug te storten, ingeval zij niet 
binnen den hun aan te wijzen termijn naar 
N ederlandsch-I.ndie vertrekken, de reis derwaarts 
moedwillig afbreken of om andere redenen dan 
welbewezen ziels- of lichaamsgebreken, buiten 
eigen toedoen ontstaan (ter beoordeeling van 
de Regeering), de werkzaamheden, waarvoor 
zij worden uitgezonden, niet aanvaarden dan 
wel binnen vijf ja,ren na hunne aankom~t in 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 December 1918, n°. 281, 
afdeeling vVaterstaat A; 

Gelet op artikel XXVI van Ons besluit van 
15 October 1918 (Staatsblad n°. 563); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de tekst van het bij Konhik

lijk besluit van 6 November 1905 (Sta~tsblad 
no. 294) vastgestelde Motor- en Rijwielrcgle
ment, zooals dat reglement luidt na de daarin 
bij de Koninklijke besluitcn van 18 September 
.1907 (Staatsblad n°. 252), van 30 November 
1908 (Staatsblad n°. 345), van 19 Septemb

1
er 

1910 (S.taatsblad n°. 283), van 9 Juli 1915 (Staats
blad no. 330), van 15 December 1916 (Staats
blad n°. 532) en van 15 October 1918 (Staaffblad 
n°. 563) gebrachte wijzigingen als bijlage van dit 
besluit in bet Staatsblad zal worden opgc,.;omen. 

Onze Minister van Watersta.at is belast .met 
de uitvoering va-n dit. besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal· worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1918.
WILHELMINA. 

De 1lf inister van ll' aterstaat, A. A. H. W. koNW
( U itgeg. 20 Jan. 1918). 
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TEKST va)i het bij Koninklijk besluit van 
6 November 1905 (Staatsblad n°. 294), 
vastgesteld 11:fotor- en Rijwielreglement, 
· zooals ·aat reglement is gewijzigd bij -de 
Koninklijke besluiten van 18 September 
1907 (Staatsblad n°. 252), van 30 Nove1n
ber 1908 (Staatsblad n°. 345), van 19 
September 1910 (Staatsblad n°. 283), 
van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 330), 
van 15 Dece~iber 1916 (Staatsblad n°. 
532) en van i5 October 1918 (Staatsb,ad 
n°. 563). 

MOTOR- EN RIJWiELREGLEMENT. 

§ 1. Al.g~meene Bepalingen. 

,Art. 1. In dit reglement wordt -verstaan : 
1°. onder ._nwtorrijtuigen, alle rij- of .voer

tuigen, bestemd om uitsluitend of mede door 
eene mechanische kracht, op of aan het rij
of voertuig zelf a;nwezig, anders dan langs 
spoorstaven te worden voortbewogen ; 

2~. onder wegen en kunstwegen, alle voor 
het openbaar verkeer openstaande rijwegen 
en kunstwegen (tevens rijwegen zijnde); de 
daartoe behoorende voetpaden en her.men of 
zijkanten maken deel van den rijweg of kunst
weg uit; 

3°. onder Rijkswegen, alle ·wegen onder be
hee; van het Rijk ; 

4°. onder · rijwielpaden, alle paden, welke, 
voor zoover zij of de wegen, waarvan zij deel 
uitmaken, onder beheer staan van een open
baar lichaam, door of met goedvinden·van het 
bestuur van dat lichaam en in andere gevallen 
door of met goedvinden van de eigenaren dier 
paden als rijwielpaden zijn aangeduid door een 
kenteeken van een model, vast te stellen door 
Onzen met de uitvoering der Motor- en Rijwiel
wet belasten Minister;· 

5°. onder bestuurder van een motorrijtuig 
hij, die het rijtuig bestuurt of onder zijn on
middellijk toezicht doet besturen. 

2. Bestuurders van motorrijtuigen en rij
wielen zijn op de wegen verplicht met hunne 
rijtuigen of rijwielen behoorlijk uit te wijken : 

1°. naar rechts, bij het te'genk6men van 
motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voer
tuigen, rij- of-trekdieren en antler vee; 

2°. naar links, bij het inhalen van motor
rijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, 
rij- of trekdieren en antler vee ;, 

3°. naar rechts, bij het ingehaald worden 
door motorrijtuige:ri, rijwielen, andere rij- of 
voertuigen, rij- of trekdieren -en an:d~r vee; 
voor zooveel voor hem, die wenscht in te halen, 

de daartoe noodige ruimte anders niet beschik
baar zou zijri en het verlangen, dat µitgeweken 
worde, behoorlijk kenbaar gcmaakt is. 

3. Bestuurders van rij- of vocrtuigen, geene 
motorrijtuigen of rijwielen zijdde, bestuurders 
en geleiders van rij- of trekdieren en antler 
vee zijn op de wegen verplicht met hetgeen 
door hen wordt geleid of bestuurd behoorlijk 
uit te wijken : 

10. naar recits, bij het tegenkomen van 

1riotorrijtuigen en rijwielen ; 
2°. naar links, bij het inhalen van motor

rijtuigen en rijwielen; 
3°. naar reclits, •bij het ingehaald worden 

door motorrijtuigen en rijwielen, voor zooveel 
voor hem, die wenscht in te· halen, de daartoe 
noodige ruimte anders niet beschikbaar zou 
zijn, en het. verlangen, dat uitgeweken worde, 
behoorlijk kenbaar gemaakt is. 

4~ 1. De bestuurder van een motorrijtuig 
of rijwiel, waarmede over eeri weg of een rij
wielpad wordt gereden, is verplicht : 

a. ingeval hij voornemens is plotseling vaart 
te verminderen of stil te houden, van dat voora 
nemen . tijdig te doen blijken door het goed 
zichtbaar op en neer bewegen ter zijde van het 
rijtuig of rijwiel van een der arinen of een stok . 
of antler voorwerp, indien door het niet geven· 
van dat teeken de vrijheid of ·de veiligheid_ 
van het verkeer .op dien weg of dat rijwielpad 
zoude worden belemmerd of in gevaar gebracht; 

b. ingeval hij voornemens is van richting 
te verande:i;en, van dat voornemen tijdig te 
doen blijken door het goed zichtbaar uitsteken 
van een der armen of een stok of antler vopr
werp in de richting; welke zal worden inge
slagen, indien door het niet geven vaii dat 
teeken de vrijheid of de veiligheid van het 
verkeer op· dien weg-of dat rijwielpad· zoude 
worden belemmerd of in gevaar gebracht. · 

2. Voor den b!3stuurder van een rij- of voer
tuig, geen motorrijtuig of rijwiel zijnde; waar
mede over een weg wordt gereden, gelden ten 
opzichte van bestuurders van motorrijtuigen 
en rijwielen gelijke verplichtingen, als hiervoor 
aan den bestuurder van .een moforrijtuig of 
rijwiel zijn opgelegd, met dien verstande, dat 
door eerstgenoemden bestuurder, in· de ge
vallen, onder a genoemd, i_n plaats · van het 
aldaar voorgeschreven teeken kan wordeµ ge
kozen het opsteken van ·de zweep. 

5. Indien een bestuurder van een motor
rijtuig of rijwiel een weg berijdt, welke door een 
anderen weg· wordt gekluist, en het punt van 
kruising nadert gelijktijdig met een bestuurder 
van een motorrijtuig of rijwiel, een bestuurdc·r 



/ 

1918 24 D E C E M B E R, 750 

van een rij- of voertuig, geen motorrijtuig of 
rijwiel zijnde, dan wel een bestuurder of ge
leider van rij- of trekdieren of antler vee, die 
den anderen weg berijdt of gebruikt, is ·de be
stuurder of geleider, die den antler aan zijn 
rechterhand heeft, verplich.t voor dezen den 
doorgang vrij te laten en zoo noodig stil te 
houden of langzamer te rijden of te gaan. 

6. , 1. Het is den bestuurders van motor
rijtuigen en rijwielen verboden binnen de be
bouwde kom eener gemee_nte de linkerzijde 
van den weg te houden -voor zoover <lit niet 
noodzakelijk is voor het uitwijken bij het in
halen van motorrijtuigen of rijwielen, van rij. 
of voertuigen, geen motorrijtuigen of rijwielen 
zijnde, da~ wel van rij- of trekdieren of antler 
vee. 

2. Het is den bestuurders van _rij- of voer
tuigen, geen motorrijtuigen of rijwielen zijnde, 
en den bestuurders of geleiders van rij- of trek
dieren of antler vee verboden binnen de,.be
bouwde kom eener gemeente de linkerzijde 
van, den weg te houden, voor zoover <lit niet 
noodzakelijk is voor het uitwijken bij het in
halen van motorrijtuigen of- rijwielen. 

3. In bochten binnen bebouwde ·kommen 
_en verder in die,- buiten bebouwde kommen, 
·waar het uitzicht niet vrij is, zijn genoeinde 
bestuurders en geleiders verplicht de rechte~·
zijde van den weg te houden. 

7. Voetgangers zijn op de wegen en de rij
wielpaden v:erplicht bij het tegenkome_n van 
of het· ingehaald warden door motorrijtuigen 
of rijwielen dezen behoorlijke ruimte· voor pas-
seeren te Iaten. · 

§ 2. Bepalingen betreffende motorrijtuigen. 

8. 1.' Een motorrijtuig, waarmede over. 
een weg wordt gereden, moet voorzien zijn van 
een nauwkeurig· werkend stuurtoestel.. 

2. In het algemeen moet een motorrijtuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, er op 
ingericht- zijn : 

a. dat zooveel mogelijk elk gevaar voor 
brand of ontploffing worde voorkomen ; 

b. dat niet door gedruisch rij- of trekdieren 
of- antler vee warden ·verschrikt; 

c. dat de overige gebruikers van den weg 
niet door rook of damp warden gehinderd. 

3. . Een motorrijtuig, waarmede _ over een 

1 weg wordt gereden, ·moet voorzien zijn van 
platen, waarop zijn aangegeven de fabriek' en 
het fabrieksnuinmer van ,het raamwerk, ,het 
vermogen in paardekrachten ·van den motor 
of-het aantal en de boring der cylinders en het 
eigen gewicht van het rijtuig. 

9. 1. Een motorrijtuig op twee wielen, 
waarmede over een rijwielpad wordt gereden, 
moet voorzie;n zijn van een nauwkeurig wer-
kend stuurtoestel. · 

2. In het algemeen moet een motorrijtuig 
op twee wielen, waarmede over een rijwielpad 
wordt gereden, er op ingericht zijn : 

a. dat zooveel mogelijk elk gevaar vo or 
brand of ontploffing worde voorkomen ; 

b. dat de overige gebruikers van het rijwiel
pad niet door rook of damp warden gehinderd. 

3. Een motorrijtuig op twee wielen, waar
mede over een r1jwielpad wordt gereden, moet 
voorzien zijn van platen, waarop zijn aange
geven de fabriek en het fabrieksnummer van -
het raamwerk, het vermogen in paardekrachten 
van den motor of het aa.ntal en de boring_ d_er 
cylinders en het eigen gewicht van het rijtuig. 

10. Een motorrijtuig op meer dan drie 
wielen, van grooteren radstand dan 2 M. of 
zwaarder dan 350 K.G., waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn ~an 
eene inrichting om achterwaarts te rijden. 

ll. 1. Een motorrijtuig, waarmede over 
een weg of een rijwielpad wordt gereden, moet 
voorzien zijn van minstens twee onafhankelijk 
van elkander krachtig werkende, onder bereik 
van den bestuurder zich bevindende remmen, 
met elk waarvan het rijtuig ieder oogenblik 
tot stilstand kan warden gebracht en van welke 
ten minste een rechtstreeks op cl.e wielen of 
op onmiddellijk daarmede verbonden rem
schijven of trammels moet werken. 

2. Een motorrijtuig op meer dan drie 
wielen, waarmede over een weg wordt gereden, 

.moet voorzien zijn van eene inrichting in staat 
om bij het bestijgen zelfs van steile hellingen 
terugloopen geheel te beletten, <loch alleen in
geval een der remmen niet aan dezen -eisch 
voldoet. 

12. 1. Een motorrijtuig, waarmede ov'er 
een weg of een rijwielpad wordt gereden, moet 
voorzien zijn van minstens een hoorn, waarvan 
het geluid op _een afstand van 100 :O,I. duidelijk 
hoorbaar is. 

2. De hoorn moet eentonig zij~ en voor 
motprrijtuigen op meer dan drie wieleri een 
zwaren, voor motorrijtuigen op drie of op twee 
wielen een schellen toon hebben. 

13. 1. De bestuurder van een motorrij
tuig, waarmede over een weg-of een rijwielpa_d 
wordt gereden, is verplicht met den hoorn een 
signaal te geven telkens, wanneer de -veiligheid 
van .het verkeer. zulks vordert_ •. 
, 2. Hij is verplicht bij het gebruik van den 

hoorn, zooveel doenlijk, alles t~ vermijden, wat 
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het schr1kken van rij- of tre"kdieren of and er vee 18. 1. Het is verboden over een weg te 
ten gevolge zoude .kunnen hebben. ' ! rijden met een motorrijtuig op meer dan drie 

3: Het is hem verboden eenig antler ge- wielen, door middel waarvan een rij- of voertuig 
luidsignaal dan den hoorn te gebruiken. wordt voortbewogen, tenzij met vergunning, 

- 4. Het derde lid is ten aanzien van ·wegen voor Rijksw:egen van Onzen· met de uitvoering 
eri rijwielpaden buiten bebouwde kommen der .' der Motor- en Rijwielwet belasten Minister, 
gemeenten niet van toepassing op de trompet, I voor de overige wegen van Gedeputeerde Staten 
alsmede op de zoogenaamde sirene, de klaxon der provincie. 
en de mechanische fluit, mits gehandeld worde 2. Het eerste lid is niet van toepassing 
overeenkomstig hetgeen in het eerste en het op het rijden met een motorrijtuig· op meer 
tweede lid omtrent het gebruik van den hoorn dan drie wielen, dcior middel waarvan een on
is bepaald. klaar motorrijtuig wordt voortbewogen uit-

14. 1. Een motorrijtuig op meer dan drie sluitend met het doe! om een plaats voor ber
wielen, dat zich tusschen een half uur na zon?- ging of herstel te bereiken. 
ondergang en een half uur v66r zonsopgang 3. Ten aanzien van door militairen bestuur
op een weg bevindj;, moet voorzien zijn van de motorrijtuigen, bij het 1eger in gebruik, 
minstens twee aan weerszijden van het rijtuig wordt het. eerste lid zoodanig gew'ijzigd, dat 
aangebrachte lantaarns, die voorwaats een voor alle wegen uitsluitend vergunning van 
helder wit licht uitstralen. Van de hierbe- Onzen Minister voornoemd wordt vereischt. 
doelde lantaarns mogen ook de zijglazen geen ·19. Tot naleving van artikel 8, artikel 9, 
gekleurd licht. uitstralen. artikel 10, artikel 11, artikel 12, artikel 14, ar-

.2. Binnen. stedelijke bebouwde kommen is tikel 15 en artikel +8, zijn gehouden de be
_ het verboden verblindende verlichting (schijn- stuurder van een motorrijtuig en: 
werpers) te bezigen. a. voor zooveel betreft artikel 8, artikel 9, 

3. Onze met de uij;voering der Motor- en artikel 10, artikel 11, artikel 12, artikel 15 en 
Rijwielwet belaste Minister is be.voegd voor, artikel 18 de eigenaar of houder, die doet.of 
schriften te stellen ten aanzien van het bezigen laat rijden ; 
van verblindende vei:lichting (schijnwerpers) b. voor .zooveel betreft artikel 14 de eige
buiten stedelijke bebouwde kommen. Het naar of houder, die het motorrijtuig zich op 
is verboden in strijd met die voorschriften te een weg doet of laat bevinden. 
handelen. 20. Ten aanzien van het plaatsen van 

15. 1. Een motorrijtuig op twee of op drie waarschuwingsborden ter beveiliging van het 
wielen, waarmede over een weg en een motor- verkeer met :moto;rrijtuigen , zijn de 1\'.egsbe
rijtuig op twee wielen, waarmede over -een heerders verplicht zorg te dragen, dat reke
rijwielpad wordt gereden, moet gedui:ende den ning worde gehouden met de lijst van teekens, 
in artikel 14 omschreven tijd voorzien zijn van bedoeld bij artikel 8 van het op 11 October i, 
minstens een lantaarn, die voorwaarts een 1909 te Parijs gesloten verdrag betreffe:nde het 
helder wit licht uitstraalt. Van die lantaarn verkeer met automobielen (Staatsblad n°'. 277 
mogen ook de zijglazen geen gekleurd licht uit- van 1910). en met d_e in dat artikel vervatte 
stralen. voorschriften. 

2. Artik.el 14, tweede lid en derde lid, zijn 
van toepassing. 

16. 1. De bestuurder van een motorrijtuig, 
waarmede over een weg of een rijwielpad wordt 
gereden, is verplicht het rijtuig te doen stil
houden en den motor in rust te b~engen telkens 
wanneer de veiligheid van het verkeer het een 
of. het antler. vordert. 

2. Hij is verplicht zorg te dragen, dat de 
overige ·gebruikers van den weg of het rijwiel
pad niet door rook of damp van het motorrij
tuig warden gehinderd. 

17. Het is den bestuurder van· een motor
rijtuig verboden het rijtuig zonder voldoend 
toezicht op een weg of een rijwielpad te laten 
~taan anders dan met in rust gebrachten motor. 

§ 3. Bepalingen betrefjende rijwielen. 

21. Een rijwiel, waarmede over een weg 
of een rijwielpad wordt gereden, moet voorzien 
zijn van een nauwkeurig werkend stuurstoestel. 

22. Een van eene zoogenaamde freewheel
inrichting voorzien rijwiel, waarmede over een 
weg of een rijwielpad wordt gereden, moet 
voorzien zijn van minstens een rem, waarmede 
het ieder oogenblik tot stilstand kan warden 
gebracht. 

23. Een rijwiel, waarmede over een weg of 
een rijwielpad wordt gereden, moet voorzien 
zijn van minstens een be!, waarvan het geluid 
op een afstand van 50 M. duidelijk hoorbaar is. 

24. 1. De bestuurder van een rijwiel, waar-
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mede over een weg of een rijwielpad wordt ge
reden, is verplicht met de bel een signaal te 
geven telkens, wanneer de veiligheid van het 
vorkeer zulks vordert. 

2. Hij is verplicht bij het gebruik van de 
bel, zooveel doenlijk, ailes te .vermijden, ~at 
het schrikken van rij- of trekdieren of antler 
vee ten gevolge zoude kunnen hebben. 

3. Het is hem verboden eenig · antler ge
luidsignaal dan de bel te gebruiken. 

25. 1. Een rijwiel, waarmede tusschen • 
een half uur na .zonsondergang en een half uur 
v66r zonsopgang over een weg of een.rijwielpad 
wordt gereden, moet voorzien zijn van :minstens 
een lantaa.rn, die voorwaarts een helder wit 
li-0ht uitstraalt. Van die lantaarn · mogen oak 
de zijglazen geen gekleurd licht uitstralen. 

2. Het eerste lid is niet. van toepassing : 
1 °. ten aanzien van dienstverrichtingen der 

marechaussee en der Rijks- en gemeentepolitie, 
voor zooveel afwijking van het daar bepaalde 
is gelast door den procureur-generaal, fun
geerend directeur van politie of den burge-
meester; 

2°. · ten aanzien van- dienstverrichtingen 
van ambtenaren der)nvoerrechten en accijnzen, 
voor zooveel afwijking van het daar bepaalde 
is ge~st door den inspecteur dier middelen ; 

3°. · ten aanzien van milita.ire · oefeningen, 
voor zooveel afwijking van het daar bepaalde 
is gelast door het militair gezag. · 

26.-. De bestuurder van een ·rijwiel, waar
mede qver een weg of een rijwielpad wordt ge
reden, is verplicht liet rijwiel te doen stilhouderi. 
telkens, wanneer de veiligheid van het verkeer 
zulks vordert. 

27. 'Tot naleving van artikel 21, artikel 
22, artikel 23 en artikel 25 zijn gehouden de 
bestuurder van een rijwiel en de eigenaar · of 
houder, die doet of laat ·rijden. · 

§ 4. Bepalingen betreffende rij- of voertu_igen, 
geene motorrijtuigen of rijwielen zijnde. 

''Van die lantaarn n\ogen ook de zijglazen geen 
gekleurd licht uitstralen. 

2. Ten aanzien van voertuigen op vaste 
assen· wordt de in het eerste lid omschreven 
-verplichting in zooverre gewijzigd, dat het 
licht ook kan worden geplaatst : 

a. aan de voorzijde van het voertuig, zoo-
veel doeruijk naar links ; · 

b. links aan het gareel van ):let trekdier of 
van het meest linksche van meer trekdieren ; 

c. aan het vooreinde van den disselboom ; 
d. bij voertuigen op twee wielen cinder aan 

de as en bij voertuigen op vier wielen onder 
aan de vooras ; 

e. gedragen voor de borst of in de hand 
door den bestuurder of door een geleider, mits 
deze zich ter linkerzijde op of nevens het voer-
tuig bevindt. · 

3. In de provincien of gedeelten van pro
vincien, waarvoor dit door Gedeputeerde Staten 
wordt bepaald, is het eerste lid ten aanzien van 
voertuigen op vaste assen, in het landbouwbe
drijf gebezigd, niet van toepassing van 16 Mei 
tot en met 15 Augustus. 

4. De beschikkingen van Gedeputeerde 
Staten, als bedoeld in het derde lid, behoeven 
de goedkeuring van Onzen met de. uitvoering 
der Motor- en Rijwielwet belasten Minister, 
en ;vervallen van rechtswege drie jaren na.goed
keuring ;- zij warden· geplaatst in de Staatscou
rant, in het Algemeen Politieblad en in het 
Provinciaal Blad. 
- 5. Ten opzichte van vuurmonden ·en cais
sons van de artillerie der landmacht en ten op
zichte van de overige voertuigen, bij het Jeger 
in gebruik, wann·eer deze laatste bij oefeningen 
dee! uitmaken van een militaire troepenmacht, 

. is het eerste lid niet van toepassing; voor zoo
veel afwijking van het daar bepaalde is gelast 
door het militair gezag. 

29. Tot naleving van artikel 28 zijn ge
houden de bestuurder van een daaraan onder• 
worpen rij- of voertuig en de eigenaar of houder, 

28. 1. Met uitzondering van kruiwagens, die doet of laat rijden. 

kinderwagens en daarmede gelijk te stellen § 5 B l. b t ff nd rijwielpaden. 
rij- of voertuigjes, moet elk rij- ?f voertuig, geen · epa ingen ere e e 
motorrijtuig of rijwiel zijnde, d3zt zich tusschen I 30. 1. Het is, onverminderd het bepaalde 
een uur na zonsondergang en 'een uur v66r bij artikel 36, verboden een rijwielpad buiten 
zonsopgang op een kunstweg bevindt zonder noodzaak anders te berijden dan met motor
dat het achter een antler rij- of voertuig is ge- rijtuigen op twee wielen of met rijwielen of 
koppeld, voorzien zijn· van minstens een Ian- daarover paarden 'of antler vee te leiden of. te 
taarn, die voorwaarts een helder wit licht ·uit- drijven. 
straalt en geplaatst is vooraan aan de linkerzijde 2. Tot n·aJeving van het eerste lid is, voor 
van het voertuig, of, als de lading buiten het zooveel betreft rij- nf voertuigen, de ·bestuurder 
voertuig uitsteekt, vooraan aan de linkerzijde gehouden. 
van het meest uitstekende deel .van de lading. 31. . Indien een bestuurder van een motor-. 
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rijtuig op twee wielen of een rijwiel een rijwiel
pad · berijdt, dat door een antler rijwielpad 
wordt gekruist en het punt van kruising nadert 
gelijktijdig met een bestnurder die het antler~ 
rijwielpad berijdt, is de bestuurder, die den 
antler aan zijn· rechterhand heeft verplicht 
voor dezen den ·doorgang vrij te laten en zoo 

· noodig stil· te houden of langzamer te rijden. 
32. l. Het is den bestuurders van motor

rijtuigen op twee wielen en rijwielen verboden 
de linkerzijde v~n een rijwielpad te houden, 
voor zoover <lit niet noodz_akelijk is ·voor het 
uitwijken' bij het inhalen ,van motorrijtuigen 
op twee wielen of rijwielen. 

2. In bochten, wanneer het uitzicht 'niet 
vrij is, zijn die bestuurders verplicht de rechter
zijde van het rijwieipad te houden. 

33. l. Met afwijking in zooverre van ar
tikel 2, -artikel 3 en artikel 7 is hij, die zich op 
een rijwielpad bevindt anders c\an op een motor
rijtuig · op twee wielen of een rijwiel, verplicht 
op tijdige waarschuwing · van den. bestuurder 
van eeri motorrijtuig op twee wielen of een 
rijwiel het r1jwielpad te verlaten, indien dat 

, pad behoort tot een weg. 
2. Hij, die zich op een rijwielpad bevindt, 

anders dan op een motorrijtuig op twee wielen 
of een•rijwiel, is verplicht op tijdige waarschu
wing van den bestuurder van een motorrijtuig 
op twee wielen of een rijwiel, voor zooveel 

• noodig, naar rechts uit te wijken, indien het 
rijwielpad niet behoort tot een weg. 

34. 1. Voor de toepassing van artikel 2 
en artikel 3 ten opzichte v:an motorrijtuigen 
op twee· wielen en van rijwielen wordt een rij
wielpad met betrekking tot den weg, waarlangs 
het zich bevindt, beschouwd als afzonderlijke 
weg, tenzij- zich aan de andere zijde v.an den 
weg eveneens een rijwielpad bevindt. · · 

2. Op een rijwielpad, niet behoorende tot 
een weg, zijn bestuurders van motorrijtuigen 
op twee wielen en rijwielen verplicht met hunne 
rijtuigen of rijwielen behoorlijk) uit te wijken ; 

1°. naar rechts, bij het tegenkomen vari 
motorrijtuigen of rijwielen; , 

20. naar links, bij het inhalen van motor
rijtuigen of rijwielen ; 

30, naar rechts, .bij het ingehaald worden 
door· motorrijtuigen of rijwielen, voor zooveel 
voor hem, die wenscht in te halen, de daartoe 
noodige ruimte anders niet beschikbaar zou: 
zijn, en het verlangen, dat uitgeweken worde, 
behoorlijk kenbaar gemaakt is. 

3. • In het geval, dat bestuurders van motor
rijtuigen op twee wieleri of van rijwielen, op 
e en rijwielpad naast elkander rijdende, een of 

1918. 

meer andere bestuurders van zoodanige_ motor
rijtuigen of rijwielen ontmoeten of door dezen 
worden ingehaalcl, zijn de bestuurders; welke 
links rijden, verplicht zich achter de rechts,
rijdende bestuurders te begeven. 

35.- 1. De bestuurder van een motorrijtuig 
op twee· wielen of van een rijwiel is verplicht, 
een , rijwielpad te verlaten, voor zooveel dit 
noodig is voor de naleving V!J,n artikel 2 ten 
opzichte van deze yoertuigen onderling. 

2. Hierbij wordt ·echter ten aanzien van 
met den weg gemeeri liggende rijwielpaden in 
zooverre van artikel 2; sub 2°en 30, afgeweken, · 
dat de bestuurder van een inotorrijtuig op twee 
wielen of van een rijwiel, waarmetle· op een 
voor hem links van den weg liggend rijwielpad 
een· antler zoodanig voertuig wordt mgehaald, 
verplicht is rechts te passeeren. 

36. i. De openbare lichamen, die rijwiel
p aden of wegen, waarvan deze deel uitmaken, 
onder hun beheer hebben en, voor zooveel 
betreft rijwielp~den, niet onder behe~r van 
openbare ·lichamen, de eigenaren dier paden, 
zijn bevoegd de rijwielpaden voor motorrij
t uigen op twee wielen te sluiten ·;" deze s\uiting 
wordt op of bij die paden aangeduid do~r een 
kenteeken van een model; vastgesteld door 
0 nzen met de uitvoering der Motor- en Rij
wielwet belasten Minister. 

2. Het is verboden deze rijwielpaden buiten 
noodzaak met genoemde rijtuigen te berijden. 

§ 6. Straf-, overgangs- en slotbepali1igen. 

37. Overtreding van <lit reglement wordt 
gestraft : · . . . . , . . 

a.• van artikel 2, artikel 3, artikel 13, ar
tikel 16, eerste lid, artike_l 17, artikel 18, arti
kel 33, artikel 34, ·tweede en derde lid en arti
kel 35, · met hechtenis van ten hoogst',) twintig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden; 

b.. van artikel 7, artikel 24, artikel 26 en 
artikel .38, tweede lid, met hechtenis van ten 
hoogste tien dagen of geldboete van ten hoogste 
vijftig gulden ; · 

c. van artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 
11, artikel 12, artikel 14, artikel 15, artikel 16, 
.tweede lid, artikel 30 en artikel 36, tweede lid, 
met geldboete van ten hoogste honderd gulden ; 

d. van artikel 21, artikel 22, artikel 23, 
ar,tikel 25 .en artikel 28 met geldboete van ten 
hoogste_ vijftig gulden ; 

e. van artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 
31 en artikel 32, met geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden. 

38. 1. Gedurende een maand na het in 

48 
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werking. treden van. dit reglement zijn artikel 
23 i~ verbiU:d met. artikel 27 en artik~l 24 niet 
van· toepassing op_ den eigeiia\1~, hou!'ler of be: 
stuurder van. een_ rijwiel, dat voorzhi.~ is va_n 
een hoorn of trompet, "'.aarv\tn het geluid _ op 
een afstand van 50 M. duidelijk hoorbaar is. 

2. Gedurende den in het eerste lid.genoem
den te~ijn is de bestuurde~ van ·he~ .. rij~el 
verplic\J.t met den hoorn_ of_ de trompet 'een. 
signaal ·te geven telkens, wanneer de veµigheid. 
van het .;,erkeer zulks vordert, en bij het geven 
daarvan, zo~veel doE,;nlijk, alle~ te verm_ijden, 
wa:t het schrikken van rij- of trekdieren of antler 
vee ten gevolge zoude kunnen hebben. 

· 39. 1. • De bepalingen van (j.it _ regle,ment. 
betreffende rij- of V?ertuigen, geeny mo~orrij
tuigen zijnde, zijn niet _va,n toepassing op_.rij- of 
voertuigen, wel!-e langs spoorstaven worden 
voortbewogen. 

2. Dit reglement is niet_ van toepassing op 
mot_orrijtuigen,' door openbare bes:turen_ ge
bezio-d ten dienste der brandweer. 

3." Op rij- of voerluigen, geeni;, motorri} 
tuigen of rijwielen zijnde en door openbare 
besturen ·gebezigd ten dienste der. brandweer, 
is § 4 niet van toepassing. 

40. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Motor- en Rijwielre.glement". 

Behoort bij Koninklijk besluit ViJ,n 24 De
cember 1918 (Staatsblad n°. 834). 

Mij bekend, 
De 111i1:. van Watersiaat, A. A. H. W. K~NIG. 

27 December 1918. :BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maat~egelen·. tot 
afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreidlng eii gevolgen. S. 835. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Ove.cwegende, dat, , on verminderd Ons be-. 
sluit v~n· 2 November 1917 (Staatsblad n°. 611) 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der pest en tot wering. harer 
uitbreiding en gevolgen ; · · 

Op de voordracht van Onze · Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat en van Landbouw, Nij-.:erheid en 
Handel van 21 Septeinber "1918, n°.· 13221, 
afdeeling · Volksgezondheid en Armwezeu'; 
28 September 1918, n°. 183, afd. Invoerrechten; 
3 October 1918, La. 0., afd. Spoorwegen; 
8 October 19~8, n°. 6941, afd. Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk aangevuld en gewijzigd' bij 
de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314) ; 

Den Raad van State gehoord '.(advies· van 
5 November 1!~18, n°. 23); 

G\llet op )iet nader :rapport van Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken. van Financien, van 
Wa_terstaat eii van Landbouw, Nijverheid en 
Ij:andel -van 20 November 1918, n°. 16216, 
afdeeling Vo_lksgezondh\'id; van 22 No.vember 
1918, n°. lp0, afdeeling, Invo_errech~en ;- -yan 
2 December 1918, La. L, afd_eeling Spoorwegen-;' 
van 20 December 19_18, n°. 8469, afd11eling 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en yersta_an: 
te bepalen : -

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen: 

Art .. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doel
treffende toepassing van de ·bepalingen der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 l\faart 1877 (Staatsblad 
n°. 36), 15 _ April 1886 (Staatsbla_d n°. 64), 8. 
April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) en 27 April 
1912 (Staatsblad n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, vgor zoover 
de bepalingen op pest toepasselijk zijn, en de 
herinnering daarvan aan de ingl)zetenen van 
belang m_oet worden geacht, benevens uit den 
tekst van di_t besluit warden vanwege Onzen 
M_inister van Binnenlandrnhe Zaken., zoo,dra 
deze dit noodig ach_t, aan de gemeentebesturen 
verzonden, ten einde in elke gemeente te 
worden _ aangeplakt. 

2. :E;yn ieder is '\'erplicht de inlichtingen, 
door am_btenaren of geneeskundigen_ va~ ]~em 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid unverwijlcl 
te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan pest lijdt of. verschijnselen vertoont, welke 
doen vermoeden, dat hij door die ziekte is 
besmet, is verplicht daarvan onverwijld kennis -
te geven aan den_ burgemeester of den meest 
nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders_van vervoermiddelen en daarbij.geem
ployeerden. 

4. De burgemeester .. is bevoegd, op de per- 0 

sonen, die aan pest lijden of, op grond van een 
ingewonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatsto~zicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, doen vermo~den · dat zij . 
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door., g.ie ziekte besmet- zijn ·of de besme~ting 
op anderen- kunnen overbrengen, de door hem 
noodig ·gea,chte maatregelen van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting te doen. toepassen 
en ·hen naar eene op_enbare inrichting of andere 
verblijfplaats in de gemeente ter verpleging te 
doen overbrengen, ,wanneer hun toestand 
overeenkomstig de verklaring van den behande
lenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onde~
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar ·eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krachfons 
het eerste lid van dit artikel genomen maat
regelen _,'.an afzondering, deswege schadeloos
stelljng verleent, wordt door den Staa,t aan de 
gemeente" eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd van de uitgaven voor die schade-

. loosstelling. • 
·s. De burgemeester is bevoegd, na ingewon

nen advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of van. een 
geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vatba~e 
voorwerpen van welken aard ook, _uit het huis, 
erf, voer- of vaartuig, waar een geval of een 
verdacht gevai van pest voorkwam, anders 
clan met inachtneming van de door hem te 
geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de 
bestuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, 
verplicht, op verzoek van eerr b_urgemeester 
aan deze onmidde_llijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetti_ng of vel'Voer 
van lijders-.aan· pest of daarvan verdachten, 
of, voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
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 hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden ; van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor -zoover hem- dit noodig v_oor
komt, toezicht houden op i:leze inrichtingen 

en op de aldaar nachtverblijfhoudende reizigers· 
Indien vanwege het gemeentebestuur een. 

geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze verplicht <lien 
geneeskundige bij zich te oritvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, .. hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk te verschaffen, tenzij zij kun
nen aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet 
in eene met pest besm~tte plaats vertoefd te 
hebben. 

De .burgemeester doet van hetgeen cloor hem 
ter bestrijding der _pest . of van verdachte 
gevaUen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar va11 
het Staatstoezicht op. de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II .. 

§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en der
gelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands ge
legen gemeenten; door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Financien aan 
te wijzen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), -b. landverhuizers en p~rsonen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten, dan na geneeskundig onder
zoch'.t te zjjn en -zoo noodig, na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde i~ het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent'. 
door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financien.-gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijvei;heid en Han'.del kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b. van het eerste 
lid van dit artikel, in Nederland slechts worden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met 
de treinen, daartoe ·door-hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten, wegen -en casu quo treinen, worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
ten minste een dag, voordat zij in werking treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station .of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personep. aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen :Minister van Binntin
landsche Zaken met toekell:Iling van een door 
deze te bepalen vergoeding t9t wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

48" 
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10. Het onderzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door· den ge
rieesknndige het meest doeltreffend wordt 
geoordeeld. 

Deze treedt omt:i:ent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijn,den der aan
wezige ambtenaren · van de Invoerrephten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstati'\n, tevens met 
den chef daarvan. -

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pest te lijden, noch 
verschijnselen vcrtoonen, welke doen vermoe
den, dat zij door die ziekte besmet zijn, mogen 
niet worden aangehonden, maar worden terstond 
tot voortzetting van hunne reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verb-onden. 

Aan .hen wordt zoo spoedig ri1ogelijk ·een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens_ door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
land binn,engekomen, geen ziekteverschijn
selen vertoonden, welke het bestaan van -pest 
deden vermoeden. 

12. _ Personen, 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 
burgemeester der grensgemeente, waarin het 

- onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 van 
dit beslnit aan te w~jzen inrichting voor verple
ging van lijders aan besmettelijke ziekte en 
daar afgezonderd en verp½'egd. 

Gelijke maatregelen worclen genomen, indien 
,de geneeskl)-ndige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van. personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. -

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of -lnmne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen warden_ op 's Rijks 
kosten vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen-besmet 
moeten worden geacht, warden n,iet tot voort
zetting hunn,er reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder - het onschadelijk 
maken van ongedierte is begrepen,. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen, des lands gelegen 
gemeenten, door On,ze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
warden geen 1iersonen toegelaten, komencle nit 

door Onze genoemde Ministers aangewezen 
nabnrige, met pest -besmette, bnitenlandsche 
gemeenten, dan na geneesknndig onderzocht en 
zooJnoodig ontsmet te zijn. -

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten warden in de Nederkmdsche Sta·ats
courant geplaatst tenminste een ciag v66rdat 
zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht'ne
ming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze l\'linisters van Binnenlandsche · Zaken 
en van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onvenninderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebrniktl'l kleedingstukken en 
oiigewassohen lijf- · en beddegoed nit landen en 
plaatserr, door Onze i\!Iinisters van Bin1ien
landsohe Zaken en °van Financien aan t~ wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbewerk
te wol en haar, huiden, bontwerk ep. andere 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, nit landen of pl;tatsen, mede door 
Onze genoemde . .Ministers aan te wijz_en. 

De aanwijzingen worden · door plaatsing in 
de N ederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kenn,is gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer nit landen, die toegetreden zijn tot de op 
17 Jannari 1912 te Parijs gesloten ,en bjj de 
wet van 26 Februari 1914- (Staatsbl.ad n,0 • 57) -
goedgekeurde internationale sanitaire overeen
komst, gedragen Onze genoemde Ministers 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen,, ws.arvap_ in-, door- of vervoer ver
boden is, in,, door- of vervoer plaats heen, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij 
zijn,den ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie 
of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzon,der op 
honders -van vervoenniddelen en daarbij geem
ployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 -der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en corresponden,tie, drnkwer
ken, bcieken, dagbladen, dienststnkken - enz. 
(postpakketten .niet inbegrepen) , worden aan 
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_geen enkele belenunering.of ontsmetting onder
worpen.-

17 .. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederei,wagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin 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 oordeelt 
- van den trein worden-gehaakt en op de wijze 
door den geneeskundige voorgeschreven, worden 
ontsmet en zoo noodig van ongedierte worden 
gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikel 8 · en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan · voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, ' worden desverlangd aan de 
eigenaa.rs op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit 
het buitenland aangevoerd, waarvan de .in
of doorvoer niet verboden is, worden niet 
aarigehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeeJ, van - den met. het 
onderzoek belasten -geneeskundige, geacht 
kunnen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensgemeerite, 
a]s in artikel 8 en artikel 13 van dit beslnit is 
bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op 
Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van bet Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangeweien 
deskundige : 
, et. voor de inrichting van een gelegenheid tot 
afzondering en verpleging van de in de artikelen 
8 en 13 van dit besluit bedoelde personen, 
lijdendl) aan of verdacht van pest ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
snietting - waaronder is begrepen het onscha-· 
delijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - van de in de artikelen 
18 en 19 van dit besluit bedoelde ·goederen; 

c. voo~ het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het oriderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - of het vervoer van 

personen of van goederen, bedoeld in de 
artikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet
tingsmiddelen, middelen _ tot . het -onschadelijk 
maken van besmet of van besmetting verdacht 
ongedierte, vervoermiddelen, · meubcbn en 
antler noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege 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 in,voerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering 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 besmetting verdacht onge
dierte - · behandeling en verpleging en bet 
vervoer van personen of van goederen. · ' 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elken nit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, 
den geneeskundige zoo spoedig mogelijk na 

1 aankomst van den trein of tram aan het station, 1 

kennis te geven vali de verdachte verschijnsel~n, 
die zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 
8 en 13, hebben waargenomen en van hunne 
bevinding omtrent de aanwezigheid i_n 'den 
trein of tram van voor het overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorge~chreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
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 Staatstoezicbt op ae volks
gezondheid, tot wien_s dienstkring zijne stand
plaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
recbten en accijnzen, de stationschefs en de 

I 
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overige geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneei· zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open bare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan,_ onvermin
derd artikel 16 der ·wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), on;verwijld kenriis aan 
den burgemeester en aan · bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het· scheepvam:tverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd om, waar noodig, met mede
W()rking van Onze Ministers van Financiiin, 
van Waterstaat en van Landbo_uw, Nijverheid 
en Handel, tot wering van de besmetting van 
pest, toezicht te 'doen houden op schepen, 
die langs binne'n.wateren het land binnenvaren,' 
en zulks !Ilet toepassing; voor zoover mogelijk, 
en noodig, van de artikelen 8 tot en met 12 
en 20 tot en .met 23 van dit besluit.' 

25. ."Schippers van vaartuigen, komende 
uit landen of pla~tsen door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken wegens pest besmet 
verklaard of aan boord waarvan een geval clier 
ziekte tijdens de jongste zeereis is voorgekomen, 
mogen geen andere Netlerlandsche havens· of 
reeden dan die van Vlissingen, Hoek van HoUand 
I J1nuiden, Helder, H arlingen, Delfzijl, Helle
voetsluis of N euzen of . die hader door Onzen 
:Minister van Binnenlandsche Zaken zullen zijn 
aangewezen, aandoen, of elders in N ederland 
landen, dan na hun schip 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 ond.ergaan. 

De schipper van een vaatuig, na aankomst· 
uit zee in N ederland elderr liggende, dan in 
een van bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de pest 
wordt waargenomen, is verplicht op de eerste. 
aan.zegging van den burgemeester van. de
havenplaats, waar hij ligt, of van de gemeent·e, 
die het naast aan ziin ankerplaats ligt, naar 
eene der genoemde havens of re.eden te ver
trek ken, 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 

Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat aan 
te wijzen plaatsen, gelegen aan' strciori:J.en, 
riv:ieren, kanalen ~f andere· binnenwateren, 
w~rdt' geneeskundig toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen en hunne opv'arenden 
door een of" meer geneeskundigen, die daartoe 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, ~et toekenning van een door dezen· te 
bepalen vergoeding, tot wederopzegging worden 
aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen ·wordt in de N ederlandsche Staatscou
rant geplaatst ten minste een dag v66rdat zij 
in werking treedt. 

Onverminderd het bepaa-lde in de beide 
voorgaande lede1,, 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 va~rtuigen. De per
sonen, waarop dit toezicht wordt uitgeoefend, 
zijn verplicht zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsbktd n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of ·aankomende aan· eene der in artikel 
26 van dit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te bqj
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 December. 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Tuiaart 1877 (Staatsblad ri0 • 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor· de stipte ·nalevirig 
van de gegeven bevelen en is verplicht de 
vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waa.rheid te be
antwoorden. 

28. De _geneeskundige verricht het gezond
heidsonder~oek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen; op de wijze, di~ hem, na 
overleg · met den burgemeester, het meest 
doeltreffend voorkomt. · ' · 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
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overeenkomstig de voorschriften van dit beshiit 
'he!c'f~ ondergaan, kan h~j het van verder onder
zoek ~rijstellen, indien . de toestand van liet 
schip :of van de opvareriden hem tot zo~daiiig 
<inderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

·29, De ·genee:skundige, ··die het onder~ciek 
verriciit heeft, geeft -den liurgerneester advies 
o_mtrent de in het ·belang der volksgez~ndlieicl. 
te nemen maatregelen, ·aan welk advi~s ae 
burgemeester ·verplicht is o_nv~rwijld ge~olg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Iliinister 
van Binnenlandsche Zali:en. -

De kosten <ip deze maatregelen Vallende, 
konien ten faste van het Rijk. 

Ontsmetting - . waarorider is begrepen het 
onschadelijk maken ·van besmet of van be-siriet
ting - verdacht ongedierte - geschiedt. zoo 
noiJdig, volgeiis de ·regelen, krachteris iirtik:el 
25 der wet van 4 Decemher · 1872 (Staatsblad 
no. 134) vastgesteld. 

30. Het·schip wor<J.t"dadelijk tot den verde
ren doortocht toegelaten en het verbod van 
g~mferischa_]l met den wal opgelieven, hetzij 
na af!oop 'van liet gezondlieidsonderzoek,- indien 
dit . tot geen verdere maatregelen aanleidi:n:g 
geeft, hetzij," nadat ·aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsoriderz6ek voor
g-eschrev~n, uitv<iering is gegeven. :rn het 
l'aatste geval kunnen _·evenwel de opvarenden, 
die bij het gez6ndheidsori.der'zciek -bevo'rideii 
,vorden, niet te lijden. aan pest, noch verschijn
selen van die ziekte te vertoonen, met toestein·
ming van deri met het oriderzoek bela~ten 
geneeskundige, terstond cinb"elemmerd aan den 
wal worden toegelaten. Vcioraf heeft ontsm'et: 
ting der kleede:ren ·en reiniging der personen 
plaats, indien dit door 'den gerieeskuridige 
nocidi<Y wordt ge6ordeeld. . - -

·31,"' Ten bewijze, dat het· schip to't den v'er: 
deren doortocht is toegelaten,' ·en liet verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
oritvaiigt de schipper van den met het gezona: 
heidsonderzoek belasteh geneeskuridige eerie 
schriftelijke verklaring v6lgeris liet model qoor 
Onzen Minister van Biimerilaridsche Zakeii ·vast 
te stellen en waaruit zal moeteh blijken. van 
den toestand van het schip, van diei1."der op
varenden en van dien der lading· of andere op 
het schip aanwezige· goederen,' be:n:evens 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 ,velk geval daarvo6r ook 'de 
bevestiging van eene vroegere verklaring _in ·de 
plaa;ts kan treden. 

32. De ·burgem~ester 'van elke gemeente, 
wiiarin eene plaats ligt, als in artikel 26 ·van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in. o_verleg met den ambtenaar 
van het StaatstoezicAt 'op de volksgezondheid 
of den krachte.ns gerioemd ar~ikel aangewezen 
gehe~skundige, ~oor _het person.eel en net mate: 
rieel, dat de geneeskundige voor het gezond
heidsouderzoek liehoeft en "dat noodig is voor 
de uitvoering ,;an de 'naar aanleiding van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen. 

33. ·op de kraclitens artikel 26 van dit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toe- , 
passel,jk het eerste en derde lid van artikel 
23 van dit besluit. 

Zij staan den ·burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemee:ntepolitie met hun 
ad.vies ter zijde, wanneer dezen dit behoe
ven bij de ·uitvoering· van wettelijke voor
schriften betreffen:d~ de wering of bestrijding 
der· pest. · . 

·De. ambtenaren ·van Rijks- en genieente
politie ;ijn, voor z~ove,ihun dieiist Ii.et toelaat, 
vei-plicht met al 'de hun ·ten dienste staande 
middelen, ·onverwijld mede 'te werken tot de 
uitvoering_van de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschreven 1u~·atregele:n:. 

HOOFbSTUk IIL 

Slotbe.palingen. 
' 34. Orize in dit besluit genoemde Tuiinisters 

z1jn bevoegd de door hen krachtens. dit be;lb.it 
genomen beschikkirigeii, of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig inaken, op dezelfde wijze. als zij 
zijn _ tot. stand gekomen, te. wijzigen o{ in te 
trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het' Sta.,i,tsfoezicht op de volks
gezondheid, - wo:rdt daarondei: · verstaan ·de 
Inspecteur, krachtens de 'Gezondheidswet belast. 
met het toezicht ·op de handhaving van de 
wettelijk; · bepafingen betreffena.e besmettelijke 
ziekten. . 

36. Dit besliit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van_ kracht 
blijft, -treedt in werking met _ingang van den 
tweeden dag ua · dien 'der dagteekening van 
het Staatsbktd waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnerilandsche Zaken, 
van ·Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de , 
uitvoering van dit besluit, dat in' het Staats
blad zal wo:rden geplaatst en waarvan afschrift 
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zal _worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 27sten December 1918, 

WILHELMINA. 
De · 1lI inister van Binnenland,sche · Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De 1Win·ister van Financien, DE VRIES. 
De Min. van·Waterstaat, A. A.'H. W. KoNIG. 
De 111-in. van Landb., Nijverhefd en Handel, 

H. A. VAN IJSSELil_'.!-'EIJN. 
( Uitgeg. 14 Jan. 1919.) 

27 December 1918. BESLUIT, tot vaststelling 
van buiten_gewone maatregelen tot af
wending van vlektyphus en tot · wering 
zijner uitbreiding en· gevolgen. S. 836. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . ! •. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. · 80), aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 
164) en gewijzigd bij art. 19 van de wet v:an 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en bij de wet 
van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314), tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besmett,elijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen, 
noodzakflijk is wegens het voorkomen van. 
vlektyphus in het buitenland ; 1 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken; van Financien, van 
·waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel van 21 September 1918, n°. 13220, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, 28 
September 1918, n°. 182, afdeeling Invoerrech
ten; 3 October 1918, La D., afd~elin_g Ppoor
wegen, 8 October 1918, n°. 6942, afdeeling 
Nijverheid ; ' . 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad' 
n°. 80) ;-. 

· Den Raad van State gehoord (advies vao. 
fi. November 1918, n°. 22); · 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Bin,nenlandsche Zaken, van Fin.ancien, 
van Waterstaat en va-n Landbouw, Nijverheid 
en. Handel van 21 November 1918, n°. 16218, 
afdeeling Volksgezondheid; van 22. November 
1918, n°. 159, afdeeling Invoerrechten; van 
3 December 1918, La. K, afdeeling Spoorwegen; 
van .20 December 1918, no. 8468, afdeeling 
Nijverheid ; · ·· · 

Hebben goedgevond_en en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

Algenieene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge_
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 

dragen nauwlettend zorg voor eene doel
treffende_ · toepassin.g _van de bepalingen der 
wet van' 4 December 1872. (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd bij de wetten v~n 3 December 1874 
(Staatsblad n.0 • 188), 28 l\faart 1877 (Staats
blad no. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (Staat,iJlad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) en 27 April 
1912 (Staatsblad n°. 165). 

Uittreksels uit ·den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen. op vlektyphus toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de inge
zeten.en van belang moet worden geacht,: 
benevens uit den tekst van dit besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken. verzon.den aan de besturen der gemeen
ten, waar dit noodig wordt geacht, ten einde 
in elk van die gemeenten 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 waai:heid onverwijld 
te geven. . 

3. Een ieder, die ,vaarneemt, dat een per
soon aan vlektyphus lijdt of verschijnselen 
vertoont, welke doen vermoeden dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 
onverwijld kennis te geven aan den burgemees
ter of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. · 

4. De burgemeester is bevoegd, op de 
person.en, die aan vlektyphus lijden of, op grond 
van een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid! 
of van een geneeskundige, doen vermoeden 
dat zij door die ziekte zijn besmet of de besmte
ting op anderen kunnen overbrengen, de door 
hem noodig geachte maatregelen. van onder
zoek, afzondering en ontsmetting te doen 
toepassen en hen naar eene openbare inrichting 
of andere verblijfplaats in de gemeente ter 
verpleging te doen overbrengen, wanneer hun 
toestand overeenkomstig de verklaring van 
den behandelenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, z;jn 
verpl,cht _zich aan die maatregelen t~ onr1.er
,verpen, en mogen zich niet zonder vergunnin!J 
van den burgemeester naar eene andere ,plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
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die inkomsten derven ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van, dit . artikel genomen maat
regelen va.n, afzondering, deswege schadeloos
.stelling verleel\t, wordt .door den Staat aan de 
gemeen te eene bij drage verleel\d .;an vijftig 
ten honderd van de uitgaven voor die schade-
loosstelling. ' 

5. • De .burgemeester is, bevoegd, na inge
won,nen advies van den. ambten.aar yan het 
Staatstoezicht op de. volksgezondheid of van 
een geneeskun,dige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vatbart 
voorwerpen van welken, aard. ook, uit het .huis, 
erf, voer- of vaartuig, waar: een. geval of een 
verdacht geval ·van, vlektyphus voorkw,'lm, 
anders dan, met inachtn,eming,van de do<,,, hl'1ttl 

te geven voorschriften, ~ verbi.eden 
6. In .spoedeischende gevallen zijn · de 

bestuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de. dienst . in hunne inrichting· het · toelaat, 
verplicht, op verzoek vai1 een . burgemeester 
aan, deze onmiddellijk . te. doen toek6men · of 
ten gebruike af te staan tot hunn,e inrichting 
behoorend materieel, noodig voor behande
ling, verpleging, afzcmdering, ontsmetting of 
vervoer van lijde'rs aan vlektyphus of daarvan 
verdachten, of vom:: ontsmetting of voor 
vervoer van besmette -of van besmetting 
verdach~e goederen of voorwerpen,. 

Bij weigering of geschil wordt · onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting res-
sorteert. · 

7. De burgemeester• doet de-hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in arti
kel 438 van het Wetboek vah Strafrecht be
doelde register. in slaapsteden en logemefiten, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voor
~omt, toezicht houde11 op deze inrichtingen, en 
op de aldaar nachtverblijfhoudende reizigers, 
zoomede op woonwagens en woonschepen .en 
op de daarin verblijfhoudende personen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur .een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde. 
personel\ belast is, zijn deze verplicht <lien 
geneeskundige bij hem te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering. van dit besluit ·hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen. · 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding van vlektyphus of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 

• spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van bet Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. VAN' HET TOEZICHT OP LANDVERHUIZERS 

EN DERGELIJKER. 

8. In de .aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten,, door Onze· llfiniste_rs van Bin,nen
lan,dsche Zakeri en van Financien aan, te wijzen, 
worden : a. lanclloopers en personen die met 
woonwagens reizen, b. landverhuizers en per
sonen, die bij troepen reizen of de grens over
trekken, niet toegelaten . dan na geneeslrnndig 
onderzocht te zijn en, zoo noodig, na ontsmet-
tin,g. . 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met in,achtne
ming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze 1\linisters van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien gegeven. 

Onze Ministers v~n Binnenlandsche Z11,ken, 
yan Financien, van Waterstaat en, van Land
bouw, Nijverheid en Ha.p.del kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b. van het ·eerste 
lid van dit artikel. in Nederland slechts worden 
toegelaten, 'iangs .de. wegen en met de trei~en, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten, wegen en treinen, worden in de 
N eder/,andsche Staatscourant geplaatst tenminste 
een dag, voordat zij in werking treden., 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
sta~ion of den eersten N ederlandschen grens
post,, waar de in bet vorig artikel bedbekle 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken met toekeiming van een door 
d<oze te bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wv1·cii:. aangewe::;en, met inr.chtnel'.).ing van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

·10. Het onderzoek valt steeds zo6veel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op ·de wijze, die door den ge
neeskundige, met inachtneming van he~ be
paalde in het eerste lid van artikel 23, het meest 
doeltreffend wordt geoordeeld. 

. Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den Jioogst .in• rang zijnc~en der aanwezige 
ambtenaren van de Invoe1Techten en Accijn
zen, · en, indien bet onderzoek geschiedt op 

, een spoorweg- of tramstation, tevens met den 

I 
chef daarvan. · · 

11. Personen, die door den geneeskunclige 
bevonden worden aan vlektyphus te lijden, 
worden onverwijld, met inachtneming van 
artikel 9 der wet van 4 December 1872 (Staats
blad nu. 134), overgebracht naar eene door den 
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burgemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft, volgens _artikel 20 
•van <lit be'sluit aan te wijzen inrichting voor 
verpleging .van lijders aan besmettelijke ziekten 
en daar afgezonderd · en verpleegd. 

Mede worden maatregelen ·van afzcindering 
en ontsmetting genomen, indien de geriees
kundige dit noodig oordeelt, ten opzichte van 
personen, die verschijnsele~ vertoonen, welke 
doen vermoeden, dat zij· door die ziekte zijn 
aangetast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met o_ngedierte 
of daarvan verdacht. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door . de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeftigen worden op 's Rijks·kosten-vervoerd 
of vehleegd. · _ 

12. Personen, wier • lichamen of kleederen 
besmet moete11 worden geacht, worden niet 
tot voortzetting hunner reis . toegelaten, dan 
na ontsmetting. 

Perso11en,- die -door de11 geneesku11dige be
vonden worden niet aan vlektyjms te lijden, 
noch verschijnsele11 vertoo11en, :elke doe11 
vermoeden, dat ·zij door die ziekte zijn aange
tast of de besmetting op anderen kunj:J.en 
overbrengen of behept zijn met 011gedierte of 
daarvan verdacht, mogen niet worden aange
houden, maar worden terstond tot voortzetting 
van hunne reis -toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van. de 
reis kunnen voorwaardeh worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volge11s door 
O11zen Mi~ster van Bi1111enlandsche Zaken 
vastgesteld model, verineldende ·dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteverschijnselen 
vertoonden, welke het -bestaan van vlektyphus 
deden vermoeden. 

§ 2. VAN HET GRENSVERXEER. 

13. In de aa11 de grenzen des la11ds gelegeri 
gemeeitten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geen p<ersonen toegelaten, komende uit 
door Onze genoemde . Ministers · aangewezen 
naburige, met v~ektyphus ·besmette, buiten
la,ndsche gemeenten, da11 na geneesku_ndig 
onderzocht e11 zoo 11oodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van.bedoel
de gemeenten warden in de N ederla1J,dsche 
8taatscourant geplaatst tenmi11ste een <lag 
v66rdat zij i11 werking t1eden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, clan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 

Onze Minist_ers van Binnenlandsche Zaken en 
van Fi11ancien gegeven. · 

Op- dit 011derzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen· 9, 10, 11 en 12 van dit ];iesluit. 

§ 3. VAN HET GOEDERENVERVOER. 

14. Onverminderd de bestaande bep~lingen 
omtrent het verbod· van in , door- en vervoer 
van lompen, gebruiktl) kleedingstukkell; en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door O11ze Ministers va11 Bi11nen
landsche ·Zaken e11 van Financien aan te wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van. onbewerk
te wol en haar, huiden, bontwerk en a11dere 
voor het overbrengen van voor besmetting vat
bare voorwerpe:ri, uit landen of plaatsen, mede 
_door Onze genoemde Ministers ·aan te wijzen. 

De aanwijzingen warden door plaatsing in 
de 'N ederlandsche Staatscourant ter algemeehe 
kellnis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, ,vaarvan i11-, door- en· -vervoer v'er
bbde11 is, in-•, door- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgeine·ester of den meest nabij 
z:ijnden ambtenaar v'an :Rijks- ·of ·gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders va11 vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goedere11, va11 welke, 11iettegenstaa11de 
daarvan in-, door- of vervoer verl;Joden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel · 5 der 

· wet van 4 Dec·ember 1872 (Staatsblad ·no. 134) 
toepasselijk. · 

16. ·Brieven en corresponde11tie, drukwer
ken, boeken, · dagbladen, dienststukken ehz. 
(postpakkette11 niet fobegrpen) worden aan 
geen enkele belemmering of ·ontsmetting 
onderworpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenla11d binnen
komende, worden aa11 de grenze11 niet aahge
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan vlektyphus of personeh, die verdacht wor
den aan vlektyphus te lijden of doen vermoeden, 
dat zij de ziekte op a11deren kunnen overb:rengen, 
of behept zijn met 011gedierte of daarvan ver
dacht, of waari11 besmette of van besmetting 
verdachte 1goedere11 aangebracht zij11 - in
dien de ge11eeskundige het noodig oordeelt -
van den trein, worden gehaakt en op de wijze-, 
door den geneeskundige voorgeschreven, worden 
ontsmet. 

18. Bagages e11 lijfgoederen van person.en, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder-
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worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemd e 
artikelen. 

·Deze bagages en lijfgo~dereri · worden niet 
aa~gehouden dan voor zoover en voor zoolani° 
<lit ter ontsmetting noodig is. 
. Bagages en lijfgoederen,, · voor ontsmetting 
aan.gehouden, worden desverlangd door den 
burgemeester op Rijkskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 

· 19, Koopmans- en andere goederen, uit 
het buitenland aangevoerd, waarvan de in-

' -of doorvoer niet, verboden is, worden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij z\j, n~ar het oordeel van den met het 
ohderzo·ek belasten geneeskundige, geacht wor
aen besmet te kunnen zijn. 

§ 4. VERDERE BEPALINGEN. 

20. De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewez.en 
geneeskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzon_dering, ontsmetting •en verpleging 
van de in de artikelen 8 en 13 van dit besluit 
bedoelde personen, lijdende aan of verdacht 
van vlektyphus, zoomede van een gelegenheid 
tot huisvesting van gezon.de verdachte personen 
en to_t het reinigen van pers01ien ; 
- b.' voor een geschikte plaats voor· de ontsmet

. ting van de in de artikelen 18 en 19 van dit 
besluit bedoelde goederen ; 

c. voor · het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
verpleging, de ontsmetting, of het vervoer van 
personen of vah goederen, bedoeld in de· 
artikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet
tingsmiddelen, vervoermiddelen, metibelen en 
antler noodig materieel, en voor alles · wat 
noodig is voor een behoorlijke verzorging van 
hen, die zijn afgezonderd. 

Zoo gebruik gemaakt · wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoenjng 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 genieente-
, politie, de ambtenaren der invoerrechten en 

accijnzen, de -stationschefs en het personeel 
werkzaam aan een· spoor- of tramwegondera 
neming zijn, voor zooveel hun dienst bet toe-

laat, verplicht met al de_ hun ten dienste staande 
middeleh, over.wijld mede te werken tot de 
uitvoering van. de door den krachtens artikel 9 
van dit beshiit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting,. 
de behandeling -en verpleging en het vervoer 
van personen of van· •goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
z\jn conducteurs van elken uit het buitenland 
binnen.komenden ·trein of train verplicht, 
den geheeskundige zoo spoedig mogel\jk na aan
komst van den trein of -tram aan het station, 
kennis te g~ven van de verdachte verschijnselen, 

. die zij bij personen, als bedoeld i ~ de artikelen 
8 en 13, hebben waargenomen en van hunne 
bevinding ontrent de aanwezigheid in den 
trein of tram van. voor het_ overbien.gen van 
voor besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallendc op de maatregelen, 
voorgeschreven in de a1·tikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van <lit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voorzoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald en die kosten niet, inge7 

volge eenige andere wettelijke bepalin.g, ten 
laste van anderen ·moeten warden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
acan.gewezen geneeskundige volgt in· de uitoete
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken of de 
ambtenaar van het Sta:atstoezicht op de volks
gezondheid, tot wiens dienstkring zijne, stand
plaats behoort, hem geven . 

Hij staat den burgemeifster, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en• het 
overige perso:il,eel werkzaam bij eene spoor- of 
tramwegon.derneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer z~j dit behbeveil bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding_ van vlektyphus. · 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open bare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan.; onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 ·(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan 
den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ .5. VAN :f!ET SCHEEPVAARTVERKEER. 

24. Onze Minister ·van Binnenlandsche 
Zaken -is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Land]?ouw, Nijverheid 
en Handel, tot "'ering van de besmetting door 
vlektyphus, toezicht te doen houden op sche-
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pen, dle langs binnenwateren het land binnen
varen, en zulks met toepassing voor zoover 
mogelijk en noodlg, van de artikelen 8 tot en 
met 12 en 20 t9t en met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche: Zaken en van W aterstaat aan 
te wijzen gemeenten, gelegen ·a;i,n stroomen, 
rivieren, kanal!c)n _of· aridere binnenwateren, 
wordt geneeskundlg toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen en hunne opv_arenden 
door een of meer geneeskundigen, dle daartoe 
door Onzen . Minister van Binnenlandsche 
Zaken, met toekenning van· een door deze te 
bepalen vergoedlng, tot wederopzegging wop:len 
aangewezen. 

De beechikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste ,een dag v66rdat 
zij in ,werking treedt. 

Onverminderd . het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen van vlektyphus bevoegd, 
geneeskundlg toezicht te doen houden op de 
opvarenden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen. -De personen, waarop .dlt toezicht 
wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich daaraan 
te onderwerpen. 

26. . Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblod n°. 134), · zooal~ 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblod. n°. 36), wordt elk schip, v_arende 
laµgs o'f aankomende ·aan eene der in artili;el 25 
van dit besluit bedoelde gemeenten, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en· aldaar zonder ·gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen_t~ blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de n_aar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsinaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeerischap met den_ wal 
is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134)} zooals dat luidt volgens. de wet van 
28 ~Iaart 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 gezondheidsonderzoek belasten genees
kundige gedaan, nauwkeurig en naar wa.arheid 

1 

te bel),ntwoorden. 
27. De geneeskundige verricht, behoudens 

het bepaalde in artikel 23, lste lid, het gezond-
1 

heidsonderzoek van het sehip, van de opvaren° : 

den 'en van de ladlng of and_ere ·op··[iet schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, 
na overleg met den· burgemeester, het meest 
doeltreffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren · een gezondheidsonderzoek 
overeerikomstig de voorschriften van clit 
besluit heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onderzoek vrijstellen, indien de toest{lnd van 
het schip of van de opvarenden hem tot .zoo
danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

28. De geneeskundige, die het onderzoek ver
richt heeft geeft den burgemeester adviesomtrent 
de in het belang der volksgezondheid -te nemen 
maatregelen, aan welk ad.vies de burgemeester 
verplicht is onverwijld gevolg te geven, behou
dens beroep op Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vaUende 
komen. ten laste van het Rijk. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren_ doortoo.ht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na af!oop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdew maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen, naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kurinen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan vlektyphus, noch 
verschijnselen van die ziekte te vertoonen, noch 
doen vermoeden dat zij de besmetting op ande
ren kunnen overbrengen, noch behept zijn met 
ongedierte of daa,rvan verdacht, met toe
stemming van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige terstond zonder verdere belem
mering aan den wal worden toegelaten. Vbor
af heeft ontsmetting der kleederen en reinigi~g 
der personen plaats, indien dit door den 
geneeskundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schip tot den verde
ren doortocht_is, toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den, wal is opgeheven, ont
vangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek_ belasten geneeskundige eene 
schriftelijke ver_klaring volgens het model door 
Onzen Minister_ v:an Binnenlandsche Zaken vast 
te stellen en waaruit zal moeten blijken van 
den toestand ,van het schip, van dien, der 
opvarenden en van dien_. der _lading of andere 
op het· schip aanwe_zige goederen, benevens 
van het aantal der op_varenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in bet ge. va 
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bedoeld ·in het ,tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk gev:al daarvoor ook de 
bevestiging van eene v.;~gere verklaring in 
de _plaats kan treden. , 

· 31. De burgemeester van elke gemeente, 
a]s in artikel 25 van dit b~sluit bedoeld, zorgt, 
overeenkomstig het "bepaalde in art. 20; 200 

spoedig mogelijk, op Rijkskosten, in overleg 
met den ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid of den krachtens eerst
genoemd artikel aangewezen · geneeskundige, 
voor het personeel en het materieel, dat de 
gen_eeskundige voor het gezondheidsonderzoek 
behoeft en dat noodig is v"oor- de uitvoering 
van de rn3:ar aanleiding van het gezondheids
onderzoek voorgeschreven maatregelen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van· dit 
besluit aan_gewezen geneeskun,digen zijn toe
passelijk het eerste en derde lid• van artikel 23 
van dit besluit. · 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks: of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 

_ bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering · of bestrijding van vlek
typhus. 
· De ambtenaren van Rijks- en gemeente

politie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de voorgeschreven maatregelen. 

·HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. · 

33. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd_ de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit· gedoogen 
of· noodig niaken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

34.·. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 
, vVaar in dit besluit sprake is van ontsmetten 

of ontsmetting, · wordt daaronder mede ver
staan het verdelgen van ongedierte. 
· 35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 

ingetrokken, gedur_ende een jaar van kracht 
blijft, treedt- in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien ·der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlaildsche Zaken, 

van Financien, van vVaterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad-. 
zal worden · geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad- van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1918. 
WILHELMINA. 

De 1-Yiinister van Binnenlandsche. Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De 1Viinister van Financien, DE VRIES. 
De 1Vii'.nister van Waterstaat, A. A. H. vV. KoNIG. 
De Minister van Landb., Nijverheid en Handel, 

H. A. VAX IJSSELSTEIJN. 
( Uitgeg. 14 Jan. 1919.) 

30 Dece1nber 1918. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schathlstbiljetten 
en schathlstpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad-n°. 52), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
\881 (Staatsblad n°. 185). S. 837. · 

31 December 1918, BESLUIT, ·houdende aan
vulling van de bepalingen nopens de 
opleiding enz. van ingelijfden bij · de 
militie tot den o:fficiersrang. ~- 838. 

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

Oorlog van 24 December 1918, Ile Afd. nr. 168; • 
0., dat h~t noodzakelijk is, om "de bestaande -

bepalingen, betreffe:1de de opleiding van inge
lijfden bij de militie tot den o:fficiersrang bij 
de Infanterie en bij de Vesting-Artillerie, aan_ 
te vullen met bepalingen, welke het mogelijk_ 
maken militieplichtigen op te leiden tot reserve
officier bij · het Korps Pantserfort-Artillerie, 
het Korps Torpedisten en· het Korps Ponton
niers; 

· Gezien het sedert gewijzigde Koninklijk 
Besluit van 26 Juli 1912 (Staatsblad nr. 269) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
· te bepalen, dat bovenaangehaald Koninklijk 
Besluit wordt aangevuld als volgt : 

Art_- 1. tusschen de woorden ,,Vesting-Artil
lerie" en ,,uit", in te voegen ,,en bij het Korps 
Torpedisten" ; 

tusschen de woorden ,,Mei" en ,,hm,.ne", in te 
voegen ,,en bij het Korps Pontonniers uit de man
schappen, die in het tijdvak van 16-20 Juni"; 

2J het gestelde on.der a. te lezen : 
,,a. de loteling, die is toegewezen aan een der 

regimenten infanterie (1),- een der regimenten 
vesting-artillerie,"·liet Korps Pantserfort-Artille
rie, het Korps Torpedisten, · dan wel het Korps 
Pontonniers" ; 
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het gestelde onder b. te lezen : 
,,b. de ingelijfde. bij de milit~e, uiterlijk 

veertien dagen na den dat~1m, "'.aarop hij zijne 
eerste oefep.ing_ heeft aangevangen bij een der 
regimenten infanterie, Elen der regimenten 
Vesting-Artillerie, het Korps Pantserfort-Artil
lerie, het Korps ,Torpedisten, dan wel het Korps 
Pontonniers." 

4. na' de_ tweede zinsnede eene nieuwe zinsnede 
toe te _ voegen, luidende : 

,,Orn in aam;nerking te komen voor opleiding 
tot reserveofficier bij het Korps Torpedisten 
moet de loteling of ingelijfde bovendien voldoen
de bevarenheid bezitten en voldoende onderlegd 
zijn in electriciteit. Zij, die hieromtrent geen 
diploma'.s of getuigschriften kunnen over
leggen, moeten de noodige proeven van be
kwaamheid afleggen." 

de la~-tste zinsnede te lezen : 
,,De regeling yan het exameri, alsmede de 

regeling nopens het afleggen van de proeven 
van bekwaamheic_l, benoodigd om in aanmerking 
te komen voor ~pleicling bij het Korps Tor
p_edisten, warden door , Onzen Minister van 
Oorlog vastgesteld. 
· 5. op de woorden- ,,Vesting-Artillerie," te 
doen volgen : 

,,Inspecteur der Bereden Artillerie", 
7. aan de voorlaatste zinsn~de toe te 

voegen: 
,,en, voor zooveel het Korps Torp.edisten 

betreft, vrijstelling hebb.en van het afleggen 
van proeven van b_ekwaamheid, als voor dat 
Korps gevorderd." 

8. voor ,,regimentsgewijze", te lezen : 
,,korpsgewijze"·; 

den laatsten regel te vervolgen met : 
,, , Inspecteur der.·Bereden Artillerie." 
9. tusschen de woorden : 
,,Vesting-Artillerie," en ,,wijst", in te voegen: 

,,Inspecteur · der Bereden Artillerie," · 
10. tusschen de woorden : 
,,examen", en ,,met" in te voegen: ,,c .. q. 

na het afleggen van de proeven van bekwaam
heid, gevorderd voor het Korps Torpedisten," 

16, den laatsten regel te vervolgen met : 
,, , het Korps Pantserfort-Artillerie, het 

Korps Torpedisten of he~ Korps Pontonniers." 
17. tusschen de woorden ,,Vesting-Artillerie", 

en ,, van", in te voegen : ,,Inspecteur der Bereden 
Artillerie,'.' · 

voo'r ,,regimentscom~andant" te lezen : 
,,korpscommandant''. 

18. tusschen de woorden: ,,Vesting-,Artil
lerie," en. ,, warden" i:µ te v-oege'n : ,,Inspecteur 
der Bereden Artillerie," 

19. den laatsten regel te Vflr.volgen. met :'.', 
Inspecteur der Bereden Artillerie." , '. 

21. .voo:i; ,,Regimentscommandant"_ te,le_~eµ: 
,,korpscommandant". 
. 23. voor : ,,Regimentscommandant': te lez!)n : 
,,korpscommandant", · 

24._.tusschen-de woorden: ,,Yesting-Artillerie/' 
en. ,, warden" in te voegen : ,,Inspecteur d~r 
Bereden Artillerie,'' 

voor ,,Regimentscommandant" te lezen: 
,,korpscommandant'.', 

25. voor :·,,Regimentscommandant" te lezen: 
,,korpsc_om_mandant", · 

28, tusschen de' woorden : ,,soldij" en ,,als" 
in te voegen : ,,of traktement". 

· de eerste zinsnede te,-. vervolgen met : 
,, ; bij het Korps P,antserfort-Artillerie., het 

Korps Torpedisten en het· Korps Pontonniers, 
als hun ranggenooten bij de militie." 

tusschen de woorden: ,,soldij" en ,,bij" 
in te voegen : ,,of traktement". 

Onze :Minister van Oorlog is belas_t met de 
µitvoering vaµ dit

0 

Besluit, _ hetwelk- in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschtjft zal warden gezonden aan.de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3I°sten December 1918. 
WILHELlVIINA. 

De 1riinister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1919.) 

31 December 1918. ·13E_SLUIT, waarbij, met 
wijziging van het Koninkl\jk besluit van 
9 Januari 1913 (Staatsblad n°. 10), wordt 
bepaald, dat de kustbatterijen nommer 
negen, tien en elf met den bedekten weg 
en de redan ,tusschen die batterijen geen 
vestingwerken meer zullen zijn. S. 839. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 1 November 1918, Yde ,Afdeeling, 
n,0 • 1_56; 

Gelet op Artikel 3 der We~ van 21_ De9ember 
1853 (Staatsblad n°. 128) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van, 9 Januari 
1913 (Staatsblad n°. 10) ; 

Den, Raad van State gehoord (advies van 
19 November 1,918, n°. 22); 

Gezien het nader r~pport van Onzen voor, 
noemden Mini~ter. van 24 December 1918, Vde 
Afd_eeling, n °. 153 ; 

Heb ben besloten en, besluiten : 
dat, m·et wijziging in zooverre van het 

bovenaangehaalde besluit, de. kustbatterijen, 
nommer negen, tien en elf met clen bedekten 
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weg en de redan_ tusschen_ die batterijen geen 
vestjngwerken meer zullen zijn. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van_ het Staats
blad, waarin het besluit is g{!plaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met 
uitvoering· vai;i dit besluit, hetwelk in.· h~t 
Staatsblad zal worden geplaatst; en waar:van 
afschrift zai worden gezonden' aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten December · 191s. 
WILHELMINA. 

De 11finister van Oorl.og, ALTING VON GEiJSAU' 
( U·itgeg; 15 Jan. 1919.) 

31 December 1918. BESLUIT, · houd~nde wij
ziging van ,het Bezo~digingsbesluit ;Burger
lijke Rijksan;i.btenaren 1918. (Staatsbjad 
n,o. 541). S. 840. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Qp de voordracht van den Raad van Minis

ter~ van 12 October 1918, La. A., en van ·die 
van 16 December 1918, La. A. ; 

Den -Raad van State gehoord (advies van 
29 October 1918, n° .. 23 en van 24 December 
1918 n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van den Raad van 
Ministers van 30 December 1918,, La. A; 

Overwegende, dat het wenschelijk i.s gebleken 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1918 (Staat.sblad n°. 541) te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

-§ 1. G_erekendmet ingang van 1 Januari 1918.: 

Art. I. a. Het eerste lid van artikel 14 
van voornoemd Bezoldigingsbesluit wordt 
gelezen als volgt : 

Bij bevordering tot hoogererr rang of hoogere 
· klasse in hetzelfde dienstvak wordt de wedde 

toegekend, die onmiddellijk gelegen is boven 
het bedrag, gerekend naar dezelfde klasse 
van gemeenten, laatstelijk '(in den lageren rang 
of de lagere klasse) genoten aan wedde en 
toelage, als bedoeld in artikel 19, indien dat 
hooger is dan of gelijk is aan 'de aanvan,gswedde 
van dien hoogeren rang of die hoogere klasse; 
hetzelfde kan plaats vinden bij overgang van 
het eene dienstvak in het andere. Indien 
toelage wordt genoten, zoowel in den, verlaten 
als in den nieuwen ran,g of klasse; wordt uit
sluitend reken,ing gehouden met de wedde. 

b. Het tweede lid van artikel 16 vervalt. 
c. Aan het slot van, ·het eerste lid van artikel 

29 wordt de· punt vervangen door eer{ komma 
en· daarna aan dit lid toegevoegd : 

en, voor de· bepaalde werkzaamheden, als 
bedoeld in artikel 27, 2de lid, mits deze ~erk
zaamheden ten minste 5 uur hebben in beslag 
genomen, van acht gulden daags en an,ders 
de helft. · 
. d. Het zesde lid v.an art. 31 wordt gelezen 

als volgt: 
Het genot van, het voordeel wordt gestelc]. 

op het volgende procen,t viLn d\) jaarwedde, 
die op· 1 Janua.ri 1918 onder de oude regeling 
zou zijn . gen,oten : 

a. 12 ten hon,derd bij. genot• van- woning; 
b. 4 ten honderd bij genot van vuur en licht, 

tenzij rekening wordt gehouden met:het genot 
van kost en, inwoning, 'tot een maximum Va,I,l 

f 100. 
Het gen,ot van kost en inwon,ing wordt door 

Onzen . Minister, Hoofd . van het betrokke:n, 
Departement van Algemeen ·Bestuur, vastge
steld op het bedrag, voor dat geno;t in de bijla
gen A en B bij het betrokken ambt gen.oemd. 
Is bij · het betrokken ambt in die bijlagen geen 
bedrag al~ zooeven bedoeld gen,oemd, clan wordt 
het genot zooveel mogelijk bepaald•in overeen
stemming met het bedrag, in die bijlagen ge
noemd bij een in, zijn,en aard zooveel mogelijk 
overeenkomend· ambt. 

Met afwijking van de hiervoren gestelde 
regelen, wordt het gen,ot van kost en inwoning 
bepaald op het deswege in, den pen,sioens- ' 
grondslag begrepen bedrag, indien dit · hooger 
is dan, dat, waartoe de toepassing van die 
regelen zou voeren. 

Onze Minister hiervoren bedoeld zendt: van 
zijne beschikking afschrift aan .de: Algemeene 
Rekenkamer. 

e. In het eerste lid van artikel 37 worden de 
woorden·: 

;,of wel overgegaan.is naar een antler dienst
vak met hoogere salarisregeling" 

gelezen: 
of wel overgegaan is • in :eene tot een antler 

dienstvak behoorende betrekkirig, welke in,ge
volge de nieuwe salarisregeling · geran,gschikt 
is in eene hoogere schaal van bezoldiging. 

f. In bijlage A van voornoemd Bezoldigin,gs
besluit wordt. het .. volgende gewijzigd en inge
voegd: 

1 o. in · schaal 7, onder Justitie, na de ver
melding daarin opgenomen onder Rechterlijke 
Macht: Knecht of portier bij de militair-rechter-· 
lijke macht, en onder Waterstaat, na de ver
melding daarin opgenomen onder Rijkswater
staat: Bedien,de bij den geologischen dienst. 

2°. in. ·schaal 14, onder Justitie, na .de:ver
melcling claarin opgenomen onder Rechterlijke . 
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cliacht: .Bode bij de militair-rechterlijke macht. 
30, in schaal 16 : · 

.,Kunstonderwijs. 
a. voor: 
Beambte bij de Koriinklijke Academie van 

"\Vetenschappen,'-' te lezen: 
Koninklijke academie van wetenschappen. 

Beambte. 
b. onder : ,;Financien. 

Agentschap en grootboeken. 
Schrijver op jaarloon.", in te voegen : 
Assietent-concierge. 
40, in schaal 20 : 
a. dadelijk onder de vermelding der schaal 

in te voegen : 

Algemeen. 

Concierge, niet. afzonderlijk genoemd. 
b. onder: ,,Justitie". 

Rechterlijke Jlfacht. 
Concierge-bode bij de gerechten. 
Concierge-bode, bij de militair-rechterlijke 

maclit. 
. c. onder: ,,Financi0n". 

Ageritschap en grootboeken. 
Kamerbewaarder-concierge .. 

, 5°. in schaal 28 worden de woorden =.,,Verhoo
ging voor bijzonder diploma f 50", aohter : 
,,"\Verkmeester", opgenomen onder Rijkstucht 
en opvoedingswezen, v~rvangen door : Ver
goeding voor bijakten als voor onderwijzers 
tuchtschool. 

6°. in schaal 36, 
voor : ,,Onderwijs. 

Custos bij de Koninklijke academie van 
wetenschappen." te lezen: 

Koninklijke academie van wetenschappen. 
· Custos. 

' 7°. in schaal 54, onder Binnenlandsche 
Zaken, na de vermelding daarin opgenomen 
onder Gentraal bureau voor de statistiek: Ad
junct-controleur, en· onder, Waterstaat, na de 
vermelding daarin opgenomen onder Rijkswater
staat: Bureelambtenaar bij den geologischen 
dienst. 

8°: in schaal 59, onder Blnnenlandsche Zaken, 
na de vermelding daarin opgenomen onder 
Centraal bureau voor de statistiek: Controleur, 
en onder Waterstaat, na de vermelding daarin 

· opgenomeri onder Rijkswaterstaat: Assistent 
bij den geologischen dienst. 

9°. in schaal 65, onder . Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdassistent bij den geologischen dienst. 
10°. in schaal 72, na Directe belastingen, enz. 

en. de .vermelding daarin opgenomen : 

Waterstaat . . 

Rijkswaterstaat. 
_ Ambteii~ar van adpiinistratie bij den geolo
gischen dienst. , 

ll 0 • in schaal ·73,'I).a Redacteur (ook onder
directeur) bij de tachygrafische inrichting· van 
de· Tweede Kamer der Staten:Generaal : 
· Technisch ambtenaar bij het bureau Stoom
vaartdienst van ·hef Depa:rtemen,t van Marine. 

12°. in schaal 94, na Registratie, doineinen, 
hypotheken en kadaster en.de vermelding daarin 
opgenomen: 

Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Geoloog bij den geologischen dienst. 
13°. in schaal 102, dadelijk onder de ·vermel

ding van de bedragen der schaal : 

Binnenlandsche Zaken. 

Gentraal bureau .voor de statistiek. 
Accountant. 
g. In bijlage C. van vo.ornoemd Bezoldigings

besluit wordt. het volgende ingevoegd : 
10. onder f 300:. 
Adjunct-secretaris, toegevoegd aii,n het Cen

traal Stemlmreau voor de verkiezing _ van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

2°. onder f 600, . 
a. na het ambt van Deurwaarder bij den 

Hoogen Raad : .. 
Geagreeerd onderwijzer en godsdienstonder

wijzer bij de gevangenissen, en de Rijkswerk
inrichtingen te Hoorn en te Leiden (ten hoogste 
f600); 

b. na het ambt van Secretaris van de commis
sie van advies in zake de auteurswet· 1912 : 

Secretaris, toegevoegd aan het Centraa] 
Stembureau voor de verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ; 

3°. onder f 1000, na het ambt van Secretaris 
van de kanselarij der Nederlandsche orden : 

Godsdien,stleeraar bij de gevangenissen, de 
Rijkswerkinrichtingen .. te ~oorn en te Leiden. 
en de Rijksopvoedingsgestichten (nevenbetrek
king, ten hoogste f 1000) ; 

4°. onder f 2400 : 
. Geneesheer bij de Rijksopvoedingsgestichten 

en burgergeneesheer bij de ge'::angenissen_ en 
de Rijkswerkinrichtingen te Hoorn en te Leiden 

· (nevenbetrekking, ten hoogste f 2400) ; 
voorts wordt gelezen voor de woorden 

1 vermeld onder f 2000 : 

I 
,,Geneesheer bij de tuchtschool .Haren, 

· l\fontfoort, Velsen, Ginneken en Nijmegen 
1 (ten, hoogste f 2000)." : Geneesheer bij de 
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tuchts~I10len _(nevenbetrekking; ten hoogste 
f 2000). . 

• h. In bijlage D van voornoe~d-Bezoldigings
besluit wordt in,gevoegd in de Vijfde Klasse, 
na Ulestraten : Ulrum. 

§ 2. Gerekend met ingang van 8 October 1918: 

Art; II. Voor . de woorden ,,der loodsen" 
in den tjtel van Adjunct-commissaris der loodsen 
en van, Commissaris der loodsen en ontvan,ger 
der loodsgelden 3•, 2• en 1 e categorie, vermeld 
onderscheidenlijk in schaal 55, 61, · 66 en 71, 
te _lezen : van het loodswezen, de betonning, 
bebakenin,g en verlichting. 

§ 3. Gerekend met ingang van 1 Januari 1919:. 

Art. III. Aan artikel 14 van voornoerrid 
Bezoldigingsbesluit worden drie nieuwe leden 
toegevoegd, luidende als volgt· : 

3. De dagteeken,ing van ingang eener 
-bevordering tot hoogeren rang of hqogere 
klasse in hetzelfde dienstvak kan worden gesteld 
op een tijdstip, voorafgaande aan de dagteeke
ning van het besluit dier bevordering, indien 
de voor de bevordering benoodigde gelden 
bij eene oorspronkelijke begrootingswet zijn 
beschikbaar gesteld en deze wet wordt afge-. 
kondigd in den loop van het jaar, waarvoor de 
begrooting moet dienen. 

4. Wij behouden Ons voor te bepalen, dat 
in een- dienstvak de overgang tot een an,deren 
rang of andere klasse al dan n,iet als een,e be
vordering behoort te worden aangemerkt,. 

5. Een 'besluit als bedoeld .in het vorige 
lid wordt genomen op de voordracht van 
Onzen Minister, Hoofd van het betrokken 
Departement van Algemeen Bestuur, na verkre
gen machtiging van den Raad van Ministers, 
Onzen l\finister van Financien gehoord. 

Art. IV. Het eerste· lid van artikel 16 
wordt gelezen als volgt ; 

Bij benoeming tot eenig ambt; kan de wedde 
worden bepaald op een bedrag in de sch'llal 

. van bezoldiging, hooger dan de aanvangswedde 
van den rang of de klasse, waarin de ben,oeming 
geschiedt en kan tevens ten behoeve van de 
toekenning der verdere periodieke verhoogingen 
·een bepaaide diensttijd wo1den toegekend. 
Indien geen diensttijd wordt toegekend, wordt 
de toegekende. wedde voor de verdere v'erhoo
gingen · beschouwd als te zijn verkregen -door 
regelmatige periodieke verhooging na den 
daarvoor gevorderden diensttijd. Artikel 13 
vindt bij een en antler overeenkomstige toepas-

. sing. til 
Art. V, a. Onder schaal 24 worden in de 

1918. 

bijlage A van voornoemd Bezoldigingsbesluit 
de woorden: ,,Adspiran,t-verificateur der in
voerrechten en accijnzen." gelezen : ,1Adspirant
verificateur · der invoerrechten en accij_nzen, 
met vakexamen." · 

b. In de bijlage B van voornoemd Bezoldi
gingsbesluit wordt : 

.1 °. · onder het hoofd Tuohtsohool voor jongens 
en Rijksopvoedingsgestiohten voor · jo~gens., aan 
2. a. toegevoegd : · 

diensttijd, doorgebracht als onderwijzer aan 
tuchtscholen of Rijksopvoedingsgestichten, telt 
voor de helft mede; tot een maximum van zes 
jaren, onverminderd het bepaalde bU artikel 14; 

2°. onder het hoofd Tuohtsoholen voor meisjes 
en Rijksopvoedingsgestiohten voor meisjes., aan 
2. a. toegevoegd : 

Dien,sttijd, doorgebracht als onderwijzeres 
aan tuchtscholen of Rijksopvoedingsgestichten, 
telt voor de helft mede, tot een maximum 
van zes jaren, onverminderd het bepaalde bij 
artikel 14.; en onder 2. b •. voor de· woorden: 
,,f 50 voor de a¼:te" gelezen- : .f 50 voor elk der 
akten; . 

3°. onder het hoofd R ijksopvoedingsgestiohten 
voor jongens, de tweede alinea gelezen als volgt: 
Diensttijd doorgebracht als onderwijzer aao. 
Jagere scholen, tuchtscholeri of Rijksopvoe
dingsgestichten, telt voor de -opvoedende amb
tenaren met radicaal voor schoolonder,vijs voor 
de helft mede, tot een maximum van zes jaren. 

c. In de bijlage C van voornoemd Bezoldi
gingsbesluit worden, onder f 900 n,a de woorden 
,,Surnumerair bij 's Rijks schatkist." i_ngevoegd 
de woorden: 

Adspirant-verificateur der invoerrechten en 
accijnzen, zonder vakexamen. 

Surnumerair der grondbelasting, zonder 
vakexamen. 

d. Jn voornoenide bijlage C word.en, onder 
f 1200 de woorden: ,,Surn,umerair der grond
belasting." gelezen,: Surnumerair der grond
belasting, met vakexamen,. 

e. De adspirant-verificateurs der invoer
rechten en accijnzen, zonder vakexamen en de 
surnumerairs der grondbelastin,g, zonder vak
examen, aangesteld v66r 1 Januari 1919, ont
van,gen de bezoldiging, waarop zij aanspraak 
zbuden hebben gehad overeen.komstig de be
pa!ingen· van voornoemd Bezoldigingsbesluit, 
indien dit niet door de leden a, c en. d van dit 
artikel was gewijzigd. 

§ 4. Gerekend met ingang van 1 J anuari 1919 : 

Art.· VI.- Onverminderd het. bepaalde in 
de volgen,de artikelen zijn de Overgangsbe-

4!-J 

r 
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palingen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke _ 
Rijksambtenaren 1918 (Staatsblad n°. 541 

· ingetrokkeii. 
Art._ VII. De bezoldiging van de op 1 Ja

nuari 1919 in dienst zi.)nde ambtenaren wordt 
te rekenen van dezen datum vastgesteld op. 
het bedrag, hetwelk zou zijn toegekend, indien 
op 1 Januari 1918 de nieuwe regeling volledig 
was ingevoerd. 

Art. VIII. a. Van den v66r 1 Januari 
1918 vervulden diensttijd in den rang of de 
klasse komen voor de berekening van de 
bezoldiging, welke te rekenen van l Januari 
1919 zal worden toegekend aan de in de bijlagen 

'A en ·B van voormeld Bezoldigingsbesluit ge
noemde ambtenaren, iii aanmerking de dienst
jaren, di~ overeenkomstig artikel 33 van dat 
besluit of een krachtens het tiende lid van_ dat 
artikel genomen besluit medetelden b~j de bere
k~ning van de zuivere bezoldiging naar de nieuwe 
regeling. · · 

b. Indien ten aanzien van een ambtenaar 
bij de vaststelling der bezoldiging op 1 J anuari 
1918 artikel 35 van voornoemd Bezoldigings
besluit is toegepast, komen van den diensttij d 
in den rang of de klasse, die v66r l _ J anuari 
1918 is vervuld, in aanmerking de dienstjaren, 
die overeenkomstig voormeld artikel 35 of 
een k~achtens "het tweede lid van dit artikel 
'genomen besluit medetelden bij de berekening 
van _ de zuivere · bezoldiging na.ar de nieuwe 

, regeling. ·, 
, c.· Indien v66r 1 Januari 191~ buitengewone
verhoogingen zijn toegekend krachtens de 
bepalingen van voornoemd Bezoldigingsbesluit, 
wordt de 'diensttijd vermeerderd met het aantal 
dienstjaren, waarmede .de toekenning van de 
volgende periodieke verhoogingen door die 
buitenge"!'one verhoogingen is vervroegd. 

Art. IX. Op de v6or 3 September 1918 _ 
in vasten of, krachtens aanstelling .door het 
daartoe bevoegde Gezag, in tijdelijken dienst 
zijnde ambtenaren, blijven voor de _toekenning 
der periodieke verhoogingen, de laatstelijk 
v66r 1 Januari 1918 voor hen geldende bepalin
gen, betreffende het in aanmerking komen van 

-tijdelijken diensttijd van kracht. 
Art. X. a. Indien v~lgens de bepalingen 

van deze paragraaf eene wedde zou worden 
toegekend, zoodanig dat de onderscheidene 
trappen in de schaal van.- bezoldiging later 
zouden warden bereikt dan het geval was onder 
de werking van de Overgangsbepalingen van 
voornoemd Bezoldigingsbesluit, blijven, deze 
Overgangsbepalingen voor dat geval 66k na 
i Januari 1919 van toepassing;. 

b. Het · vorige lid vindt ovr,:(·eenkomstige 
toepassing, indien krachtens de Overgangsbe
palingen van. voornoemd Bezoldigingsbesluit 
met ingang van l Januari 1918 eene. wedde• is 
to_egekend, hooger dan het voor den rang of 
de klasse vastgestelde maximum. · 

c. Het derde lid van artikel 36 van voornoemd 
Bezoldigingsbesluit blijft van kracht. 

d. Voor zoover -het eerste lid niet _van toe
pas~i:i1g is, wordt de wedde in de op l Januari . 
1919 bekleede betrekking toegekend, waarop 
op ' dezen dag overeenkomstig de Overgangs
bepalingen van voornoemd Bezoldigingsbeslpit 
aanspraak . zou heb ben bestaan, indien . en , , 
zoolang zij hooger is dan de wedde, welke 
ingevolge de bepalingen van deze paragraaf 
zou _zijn toegekend. 

Art. XL a. Bij bevordering met ingang 
van 1 Januari 1918 of van een vroegeren datum 
tot hoogeren rang of hoogere klasse in hetzelfde 
dien:stvak of wel bij overgang in een tot een. 
antler dien_stvak behoorende betrekking welke, · 
~ngevolge voornoemd Bezoldigingsbesluit, ge
rangschikt }s in eene hoogere schaal val): · 
bezoldiging, wordt, te rekenen van 1 Januari_. 
1919, de wedde vastgesteld met inachtneming 
van het bepaalde in het volgende lid. 

b. Indien de wedde, waarop in het geval a-ls 
bedoeld in het vorige lid, volgens de vorenstaan
·de bepalingen op 1 Januari 1918 aanspraak ·. 
zoude zijn verkregen, lager is dan de, wedde, 
die zou zijn toegekend voor het geval van 
bevordering .of overgang in een antler. dienstvak 
op .2 Januari 1918, zal de wedde gerekend war
den met ingang van 1 J anuari 1918 op dit 
hoogere bedrag te zijn vastgesteld. De ald~s 
vastgestelde wedde word,t . · v:oor de· verder~ 
periodieke verhoogingei;i. beschouwd als_ te zijn 
verkregen door regelmatige periodieke verhoo
ging na den daarvoor gevorderden dieri.sttijd. 

c. Indien bij de pevordering of overgang 
naar het andere dienstvak geen dag. van ingang 
is bepaald, vindt het t:weede lid van artikel rn 
van voornoemd Bezoldigingsbesluit overeen
komstige toepassing. ' · 

Art. XII. a. Bij bevordering tot hoogeren 
rang of hoogere klasse in hetzelfde dienstvak, 
of bij. overgang in een ambt tot een antler 
dienstvak behoorende, gerangschikt in een 
hoogere schaal van bezoldiging, zulks . met 
ingang van 1 Januari 1919 of van·een vroegeren 
datum, vall',)nde na 1 Januari 1918, wordt de 
wedde, te rekenen van 1 Januari 19-19, vastge
steld met inachtneming van het bepaalde in 
het volgende lid. 

b. Indien de wedde, die op i Ja11~ari 1919 
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~ou~e worden toegekend, lager is dan die, b. Indien de voorwaarden, welke voor het 
\velke zou zijn toegekend voor het geval de toekennen van periodieke verhoogingen zijn 
~evordering" of overgang met 2 Januari 1919 gesteld, niet zijn vervuld, kan dat Gezag bepa-

~

u hebben plaats gevonden, wordt de wedde len, dat de herziening niet, of ten deele niet, 
et ingang van 1 Januari 1919 op het hoogere zal plaats vinden. De termijn,en voor de . 

edrag · vastgesteld. De aldus ".astgestelde periodieke verhoogingen beginnen alsdan te 
wedde wordt voor cj.ti verdere peribdieke ver- loopen vanaf den datum, met ingang waarvan 
hoogingen beschouwd als te zijn verkregen door. de herziening atsnog mocht plaats vinden, met 
~egelmatige periodieke verhooging na den dien verstande, dat de artikelen 9, tweede lid, 
~aarvoor gevorderden diensttijd. / en 13 van voornoemd Bezoldigingsbesluit -te 
j c. Indien bij de bevordering of overgang dezen· over~enkomstige toepassing vinden. 
o.aar het andere dienstvak geen dag van ingang Onze Ministers zijn, ieder_ voor zooveel zijn 
ls liepaald, vindt het 2de lid van artikel 13 van Departemen.t van Algemeen Bestuur aangaat, 
!voornoemd Bezoldigingsbesluit overeenk~m- belast met·de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

l
ltige toepassing. in het ,Staatsbl,ad zal worden gep~aatst en 

Art. XIII. De bezoldiging van de in de waarvan afschrift 'zal worden gezonden aan de 
ijlage C van voornoemd Bezoldigingsbesluit onderscheidene Ministerieele "i>epartementen, 

I ermelde ambtenaren wordt n_iet lager gesteld aan den Raad van State en aan de Algemeene 

I
an die, welke ingevolge artikel 42 van dat Rekenkamer. 
esluit is toegekend. · 's-Gravenhage, den 3lsten December 1918. 
Art. X~V. a. De herziening· der jaarwed- . WILHELMINA. 

, en, welke op grond van dit besluit behoort De llfinister van Binnenl,andsche Zaken, 
plaats te vinden, geschiedt door· het Gezag, tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministera, 
~at bevoegd is tot toekehning van periodieke CH. RuYS DE BEERENBROUOK. 
~erhooging"en. (Uitgeg. 3 Jan. 1919.) 

49• 
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AANVULLINGEN OVER 1918. 

25 J_uni . 1918. BESLUIT, houdende nadere 
. bepalingen omtrent de meting van bin
nenvaartuigen. S. 433. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voortlracht van Onzen )'dinister van 

Financien van 1 Mei 1918, n°. 123, Invoerrech
ten, van Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 11 Mei 1918, 'n°. 3386, af
deeling Nijverheid en van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 r1Iei 1918, n°. 282, af-
deeling W aterstaat A ; · 

Herzien Ons besluit van 20 Juli 1899 (Staats
b/,ad no. 164), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
12 Maart 1913 (Staatsb/,ad n°. 83) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Juni 1918, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van 7 Junl 1918, n°. 203 
Invoerrechten, van 15 Juni · 1918, n°. 4330, 
afdeeling Nijverheid 'en van 21 Juni 1918, 
no. 287, Waterstaat A;_ 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: 

0

Eenig artikel. 
In het voorlaatste lid van artikel 13 van 

Ons besluit van 20 Juli 1899 (Staatsb/,ad n°. 
164) wordt in plaats van ,,_£ 0,75" gelezen: 
,,£4,-". 

Onze Ministers van Financien, van Land
bouw, Nijverheid en Handel en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Si,aatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Juni 
1918. 

WIHELMINA. 
<...De Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijv'erheid en Handel, 
POSTHUMA, 

De·- Minister· van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 5 November 1918:) 

6 Jitli 1918. l\'IrssrvE van den Minister va 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedep~J 
teerde Staten der proyincien, betreffend 
toepassing art. 22, . vierde lid, der .Ar 
beidswet. 

In mijne circulaire ,van 27 Januari 1914 
N°. 410/1, afd,eeling 0., zijn de gronden uit 
eengezet, waarom naar de meening der Re 
geering aan de woorden ,,verder onder_wijs' 
van artikel 22, vierde lid der Arbeidswet 191 
eene ruime _ beteek~nis moet warden gehech1Jl 
Met name is daarm betoogd, dat antler di 
woorden oak begrepen moet warden de gelegen 
heid voor niet meer leerplichtige kindere 
van 12 jaar het onderwijs in dezelfde klassJ 
waarin zij bij het vervullen der leerverplic~ 
ting zaten, te blijven volgen. 

Deze w~tsinterpretatie. is thans bevestig 
door een arrest van den Hoogen Raad de 

Nederlanden van 2 April 1918, waarin ondj 
meer wordt overwoge11, dat in den eerste 
volzin van het vierde lid van a.rtikel 22 d 
Arbeidswet 1911, zonder eenige beperking te 
aanzien van den aard van het te genieten onde 
wijs, uitsluitend als eisch wordt gesteld, d~ 
de gelegenheid om onderwijs te ontvangel 
,,voor het kind geschikt" moet zijn, wat ze~ 
wel het geval kan zijn met het nag eens oni 
vangen van hetzelfde onderwijs, dat een vooJ 
gaand jaar door het kind genoten werd, ~ 
dat het woord ,,verder" in den laatsten volzil 
van da.t lid niet nader bepaalt het zelfstand/ 
naamwoord ,,onderwijs", maar het werkwoor1 

,,ontvangen", zoodat ·uit de door het betrokk~ 
schoolhoofd gegeven verklaring, dat voor d5 
jeugdigen persoon op die school geen gelege1 
heid meer was antler onderwijs te geniet~ 
voor 5 uur des namiddags dan alleen dat ondel 
~ijs, ~at hij reeds genoter, had, niet blijkt vll 
het met bestaan eener voor het kind geschik 
gelegenheid om onderwijs te ontvangen, 
dus die verklaring niet is te beschouwen 



1, ,, 

i773 21 ~OVEMBER. 1918 

lhet bewijs eener de strafbaarheid der over- Het is den Inspecteur gebleken dat nog niet 
treding opheffende omstandigheid. door alle hoof den • van Poli tie hiermede word t 

Ik heh de eer Uw College te verzoeke~ deze rekening gehouden, zoodat het nog voorkomt 
uitspraak van den Hoogen Raad, die zich bij dat vreemdelingen tegen hun wil een tijdelijke 
mijne voormelde circulaire aansluit, ter be- verblijfplaats wordt aangewezen, en wel buiten 
vordering van eene meer uniforme wetstoe- voorkennis van den Inspecteur. Ook komt 
passing, ter kennis te brengen van de gemeente- het voor, dat vreemdelingen op eigen verzoek 
besturen in Uwe provincie. .naar een depot, vluchtoord of quarantaine-

. station worden gezonden. Voor de· opzen
ding op eigen verzoek is ingevolge het Vreem-

21 November 1918. ]\,frssrvE van den Minister delingen-Reglement ·voorafgaande machtiging 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende • van· den Inspecteur niet noodig, 
opzending van vreemdelingen. Toch is het gewenscht, dat de autoriteiten 

De Inspecteur .der Koninklijke Marechaussee van de opzending van deze personen, indien 
vestigt er mijne aandacht op, dat .de invoering dezen in eenig opzicht gevaarlijk voor de open
van het Vreemdelingen-Reglement de aan- bare orde .~ijn, l~ennis geven aan den Inspec
wijzing van een bepaalde verblijfplaats ten teur. 
aanzien van vreemdelingen tegen den wil' van Ik zoude het op prijs stellen, zoo U H.E.G 
de betrokken personen, uitsluitend kan ge- 'van het bovenstaande mededeeling wildet 
schieden door dien Inspecteur, tenzij dan in doen aan de burgemeesters in Uwe provincie, 
dringende gevallen door de Procureurs-Gene- met verzoek, namens mij, dienovereenkomstig 
raal, fungee~ende Directe_uren van Politie. . te willen handelen. 

ERRATA. 

Op blz. 79, 2° kolom, regel. 4 van boven staat S. 128, in plaats van S. 158. 

612, 10 17 ,, · beroep, in plaats van brieven. 

I 
I 
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ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1918. 
De jaargang is chronologisch behalve: 

Koninklijk besluit van 25 Juni 1918, S. 433 bladz. 772; 
Missive van den Min. van Binnenl. Zaken van 6 Juli 1918 " 

772; 
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 21 Nov. ,, 

" 
773; 

welke stukken voorkomen op de hierboven genoemde bladzijden. 

Aardappelen. Zie Landbouw. 
Academie ( Kon. Militaire). Zie JJ1ilitair On

derwijs. 
Algemeene maatregel van Bestuur. Wet tot 

b_eperking van papierverbruik, en nadere re: 
geling van het in werking treden van alge
rneene rnaatregelen van bestuur. 

S. 499. 26 Juli. 
Ambtenaren. Zie Rijksambtenaren. 
Arbeid van vrouwen en jeugdige personen. 

Arrest van den H: ·R. Beteekenis van 
,,werkzaarnheden ·in of voor een landbouw
onderneming" in art. 1 der Arbeidswet 1911. 
Het ontstelen . en daarna verpakken en 
verzenden van kersen valt niet buiten den 
aard van het landbouwbedrijf. 18 Fehr. 

- Arrest van den H. R. In de voorwaarde 
,,dat geen.voor het kind geschikte gelegenheid 
tot het ontvangen van onderwijs bestaat", 
wordt uitsluitend als eisch gesteld, dat de 
gelegenheid om onderwijs te ontvangen ,,voor 

' het kind' geschikt" rnoet zijn, wat zeer wel 
het geval kan zijn met het nog eens ontvangen 
van hetzelfde onderwijs, dat een voorgaand. 
jaar door het kind genoten werd. - Hieraan 
staat nie't in den weg hetgeen in den laatsten 
volzin van art. 22, 4e iid gezegd wordt. -
Deze volzin d.ient niet orn de ,,voor het kind 
geschikte gelegenheid tot het ontvangen van 
onderwijs", waarvan de eerste volzin spreekt, 
nader te omschrijven, rnaar bepaaldelijk om 
een geval vast te stellen, waarin de belang
hebbende zal,geacht worden te hebben aan-

. getoond, dat die gelegenheid niet bestaat. -
Het woord ,,verder" in den 2den volzin be
paalt niet nader het zelfstandig naarnwoord 

,,onderwijs", maar 'het werkwoord ,,ontvan 
gen". 2 April 

- Missive van den Minister van Binnenland 
sche Zaken aan de Gecleputeerde Staten· de 
provincien, betreffende toepas_sing van ar.t. 2~ 
vierde lid, d_er Arbeidswet. (blz. 772) 6 Julj 

- Besluit tot verdeeling van het Rijk in dis·J 
tricten, ten behoeve van den dienst der Ar 
beidsinspectie. S. 449. 13 Jui' 

- Missive van den Minister van Binnenland 
sche _Zaken aan de Gedeputeerde Staten de 
provincien betreffende toepassing van art. 22; 
vierde lid, Arbeidswet 1911. 18 Ju~· 

- Missive van den Minister van Arbeid aan d 
Cornrnissarissen der Koningin in de provi 
cien betreffende huisarbeid bij het garnale1 
en rnosselpellen. 5 De9 

Archieven. Wet tot regeling van het Archief 
wezen. S. 378. 17 Jun! 

Armwezen. Besluit h_oudende beslissing d~I 
de regel van art. 39 Armen wet - waarbij vo 
de verplegingskosten van een arrnlastige 
krankzim1ige aansprakelijk gesteld wordt d 
gerneente, waar de verpleegde woonplaatl 
had op het tijdstip van aanvrage der rechtei 
lijke machtiging tot plaatsing in een gesticj 
- ook dan geldt, wanneer de verpleegde eer 

· arrnlastig geworden is, nadat hij v66r het · 
werking treden der· tegenwoordige arrnenwj 
reeds in een gesticht was geplaatst. 11 Oc 

- Besluit houdende beslissing dat noch 
. letter, noch de_ geest der Arrnenwet er zi9 
tegen verzet, dat de voogdij gepaard met d 
duurzarne verzorging van minderjarigen, a, 
het burgerlijk arrnbestuur warden opgedrag 

25 No 
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Attestatiiin de Vita. Missive.van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan ·de Ged. 
Staten der provincien, betreffende afgifte 
van attestatien de vita in verband met den 
postcheque en girodienst. 28 Maart. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provnicien, betreffende attesta
tiiin de vita voor Oost- en West-Indische 
pensioenen. 23 Dec. 

Auteursrecht. Zie lndustrieele en intellectu~ele 
eigendom. 

Automobielen. Zie Motorrijtuigen enz. 
Azijn. Zie Bieren en Azijnen. 
Eaggeren. Zie Rivieren. 
Bank. (Nederl.) Wet tot verlenging en wijzi

ging van het aan de Nederlandsche Bank 
verleende octrooi. S. 4 75. 25 Juli. 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 
bepa.lingen, waaronder de Nederlandsche 
Bank gereehtigd is als circulatiebank werk
z;am te zijn. . S. 553. 28 Sept. 

· Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot 
vaststelling van de volgende hoofdstukken 
der Staatsbegrooting voor 1918: 

II. S. 7. 12 ·Jan. 
26 April. 
17 April. 
16 April. 
17 April. 
13 April. 
20 April. 
18 April. 
20 April. 
19 Juli. 

III. 272. 
IV. 243. 
V. 241. 
VI. 245. 
VIIB. 239. 
VIII. 251. 
IX. 
x. 
XI. 

- Als voren voor 1919: 
I. 
VIIA. 
XII. 

248. 
260. 
457,. 

S. 807. 20 Dec. 
808. 20 Dec. 
809. 20 Dec. 

.- Wetten tot verhooging en wijziging van de 
volgende · hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1915: 

III. 
VIIA. 
x. 

·- Als voren voor 1916: 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI.I 
VIIA. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 

S. i66. · 23 Maart. 
171. 23 Maart. 
167. 23 Maart. 

S. 10. 12 Jan. 
815. ·20 Dec. 
184. 25 Maart. 
269. 26 April. 
185. 25 Maart. 
600. 22 Nov. 
11. 12 Jan. 

819. 20 Dec. 
139. 23 Fehr. 
826 .. 20 Dec. 

X. 

XI. 

- Als voren voor 1917: 
I. 
II. 
III. 

IY. 
v. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 

x. 

- Als voren voor 1918: 
II. 

m: 

IV. 

V. 

VL 

VIIA. 
VIIB. 

VIII 

A, B 

S. 134. 23 Fehr. 
135. 23 Febr. 
424. 18 J uni. 
616. 22 Nov. 
320. 1 Juni. 
321. 1 Juni. 

S. 813. 20 Dec. 
812. 20 Dec. 
15. 12 Jan. 

792. 7 Dec. 
183. 25 Maart. 
816. 20 Dec. 

22-24. 14 Jan. 
814. 20 Dec .. 
146. 23 Fehr. 

19. 14 Jan. 
337. 3 Ju;,i. 
136. 23 Febr. 
262. 20 April. 
420. 18 Juni. 
423. 18 Juni. 
453 .. 19 Juli. 

S. 125. 23 Febr. 
359. 15 Juni. 
388. 17 Juni. 
273. 26 April. 
363. 15 Juni. 
375. 17 Juni. 
244. 17 April. 
364. 15 Juni,. 
393. 17 Juni. 
396. 17 juni. 
495. 26 Juli. 
606. 22 Nov. 

·242. 16 April. 
365. 15 Juni. 
377. 17 Juni. 
3So'. 17 Juni. 
497. 26 Juli. 
246. 17 -April. 
367. 15 Juni. 
398. 17 Juni. 
399. 17 Juni. 
402. 17 Juni. 

-496. 26 Juli. 
:~86. 17 Juni. 
240. 13 April. 
360. 15 Juni. 
385. 17 Juni. 
389. 17 Juni. 
47 4. 25 Juli. 
487. 
253. 
370. 

26 Juli. 
20 April 
15 Juni. 
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s. 406. 17.·Juni. 
414. 18 Juni. 
415. 18 Juni. 

IX. 250. 18 April. 
372. 15 Juni. 
407. 17 Juni. 
418. 18 Juni. 
785. 7 Dec. 
822 . 20 Dec. 

:x:. 261. . 20 April. 
323. 3 Juni. 
324. 3 Juni. 
368. 15 Juni. 
390. 17 Juni. 
422. 18 Juni.· 
426. 18 Juni. 
454. 19 Juli. 
612. 22 Nov. 
615. 22 Nov. 
617. 22 Nov. 

XI. 369. 15 Jimi. 
391. 17 Juni. 
458. 19 · Juli. 
491. 26 Juli. 
829. 20 Dec. 

- Wet tot wijziging van de wet van 30 Dec. 
1916, S. 565, tot verlenging van de termijnen 
voor de afsluiting der Staatshegrooting over 
1915 en de inzending der rekeningen. 

S. 169. 23 Maart. 
--Besluit tot nadere vaststelling van het tijd

stip van afsluiting der Staatshegrooting.voor 
het dienstjaar 1915. S. 346. '6 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
afsluiting der Staatshegrooting vaor het 
dienstjaar 1916. S. 544. 7 Sept. 

- Wetten tot": 
Verlenging van de termijnen voor de af

sluiting der Staatshegrooting over 1917 en 
de inzending der _rekeningen. 

S: 794. 7 Dec. 
Aanvulling en wijziging der Wet .tot aan

wijzing der middelen ter goedmaking van 
de uitgaven, hegrepen in de Staatshegroo
ting voor het dienstjaar 1918. · 

S. 602. 22 Nov. 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, hegrepen in de Staats
hegrooting voor het dienstjaar 1919. 

S. 810 .. 20 Dec. 
Vaststelling van de hegrooting van inkomsten 

en uitgaven van het Leeningfonds 1914 
voor, het dienstjaar 1918. 

· S. 173. 23 Maart. 
Wijziging en verhooging ,;an de hegrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Le!)-

ningfonds 1914 voor het dienstjaar 1917. 
S. 331. 3 Juni. 

Vaststelling van de begrooting van uitgaven, 
ten hehoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 1918. S. 252. 20April. 

Vaststelling van de hegrooting van inkomsten 
en uitgaven van het ,,Fonds ter verbetering 
van de Kustverdediging", dienst 1918. 

S. 145. 23 Fehr. 
Wijziging van de hegrooting van inkomsten. 

en uitgaven van het Bc;mwfonds voor het 
Departement van Birinenlandsche Zaken. 
voor het dienstjaar 1917._ S. 817. 20 Dec. 

Vaststelling van de hegrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Bouwfonds voor het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
voor het dienstjaar 1918. S. 151. 23 Fehr. 

Wijziging en aanvnlling ·mn de hegrooting 
van inkomste~ en uitgaven van het Staats
hedrjjf der Algemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1917. S. 344. 3 Juni. 

Vaststelling van de hegrooting van inkomsten · 
en uitgaven van het Staatshedrijf der Al
gemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1918. S. 148. 23 Fehr. 

Verhooging en aanvulling van· de hegrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Staats
hedrijf der Algemeene Landsdrukkerjj voor 
het dienstjaar 1918. S. 345. 3 Juni. 

Verhooging van de hegrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatshedrijf.der Al
gemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1918. S. 366. 15 Juni. 

Verhooging van de hegrooting ·van uitgaven 
van bet Staatshedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1918. 

S. 818. 20 Dec. 
Nadere wijziging en verhooging van de he

grooting van inkomsten en uitgaven van 
bet Staa.tsbedrijf e'er Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1917_. S. 188. 25 Maart. 

Vaststelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaa-r 
1918, en n_adere regeling van de afschrij
vingen en uitkeeringen aan 's Rijks Mid
d elen ten laste van dat bedrij f. 

S. 144. 23 Febr. 
Wijziging en verhooging van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Staats
bedrijf de:r Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1918. S. 186. 25 Maart. 

V erhooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1918. S. 371. 15 Juni. 
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Verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1917. S. 327. ·3 Juni. 

Regeling van de inkomsten en uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1918. S. 9·. 12 Jan. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van· het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar 1918. S. 126. 23 Fehr. 

Verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsmuntbedrijf voor hct dienst
jaar 1918. S. 361. 15 Juni. 

Verhooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van )let Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden voor. het dienstjaar 

,1917. S. 339. 3.Juni. 
. Vaststelling van de bcgrooting van inkomsten 

en uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 1.918 
en aanvulling tot regeling der.afschrijvin
genten laste van het bedrijf. S. 16. 14 Jan. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst
jaar 1918. (Tegemoetkoming-wegensduur
te van levensmiddelen:) S. 131. 23 Fehr. 

Verhooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van ·het Staatsvisschershaveri
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1918. S. 374. 15 Juni. 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te. IJmuiden voor het dienstjaar 
1919. S. 825. 20 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907, S. 222, voor het dienstjaar 
1918. S. 8. 12 Jan. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het Fonds voor de uit
voering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1917. S. 783. 7 Dec. 

Verevening van de door het Staatsbedrijf 
van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie 
over 1915 en 1916 aan 's Rijks M:iddelen 
uit te keeren winst. · S. 21. 14 Jan. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor _het dienstjaar 1917. 

S. 336. 3 Juni. 
Regeling van de- inkomsten en uitgaven van 

de Posterijen_, de Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1918. S. 17. 14 Jan. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1918. 

(Tegemoetkoming wegens duurte van 
levensmiddelen.) S. 130. 23. Fehr. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1918. 

S. 338. 3 Juni. 
Wijziging van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie_ 
en Telefonie voor het dienstjaar 1918. 

S. 373. 15 Juni. 
Besluit houdende aanwijzing van voorschot
ten op de begrooting van uitgaven van de 
Posterijen, ·de Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1917, welke worden toege
voegd aan de begrooting van uitgaven voor 
het dienstjaar 1918. S. 437A. 29 Juni. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en '.relefonie voor het dienstjaar 1918. 

S. 823. 20 Dec. 
- Besluit houdende wijziging van den staat, 

behoorende bij het K. B. van 29 Juni 1918, 
S. 437A. S. 569A. 18 Oct. 

Vaststelling van de begrooting -van Inkom-
1sten en Uitgaven van het Zuiderzeefonds 
voor het dienstjaar 1918. S. 281. 20 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Zuiderzeefonds voor 
het dienstjaar 1919. S .. 824. 20 Dec. 

_Aanvulling en verhooging van de liegrooting 
van ontvangsten en uitgaven van het We
duwen- en iVeezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren voor het dienstjaar 1917 .. 

s. ·328. 3 Juni. 
Wijziging van de begrooting van uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijk;e ambtenaren voor het dienstjaar 
1918. S. 127. 23 Fehr. 

Wijo.oiging van de begrooting van uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienstjaar 
1918. S. 362. 15 Juni. 

Aanvulling en verhooging van de begrooting 
van ontvangsten en uitgaven . van het 
Wedu,ven- en Weezenfonds voor burger-_ 
lijke ambtenaren voor het dienstjaar 1918. 

· · S. 775. 7 Dec.· 
Regeling'van de ontvangsten en uitgaven van 

het i~'eduwen- en Weezenfonds voor bur
gerlijke ambtenaren voor het jaar 1919. 

S. 777. 7 Dec. 
Aanvulling van de begrooting der uitgaven 

van het iVeduwen- _en Weezenfonds voor 
militairen eu gepensionneerde militairen 
der landmacht voor het dienstjaar 1918: 

S. 778. 7 Dec. 

. I 
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_.\anvulling van de begrooting der uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
militairen. en gepensionneerde militairen 
der zeemacht voor ·het dienstjaar 1918. 

· S, 779. 7 Dec. 
Regeling -van de ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militaiien 
der landmacht voor het dienstjaar 1919. 

S. 780. 7 Dec. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven van 

het 1Veduwen- en Weezenfonds voor mili
. tairen en gepensionneerde militairen der 
zee1'nacht _voor het dienstjaar 1919. 

S. 781. 7 Dec. 
.Aanvulling en verhooging van de begrooting 

van uitgaven van het Pensioenfond·s voor 
de gemeente-ambtenaren voor het dienst
jaar 1917. S. 129. 23 Fehr. 

·Wijziging van de omschrijving van artikel VII· 
.. der begrooting van uitgaven van het Pen
. sioenfonds voor de gemeente-am btenaren 
over het jaar 1917 en van verhooging van 
dat artikel. S. 773. 6 Dec. 

Verhooging van de begrooting van ontvang
sten en uitgaven van het Pensioenfonds 
voor de ·gemeente-ambtenaren voor het 
dienstjaar 1918. S. 776. 7 Dec. 

Regelip.g van de ontvangsten en uitgaven van 
het Pensioenfonds voor de gemeente, 
ambtenaren voor het jaar 1919. 

S. 784. 7 Dec. 
·Vaststelling van het slot der rekening van 

ontvangsten_ en uitgaven .· voor Neder
landsch-Indie over het dienstjaar 1913. 

S. 122. · 23 Fehr. 
{foedkeuring van de overschr~jding van eenige 

onderafdeelingen van hoofdstuk · I. der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1916. 

S. 316. 1 Juni. 
Goeclkeuring van de overschrijding van hoofd

stuk II der begrooting van ,;_itgaven van 
Nederlandsch-Indie voor- het dienstjaar 
1916. S. 317. "i Juni. 

Verhooging van he.t eerste hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van N.E,derlandsch
Indie_ voor het d,ienstjaar 1917. 

S. 25. 14 Jan. 
Wijziging en verhooging der begrooting van 

uitgaven en mid,delen van Nederlandsch
Indie- voor het dienstjaar 1917. 

S. 120. 23 Fehr. 
Bekrachtiging · van een krediet door den 

Gouverneur-Generaal van· Nederlandsch
Indie geopend boven de begrooting van 

N ederlandsch-Indie 
1917. 

voor h et dienstj aar. 
S. 322. 1 Juni. 

Vaststelling van de begrooting van Neder
landsch-Ind,ie voor het dienstjaar · 1918. 
(Hoof_dstuk I. Uitgaven in Nederland.) 

S. 31\l. 1 Juni. 
Id~m. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-

landsch-Indie.) · S. 311. 1 Juni. 
Aanwijzing van d,e middelen tot goedmaking 

van de uitgaven, begrepen in de begroo
ting van Nederlandsch'.Indie voor het 
dienstjaar 1918. (Hoofdstuk I. Middelen 
in ·Nederland.) S. 312. 1 Juni . 

Idem, (Hoofdstuk II.· Middelen in Neder-
landsch-Indie). S. 313. 1 Juni. 

Wijziging en verhooging van het Iste hoofd
stuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
19i8. s. 314. 1 Juni. 

Idem der begrooting van uitgaven van Ne
derlandsch-Indie voor het dienstjaar 1918, 
ten behoeve van den aanleg van tramwegen 
van Band,oeng over Bandjaran naar Koppo 
en van Gempolkerep naar Kertosono, 

· alsmede van de spoorverdubbeling Wono-
kromo-Krian: S. 315. 1 Juni. 

Idem van het eerste hoofdstuk der begroo
ting van uitgaven van Nederlandsch-Ind.ie 
voor het dienstjaar 1918. S. 392. 17 Juni. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indie voor he 
dienstjaar 1918 ten behoeve van de op
richting van pensioenfondsen voor Euro 
peesche en Inlandsche burgerlijke en mili 
taire landsdieharen. S. 481. 25 ·Juli 

·Verhooging cl.er begrooting van uitgaven va 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaa1 
1918 wegens aankoop van het particulier/ 
land Tanah Abang. S. 483. 25 Juli 

Verhooging van het Iste hoofdstuk cl.er be 
grooting van uitgaven van Nederilandsc 

· Ind.ie voor het dienstjaar 1918. 
S. 484. 25 Juli 

W~jziging en verhooging van het Iste hoofd 
stuk der 1:>egrooting van uitgaven va 
Nederlandsch-I,'.,die voor het dienstjaa 
1918. S. 488. 26 Jul· 

Besluit houdende af- en overschrijving va~ 
het Iste op h~t IIde hoofdstuk der begrooll 
tmg_· van mtga,en van Nederl!!,nd,sch 
In die voor het d,ienstj aar 191 8 I 

S. 525. 22 Au~ 
Voorziening in het kas-tekort van den In 

dischen dienst in '1918.· S. 6. 12 Ja 
Voorziening · in het kastekort van den In 

dischen dienst in 1919. S. 831. 20 De 
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Vaststelling van het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over liet dienstjaar 1904. 
. S. 482. 25 Juli. 

Idem over het dienstjaar 1913. 121. 23 Fehr. 
·Goedkeurmg van de overschrijding van eenige 

· artikelen van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1916. S. 318. 1 Juni. 

· Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
hegrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1918. S. 455. 19 Juli. 

Wijziging ~n verhooging van de koloniale 
huishoudelijke hegrooting van Suriname 
voor het dienstjaar 1918. S. 489. 26 Juli. 

V ciorziening in het kastekort van den 
Surinaamschen dienst gedurende de. jaren 
1919, 1920 en 1921. S. 830. 20 Dec. 

Goedkeuring van de overschrijding van eenige 
art,ikelen van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Ouragao voo'r het dienst
jaar 1916. s._ 319. 1 Juni. 

Vaststelling van de koloniale huishoude
lijke hegrooting van Ouragao voor het 
dienstjaar 1918. S. 456. 19 Juli. 

Yaststelling van het slot der rekening van 
de kolonaie uitgaven ·en ,ontvangsten voor 
Ouragao over het dienstjaar 1914. 

S. 479. 25 Juli. 
Wijziging van de kolonale huishoudelijke 

begrooting van Oura,;ao voor het dienst
jaar 1918. S. 490. 26 JulL 

Eelastingen .. (Rijks Directe). Besluit tot wij
ziging van het_ hesluit vari 30 Maart 1904 
houdende nieuwe bepalingen omtrent de 
amhtenaren der directe helastingen, invoer
rechten en a,ccijnzen. 28 Febr. 

5 Nov. 
Zie ook: Dividend- en tantibnebelasting. 

I nkomstenbelasting. 
Personeele belasting. 
Raden van Beroep. 
Successiewet. 
V ermogensbelasting. 

· Beroepswet. Wet tot instellirig eener bijzon
dere rechtspraak in distributie- en andere 
crisiszaken. · S. 494. 26 Juli. 

- Besluit tot wijziging. van het K. B. van 
26 Fehruari 1903, S. 80, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van hestuur als 
bedoeld bij de artikelen 39, 57 en 118 der Be
roepswet en tot regeling van de vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten van leden-com
missarissen en van amhtenaren, die zich 
krachtens die wet voor plaatselijke onder
z~eken naar elders moeten begeven, gelijk dit 

hesluit laatstelijk gewijzigd is bij K. B. van 
1 Sept 1917, (Sthl. n°. 579). S. 570. 19 Oct. 

- Zie ook": Raden van Beroep. · 
Eevolkingsregister. Oirculaire van den Minis

ter van Marine hetreffende inschrijving in 
hevolkingsregisters. 20 Maart. 

Boterhandel. Wet houdende hepalingen, af
wijkende van die der Boterwet. 

S. 307. 1 Juni. 
Branden. Missive van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken aan de Oommissarissen 
der , Koningin in de provincien betreffende 
het blusschen van branden. 4 Mei. 

Burgerlijke Stand. Missive van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Oommis
sarissen der Koningin in de provincien, he
treffende inschrijving van echtscheidingen .in 
het bevolkingsregister. 7 Juni. 

·-. Missive van den Minister van Justitie en 
Binnenlandsche Zaken betreffende verkla
ringen van geboorte. 29/4 Juli. 

- Beschikking van den H. R. - Cassatiehe
roep verworpen tegen Rechthank Amster
dam 13 Juni 1918 op grond dat, indien er 
schending of verkeerde toepassing der wet 
mocht zijn, deze zou hetreffen de - trouwens 
in het cassatiemiddel niet aangehaalde -
bepalingen der w~tgeving van het Duitsche 
Rijk, welke schending of verkeerde toepas
sing _echter in cassatie niet onderzocht ZOU 

· kunnen worden. 26 Sept. 
- _Beschikking van den H. R. - Weigering 

van den Am btenaar van den Burgerlijken 
Stand om tot de voltrekking van het huwelijk 
over te gaan op grond dat de vrouw, die van 
Duitsche nationaliteit is, en wier vorig 
huwelijk bij Nederlandsch vonnis was ont
honden, niet heeft overgelegd een Ehefahig0 

keitszeugnis afgegeven door de Duitsche 
autoriteit. · Weigering· door de Rec~thank 
gegrond verklaard. Cassatieberoep ver-
worpen. 26 Sept. 

Chequedienst. Zie Posterijen. 
Commissies. Besluit tot vaststelling v:an een 

vacatiegeld aan leden, secretarissen of ad
junct-secretarissen van ·bij eene wet, Kon. 
.besluit of ministerieele beschikking ingestelde 
commissien. S. 804A. 19 Dec. 

Consignatien. Wet houdende wijziging van d<; 
Registratiewet 1917. S. 170. 23 llfaart. 

Consulaten. Wet tot instelling van een cen
traal testamentenregister. S. 124. 23 Fehr., 

- Besluit houdende wijziging van het Consu
lair Reglement. K. B. van 1 Maart 1911 
(Staatsblad n°. 83:) S. 524. 19 Aug. 

Co 6peratieve Vereenigingen. Zie Vereenigingen. 
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Corps diplomatiek. Besluit houdende voorbe
houd van de bevoegdheid tot tijdelijke af

, wijking van het Diplomatiek Reglement 1912 
(Staatsblad n°. 289). S. 266. 25 April. 

Cura ~ao. Besluit houdende wijziging van het 
besluit van 28 Juni 1917, S. 480, tot vast
stelling van regelingen omtrent toekenning 
van verloven en wachtgelden aan- en om

. tren t terug beta ling van genoten ui tkeeringen 
enz. door ter vervulling van burgerlijke amb
ten naar Suriname of naar Oura9ao gezonden 
personen. S. 112. 11 Febr. 

•- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
2 Februa!i 1911, S. 41, houdende vaststelling 
van bepalingen ter uitvoering van de Su
rinaamsche en Ourac;aosche Oomptabiliteits
wetten, · voor zooveel. de ontvangsten en uit
gaven• betreft, overeenkomstig die wetten in 
Nederland te doen. S. 447. 11 Juli. 

- Besluit regelende de toek<;mning van eene 
toelage\ aan · gewezen Nederlandsche ambte
naren en onderwijzers wegens de vervulling 
in Suriname of in Oum9ao van een Koloniaal 
ambt. S. 571. 19 Oct. 

- Wet,houdende aanvulling van de Ourac;iao
.sche Comptabiliteitswet. S. 791. 7 Dec.' 

- Zie ook: Attestatien de Vita. 
Begrootingen' en Rekeningen. 

Diersoorten. Zie : Landbouw. 
Distributie.· Zie: .Rechtswezen. Volksvoeding. 
Dividend- en tantieme-belasting. Wet tot hef-

fing eener dividend- en tantieme-belasting. 
S. 4. 11 Jan. 

- Wet tot vaststelling van regelen. voor de 
heffing van opcenten ten behoeve der ge
meenten op de dividend- en tantieme
belasting. · S. 502. 26 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van formulieren 
voor

1 

de aangiftebiljetten der dividend- en 
tantieme-belasting. S. 538. 2 Sept. 

Domeinen. Wet houdende goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan de gemeen-, 
te Veendam van het perceel grand, kadastraal 
bekend. Veendam, sectie D, n°. 3097, groat 
8,80 aren. S. 128. 23 Febr. 

- '\Vet houdende goedkeurrng van de onder
handsche overdracht door ruiling van 
gronden aan de gemeente Roermond. 

S. 132. 23 Febr. 
- Wet tot goedkeuring van de overdracht van 

een gebouwtje c.a. onder Made en Drimmelen 
in eigendom aan Dr. G. H. Moll van Oharante, 
te Rotterdam, eigenaar van den ,,Groote 
Polder", gelegen op den ,,Steen van Klooster
oord", ond';'r eerstgenoemde gemeente. 

S. 143. 23 Fehr. 

------ --- --- --- - -- --- -- --- - _..._ ___ . 

- Wet houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de gemeente 's-Gra
venhage van de twee vakken berm en sloot. 
langs den Rijswijkschen weg, kadastmal be
kend gemeente 's-<;:,ra,venhage, Sectie A. I. .. 
nos. 531 en 534. S. 274. 26 April.. 

- Wet tot goedkeuring van den onderhand
schen verkoop aan het Waterschap ,,Woud-· 
send c. a." van de rechten van den Staat op
de plassen genaamd ,,Het Swin" en ,,De Nije
gasterpoel" kadastraal bekend gemeente· 
Koudum, sectie 0, nos. 257 en 919. 

S. 330. 3 Juni .. 
- Wet houdende machtiging tot ruiling van 

onroerende goederen te Haarlem met het. 
Departement Haarlem der Maatschappij tot 
·Nut van 't Algemeen. S. 340. 3 Juni., 

- Wet tot go~dkeuring van eene met de ge-• 
meente Utrecht gesloten overeenkomst tot 
afstand van gronden in de gemeente Oatha
rijne. S. 608. 22 Nov .. 

- Wet tot goedkeuring van de overdracht van 
een gebouwtje c. a. onder Almkerk, in eigen
dom aan A. van der Stelt Ozn., landbouwer 
te ·Nieuwendijk (gemeente Almkerk), eigenaar 
van den polder genaamd ,,De Noordelijke 
Waarden", gelegen onder de gemeente 
Almkerk. ' S. 609. 22 Nov .. 
~ Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop van domeingrond onder Tete
ringen en Prinsenhage aan de gemeente Breda .. 

S. 613. 22· Nov. 
- Wet tot goedkeuring van deri onderhand

schen verkoop van domeingrondonder Hoage
en Lage Zwaluwe aan de gemeente Hooge
en L~ge Zwaluwe. S. 614. 22 Nov. 

- Wet houdende bekrachtig);ng van den on
derhandschen verkoop van een perceel grand 
tusschen het Prins-Hendrikkanaal en de.n 
Sluisweg te Katwijk aan Zee, aan de Gemeen
te Katwijk. S. 811. 20 Dec. 

Drankwet. Zie : Sterke drank. 
Electriciteit. Wet tot opheffing van belem

meringe:O:, aan de totstandkoming en de in
standhouding van electriciteitswerkeri in 
den weg gelegd. S. 276. 26 April. 

Enquete. Wet tot aanvulling van de wet tot 
regeling van het recht van enquete . 

. S. 514. 10 Aug. 
Fabrieken. Besluit houdende beslissing dat 

intrekking eener hinderwetvergunninK niet 
behoort t.e geschieden dan na voorafgaande 
waarschuwing, waar deze door de billijkheid 
gevorderd wordt en zonder bezwaar gesch1e
den kan. ·18 Jan. 

Besluit tot vernietiging van de krachtens 
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· artikel 4, pnder 2°. der Hinderwet door den 
Raad der gemeente Blaricum in zijne verga
dering van 30 April 1917 vastgestelde ver
ordening. S. 16!. 22 Maart. 

- Besluit betreffende andere bekendmaking 
·dari voorgeschreven bij art. 8 Hinderwet. 

25 Maart. 
- Besluit houdende beslissing dat de om

standigheid, dat in eene inrichting slechts 
een tijdelijk bedrijf wordt uitgeoefend, de 
verplichting om voo·r het inwerking brengen 
daarvan eene vergunning krachtens de Hin
derwet aan te vragen, ·niet uitsluit. 8 Mei. 

- Besluit houdende beslissing dat eeu beslnit 
van Burg. en Weth., waarin we! vermeld 
wordt welke bezwaren tegen het verleenen 
der vergunning tot oprichting eener inrich
ting zijn ingebracht, doch niet in hoeverre 
deze bezwaren gegrond zijn, niet voldoet aan 
het voorschrift van art. 11, eerste lid der 
Hinderwet. 11 Mei. 

- Bes!uit houdende beslissing dat van het 

1 
voorschrift ter uitvoering van art. 13 der 
Hinderwet door Burg. en Weth. gegeven, 
geen beroep op de Kroon openstaat. 25 Mei. 

__: Besluit houdende beschikking op het be-· 
roep, ingesteld door J. Jambroers te Roer
mond tegen het besluit van Burgemeester en 
vVethouders dier gemeente van 1 September 
1917, waarbij de aan hem en zijne rechtver
krijgenden bij besluit van · liet gemeentebe
-stuur van 6 Juli 1917, _n°. 9624, voor een 
proeftijd, eindigende 1 Juli 1918, verleende 
vergunning tot het oprichten van een be
waarplaats voor lompen en beenderen in 
een gedeelte van het perceel, gelegen aan de 
Spoorlaan te Roerniond, kadastraal bekend 
Sectie B, n°. 2513, is ingetrokken. 

S. 348. 8· Juni. 
- Besluit houdende beslil!sing ·dat voor de 

berekening van den termijn bedoeld in art. 1-5 
der Hinderwet, een andere bekenc'making 
naast die, in art. 8 der wet gerroemd, niet 
kan in aanmerking komen. - 25 Juli. 

- Besluit houd·ende beslissing dat, wanneer 
door verandering van de grondstoffen, die in 

· de inrichting worden verwerkt, door ver
andering van het product dat wordt vervaar
digd en door uitbreiding van de technische 
hulpmiddelen welke warden gebezigd, de 
aard der inrichting waarvoor vergunning 
was verkregen, geheel ·is veranderd, aange
nomen mag worden dat de inrichting in den 
zin van art.· 21 der Hinderwet zonder de 
vereischte vergunning in werking is. 

17 Sept. 

Fabrieks' en Handelsmerken. Zie: Industri
eele en I ntellectueele~ eigendom. 

Fondsen. Zie; Begro9tingen en Reken_ingen. 
Zuiderzee. 1 

Gedistilleerd. Wet houdende tijdelijke vrij
stelling van invoerrecht voor gedistilleerd, 
waarvoor vrijdom van den accijns wordt ge
noten. S. 13. 12 Jan. 

- Besluit tot wijziging van dat van 5 J uni 
1912, S. 181, !;toudende nadere aanwijzing 
der kringen om. hranderijen, waar peilingen 
kunnen verricht worden, S. 116. 20 Febr. 

- Besluit betreffende afwijking van art. 9, 
§ l, der wet van 20 Juni 1862, S. 62, hou
dende bepalingen omtrent den accijns op het 
binnenlandsch gedisiilleerd. 

S. 161. 16 l\'Iaart. 
Geldleening. Zie: Schuld (Nationale.). 
Gemeentebesturen. Besluit houdende beslis

sing dat de opzichter van een weg, aange. 
steld door een commissie, die samengesteld 
is nit afgevaardigden van verschilende ge
meentebesturen maar die overigens een zelf
standig bestaan voert en een zelfstandige 
taak uitoefent, niet valt onder art. Z3, litt. f · 
Gemeentewet. 1 Mei. 

- Besluit houdende beslissing, dat een beroep 
door Burg. en Weth. ingesteld tegen een be
sluit van· Ged. Staten tot onthouding van 
goedkenring aan een raadsbesluit tot het. 
aangaan eener geldleening, niet-ontvankelijk 
is, ook wanneer de Raad later zijne instem
ming met het ingestelde beroep heeft be
tuigd, indien dit laatste is geschied na het 
verstrijken van den termijn, genoemd in 
art. 200 der Gemeentewet. · 31 Mei. 

- Besluit houdende beslissing dat tegen be
sluiten van Ged. Staten, genomen,'krachtens 
art. -194 der Gemeentewet, voor niemand 
anders beroep openstaat dan voor het ge
meentebestuur· 12 Juni. 

- Besluit houdende beslissing dat er geen be
zwaar bestaat tegen deelneming door een 
gemeeil.te in het aandeelenkapitaal van de 
Gemeentelijke Credietbank, en tegen het 
putten der daarvoor benoodigde gelden uit 
leening. _12 J uni.. 

- Besluit houdende beslissing_ dat een schrij
ven van Ged Staten, waarbij zij bedenkin
gen opperen tegen de goedkeuring van een 
leeningsbesluit van den gemeenteraad en 
aandri.ngen op wijziging van dat besluit, niet 
kan worden -beschouwd als eene weigering 
hunner goedkeuring en dus ook niet vatbaar 
is voor beroep op de Kroon. 12 Juni. 

- Besluit houdende beslissing dat eene lee-
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ning, door eene gemeente · aangegaan met 
het uitsluitend doel de kosten van aan. 
schaffing te bestrijden van een zoozeer aan 
slijtage en veroudering blootstaand werktuig 
als een motorbrandspuit, in niet meer dan 
15 jaren behoort te worden afgelost. 12 Juni. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Erp, strekkeIJ.de tot 
benoeming, met ·ingang van· 15 Juni 1918, 
yan J. van de Rijt, tot directeur van het 
levensmiddelenbedrijf die~ gemeente. 

S. 443. 5 Juli. 
- Besluit betreffende irigezetenschap naar 

art 19, tweede lid Gemeentewet. ii Juli. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken waarbij ten behoeve van het De
partement inzending van de gemeentever
slagen werd verzocht. 31 Juli. 

- Besluit tot· schorsing van liet besluit van 
Burgemeester en ·wethouders der gemeen,te 
Oudewater, strekkende tot definitieve be
noeming van E. Groeneweg aldaar tot gros
sier van aardappelen vanwege het gemeente
lijk distributiebedrijf. S. 513. 8 Aug .. 
Besluit 'tot schorsing van het besluit van 

den Raad der grmeente Hoorn, houdende 
wijziging van de verordening dd. 27 M'ei 1914, 
regelende de samenstelling en de bezoldiging 
van het personeel der gemeentepolitie. 

S. 533. 26 Aug. 
·_ Besluit houdende beslissing dat aan eene 

verordening op, het beheer van een gemeen
telijk bedrijf door G~d. Staten goedkeuring 
alleen kan onthouden worden op gronden, 
die verband houden met de inning der ont
vangsten en de betaling der uitgaven. 

16 Sept. 
- Besluit houdende beslissing dat subsidien, 

waarvoor het verleenen niet op goede gron
den mag worden tegemoet gezien, in de be
grooting der gemeente niet onder de ont
vangsten. mogen worden opgenomen. 

. 23 Sept. 
- Besluit houdende beslissing dat een tijdvak 

van tien jaren voor de aflossing eener geld
leening, aangegaan door de gemeente tot _dek
king van het tekort van het levensmiddelen
bedrijf over 1917, als te lang moet.worden 
beschouwd. ' 24 Sept. 

..,.. Besluit tot schorsing van het besluit van den 
gemeenteraad van Rijsbergen, betreffende 
'verkoop van den ouden toren in die gemeete 
en het besluit van Gedeputeerde St'aten van 
Noordbrabant, tot goedkeuring van vc,ren
genoemd Raadsbesluit. S. 561. 11 Oct 

- Missive van den Minister van Binnenland. 

sche Zaken aan de Commissarissen der Konin
gin in de pro;,,incien. betreffende publir,iteit 
van brieven. .23 O_ct. 

.,-. Missive van den Minister van Binnenlandc 
sche Zaken aan de Gedeputeerde Staten van 
Zeeland betreffende het vastst~llen van een 
maximum bedrag voor plaatselijke inkom
stenbelasting of hoofdelijken omslag. 31 Oct. 

- Besluit betreffende niet-goedkeuring eener 
gemeentelijke geldleening. 2 Nov. 

- Besluit tot intrekking van de schorsing van 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Oudewater, strckkende 
tot definitieve benoe:rning van E. Groene- ' 
weg aldaar tot grossier van aardappelen van
wege het gemeentelijk distributiebedrijf. 

8. 584. 6 Nov. 
- Zie ook: Onderwijs (lager). 

Sterken drank; 
Gemeenteverordeningen. Arrest van den H. R. 

Gebruik van eigendomsrecht. Een eigenaar 
laat een hem · toebehoorende doodloopende 
sloot dempen. De gemeente belemmert de 

·reeds aangevangen demping door het in de 
sloot ge~orpene daaruit te doen verwijderen 
en op het land van bedoelden eigenaar te 
doen werpen. Zij beroept zich op hare Ver

. ordening, bepalende dat slooten, enz. dienen

. de tot waterloozing of waterafvoer niet ge
dempt of gedicht mogen worden dan met 
vergunning van B. en W. - De vordering 
van den eigenaar, ingesteld tegen d~ ge
meente, tot herstel van den vroegeren toe
stand en tot schadevergoeding, door de 
Rechtbank toegewezen, doch door het Hof 
ontzegd. - Cassatieberoep, ingesteld tegen 
's-Hofs beslissing, verworpen. 18 Jan. 

·_ Arrest van 'den H. R. - In verband met den
aard der taak aan den Hoogen Raad bij de 
artt. 99 R. 0. en 165 Grondwet toebedacht, 
kunnen onder ,,wet" in den zin dier bepalin
gen alleen worden begrepen naar buiten 
werkende algemeene regelingen gericht tot 
een ieder, · doch niet regelingen of beschik
kingen ten aanzien· van bepaald aangewezen 
personen, ook al zijn zij in den zin van art. 
liiO Gemeentawet . plaatselijke verordenin
gen. - · De · onderhavige gemeenteraadsbe
sluiten voldoen niet aan voormelden eisch, 
zoodat de voorgestelde schending en ver
keerde toepassing dier besluiten"aan_het onder
zoek van den H. R. is onttrokken. l l\faart. 

- Arrest van den H. R. - Art. 2·6 V erord. op 
de keuring en den afslag van , isch te Har-.. , _ 
detwijk raakt het huishoudelijk belarig der · , , . 

0
, 

gemeente (Anders: Kantonrechter). - Bij 
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-deze verordening wordtaanden Directeurvan 
den viscbafslag geenszins opgedragen een rege
ling, die b~j den Raad beboort (Anders: Kan
tonrecbter en' Recbtbank). :_ Evenwel boudt 
genoemd art. in bet ve~bod om viscb te ver: 
koopen eri geeft bet, onafscbeidelijk daar
mede, aan den Directeur de bevoegdbeid om 
van dit verbod vrijstelling te verleenen. Het 
verleenen van zoodanige vergunning ecbter 
is een daad van uitvoering,_ die ingevolge 
art. 179a Gemeentewet tot de uitsluitende 
. bevoegdheid van B. en W. behoort, zoodat 
de bepaling verbindende kracbt mist. 

4 Maart. 
- Arrest van den H. R. - Art. la verord. 

wihkelsluiting Amsterdam bevat een maat
regel, strekkende om voor de gezondheid van 
een bepaalde klasse van ingezetenen der Ge
meente te waken en dient dus een openbaar. 
belang en betreft derbalve de huishouding 
der Gemeente. - Het artikel is niet iri strijd 
met art. 1 der Zondagsw·et. 24 Juni. 

- Arrest van den H. R. Nergens is voorge
schreven, dat de rechter zijn opvatting om
trent de verbindbaarheid eener wet of ver
ordening met redenen moet omkleeden. 

Art. 1 der verordening tot tijdelijke be
perking van gas en electriciteit der gemeente 
Nijmegen is verbindend als betreffende de 
buisbouding der gemee:µte. 7 Oct. 

- Art. 1 der v:erorcj.ening tot tijdelijke be
:perking van gas en electriciteit der gemeente 
Nijmegen is verbindend als betreffende de 
huisbouding der gemeente. 7 Oct. 

- Arrest van den H. R. - Aan het voorscbrift 
van art. 174 Gemeentewet ·mag niet zoodanig 
enge beteekenis worden toegekend, dat in 
de verordening de dag barer inwerking
treding zou moeten worden aangewezen ; 
aan het voorschrift is voldaan, wanneer de 
verordrning bepaalt, dat de dag har,er inwer-· 
kingtreding door B.' en .W. zal worden aan
gewezen. 23 Dec. 

- Zie ook : Fabrieken, enz. 
Onderwijs (lager). 

,, · Sterke drank. 
Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tot vast

~telling van de tijdelijke ,wijzigingen en aan
vullingen vah de vierde uitgave van de 
N ederlandsche Pharmacopee. 

S. 577. 26 Oct. 
- Zie ·ook: Ziekten (Besmettelijke). 
Girodienst- Zie Posterijen. 
Grensscheiding. Zie Gemeentegrenzen. 
Grondwet. Zie Kerkgenoooschappen. 
_Grootboek. Zie Schuld (Nationale). 

Handels- en fabrieksmerken. Zie Industrieele 
en intellectueele eigendom. 

Handelsmaatschappij. Wet houdende be
kracbtiging eener overeenkomst met de 
Nederlandsche Handel-Maatscbappij voor 
den verkoop i-n N ederland van de voor Lands
rekening in N ederlandsch-1 ndie gewonnen 
·.voortbrengselen van land- en mijµbouw na 
afloop van de overeenkomst, bekrachtigd 
bij de wet van 15 December 1917 (Stbl. n°. 709). 

S. ·828. 20 Dec . 
Handelsregister. Wet tot instelling van een 

handelsregister. S. 493. 26 ·Juli. 
Hinderwet. Zie Fabrieken. 
Hoogoven-, Staal- ·en Walswerk. Wet hou

dende macbtfging tot deelneming in bet 
maatscbappelijk kapitaal eener Naamlooze 
Vennootschap, welke zich ten doel stelt · de 
opricbting en exploitatie van een Neder
landsch Hoogoven-Staal- en Walswerk. 

S. 486. 26 Juli. 
Huurcommissie- en huuropzeggingswet. Airest, 

van den H. R. Cassatie in bet belang der 
· wet -van een beslissing van den Kantonrecb

ter door niettoepassing van art. 22 K. B. 26 
Mei 1916 (S. 444) tot vaststelling van den 
algemeenen · maatregeJ: van bestuur bedoeld 
bij art. 13 der Huurcommissiewet. 

21 Feor. 
- Wet tot voorkoming van- ontruiming van 

· woningen. S. 182._ 25 Maart. 
- Besluit boudende wijziging van den alge

meenen maatregel van bestuur, vastgesteld 
bij K. B. van 26 Mei 1917 (Stbl. n°. 444). 

S. 223. 28 l\faart. 
539. 3 Sept. 

- Arrest van den H. R.-'-- Wei moest ten aan
zien der onderbavige buurovereenkoinst 

· door den verhuurder de· scbatti~g worden 
gevraagd bedoeld in art. 2 der wet, doch 
wanneer de Huurcommissie bij die scbatting 
komt tot een bedrag, welke de in art. 10 be
doelde som overtreft, dan beeft zij zicb van 

. goedkeuring of verlaging van <lien buurprijs 
te ontbouden en moet zij volstaan met de 

-verklaring dat de wet ten a.anzien van de woning 
niet van toepassing is. - Vemietiging in-bet 
belang der wet van de beslissing van den 
Kantonrecht.er waarbij de uitspraak der 
Huurcommissie t. a. z. van bovengenoemd 
punt werd bekracbtigd. . 28 · Maart. 

- Arrest van den H. R. - Verzoekschrift van 
een Huurcommissie, gericbt tot den Hoogen 
Raad, tot vemietiging van een b~schikking 
van den Kantonrecbter, waarbij hare be
slissing boudende weigering van een gevraag-



H, I ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1918. ··-784 

de verhooging van huurprijs was vernietigd. 
Verzoek niet-ontvankelijk verklaard. 

28 Maart. 
- Besluit ·tot intrekking van de K. B., vast

gesteld ingevolge het thans vervallen art. 10 
der Huurcommissiewet. S. 297. 22 Mei. 

- Arrest van den H. R. Toepasselijkheid van 
de Huurcommissiewet en van het K. B. van 
26 :\:lei 1917, S. 444, in zaken betreffende 
de Huuropzeggingswet, voorzoover niet met 
laatstgenoemde wet onvereenigbaar. 
Beroep tot cassatie in het belang der wet 
verworpen tegen de beschikking van den 
Kantonrechter, waarbij in hooger beroep van 
een uitspraak der Huurciommissie betreffen
de de toepassing-der Huuropzeggingswet een 
verzoeker niet-ontvankelijk is verklaard in 
zijn beroep omdat niet in acht genomen 
waren eenige voorschriften van het K. B. 
van 26 Mei 1917 (Stbl. 444)~ '13"sept. 

- Arrest van den H. R. De Huurcommissie 
mag, anders dan in het geval van art. 2 waar 
zulks uitdrukkelijk is toegestaan, aan hare 
uitspraak geen terugwerkende krach:t VE)f

leenen. - .Yernietigd in het belang· der wet 
een beslissing van den Kantonrechter, waar
bij is bevestigd een beschikking der Huur
commissie v;an 8 Juli 1918, houdende vast
stelling van een hoogeren huurprijs met in
gang van 22 April 1918. 24 Oct . 

...:..... Arrest van den H. R. ·De Huurcommissie 
was volkomen bevoegd om; naclat de Kan
tonrechter, met wijziging harer beschikking, 
de huur had verlengd tot 1 September 1918 
(in plaats van tot 31 October 1918), later, 
op een nieuw verzoek van den, huurder, de 
huur tot 31 October 1918 te verlengen. 
Ten onr.echte zag de Kantonrechter daarin 
een wijziging van zijn einduitspraak. - Be
slissing van den Kantonrechter. in het be
lang cler wet vemietigd. 31 Oct. 

Hypotheken_ Wet tot storting in 's Rijks 
schatkist van het· salaris, geheven -volgens 
de wet van ,14 December 1844, S. 62, ge
wijzigd bij de wet van 30 Mei 1877 (Stbl. n°. 
132). · S. 387.- 17 Juni. 

Idioten. Zie Krankzinnigen. 
In die- ( Nederlandsch) Wet houdende aan

vulling ,an artikel 71 van het Regeerings
reglement van Nederlandsch-Indie. 

S. 119. 23 Fehr. 
- Wet houdende aanvulling van het Regle

medt op het beleid der regeering van Neder
landsch-Inclie met een hoofclstuk betreffend e 
waterschappen. S. 469. 24 Juli. 

- Wet houdende intrekking van artikel 73 van 

het Reglement op het beleid der Regeering 
van Nederlandsch-Indie. S:,477. 25 Juli. 

- Wet houdende wijziging van de artikelen 
105 en 106 van het Reglement op het be
leid der Regeering van Nederlandsch-Indie. 

. S. 478. 25 Juli. 

- Wet houdende kwijtschelding aan de .erfge
namen van wijlen A. E. Evers van eene hun 
opgelegde :vergoeding. S. 123. 23 Fehr. 

- Besluit tot nadere ·wijziging .en aanvulling 
van het besluit op de Indische Bestuursop
leiding. S. ~SL 2 Mei. 

- Besluit tot afwijking van het ;,Besluit op 
de Indische Bestuursopleiding" (Neder
landsch Staatsblad 1907, n°. 71, Indisch 
Staatsblad 1907, n°. 230), ten. aanzien van· 
de in 1907 in Nederlandsch-Indie aangewezen 
en aldaar nader aan te wijzen carididaat
Indische ambtenaren. S. 532. 24 Aug. 

- -Besluit o. m. tot vaststelling van een ,,Re
geling voor het reserve-personeel van het 
leger in Nederlandsch-Indie". 

S. 287. 8 Mei. 
- Besluit houdende regelen om-trent de be

schikbaarstelling van beurzen ten behoeve 
van Indische jongelieden voor hunne verdere 

· studie in Nederland. S. 435. 28 Juni. 
- Besluit houdende wijziging van de bepalingen 
, omtrent de zeebrieven en jaarpassenin Neder-

landsch-Indie. S. 442. 4 Julf. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van den 30sten Maart 1867, S. 19, gewijzigd 
bij dat van 25 November 1884, S. 225, hou
dende vaststelling van bepalingen ter uit
voering der wet tot regeling van de wijze-van 
beheer en verantwoording' der geldmiddelen 
van Nederlandsch-Indie, voor zooveel de 
ontvangsten en uitgaven betreft, overeen° 
komstig die wet in Nederland te doen. 

S. 446. 11- Juli. 
·_ Wet houdende wijziging van de .Indische 

Mijnwet (Nederl. .Staatsblad 1899, no. 124, 
en 1910, n°. 293; Indisch Staatsblad 1899, 
n°. 214, en 1910, n°. 5~8). 

S. 466. 20 Juli.-
- Besluit tot aanvulling van artikel 27 van-het 

gagements-reglement van 1848 (Indisch 
Staatsblad 1849, n°. 8) in .zake de onver
vreemdbaarheid der gagemeilten. 

S. 473. 25 Juli 
- Wet houdende oprichting van pensioen

fondsen voor Europeesche en Inlandsche 
burgerlijke en militaire landsdienaren in 
Nederlanclsch-Indiii. S. 480. 25 Juli. 

-. Besluit houdende bekendmaking van den 
tekst van het K. B. van 30 Maart 1867, S. 19, 



'785, .ALPir.A.:BETISCH. REGISTER VOOR· 1918. I 

houdende bepalingen ter uitvoering der wet 
tot regeling van de, wijze van beheer en ver
antwocirding der geld~iddelen van.- Neder
landsch-Indie, voor zooveel de ontvangsten 
en uitgaven betreft, overeerikomstig die wet 
in Nederland te doen. S. 520. 16 Aug. 

· ·- Besluit tot vaststelling van de regelen voor 
het beheer· enz. betreffende de- pensioenfond
sen voor de Indische landsdienaren. 

. S. 566. 16 Oct. 
- Besluit tot instelling· eener directie en de 

regeling van de bezoldigingen van het per
soneel der Indische pensioen- en> weduwen
en weezenfondsen. S. 567:, 16 Oct. 

~ Besluit-tot ·aanv'ulling en wijziging van de 
reglementen: voor de Weduwen~ en W'eezen
fondsen van de· Europeesche Indische lands-

' dienareri. · S. 568. 16 Oct. 
-'- Besluit tot bepaling van het tijdstip van het 

in werking treden der ~et van 15 Mei 1914 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 206, Indisch 
Staatsblad ri.0 • 677). S. 590. 14 Nov. 

- Wet houdende verlenging van den termijn, 
binnen welken wijziging van de begrootingen 
van Nederlandsch-Indie voor de jareri 1917 
en 1918 mogelijk is.- S. 789. 7 Dec. 

- Besluit tot wijziging van artikel 2 van ·het 
K. B. vari 16 October 1917, _n°. 37 (tijdstip 
van ingang der .verhooging van de voorloo
pige bezoldiging van Indische rechterlijke 

· anibtenaren). S. 797. 10 Dec. 
- Besluit tot wijziging van de regeling d~r op

leiding van Indische jongeliede:ri aan de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers. 

S. 802. 18 Dec. 
·_ Besluit ·houdende yoorwaarden voor be-

. noemba~rheid tot- en opleiding voor de be
trekking van adspirant-houtvester en de 
hoo"ere rangen bij het ·boschwezen in· Ne
derl:nd;ch-Indie. S. 833A. 24 Dec. 

Zie ook: Attestatien de Vit,i. 
Bewootingen en Rekeningen. 
Notariaat. 

Industrieele ell'· intellectueele eigendom. Be
sluit tot wijziging van het ,,Octrooireglement 

· (Stbl. 559 van 1914)." S. 299. 27 Mei. 
- Bes[uit- tot wijziging van het ,,Reglement 

·Industrieele Eigendom (Stbl. 558 van 1914)." 
S. 507. 5 Aug. 

Inkomstenbelasting. Wet - tot heffing eener 
dividend- en tantieme-belasting. S. 4. 11 Jan.· 

- Wet tot wijziging der Wet op de Ihkomsten-
belasting 1914. : -8. 5. 11 Jan. 

- -Besluit tot wijziging van forinulieren voor 
aangiftebiljetten· der inkomstenbelasting. 

S. 231. 5 April. 

1918. 

- Besluit tot wijzigiµg van het formulier voor 
het aangiftebiljet der irikomstenbelaEtiug 
voor hen, die binnen het Rijk wonen. 

S. 234. 8 · April. 
- Besluit houden·de bepaliugen betreffende 

eene schattingscommissie en comm1ss1en 
van aanslag voor de inkomstenbelasting. 

S. 263. 23 April. 
...:.. Arrest van den H. R. Art. 13 der Wet 

Inkomstenbelasting 1914, zooals het luidde 
voor de toevoeging bij art. 1 der Wet van 
11 Januari 1918, S. 5. - Een inkomen in 
.den vorm van tantiemes,·toegekend ~an den 
directeur eener fa,briek ,vegens het vervullen 
dier betrekking, gedurende het-·kalenderjaar 
1915, is de opbrengst van die bron van in
komen over dat kalend~rjaar. · - De dm
standigheid, cl.at· het juiste bedrag dier ·tan
tiemes eerst bekend is geworden na de aan
gifte van den beklaagde in Mei 1916 en v66r 
den dag ·der vaststelling d~or den directeur 
niet kon. warden geirid, ve1·hindert niet, dat 
die tantiemes zijn te rangschikken onder de 
opbrengst van gezegd directeurschap van den 
belastiugplichtige ornr 1915. 6 Mei. 

_- Besluit houdende bepalingen betreffende 
presentiegelden van leden van schattiugs
commissien · voor de inkomstenbelasting. 

S. 298. 23 Mei. 
- Besluit houdende intrekkrn.g van het K. B., 

van 5 ·Maart 1915, S. 135, tot uitvoeriug van 
arti_kel 84 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914. - S. 530: - 24 Aug. 

Inkwartiering. Arrest l'an den H. R. Op
vorderiug van het gebruik van ·een perceel 
voor inkwartiering ten behoeve v'an de ·op- , 
leiding van verlofsofficieren behoo;rende tot 
het,-Depot-bataljon van de Brigade Grena
diers en Jagers te 's-Gravenhage. ~ Strek
king der Inkwartieringswet en in het·bizonder 
van art. 33 der wet. Beteekenis van het 
begrip ,,veldleger". ~ Cassatieberoep ver-, 
worpen. - Cone!. 0. i\L : Art. 33 der Inkwar
tieringswet geeft geen definitie van veldle
ger ; de , beslissing · daaromtrent is feitelijk. 
Overigens is de door eischeres tot ·cassatie 
verdedigde meer beperkte opvatting van het 
begrip, veldleger juist. 4·Jan: 

- Missive van den Minister ,-an Binnenland
sche Zaken aan de Comniissarissen der Ko
niugin in de pro vincien betreffende vordering 
van paarden. · _ 15 April. 

- Besluit tot wijziging van he~ sedert herhaal
delijk gewijzigd K. B. van 10 November 1892, 
S. 253, houdende vaststelliug van de regle
meii.taire bepalingen ter. uitvoering van de 
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wet betrekkelijk de . inkwartieringen en het 
onderhoud van bet krijgsvolk en d.e trans
porten en leverantien voor de legers of ver
ded.igingswerken van het Rijk gevorderd. 

S. 439. 1 Juli. 
- Missive van den Minister van Binnenland.

sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien betreffende vorde
ring van vreemdeligen ingevolge de inkwar
tieringswet. 5 Dec. 

Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Be
sluit t_ot nadere wijziging van het K. B. 
van 25 Juli 1913, S. 334, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 17 Juni 1916, S, 278, houdende 
bepalingen betreffende vergoedingen, toe te 
kennen aan_ de leden en' de ~ecretarissen der 
Rentecommissien en aan de tusschenperso
nen voor de renten, 'bedoeld in de artt. 369 
en 370 der Inv'a.Jiditeitswet. 

S. 265. 24 April. 
591. 15 Nov. 

Jaarpassen. Zie: lndie (Nederlandsch,-). 
Jachtwet. Arrest van den H. R. - In den ziu 

der Jachtwet moet onder,,,,jagen" worden 
verstaan elk aanwenden van pogingen of 
middelen om op ee:ri der_ wijzen, in art. 15, 
1 e lid dier wet genoemd, wild op te sporen, te 

-bemachtigen of te dooden.---'--- Waar bewezen 
is verklaard, dat b.eklaagde :;pich op tijd en 
plaats in de dagvaard.ing vermeld, met een 
geweer in jagende houd.ing heeft b~vonden, 
staat vast, dat hij alstoen aldaar heeft ,,ge-

1 jaagcl". - Het jagen in gesloten jachttijd 
wordt in het algemeen verboden, doch houdt 
slechts bij uitzonderirtg op strafbaar te zijn, 
als de jager in het bezit is van het consent in 
art. 16 of de buitengewone machtiging in 
art. 26' cler Jachtwet vermeld. - He,t niet 
aanwezig zijn dier uitzondering behoeft dus 
niet in de dagvaa,rding te worden vermeld. 

14 Oct. 
_Kamers van Arbeid. Wet tot beperking van 

papierverbruik en nad.ere regeling van het in 
werking treden van algemeene maatregelen 
van bestuur. S. 499. 26 Juli. 

-, Wet houdende nadere bijzond,er,i maatre
gelen ten opzichte van de Kamers van arbeid. 

· met het oog op de tegenwoordige buitenge-
wone omstandigh~den. S. 788. · 7 Dec. 

Kanaien. Zie Scheep?Jaart. 
Kanselarijleges. Wet houdende regeling der 

kanselarijrechten, te heffen op -de Neder
land~che diploma.t_ieke en consulaire posten. 

· S. 376. 17 Juni. 
603. 22 Nov. 

Kerkelijke Zaken . . Anes~ van den H. ·R. 

Veroord.eeling van eischer in cassa,tie -tot be
taling van het bed.rag waarvoor hij door het 
College van Kerk;voogden der Ned. Herv. 

, Gemeente is geplaatst op het kohier- .van' den. 
hoofdelijken omslag. Lidmaatschap. - Ver
werping van het tegen die. veroordeeling ge
richte cassa_tieberoep op grand dat het mid
del zich richt tegen een beslissing, die zooals 
zij in <;!at niiddel wordt _bestreden - in het 
beroepen vonnis niet is te vinden. - Alleen 
de Rechtbank was bevoegd om vast te stellen 
wat het aan haar oordeel onderworpen vonnis 
des Kantonrechters inhield. ·w·aar reeds de 
rechtbank uitmaakte, dat van de aan den 
Kal\tonrechtl'lr aangewreven" onjuiste: op- _ 
vatting van de gevoerde verdediging nit zijn 
vonnis ni_et blijkt, moet oak thans aan •het 
desbetreffend cassatiemiddel feitelijken grand
slag word.en ontzegd. - Een artikel nit .A.lg. 
Regl. op het beheer der kerkelijke goeder~n 
en fondsen van de Herv. Gemeenterr in 
_Nederland en het toezicht daarop, is niet 
een wet of wettelijke verordening, . ,vier 
schending in cassatie met v~·ncht ,kan word.en 
beweerd. 14 Juni. 

- Arrest van den H. R. '---- Onjuist is de 
opvatting, dat alleen die processies zijn toe
gelaten, welke reeds in 1848 werden gehou
den. - Art. 170 Grondwet toch spreekt 
niet van bepaalde optochten, doch heeft in. 
zijn 2° lid een bepaald.e wijze van godsdienst
oefening op het oog, nl. die 'bniteri de ge
bouwen. Het spreekt dan oak niet van 
godsdienstoefeningen, die zijn toegelaten, 
maar van de godsdienstoefening, waar 
zij- is toegelaten, - Deze opvatting vindt 
steun in de geschiedenis van het art., waaruit 
blijkt, cl.at men niet het oog kan hebben 
op. naar tijd en anders cl.an voor wat de'ge-· 
meenten betre~ - naar plaats bepaalde 
plechtigheden. 29 Nov. 

- Arrest van den H. R. - Element van de 
in artt. 6 en 9 der wet op de kerkgenoot
schappen omschreven strafbare feiten is, 
dat de openbare godsdienstoefening ge
schiedt op een andere plaats dan waar art.-
170 2• -lid Grondwet dit toelaat. Ten on-

. rechte heeft het Hof het tegendeel aangeno
men. - Art. 170, 2e_lid 'Grondwet geeft te 
kennen, dat, t. a. v. de openbare godsdienst
oefening bniten gebonweµ en besloten plaat
sen, op den voorgrond staat hand.having va:n 
den bestaanden toestand, welke- feitelijk 
- zij het dan wellicht ook-niet wettelijk -
er een was van onvrjjheid, terwijl de ,plaat
sen, waar die godsdienstoefening geoorloofd 
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zonde ·zijn,- zouden moeten worden gekend 
,uit het geheel der bij de totstandkoming 
. der Grondwet ·van 1848 bestaande voor-
schriften. - Van die wetten en reglementen 

· is ten deze slechts ter zake dienende het 
K. B. van 23 April 1822. · Krachtens dit 
voorschrift was dus te Beugen openbare 
godsdienstoefening buit<:Jn gebouwen en be
•sloten plaatsen slechts geoorloofd, indien 
zulks bij de uitvaardiging der Grondwet van 
'1848· daar gebruikelijk was. - Het Hof had 
niet· mogen· verzuin1en; omtrent het op dit 
punt · tela'stegelegde een , onderzoek in te 
stellen, __:. Cone!, 0. :M. : Art. 170, 2e lid 
Grondwet dient uitsluitend naar zijn inhoud 
en niet naar de daarvan afwijkende bedoeling 
te worden uitgelegd. Wat niet ·•wettig is· 
verboden, blijft toegelaten: Art. 193 Grond-

. w'et · 1815. Het K. B. van 23 April 1822, 
mist rechtskracht. Wet van ·18 Germinal 
an X .. Er bestaan geen- wetten of wettige 
reglementen, die · omtrent de toelating der 
openbare godsdienstoefening iets bepalen. 
Bek!. m9et worden ontslagen van rechtsver
volging. 29 Nov. 

Kiesrecht. Besluit houdende beslissing dat, 
wanneer een aanvankelijk. in. on tvangst ge
n~men, in strijd met art.· 52 (40 nieuw) der 
Kieswet ingeleverde· opgaaf gevolgd is door 

·eeri. behoorlijk onderteekende opgaaf v66r 
het verstrijken ·van den claarvoor in de 
Kieswet gestelden termijn; moet de in dez'e 
laatste opgaaf genoemde candidaat in de. 
stemming worden betrokken. 18 Jan. 

- Beslu.it tot het verleenen van ontheffing 
van het gebruik v·an koper, voorgeschreyen 
in artikel 11, tweede lid, van het :k. B. van 
12 December 1917 (StbL n'0 • 692). 

S. 232. 6 April. 
- Besluit tot het verleenen van rontheffing 

van het_ gebruik van koper, voorgeschreven 
-in art. 11 en.tot bepaling,van.den termijn be
doeld in art. 12a van het K. B. van ~2 ·De
·cem ber 1917, S. 692, gewijzigd bij K. B. van 
1 Mei 1918 (Stbl. ,n°. 279). , S. 286. 8 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche .Zaken aan de Ged. Staten der provin
cien. betreffende uitvoering van de Kies-

. wet. '· 27 A priL 
~ Besluit tot wijziging van artikel 11 van het 

K, B. van 12 December 1917, S. 692, strek
kende tot uitvoering van.artikelen der Kies
-wet, der Provinciale wet en der Gemeente
wet. . S. 279. · 1 Mei, 

- Arrest vall' den1 H. R. - Volgens art. 16 
, -der Kieswet (tekst en nummering:1917) wordt 

de termijn van hoogei- beroep gerekend van 
den dag der. in art. 14 bedoelde openbare 
kennisgeving, - Wei is bij dat art, gelijktij
dige ,,mededeeling" voorgeschreven, doch het 
verzuim van de naleving dier .verplichting 
kan op het begin van den termijn geen in~ 
vloed hebben. · 17 Mei. 

•- Missive van den l\fini_ster van Binnen
landsche Zaken aan de Ged. Staten der pro
,·incien betreffende inrichting van het stem
-biljet. 17 Mei. 

- Arrest :van den H. R. - Waar het hier, 
betreft een niet door den fader erkend na
tuurlijk kind, in 1890 geboren nit een Neder
land~che vrouw, kan voor het bezit van· het 
Nederlanderschap, ·met. betrekking tot de 
uitoefening van het kiesrecht alleen be
slissend zijn de beteekenis van art. 2, 2• lid 
der ,vet van 1850. - Volgens die bepaling 
wordt niet meer vereischt dan.dat het niet 
door den vader erkend natuurlijk kind zij 
geboren uit 

1
een Nederlandsche vrouw,_ -

Op art. 335 B: W. kan voor een andere op- · 
vatting geen beroep worden gedaan. 

Kikvorschen. Zie : Landbouw. 
Kinderarbeid. Zie : Arbeidswet. 

24 Mei~ 

Kinderwetten. Besluit tot nadere aanvulling 
en w1Jz1gmg van den _algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld bij de artikelen 3 en 2i 
der wet van 12 Februari 1901, .S. 64, vast
gesteld bij het K. B. vaii 15 Juni 1905 
(Stbl. n°. 209). (Betreffende de kinderwet
geving.) S. 431. 22 Juni. 

Koophandel. Besluit tot nadere w1Jz1gmg 
van· het _K, B. van 3 Jariua-ri 1898, S. 1, ge
wijzigd bij K. B, van 17 Augustus 1911, 
S. 282, houdend~ voorschriften ter uitvoering 
van de artikelen 748 en 755 ·van het Wet
boek van Koophandel,' zooals deze luiden in
gevolge de wet van 2 Mei 1897 (StbL n°. 140). 

· S. 1. 4 Jan. 
- Vi1et tot instelling van een hanc1els-

register. S. 493. 2/l .fuli. 
Krank~inn.igen . . -B('sluit houdende nadere w~j

ziging van het IC B. van 16 September 1895, 
S. 161, -waarbij aan het Bestuur der gemeente 
Leiden vergunnin~ is verleend op het Iand
goed ,,Endegeest", te Oeg8tgeest, een ge
sticht voor krankzinnigen op te richten. 

. s. 103. 24- Jan. 
~ Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 23 November 1906, S. 289, waarbij aan 
de Vereeniging· ,,Centraal Israelietisch Krank
zinnigengesticht in Nederland", gevestigd te 
Amsterdam, vergunning is verleend op een 
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ten-ein in de gemeente ~\peldoorn een ge
sticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 117. 20 Fehr. 
·- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 23 November 1906, s.· 289, waarbij aan 
de Vereeniging ,,Centraal Tsraelietisch-luank
zinnigengesticht in Nederland", gevestigd te 
Amsterdam, vergunning is verleend op een 

·terrein in de- gemeente Apeldoorn een 'ge
sticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 23ii. · 10 April. 
' - .Besluit tot verhooging van de verpleeg

gelden in de -.Rijkskrankzinnigengest,ichten 
te Woensel, te Medemblik en te Grave. 

s. 291: lfl i'iei. 
- Besluit houclende nadere wijziging van bet 

K. B.· van 13 Januari 1892, S. 22; ,vaarbij 
aan. de Vereeniging tot Christelijke verzc:n-: 
gjng van krankzinnigen in Nederland,· ge
vestigd te Utrecht, ·vergunning is verleerid 
op het landgoed Bloemendaal, te Loos' 
duinen, een gesticht voor krankzinnigen op 
te ricbten. S. 4:12. _24 Juni. 

,- Besluit houdende nadere wijziging van-het 
K. B. van 18 September 1906, S. 244, waar~ij 
aan de Vereeniging tot Christ-elijke verzorging 
van krankzimiigen i11 Nederland, gevestigd 
te Utrecht, vergunnfog· is verleend op ·een 
terrein i:n de gemee:nten Doorwerth en Ren
kum een gesticht voor krankzinnigen op te 
richten. · S. 508. 5 Aug. 

- Besluit houdende· nadere wijziging van het 
K. B. van 2 Juli 1894, S. 89, ,vaarbij· aan de 
Vereeniging tot Uhristelijke verzorging van 
krankzinnigen in Nederland, gevestigd te 
Utrecht, ve;gunning is verleend te Zuidlaren 
een gesticht voor krankzinnigen op te rich ten. 

- S. 509. 5 Aug. 
- Besluit houdende nadere wijziging van het 

K. B. van •22 Maart 1904, S, 65, waarbij aan 
het Bestuur der-provincie Noordholland ver
gunning is verleend op een terrein in de ge
meen te Castricum, een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 519. .14 Aug. 

- Besluit tot wijziging ,;an het K. B. van 
17 December 1917, S. 720; houdende reor
ganisatie van het krankzinnigengesticht 
,,Brinkgreven" in de gemeenten Deventer en 
Diepenveen. S. ·526. 23 Aug. 

- Besluit hoiidende nadere wijziging van 
K. B. van 9 October 1885, S. 184, tot be
paling van het maximum. der/ verpleegden 
en het minimum van· geneeskn~digen voor 
het· ·krankzinnigengesticht te, Rosmalen. 

S. 587. 12 Nov, 
Besluit houclende reorganisatie van het 

Provinciaal Ziekenhuis •nabij Sandpoort. 
S. 7·71. 2 Dec. 

Landarbeiderswet. ,vet to·t verkrijging door 
landa:rbeiders van land met•woning in .eigen

. dom of van los land in pacht. S, 259 .. 20 :April. 
Inwerkingtreden. S. 586. 8 Nov. 

- Besluit tot uitvoering van de artikelen 6, 
7 en 8 der Landarbeiderswet (wet· van 20 
April 1918, Stbl. n°. 259). S. 589 .. 14 Nov. 

- Zie ook : Scheurwet. · 
Landbouw. J\iissive van den Minister van 

Landbouw, Nijverheid • en Handel aan. de 
Commissarissen der Koningin in d·e provin
cien, betreffende nitvoering . van de Mollen
eii' Kikvorschenwet. 1 J\faart. 

- Wet houdende bepalingen tot , wering en 
bestrijding van ziekten van aar~dappelen. 

S, 309, l Juni. 
- Besluit houdende bepalingen betreffende de 

, schadevergoeding te verleenen aan eigenaren 
van onschadelijk gemaakte aardappelen en 
aan eigena.ren of gebruikers van besmet ver
klaarcle perceelen. S. 805. 19. Dec. 

- Zie ook: Onderwijs, (Hooyer) 
Landrneters. Besluit houdencle regeling van 

de opleiding van landmeters. S: 548. 16 Sept. 
- Besluit · ho\1dende voorwaarden voor' be

noembaarheicl tot en opleiding voor de l}e
trekking van adspirant landmeter van het 
kadaster. · S. 573. 23 Oct. 

;i:.andsdrukkerij. Besluit tot vaststelling van 
bepalingen nopens de verkrijgbaarstelling 
van drubverken, welke door de Algemeerie 
Lanclsdrukkerij worden · uitgegeven. 

S. 546, 9 Sept. 
Landstorrn. Wet tot tijdelijke.verhooging. van 

het maximum der vergoeding wegens kost
winnerschap ,;an dienstplichtigen. 

S. 174. ·25 Maart. 
- ,vet betreffemle nadere uitbreicling van den 

landstorm. S. 257 .. 20 April. 
- Wet tot verlenging van. den du~r ,,an. den 

clienstplicht bij c\en landstorm. 
· S. 412. 18 Jnni. 

- Zie ook: 111.ilitie. (Nationale). 
Landweer. Besluit houdende aanvul!ing van 

het Landweer-Besluit I, K. B .. van 3, cl uni 
1913, S. 202, gewijzigc\ bij Besluit ;an 1 
Nov 1913, Stbl. n°. 404. S: ll0. 8 ·.Febr. 

- Wet tot tijdelijke verhooging van het maxi: 
mum der vergoeding wegens kostwinner
schap van clienstplichtigen. 

S. 174. 25 Maart. 
--'- vVet tot het !anger in d1enst houden .. van 

die.nstplichtigen b~j cie landweer. 
S. 413, .,18 · Juni. 

/ 
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--'- Besluit betreffende militie, of landweer
plichtige vrijwilligers bjj hetkorps mariniers. 

S. 448. 12 Juli. 
--"-.. \Vet· tot beperking van papierverbruik, en 

nad,ere regeling vaii het in .werking treden 
· van algemeene maatregelen van bestuur.· 

S. 499. 26 Juli. 
- Zie oak: 1vlilitie. (Nationale). 
Leerplicht. Arrest van den·H. R. - Volgens 

,art. 3, 3e lid Leerplichtwet eindigt de ~ver
plichting, vermeld in het 1 e lid, ind_ien · het 
kind de klasse heeft doorloo;pen, waarin het 

·hij ·,hE;t bereiken van den 13-jarigen leeftijd 
,vas geplaatst. Blijkens deze bewoordingen 

•. en meer bepaaldelijk van de woorden ,,was 
· geplaatse', moet. het . tijdstip, waarop de 
.woorden ,,heeft doorlooperi" wijzen, op dat 
van. het bereiken van den 13-jarigen leeftijd 

· zijn gernlgd. -. (Cone!. 0. M. : De Kanton-
rechter heeft niet behoorlijk beslist over' het 

· bewezene of niet bewezene ·van het telaste
•gelegde, doordien, hij, als zijn oordeel uit
sprekende dat het kind niet leerplichtig was, 

'niettemin besiiste,' dat al het telastegelegde, 
dus ook de leerplichtigheid, van, het kind was 
bewezen.) 

22 April. 
Loodswezen. Besluit tot ,vijziging van de 

regeling der betaalbaarstelling van de pen
. sioenen bedoeld bjj artikel 34 der loads-pen-

. sioenwet. Hl05. S. 11 I. 9 Fehr. 
Mii.'rgarine. · Zie : Boterha11dcl. 
Meststoffen. Wet tot bekrachtiging van een 

door den f;taat gesloten oyereenkomst in zake 
· de· bereiding van stikstofhoudende mest
stoffen in Nederland, met steun der Ree 
geering. · S. 428. 18 Juni. 

Militaire Zaken. Besluit waarbjj, met wijziging · 
van het K. B. van 8 April 1886, S. 48, wordt 
bepaald, · dat h,et fort Kraijenhoff geen ves
tingwerk meer zal zijn. S 106. 26 Jan. 

- · Wet tot bestendiging van ·den Sta~t van 
Beleg. S .. 140. ·23 Fehr. 

- Idem. Wet tot bestendiging van den Staat 
van Beleg. S. 141. 23 Fehr. 

- Idem tot bestendiging van, den Staat van 
Beleg. S. 142. 2:l Fehr. 

- Besluit tot aanvulJipg van het - bij de 
K. B. van 8 Januari 1908, S. 9, en yan• 15 · 

, April 1915, S. 185, gewijzigd - K. B. van 
12 · September ·1905, S. 268, houdende vast
stelling van regelen, met inachtnJming waar

: van militieplichtigen kunnen warden toege
•laten tot de vrijwillige Yerbintenis, bedoeld 
bij art. 1 punt Id, der ,vet van 6 Juni 1905 
•(Staatsblad n°. 177). S. ] 56. 2 Maart. 

-•Wet tot wijziging en aanvulling van de wet 
van 21 Juli 1890, S. 126, tot regeling van het 
militair onderwijs bij de Landmacht, voor 
zoover daarbij de opleiding voor den officiers
rang en de hoogere vorming van den officier 
zijn betrokken, zooals die wet laatstelijk is 
aangevuld bij de wet van 15 Jan. 1916 (Stbl. 
n°. 31). : S. 175. 25 Maart. 

- Besluit houdende vaststelling van een regle-
11!-ent op het gerieeskundig onderzoek om
trent de geschiktheid voor den krijgsdienst. 

S. 209. 25 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van nieuwe bepa

lingen omtrent het genot tijdens den duur der 
buitengewone omstandigheden van burger
lijke bezoldiging door burgedijke ambtenaren 
en andere doorloopend df voor een bepaald 
werk in 's Rijks dienst werkzame personen, 
die krachtens de wet of .vrijwillige overeen
komst tot militairen dienst gehouden zijn . 

. S. 222. 27 Maart. 
-..,. Arrest van .den H. R. - Art. 12 van, de 

onderhavige verordening van het mi!. gezag 
luidende : , ,,Het ~Iii. G·ezag zal aan koop
l~eden, winkeliers en neringdoenden, van wie 
hij vermoedt,. dat zij ten uitvoer verbocl,en 
goederen afleveren met bestemming naa.r 
het buitenland, _uitslag van die goederen uit 
hunne panden . verbieden" behelst niets 

.. - anders dan een mededeeling of bedreiging ; 
de wettigheid van een verbod tot uitslag lrnn 
nooit gegrond zijn op het enkele feit dat hij, 
die dat verbod geeft, tevoren heeft medege
deeld, dat hij in zekere· gevallen tot het nemen 
van zoodanige maatregelen zal overgaan. -· 
Derhalve k:an de rechtmatigheid van het 
verbod Jl.Ooit hierop ,word en gegrond, .dat dit 
zou steunen op genoemd art. 12 · en deze be
paling door· het mil. gezag zou zijn vastge
steld binnen den kring van zijne bevoegd
heid. - Echter, oak al ·vat men art. ] 2 anders 
op - nl. als een regeling, waarbij het 'mil. 
gezag zich de daarb.ij bedoelde bevoegdheid 
toekent - dan nog moet het ca.ssatieberoep 
warden verworpen omdat bet Hof al~dan 
terecht de onverbindbaarheid van dat art. 
heeft aangenomen. - In art. 22 der Oorlogs
wet vindt genoemde l)epaling niet ha.re recht
vaardiging, daar de rijkswetgever bij de wet 
van 3 Augustus 1914, S. 344, het onderwerp 
van den uitvoer van ten uitvoer verboden 
goederen in zijn-vollen omvang·heeft geregelil 
en die wet een dergelijk verbod als in genoe1nd 
art. 12 vervat niet kent. Ue bedoelde rege
ling treedt niet alleen in hetgeen van alge
meen rijksbelang is, maar oak in strijd met de 
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wet. - Ook a:rt. 35 der Oorlogswet geeft aan· 
de verordenW:g~ geen wettigen grofi:dslag. 
W'el kan een verll()d tot wegvoeren uit een in 
sta11t van beleg -verklaard gebied van ten 
uitvoer uit het- Rijk verboden goederen op 
dat, ar·tikel gegrond zijn, ma11r genoe_md art. 
12· gaat veel verder, daar het den uitslag ver
biedt onverschillig waarheen die uitgeslagen 
goederen moeten warden ver,oerd. - De 
daad van het i\lil. Gezag (\fen Staat), die noch 
in art. 22, noeh in art. 35 der Oqrlogsw{'.'t, 
noch in eenige andere wettelijke· bepaling 
steun vindt, is derhalve onrechtmatig. , 

. 5 April. 
- "\Vet houdende nadere vocirzieningen ten 

aanzien van personen tot de kr\jgsmacht be
hoorende, aan wie langdurige verloven zijn 
verleend, doch die onder 'de bestaamle wett~n 
onderworpen blijven aan het militaire stra.f
tuchtrecht·. S. 2q4. 20 April. 

- Wet hom!,ende nadere voorzieningen aim
gaande de toepassing van· de voorwaarde
lijke veroorcleeli:ng door den militairen rech-. 
. ter. ' S. 25:3. 20 April. 

- Besluit tot aanvnlling van de Uitvoerings
regeling voorwaardelijke veroordeeling 

S. 280., -1 i\Iei. 
-- Wet betreffende toepassing van de ;,Bevor

deringswet voor de ·zeemacht 1902" ·op per
sonen, die bij de zeemacht in dienst tredeh 
als officicier-vlieger. S. '401. 17 'Juni. 

- \Vet houdende wijziging d,er wet van 20 Juni 
1913, S. 292, tot aanvulling van art. 143 der 
Regtspleging bij de LandriJ.agt, van de Pro
:visioneele Instructie voor het Hoog i\filitair 
Geregtshof, en nadere voorzieningen betref
fende de jaarwedden van de leden der. n1ili
tair-rechterlijke macht. ' S. 408. 17 Juni. 

- Wet houdende eenige voorzieningen hetref
fende den: rechtstoestand van hier te lande 
geinterneerde kr\jgsgevangenen.- van eene 
huitenlandsche rirogendheid: S. 409. 17- Juni. 

- Besluit houdende regelen betreffende het -bij 
de wet van 20 April 1918, S. 257, bedoelde 
onderzoek en nader onderzoek omtrent ge
schiktheid ,·oor den krijgsdienst -.,a:n perso
nen, die voor dien dienst ongeschikt zijn-ver-· 
klaard. S. 429. 20 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het gewijzigde K. B. 
van 21 April 1908, S. 118, nopens de cursussen 
hij bet w11pen der infanterie. 

S. 437. 29 Juni. 
- "\Vet tot beperking van' papierverbruil,, en 

nadere regeling van het in werking treden 
van algemeene maatregelen ,-an bestunr. 

S. 499. 2G Juli. 

- Besluit waarbij met wijr.iging van het -IC B. 
van 9 Januari 1913, S. 10 wordt bepaald, dat 
het fort bij het N iemce Meer geen vesting::. -
werk meer zal zijn S. 545. 7-Sept. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende 
de beoordeeling van de officieren bij de Land-. 
macht, in tijd van oorlogsgevaar na mobi
lisatie van de, ·Landmacht, alsmede tijdens 
uitgebroken krijg. S. 576. 24 Oct. 
~ Wet tot wijziging van de· wet van 23 :Mei 

1899, S. 128, houdende bepalingen ter ult
voering van artikel 187 der Grondwet, ge
wijzigcl bij d·e wet van 31 December 1909, S. 
469). (Staat van _oorlog en van beleg.) 

S. 604. 22 Nov. 
- Besluit waarbij, met wijziging van het K. B. 

van 28 April 1887, S. 85; wordt bepaald, dat 
de posten aan het IJ bij Durgerdmn en°bij den 
Sch,:nkelhoek geen' vestingwerken meer zullen 
z1J11. S. 640. 23 Nov. 

- Besluit houdende aanvulling van de be
palingen nopens de opleiding enz. van inge
lijfden hij de militie tot den officiersrang. 

s·. 838. 31 Dec . 
- Besluit wa,arb\i met· wijziging van het K. B. 

van 9 Januari 1913, S. 10, wordt bepaald, dat 
. de kustbatterijen nommer negen, tien en elf 
met den bedekten weg ei1 de redan tusschen 
die batterijen geen · vestingwerken meer 
zirllen zijn. S. 839. 31 Dec .. 

Zie ook : Bevolkingsregi_ster 
Indie (Nederl.) 

. Militie (Nationale). 
Pe1Mioenen. 

Militair Onderwijs. Besluit tot w1Jz1g1ng van 
· het _Reglement voor deri .Hoofdonrsus 

S. 285. 7 Mei. 
- Beeluit tot wijziging van het Reglement voor 

de Cadettenschool. .· S. 305. 1 Juni. 
Militie. (Nationale) Besluit betreffende ver-. 

hooging der sterkte van de lichting der zee
mili~ie van 1918. S. 84. 16 •Jan. 

- Beslnit houdende beslissing dat aan -hem, 
die op 21 :i\faart in het genot was van uitstel 
van eerste oefening en dus op dien datum niet' 
tevens wettelijk bestemd kan zijn ter inlij¥ing, 
geen reden tot vr\jstelling wegens broeder
dienst kan ontleend warden. 23 Jan.· 

- Wet tot tijdelijke verhooging van het ·maxi
mum der vergoeding wegens kostwinner- , 
schap van, dienstplichtigen. · 

S. 174. 25 :i\faart. 
- Wet houdende b~jzondere -maatregelen met 

betrekking tot de lichting 1919 . 
. ' S. 256. 20 April. 

- Besluit houdencle hijzondere- maatregelen 
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1!1-et. betrekking tot de Iichting der militie 

. van 1919. S. 258. 2() April. 
:c.';- Besluit betreffende de sterkte van de Iichting 
, , der zeemilitie van 1919. S. 294. 18 Mei. 
- Wet ·tot het -lan'ger in dienst houden van in-

gelijfden bij de militia S. 416. 18 Juni. 
· - Missive van den Minister van Oorlog be

treffende vergoeding wegens kostwinner
schap. 3 Juli. 

- Besluit betreffende militie- of landweer
plichtige vrijwilligers bij het korps mariniers. 

1 

S. 448. 12 Juli. 
. - Wet tot beperking ·,an papierverbruik, en 

na<lere regeling van het in werking t_;eden 
van algemeene maatregelen van bestuur. 

S. 499. 26 Juli. 
- Z\e ook: 1lfilitaire Zaken. 
.Ministerieele Departementen ·van Algemeen 

Bestuur. Besluit tot naclere wijziging van 
het K. B. van 13 Mei 191:l, S. 18C, houdende 
vaststelling van bepalingen omtrent de in
richting· van het Departement van Kolonieh. 

s. 459. 19 Juli. 
-. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 28 April 1913, S. 144, houdende vast-· 
stelling van · bepalingen omtrent de inrich
ting van het Departement van Justitie. 

' 
. S. 534. 26 Aug. 

- Besluit tot instellirig van Depa1tementen 
van .Algemeen Bestuur die clen naani· zullen 
dragen van· Ministerie van Onderw:ijs, Kun
sten en WetenschapiJen eu van Ministerie 
van .hl,eid.. S. 551. 25 S•0 pt. 

- Besluit houdende wijziging van de bepa
lingen betreffende den Geneeskundigen Raad 
van het Departeme~t van Kolonien .. 

S·. 560. 11 Oct. 
Mollen. · Zie : Landbouw. 
Monumenten. :Missive ,-an den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Coin:m.issarissen 
der Koningin in de provincien, betreffende 
Rijkscommissie voor de· monumentenzorg·. 

16 Mei. 
- Missive .van den Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen aan de G_ede
puteercfe Staten in de provincieri betreffende 
bouwverordeningen. 1 Oct . 

.Moter- en rijwielen. Besluit ,tot na\Jere wijzi
ging van het Motor- en Rijwielreglement. 

S. 563. 15 Oct. 
- Besluit tot plaatsing in het Staatsblad van 

. den tekst van het bij K. B. van 6 November 
1905, S. 294 vastgestelde Motor- en Rijwiel
reglement, zooals dat laatstelijk werd · ge
wijzigd bij· K. B. van 15 Oc~·ober-1918 (Staats
blad no. 563): S. 834. 24 Dec. 

Muritwezen'. Wet tot vaststelling van bepa
lingen in het belang van den omloop v:i,n 
's Rijks munten. S. 14. 12 Jan. 

- Besluit tot wijziging van artikel 2 van het ' 
K. B. van 12 Januari 1916, S. 14, houdende 
vaststelling van regelen ten aanzien van de 
bezoldiging v.an het vaste werklieden-per
soneel van 's Rijks J\iunt. S. 109. 8 'Febr. 

- Besluit houdende vaststelling van regelen 
ten aanzien van de bezoldiging van het vaste 
werkliedenpersoneel van 's Rijks -Munt. 

S. 641. 23 Nov . 
Mijnen: Wet tot tijdelijke ontginning van 

bruinkolen zonder concessie. 
S. 168. 23 l\faart. 

_.:... Zie ook: lndie (Nederl.) 
N aturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 

,an: 
Abenatar. :iii. da Silva. s. 75_. 16 Jan. 
Amshoff. M.A. wed. G. Assink. 48. 14 Jan. 
Barnstein. i\l. ·214. 25 i\faart. 
Baruch. J. 206. 25 :Maart. 
Basten. P. c. 193. 25 i\faart. 
Bauer. F. \.Y. L. 88. 17 Jan. 
Beckers. J. w. 189. 25 Maart. 
Becks. A. 700. 27 No,. 
Berg. J. E. van '523_ 23 Nov. 
Berlag:e. K. H. 636. 23 J'\ov . 
Bernhard. A. i\L to 65. 16 Jan. 
Bissac. H. L. J. 45. 14 Jan. 
Brandt. C. D. F. 768. 27 Nov. 
Brennan. B. 761. '27 Nov. 
Brunklaus. B; H. 26. 14 ,Jan. 
Buch. W. 82. 16 Jan. 
Builes. G. L. 44. H Jan. 
·Busch. }'. D. A. ' , 650. 26 Nov. 
Cals. 1\1. A. 36. 14 Jan". 
Cohen. E. 87. 17 Jan. 
Cohen. H.· 638. 23 Nov. 
Cohen. L. D. 659. 26 Nov. 
Cohen. R. 55. 14 Jan. 
Croone~berg. ?,[. H. 39. 14 Jan. 

I 

~3 Nov. Dautzenberg. A. M. 619. 
Dautzenberg. M. C. 711. 27 Nov.· 
:Petermeijer. F. A. J. · 628. 23 Nov. 
Deumens. J. ·H. 67. 16 Jan. 
Dexters. H. J. L. 29. 14 Jan. 
Dieckmann. J: H. R. 208. 25 J\faart. 
Diederen. 'J. H. 34. 14 Jan. 
Dieteren. J. 70. 16 Jan. 
Drees. Th. E. 701. 27 Nov. 
Diienk. Th. F. 194. 25 Maart . 
Dumont. F. 717. 27 Nov. 
Elzas. Ph. ,43_ 14 Jan. 
Erstfeld. Alex. 694. 27 Nov. 
Fe~jen. H. 706. 27 Nov.· 

.,_ 



Fou_vielle. S. C. E. 
Frankfu,rther. M. 
Frankfurther. S. 
·Frehe·. J. L .. 
·F,eund. l\L H. 
Garenfeld. A. W. 
Gerll-rds. P. J. H. 
Gielen. W. J. 
Gitsels.· E. 
Gloe. 0. ;o. 
Giibbels. L. J. 
Gorissen. A. ··~L E. 
Gorissen. M. E. H. 
Groot. NL de 
Griinning. B. H. 
Haas. D. de· 
Haren. H. E. v. 
H.artogs. E. A. 
Haubrich. A. 
H~ubrich. P. J. 
Heiermann. C. H. A. 
Heiligers. '\V. J. 
Heitling. H. J. 
Hessell~.· G. H. 0. de 
_Herpers. i\I. ' 
Hopster. H .. J. 
Hiib.ben. H. D.' 
Huf. J. 
Hupp_ermann. J. J. H. 
Jansen. A, 
. Jan.sen. J. A. A. C.·. 
Jansen. J. Th. 
Jansen. P. 
Je~onimu~. C. C. 
Jonas. J. M. A. P. 
Joosten. 'r. J. 

·Kahn. A. 
Kappelmann. E. A. 
Kaufman. J .. 

·Kavp, K. 
Kerstholt. W:. 
Klausmeijer. p. H. 
K!iickers. H .. S. 
Koehnen. E. 
K_oenig. A. W. L. 
Koenig. i\'L L. H. A. A. 
Kohl. J. J. P. 
K,iihler. F. B. 
Kii/1ler. H. W. 
Kiinshoff. F. G. 
Kiipr,en. P. W, H. 
l(rause. G. 4,. ,0. 
Krimpenfort. f!:. 
Kiihn. F: C. 
Kuipers. H. A. 
Kuntze. C. Th. vV. H. 

1s. 191. 25 i\Iaart. 
30. 14 Jan. 
27. l:,lc Jan. 
93. 17 Jan. 

763. 27 Nov. 
195. 25 l\iaart. 

59. 16 Jan. 
207. 25 i\faart. 

37. 14 Jan. 
SO. ·16 Jan. 
31. 14 Jan. 

639. 23 Nov. 
629. 23 Nov. 

91. 17 Jan. 
622. 23 -Nov. 
643. 26 Nov. 

90. 17 Ja,n. 
760. 27 Nov.· 
642. 26 Nov. 
755. 27 Nov. 

77. 16 Jan. 
68. 16 Jan. 
78. 16 Jan. 

Kiihn. F. C 
Kµipers. H. A. 
K.untze: C. Th. W. H. 
_:({iisters. F. W. 
Laack. W. S. 
Laufersweiler. J. 
Lavalle. :a. J. 
Lavalle. M. J'. 
_Le_e1n\'.en. Mr. J. A. S. ,. 
_Lenders. H. H. 
Lengs. C. P. 
Lengs. H. K. L. 
Levie. J. S. 
Lewin. G. 
Linde. E. A. L. va.n der 

· Linders.· G. lVI. 
Linders. J. 1\1. 
_Lohbeck. L. P. F. A. 111. 
Liischen. W. 
Liittger. A. F. G. 
Maes. E. J. de 
Mahn. M. H. J. 
Martin. M. 

714-. 
625. 
703. 
217. 
715. 
196. 

27 Nov. 
23 Nov. 
27 Nov. 
25 Ma.art. 
27 Nov. 

I Mentz. H. 
. [,Mertens. H. J. 

Meuffels. J. E. E. 
Meulenberg. G. 
J\Ieurs. J. C. W. 

63. 
740. 
72. 
73. 

·216. 
213. 
197. 
748·. 

25 j\faart. 
16 Jan. 
27 Nov. 

16 J~n. 
16 Jan. 
25 Ma.art. 
25 Ma.art. 
25 Ma.art. 
27 .Nov. 

692. 26 Nov. 
219. 25 Ma.art 

713. 27 Nov. 
621. 23 Nov. 
645. 26 No\". 

41. 14 Jan,. 
32. 1_4 Jan. 

198. 25 l\Iaart. 
220. 25 :i\I~art. 

Sl.. 16 Jan. 
4fl. 14 Jan. 
46. 14 Jan. 
28. 14 Jan. 

92. 17 Jan. 
754. 27 Nov. 
652. 26 Nov. 
633. 23 Nov. 
192; 25 Maart. 
79. 16 Jan. 

l\Ieijer .. J. 
Meijer. T. 
Meijer. T. C. 
Meijers. L. H. 
Mocking. J. H. 
Millier. H. A. 
Miiller. K. F. l\L 
_Nauta. H .. J. 
Nessel. R. C. A. F. J. 
Neumeijer. M. R. 
Niethen. P. C. 
Niethen. W. 
Nie1·elstein. N. J. 
0nderwaater._ J. H. B. J. 
_0p.derwaater. J. J. H. W. 
P~nners. K. M. J. 
Peters. G. P. G. 
Pet~rs. H. W. / 
Pl_eunis. H. C. P. J. 
Pop. J. J. · 
·Pr0est. J. H. 
Pijls. P. J. 
Rabbers. B. G. H. 
Reimmann. 0. F. 
Remij. G. W, 
Remij. Th. 
Reyers. H. H. 
Ritterbex. W, 

S. 63;! 23 Nov. 
192. 25 i\faart. 

79 .. 16 Jan. 
(i6. 16 Jan. 

,. 'i53: 27. Nov. 
199, ,25 j\{aart. 

54. 14 Jan. 
52. 14, Jan. 
64. l!l Ja~. 
51. 14 Jan. 

646 .. 26 No,·. 
647. 26 No\,. 
752. 27 Nov. 
710. 27 Nov. 
661. 26 Nciv. 
697. 27 Nov. 
696. 27 Nov. 
655. 26 Nov. 
218. 25 Maart. 
630. 2;l No'v. 

98. 17 Jan. 
759. ·27 Nov. 
654. 26 Nov. 
6?5. 23 Nov. 
620. 23 Nov . 
210. 2ii Maart. 

74, 16 Jan. 
708. 27 Nov. 
75.6. 27 Nov. 

· 660. 26 Nov. 
35. 14 Jan . 
38. 14 Jan. 

200. 25 l\faart. 
201. 25 i\faart. 
631. 23 Nov. 
618. 23 Nov. 
751. 27 Nov. 
758. _27 Nov. 

97. 17 Jan. 
212. 25 i\Iaart. 
705. 27 Noy .. 

57 16 Jan. 
58. 16 Jan. 

~04. 25. i\faart. 
85. 17 ,Tan. 

657. 2,6 Noy. 
;215. 25 i\faart. 
712. 27 Nov. 
205. 25 i\Iaart. 
644. 26 Nov. 
624. 23 Nov; • 
699. 27 Nov. 
664. 27 N.ov. 
633. ~7 NOY. 

-769. 27 NOL 

637. 23 Nov. 
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1{oer. ,J. B. E. 
. Rohde. F. J. J. 
Rohde'. 0. W. H. 

S. 764. · 27 Nov . 
693 .. 26 Nov. 

83. 16. Jan. 
Ros:·H. 61. .16 Jan, 
Rosellen. M. M. H. wed. K. F. Ar:iens. 

S .. 94. 17 Jan. 
Rutgers. A. J. 89. 17 Jan. 
Scheffers. P. , 69. 16.Jan. 
Scheilen. J. 767. 27 Nov. 
Schenk. J. B. 656. 26 ·Nov. 
Scheuvens. H. 702.' 27 Nov. 
Schmr,etz. P. 695. 27 •Nov:, 
Schmidt. W. R. J. L. 766. ,127 Nov. 
Schnitzler. P. J. 719. 27 Nov. 
Schoonbroqdt. G. J. 627. 23 Nov. 
Schophuis. J. H. 716. 27 Nov. 
Schreuders. A. C. wed. P. .'].\ Hauckmann. 

s. 211. 25 ~Iaart. 
Schroot. A. L. 707. 27 Nov. 
Schumacher. W. J. . 50. ·14 Jan . 
Schwarz. :w. 190. 25 l\faart. 
Schwietert.' H. G. 698. 27 Nov., 
Sentges. l!'. w. 60. 16 Jan. 
Severes. J, 709. 27 Nov. 
Sieben. G. 626. ·23 Nov. 
Sierp. J. H. G, 649, 26 Nov. 
Simc;ms. J. A. 202. 25 llfaart. 
Spiero. N. 66. lG ,Jan. 
Sporken. M. J. 62. 16 Jan. 
Stadler. J. lW. 203. 25 l\faart. 
Stenz. P.A. 76. 16 Jan. 
Stevelmanns. J. H. 96. 17 Jan. 
Stiel. F., W. 8G. 17 Jan. 
Stolz. H. 634. 23 Nov. 
Stiive. H. H. 750. 27 Nov. 
Swillens. J.,W. 651. 26 Nov. 
Terschlilsen..- J. Ii. 718. 27 ·Nov. 
Vandeberg. J. H. 95. 17 Jan. 
Vanderbeeck .. J. J. 662. 26 Nov·. 
Yeugen. P. J. H. 53. 14 Jan. 
V.ranken. H. H. 653. 26 Nov. 
Weglau. A. W. 704. 27 Nov. 
Wemi:µers. B. J. . 47. 14 Jan. 
Werlemann. G. M. J. 762. 27 Nov.-
Werner. F. :s. 658. 26 Nov. 
Wessel. J. van 42. 14 Jan. 
Will. A. K.. 765. 20 Nov. 
Winkel. J. G. 648. 26 ~o;. 
Wittenberg. A. H. B. 757. 27 Nov. 
Wolff.· J. C. H. 33. 14 Jan. 
Wolsing. J!'. T. 71. l 6 Jan. 
Woltering. J. ]!'. A. 632. 23 Nov. 
Zegers. Th. . 40. 14 Jan .. 
Nederla.nderschap. Missive van den l\Iinister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de proviricien, be-

treffende Nederlands.che en 'Britschc -natio
naliteit. 22 Juni. 

Notariaat. Wet tot instelling van een centraal 
testamentenregister. S. 124. 23 .Fehr. 

- Besluit tot aanvulling van artikel II van h!lt 
. besluit van 12 Februari 1903, S. 54, houden
,de regelen voor het afn~men :hier te lande 
va-n het zoogenaamd klein-notarisexamen, 

. bedoeld in artt.· 16g tot 16n van het Regle
ment op !iet Notarisa1nbt 'in Nederlandsch
Indie. S. 296. 1:8 Mei. 

- Besiuit tot vaststelling van cen aigemeeneri 
maatregel van bestU:ur,als bedoeld in de ar
tikelen 2 en4 van de 1Vet op het Testamenten
register. S. 434. 27 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van de wet op het 
Testamentenregister. S. 438. 1 Juli. 

Octrooien. Zie : J ndu.sti-i eele en I ntellectueele 
eigendr,m. 

Onderwijs . . (,Hooger) Besluit tot· aanwijzing 
ov.ereenkmnstig art. 157 der Hoogeronder-

' wijswet, van: 1°. de afdeeling gymnasium 
van het Collegie St. :Willebrord te Katwijk 
aa~ den Rijn; 2°. de afdeeling gymnasium 
van het St. Ignatiuscollegie te Amsterda1;n ; 
3°. de afde~ling gymnasium van het Canisius
College te Nijmegen. S. 104. 24 Jan. 

- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig ar
•tiker' 157 der Hoogeronderwijswet van het 
Gereformeerd Gymnasium te Arnhem der 

· Vereeniging _ voor gymnasiaal onderwijs op 
Gereformeerden grondslag te Arnhem: 

S. 105. 24 Jan. 
- Besiuit tqt .aanwijzing, overeenkomstig ar-'-

. tikel ·1 7_0 der Hoogeronderwijswet van de 
Vereeniging ,,Het Ned_erlandsch Lyceum", 
gevestigd te 's-Graveuhage, als bevoegd om 
b1j de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een bij
zonderen leerstoel. te ,·estigen. 

· S. 107. 29 Jan .. 
- Besluit .tot aanwijzing overeenkomstig art. 

157 der Hoogeronderwijswet van het .bjj
z,;nder gymnasium der v·ereeniging. ,.Het 
Amstercl,amsch Lyceum", gevestigd te Am
sterdam. S. 108. 7 Fehr. -

- Be~luit to.t ~aststelling van den dag van in 
werking -treding der wet van 15 December 
1917, S. 700, tot regeling van het hooger 

· Jandbo·uw- en hooger veeartsenijkundig on, · 
derwijs. · S. iz2. 1 l\faart. 

~ Besluit tot vaststelling van e_en reglement 
voor de landbouwhoogeschool. 

S. 153. · 1 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van een reglement_ 
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voor de veeartsenijkundige hoogeschool. 
S. 154. 1 Maart, 

- Besluit tot nad~re wijziging en aantulling 
van het laatstelijk bij K. B. van· 11 Sept. 
1917, _S. 585, gewijzigde K. B. vaii 30 Juni 
1909, S. 208, waarbij worden. aangewezen 
de buitenlandsche instellingen van onderwijs 
of onderzoek, bedoeld in art. 125 der Hooger
onderwijswet. S. 162. 20 Maart 

- Besluit tot'nadere aanvulling van het K. B. 
van 7 Juni 1906,.S. 125, laatstelijk ge,vijzigd 
bij K. B. nn 7 Nov. 1917, S. 617, ~aai'bij 
buitenlandsche instellingen, bedcield in art. 
132 der Hooger-onderwijswet worden aange
wezen, alsmede de diploma's en getuigschrif

,ten, bedoeld in dat wetsartikel, en de daaraan 
verbonden vrijstellingen worden omschreven. 

S. 224, · 28 Niaart. 
- Besluit tot aanwijzing, o·vereenkomstig art: 

170 der Hooger-onderwijewet, van cJe stich
ting Leidsch Universiteitsfonds, gevestigd 
te Leiden, als be,•oegd om bij de faculteit 
der rechtsgeleerdheid aaii. de Rijksuniv.ersi
teit te Leiden een leerschoo1 te vestigen. 

S. 233. (i 4pril. 
-'- Besluit tot aan v.ul!ing van het laatstelijk bij 

K. B. v.an 9 Mei 1917, S .. 392, gewijzigde K. B. 
v.an 21 Juni 1887 (Stbl. n°. 106). 

S. 236. 10 April. 
- Wet toii wijziging van de hociger'.oni:(er-

wijswet. S. 268 .. 26 April. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig art. 

157 der Hooger-onderwijswet, van het 
Roomsch Katholiek 'gymnasium ·te Rolduc, 
verbonden aan de eerste afdee)ing van het 

. Seminarie van het Bisdom van Roerniond, 
gevestigd te · Rolduc;· gemeente Kerkrade. 

S. 283. 2 Nlei, 
- Besluit houdende vaststelling van ,bepalingen 

betreffende de promotien en de examens aan 
de veeartsenijlmnclige hoogeschooL 

S. 300. 27 l\Iei. 
- Wet tot wijziging der wet van 15 December 

1917, S. 700, tot regeling van· het hooger 
lanclbouw- en hooger veear_tsenijkundig on
clerwijs. S. 325. 3 Juni. 

- ·Besluit houclende vaststellip.g v.an c1e· af
w~jkingen, bedoeld in artikel 63, 2de lid, cler 
wet van 15 December 1917, S. 700, tot rege
ling van het hooger land,bciuw: en hooger 
veeartsenijkundig ond,erwijs, gewiJzigd hij 
de wet 'van ,3 Juni 1918 (Stbl. n°. 325). 

' S. 358. 15 Juni, 
- Besluit houdende vaststelling van bepalingen 

betreffende · de promotien en de examens aan 
de ,landbou~vhoogeschool. S. 444. 6 Juli. 

:__ Besluit tot het': verleenen van gedeeltelijke 
- .vrijstelling van de in 1919 af te. nemen exa- . 
. mens, bedoeld in de artt. 12 en 23 d,er Hooger

Onderwijswet en art. 57 der·wet tot .regeling 
·van het middelbaar onderwijs . voor- hen, die 
tijdens -het afleggen van het examen onder 
de wapenen zullen zijn of we! minder i:lan 10 
maanden .v66r het· examen den militairen 
dienst zul!en hebben verlaten na d'aarin ten 
minste:12 maanden· onafgebroken te hebben 
doorgebracht. , S. 580. 30 Oct. 

Onderwijs. (La,ger) 'Besluit tot·schorsing vah 
het besluit van den Raad der gemeente 
IJsselmonde, yan 30 Janirnri 1918, tot het 
,·erleenen .van gratificaties aan P in het be
sluit genoemde personen, alien oriderwijzers 
en onderwijzeressen aan .bijzondere lagere 
scholen in. die gemeente. · 

S. 113. 13 Fehr. 
,Vernietigd. - 302. 30 Mei. 

~ Vi'e't tot verhooging van onderwijzerswedden, 
S. 147. 23 Fehr. 

- Besluit tot schorsirtg van het besluit van den 
.Raad der gemeente Huizen, waarbij aan Bur
gemeester en vVethouders wordt opgedragen 
aan het op.derwijzend personeel d,er drie bij
zondere. scholen aldaar een zoodanigen bij
slag op: hun salaris te verleenen, dat -dit op 
dezelfde wijze wordt geregeld, als het salaris 
v.an het personeel der openbare lagere sch~ol. 

S. 155. 1 l\faart: 
Vernietigd. 303.- 30 Mei. 

Besluit tot schorsing van het besluit 
.van den raad der gemeente Gorssel, tot 
het verleenen voor het dienstjaar- 1918 van 
een subsidie · van f 750 aan d,e · afdeeling 
Gorssel van de Vereeniging voorVol,ksond,er
wijs tot dekking van het eventueele tekort 
hetwelk zou kunnen ontstaa'n bij het van
wege genoemde afdeeling , verstrekken van 
warm voedsel aan kinderen der openbare 
en bijzondere 1agere scholen in' die gemeente. 

S. 159. - 9 Maart. 
- Besluit tot het stellen van regelen voor de 

uitbetaling van de in de wet van 23 Februari 
1918, S. 1'"7, bedoelde wea:deverhoogingen 
aan onderwijzers bij het lager ond,erwijs. 

S. 160. ,15 l\faart. 
- Niissiv.e v.an den Minister ,·an Binnenla'nd

sche Zaken aan de Ged. Staten der provin° 
ciiin, betreffende · verordeningen regelende 
onderwijzersjaarwedden.. 15 :Maart. 

- -Besluit tot schorsing van het besluit v.an den 
Raad der gemeente Baarn, waarbij aan onder
wijzers aan bijzondere lagere scholen in die 
gemeerite toelagen - voor een keer en 'we! 
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·,over het jaar 1918 znllen worden verleend. 

S. 163. 21 Maart. 
,Vernietigd. 462. 20 Juli. 

-c-'-' Beslnit tot aan vnlling van het K. B. van 7 
· Angnstns.1916, S. 373, waarbij worden aan: 
gewezen de in de kolonii,in en bezittingen af
gege qm .. akten van bekwaamheid tot· het 
ge ,en van lager onderwijs, bedoeld in ar
tikel 89 der wet tot regeling van,.het lager 
onderwijs. S. 225. 28 Maart. 

- Beslnit tot schorsing van het besluit v~n den 
r~ad der gemeente Oud-Beijerland,' tot het 
verleenen van e.ene_ gratificatie. aan elk der 
hoofden en onderwijzers en. onderwijzeressen, 

,die in den loop van het jaar 1918,werkzaam 
zu'tlen zijn geweest a;n eene der in · die ge
meente gevestigde bijzonc:J,e:re scholen.' 

S. 228. 30 Maart. 
Vemietigd. · 445. fo Juli. 

-.Besli.Jit tot schorsing van het b'esluit van den 
raad der gen1eente Wisch,,strekkende om.aan 

. het personeel aan de bijzondere .s_cholen. in 
• die gemeente eene zoodanige jaarlijksche 
. gratificatie te verleenen, cl,at hunne sa.larissen, 
zoo mogelijk, gelijk worden aan die cl,er hoof
den en oncl,erwijzers( essen) in gelijke positie 
~verkzaam bij het openbaar onderwijs in die 
gemeente. S. 230_. 3 _April. 

··Vernietigd. 46~. 20 Juli. 
·-'-- Missive van ,den l\:Iinister van Binnenland

sche Zak~n aan de .Ged. Staten de; Provin
cien betreffende 1vedc).everhooging der onder-
wij zers. 11, April. 

-,-- niiissive van den n'Iinister .van Biunenland
sche Zaken aan de Geel.· Staten der provin

. cien betreffenc:le duurtebijslag voor persorieel 
openbare lagere. scholen. 25 April. 

-,,.:_ .Besluit tot w\jziging en aanvulling van het 
K. B. van :14 l\faart 1911; S. 90, aangevuld 
b\j de K. B .. van 18, October .1912, S. 320 en 
30 ·September 1915, S .. 412,, tot vaststelling 
van voorschriften voor ·1iet verleenen van 
eene Rijksbijdrage. aan gemeentelijke en bij
zondere kwee~~cholen, bedoeld, in. art., 12, 
derd,e lid,, sub 1 °., der wet tot regeling van 
het lager onderwijs. S. 2,88. 10 Mei: 

·-::- Besluit houd~nde beslissing ·dat een .mede
deeling van .Ged. Staten, dat er geen termen 
zijn gevonden om aan een verordening van 
den gemeenteraad, ,regelende de jaarwed,den 
van, het . onderwijzend personeel, de goed,
keuring te onthoude~, .niet kan. worden. ge
acht te zijn een besluit, waartegen krachtens 
art .. 14, tweede lid d,er wet tot regeling ,van 
het. lager . onderwijs, .beroep op de Kroon 
openstaat. • 10 Mei. 

- Besluit tot w\jziging van artikel 18 van het 
K. B. van 24 October 1884, S. 219 ; va11, ar
tikel 16 van het K. B. van 17 December 1890, 
S. 180; van artikel 12 van het K. B. van 17 
December 1890, S. 182, ,zooals· dat artikel 
is ge,vijzigd bij K. B. van 27 Juni 1892, S. 
165 ; ·van artikel 13 van het K_ B. van 17 · 
December 1890, S. 183,- zooals dat artikel is 
gewijzigd bij, Jf. B. van 29 October 1901, S. 
219; en van art. 14 van het K. B. van, 27 
Juni 1892 (Stbl. n°. 164) .. 

S. 292. 16.Mei. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van den., 

RaaU der. ge_meente. Baarn, waarbij aan het 
onderwijzend ' 1personeel van . 3. bijzondere 
lagere scholen in die gemeente toelagen voor 
een keer en wel o,er het jaar 1918 zul\en 
worden verleend.. S. · 295. 18 Mei, 

·vernietigd. 462. 20 Juli. 
- Besluit tot vernietiging van a. de besluiten 

van. den Raad • der gemeente Oosterhout, 
waarbtj 1°. aan den openbaren dienst zijn 
onttrokken het woonhuis, erf., en tuin, zoo
lll!)de de. schoolgeb_ouwen in de Torenstraat, 
en 2°. deze onderhands z~jn verhuurd aan de 
vereeniging van den H. Vincentius a Paulo, 
aldaar, voor de som van· f 400 's ja~rs en b, 
het besluit van ,Ged. Staten van Noordbra
.bant,.van 26 September_.1917, G. n°. 95. tot 
goedkeuring van laatstgemeld Raadsbesluit. 

S. 352. 12 Juni. 
-,-- Beslµit betreffende vrijstelling van het ver

bod, vervat in. art. ·38 der Wet tot ·regeling 
_va,n het lager onderwijs. • , 4 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der, gemeente Ridderkerk, tot het 
toekennen van eene gratificatie aan het on
de0rwijzend. personeel der bijzondere. lagere 

. scholen in .die gemeente. 
S. 452. 18 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van: 
den Raad- der gemeente Dirksland, tot het 
verleenen van eene giatificatie tot een maxi
mum-bedrag van f 1200 aan. het hoofd en 
aan de onderwijzers, .d,ie in den loop van het 
jaar 1918 werkzaam zullen zijn aan de in die 

. gemeente. gevestigde _bijzondere school. 
S. 460. 20 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den- Raad der gemeente. Haarlemmermeer, tot 
het ~erlee~en van gratificaties aan ellr der 
hoofden en onderwijzers, die in den loop van 
het jaar 1918 werkzaam zullen zijn aan eene 
der in die gemeente .gevestigde bijzondere 
lagere scholen. S. 4()3. 20 Juli. 

- Besluit tot vernietiging. van het besluit van 
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- -den Raad d,er'.gemeente"l.eimuide11;·tot· het ··den· Raad 'der gemeente Hilversum;-·~~thet , 
vbrleenen· van gratificaties over:het jaar 1918 toekennen van -eene gratificatie nit~ de·· ge-

.·.:alin het hoofil'en''aan'ieder der·onderwijzers -:mee~tekas·over het jaar 1918 aan·•de bnder-
- v'an bijstand; ·van'. de -bijzondere lagere s'qhool wijzers bij het •bijzonder lager -onderwij's in 

met-· den· Bijbel 'in die genieente: - · . . "die 'gemeente. ·s: '527. -23-Aug. 
S. 464. 20_;Juli. ~··Besluit'tot vernietiging.van•het.besluit ~an· 

- Besluit tot·vernietiging van het beshiit van den Raad, ·cler ·gemeent-e Middelstum, tot'het ' 
qen Raad der 'gemeente -Dei:irne,- tot het· ·i,&r: verleenen· :via eene 'gratificatie aan het hoofd 

• ·l!Jenen van gratificaties aan :ille· onderwijzers en d,e·onderwijzers(essen), die'in den loop·van 
-en ondenyijzeresssen, die thans en in'het,ver- - 'het jaai; 1918'-werkzaarit zullen zijn •geweest 
1olg aan het bijzonder -onderwije 'in• die" ge- .: aan· de- bijzondere lagere school in die ,ge-. 
meente vei;bonden zijn. ·S .. 465. 20 Juli. meente. S. 528.' 23 Aug. 

1-·IBesluit-tot vernietiging ·van het liesluit,·van - 'Besluit tpt v·ernietiging van-het besluit van 
den Raad der gemeente• Eibergen, ti&t, het · .,--den· R'aad-der"gemeente .Ulrum,-·tot het,, toe
verleenen. van eene griitificiatie · aan·· elk· der -• 'kennen · van eene- gr11,tificatie aan het·,onder- . 
hoofden·en'onderwijzers\'die in den loop var.' wijze~d- personeel,·:werkzaam aari de·.'·bij-
•het jaa1:·19r8 _werkzaam: zullen zijn aan-'elke zonclere 'lagere, scholen i~ die gemeente'. 
der twee bijzondere lagere'scholen in :die· ge- _ S. 529. 2_3· Aug. 
ineehte. S. 505. 1:• Aug.. - ·Beshiit tot _vern,ietiging .van het besluit van 

-·Besluit tot vernietiging van-het beshiit'van -·den Raad der geme.ei1.te'·Grootegast -tot·het 
. -den Raad der geineente Rijswijk (Z.~H-'), tot -· verleenen· van ·eene gratificatie .aan: de· hoof-· 

·het 'verleenen van· iratificaties over: h~t· jaar_ · · - -den,- onderwijz~rs en onderwijzeressen,- die 
l.918 aan 20 in dat-beshiit vermelde personen, •gedurende het jaar 1918 werkzaam zullen 

_ alien ·hoofden, ondei·w~jzers· of· onderwijze~ · zijn aan de- drie bijzondere lagere scholen in.-
. ;'ressen a_an_~ene_,"der_·urie-bijzondere·_ra.gere·1 - 1die gemeente. S. 549.· l8'Sept. 

,scholen m ·die ·gemeente: · -·S. 506, '"3 Aug. -'--- Besluit tot vernietiging van het-.J:iesluit v_an 
- Besluit tot ven1ietiging .van· h'et ·besluit van· den Raad der ·genieente Hiliegom tot het 

:dfu Raad der gen~eente·Heinenoord.; ta't,het ·-v~rleenen· over het jaar 1918 van eene grati-, · 

1verleenen uit d,e geme_entekas per jaa~ · van ficatie aan elk der hoofden'. en.,oi{derwijzers,. 
:een:e zoodanige gratificatie ·aan ·het"personeel · · <lie· -in-qen loop van·dat jaar werkzaani zullen·' 
:der bijzond.ere school ald,aar, dat de jaarwedde · rijn· aan eene-der thans in die gemeente ge-

<die z\j -thans1·genieten gelijk is aan: die :van· · vestigde bij~ondere ·fage~e I scholen. · . 
·-. 1het persol¼eel der'. open bare' lagere .scholen , S. 550. · 23 Sept .. 

in die gerp.eente. , .' ", ,. S. 51G. ·'10 'Aug .. -'--'Besiuit totschorsing van:het besluit van den 
-'Besluit·tot vemietiging· van het besluit'van 'Raad der geri1eente Lisse· tot-het verleen.en. 

; den Raad· der ge~eente Tietjerkstera<le'e,1, van· een bijslag,' op hunne salarissen aan bet 
-:tot het vedeenen ·van. eene gratificatie .aan: persoiieel van- alle -bijrnndere lagere ·scholeri, 
'-elk de~ lioofderi en' onderwijzers(·-d,i~;in_den m 1die ·geni.ee:ri.te.- · ' .. S, -552. • 25 Sept. 
, l,oop van het jaar 1918 werkzaam zull~I:i 'zijn · · ' ···: Vernietigd". · . 583. 5-Nov. 
aan eene cl.er in· die gemeent-e gevestigde bij- -Besluitwaarbij het.bestuur-vande bijzondere 

:• zondere' lager'e,scholen. ··-- ··- · '· · : 'lage;e school ·aan de·Jan .r:uykenstraa.t -19-te 
' ' · "·&- 518. -13-Aucr · - -Amsterd~Ib: van·ile Vereeniging•voor Ghris-

-'-.Besluit tot verilietiging van 'het besluit v:~ , telijk Lag'er·en Meer Uitgebreid Lager Onder-
' cl.en Raa<l ·der ·gerneente Soest,• tot ·het -viir- :.i,ijs1-voor jorigens en meisj~s;:aidaar, niet-
, leenen van' eene gratificatie ail.n elk der hoof- ontvankelijk' wordt verklaard· in ,zijn beroep 
1 den. en onderw~jzers; die in den,loop van ·het tegen het ·b'esluit van Gedeputeerde St~ten 
jaar 1918 werkzaani zullen zijn aan eene"der v'an Noordhollarid ·van 24-April 1918, no. 24, 

, in die gem~ente gevestigde bijzondere"lagere tot vaststelling der Rijksbijdragen bedoeld 
'. scholen. . · 'S; 522. · ·10--Aug. :··bjj art. 59 dt"r wet tot regeling van het lager 

....'.... Besluit tot vernietiging van het besh,it;.van. · onderwijs, voor'genoemde·'school -over-·het 
Tden ·Raad,· aer geriieenie Capelle-aan-den •·jaar 1917. ,_' s.· 557.: 4 Oct. 
, JJssel, t?t het' verstrekken van eene toelage· . - Besluit tot vernietiging van--he't besluit ·van 
, -uit -de gemeentekas aan ·het· personeel der · -den: Raad der e:emeente· Ouder,Amstel, tot 
. 'beid,e bijzondere ·'lagere· 'scholen · in die· ge-· ,l' bet· vefle'enen ;an: eene' gratificatie aan ·elk _. 

j, •meenfo. . · . .• Si ·523: · 19 .Aug. 1 der hoofden;oriderwijzers en onderwijzerestlen,' 
, 'Beslu'it ·tot·vernietiging ·van het beshiit ,;.an'! die iii.den loop ;-an het jaar 1.918 werkzaam 
. ' ' 
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zullen zijn aan eene der in die gemeente ge
' vestigde bijzondere lagere scholen. 

S. 558. 9 Oct. 
- Besluit tot het· verleenen va,n vervroegd 

voorschot op de Rijksbijdrage over 1918 aan 
. bestureµ van bijzondere lager~ scholen, be

doeld in art: 59 der we~ tot regeling van bet 
iager onderwijs. , S.: 569. · l'.7 Oct. 

- ~esluit tot aanvulling. van het bepaalde in 
het :i:LB. van 16 Mei 1918 (Staatsblad n° .. 292), 

S. 575. 23 Qct. 
-.Besluit ter aanv,ulling. van-het K. B. van ,15 

i\faart 1918, S. 160 tot het stellen van regelen 
voor de. uitbetaling van de in de wet van 23 
]?ebruari 1918, S. , 147 bedoeldr·. wedde: 

.verhoogingen aan onderwijzers bij het lager 
oi;iderwijs.' S. 585. 8' Nov. 

- Be·sluit tot.-vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Kloosterburen tot 
toekenning van eene gratificatie aan de.onder
wijzer~ ;der b~jzondere_ schol.en_ aldaar ..... 

S. 598. l9 Nov. 
- ,Besluit- houd,ende _verleening van vrijstelling 

van het verbod van _ar.t: 38 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, vo,or de· ~vaar
neming der betrekking van. secretaris eener 
huurcommissie. 27 Nov. 

- Beshiit houdende heslissing dat op):ieffing 
der eenige openhare lager_e,.school _in-eene ·ge
meente niet wordt gerechtvaardigd do_or de 
verklaring van de oU:ders der tegenwoordige 
en toekoms_tige leerlingen, dat zij hunne kin
deren naar. eene . ~p · te I'ichten hijzondere 
. sch_ool zullen doEln _overgaan. 4- _Dec. 

- ,Besluit tot vernie_tiging van het hesluit van 
den Raad_ der gemee_nte Hellendoorn tot het 
verleenen •';an .eene .gratificatie aan de onder
wijzers. der hijzondere lagere scholen · in die 
gemeente. S .. 772. _5 Dec. 
~ Missive van _den :Minister van, ,Onderwijs, 

Knnsten-en Wetenschappen aan de Gedepu
teerde Staten in de ,proyincien · hetreffende 
wedcleverhooging van onderwijzers-. , 

17 .Dec. 
Onderwijs. (Middelbaar) Wet tot _wijziging van 

de · wet - tot regeling van, het middelhaar 
onderwijs. S. 267 .. 26 April. 

- Besluit tot w1Jz1ging en aanvulling . van 
~nkele ,bepalingen van het, A.lgemeen R,.gle
ment voor de.einde...~amens der hc,:>ogere hi:p~ger
;pholen m~t, vijfjarigen cur~us, • .vastgesteld 

,, hij K. B.' van 21A,prill917 (Si;bl. n°. 299) 

',, .. S. 515. 10 Aug. 
- Besluit tot _het verleenen va~r ge_deeltelijke 

vrijstelliI)g _v.an de in .. 1919 ,af t!l nemer- exa
me11s; hedoeld in.,de, artt. l.2 en-,123 der 

Hooger-Onderwijswet en art .. 57 de_r wet tot 
regeling van het middelbaar ondern'.ijs voor 
hen, die t~jdens het afleggen ~'an het. examen · 
ond,er de wav.enen zullen zijn _of wd. minder 
dan 10 maanclen v66r het examen den mili
tairen dienst zullen hebben verl3aten na 
daarin ten .minste 12 m2ianden onafgebroken 
te hehhen doorgehracht. S. 580. 30 Oct, 

On'derwijs. (Militair) Zie.: Nilitaire Zakcn. 
Ongevallenverzekering. Wet tot aanvulling 
. der wet vcan 25. ll'Iei 1880, S. 88. tot instelling 
eener. Rijkspostspaarhank, waarvan de ges 
wijzigde tekst.werd hekend gemaakt bij' K. B. 
van-15 ·Decen,her 191_0, S. 368, der Weduwen
wet. .voor de Amhtenaren 1890, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 30, December 1914, 
S. 6:35,,der- Ongevallenwet '19in, laatstel~jk 
gewijzigd ~ij_ de wet van 11 Fehruari 1911, 

· S. 62, en der wet van Hi Juli 1907, S. 225, 
houdende nadere voorzieningen met betrek
king ,tot de _tiend,rechteu; .hehoorende. tot het 
Kroondom,ein · en de tiendplichtigheden, 
ruste!1de op goederen tot dat Domein he
hoorende._ S. 20. 14 Jan. 

- Beschikking yan den Minister van Land
houw, Nijyerbeid '1!1 Handel tot nadere uit
voering van art. 2,. zesde en zevencle lid, slot, 
van de Oorlogszei;ongevallenwet 1915. 

19 Jan. 
- Besch,ikking .van den i\fo1ister van. Water

staat tot wijziging. van de heschikking van 
den Mini_ster van Land,houw, N:ijkerh~i<l en 
Handel van 12 November 1909. 20 Juni . 

- Wet tot beperking. vari · papierverhruik, ,en 
nadere regeling van bet in. werking treden. 
van algemeene maatregelen van hestuur. 

S. 499. 26 .Juli. 
Onteigenfog.· _ __ Wet houdende verklaring van 

het algemeen· nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor de inrichting .. va1, 
eene hoeze~bemaling van het. waterschap 

'.,,Elect1:a" S. 18. 14 Jan. 
- Besluit tot verlenging· van ·den termijn, ge

noemd in artikel 2, eersten _volzin, der Wet 
van 4 i\faart 1916 (S~hl. n°. ,106). 

S. 118. • 22 Fehr. 
- Wet tot verklar.ing van het algemeen nut 

der onte_igening van eigendc,m1111en in de ge
meente Qude-Pekela n.oodig voor de ver
breeding .van ·de Boks~ijk en het i,naken van 
twee wisselplaatsen. in die ,yijk, gelegen in 
het waterschap .,~root Belang'.'. 

· · S. \37. · 23 Febr . 
- Idem .ten .behoev.e .van uitbreiding van de 

~poorweghaven te . .Veendam,inet hij~ome:i:,.de 
.werken .. · · S .. 138. 23 -Fehr. 
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- Wet tot verklaring 'van het alg~m"~n nut 
der onteigening van eigend•m1men; noodig 
om den verkeersweg Qij de Gevangenpoort 
te 's-Gravenhage te ·verbreeden en die ver
breeding door te trekken tot den Langen Vij
verberg. S. 149. 23 · Febr. 

- Idem noodig voor en ten behoeve van het 
aanleggen van een verbindingsweg tusschen 
de Verlengde -Tuinstraat en de Poulinkstraat 
te Almelo. S. 150. 23 Febr. , 

- Wet houdende verklaring van het algemeen 
nut der ·onteigening yan eigendomme:iJ. noodig 
voor de verbetering van ·den Rijksweg tus
schen Amsterdam en Haarlem: S. 176. 25 ·i\Irt. 

·- Wet tot verklaring van het !!-lgemeen nut 
der onteigening ·van eigendommen noodig 
voor de· verbetering van den -Rijksweg van 
·Maastricht naar Nijmegen onder i\ie~rsseu. 

s. 178. 25 i\frt. 
- Wet tot onteigening van eigendoinmen in 

de gemiienten· Oost-·, West- en Middel-Beers, 
Oirschot, Best, Woensel, Vessein; Oerle, 
Zeelst en Strijp, noodig tot het verkrijgen·van 
een schiet- · en oefeningsterrein 111 N oord- · 
brabant. S. 187. 25 i\faart. 

- Wet tot verkrijging door landarbeider's van 
land met woning in eigendoin of van lbs land 
in pacht. S. 259. 20.-April. 

- Besluit tot onteigening van een perceel in 
de gemeente Anna- Paulowna, ten b"ehoeve 
van het herstellen van ·den zeedijk van· den 
Anna Paui~wnapolder. S. 284. 3 Mei. 

- Wet tot verklaring van het algemeeri nut 
der onteigening ten behoeve van uitbreiding 
·van het stationseniplacement' Heerlen.' 

· S. ·332; 3 Juni. 
- Idem n~odig voor den Waterweg van Dord-

recht naar Zee:· · S .. 333'.,- 3 Juni. 
- Idem noodig voor de verbr~eding en om

legging van een gedeelte van den. Rijksweg 
; van Amsterdam naar Haarlem ·te Halfweg. 

· S. 334. 3 Juni. 
- Idem noodig voor de verbetering van den 

Rijksweg van Amsterdam naar -Utrecht ter 
plaatse van· de Duivendrechtsche brug. 

S. 335. · 3 Juni. 
~ Wet- tot verklaring van het algemeeD' nut 

der onteigening ten behoeve van uitbreiding 
van ,de spoorwegemplacementen te ·Nuth, 
van den spoorweg Sittard-Herzogenrath en 
van de Staatsmijnen. S. '343. 3 J'uni., 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen noodig 
voor en·ten behoeve van het verbreeden-van 
de Peperstr~at te Leeuwarden. 

s. 381. 17· Juni., 

- Wet tot verklaring van het algemeen ·nut 
der onteigening ter verzekering van ee'ne 
ongestoorde exploitatie van den spoorweg 
Amsterdam-Rotterdam ter plaatse van de 
baanomlegging te Halfweg. S. 417. 18 Juni. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigenirig van eigendommen, noodig 
voor het aanleggen van een duinweg van d~ 
kom van Overveen naar Zanclvoort, o,ls1110de 
·ter bestrijding van 'werkloosheid. · 

.S. 498. 26 Juli. 
. --'- ·wet tot verkla:ring van het algenieen nut 

der onteigening van eigendommen, noodig 
voor en ten behoeve van de uitbreiding van 
het Marktplein te Almelo. S. 500,. 26 Juli. 

---Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen; noodig 
voor _ het · bouwen van woningen ·in · den 
Hillepolder te Rotterdam, · alsmede tot : be
strijding van werklciosheid. · S. 501. 26 Ji1li. 

- Arrest van den H. R. - Afzonderlijke waar
\leering der schadeloosstellingen of vergoe
d,ingen toekomende aan den ,blooten •eigen:aar 
en aan ·den tijdelijken erfpachter is met geen 
enkele wetsbepaling in strijd. ~ Recht
streeksche en- afzonderlijke toewijz:ing der 
schadeloosst,elling of vergoeding aan in het 
geding zijnd,e derde belanghebhenden is 
toegelaten (And,ers: Concl. 0. M.). - -Be
drijfsschad,e van den. erfpachter. Wat geldt 
voor d,en eigendom als het recht dat de meest 
volled,ige heerschappij over een zaak geeft, 
moet ook voor zakelijlj:e rechten -gelden. -
Berekening van d,e. gekapitaiiseerd,e netto-

. huurwaard,e: door· de bruto-huurwaard,e te 
vermind,eren met den vroegeren lageren -erf
pachtscanon; d,aarmede·is de tegenwoordige 
werkelijke waard,e van het erfpachtsrecht 
bepaald. - Waard,ebepaling van d,en blooten 

· eigend,om. Ten onrechte heeft d,e Recht bank 
geen rekening willen houden met stijging·van 
den reritevoet sind,s het verleenen "l[an- het · 
erfpachtsrecht en d,aard,ooi; ·niet gelet op 
daling van de gekapitaliseerd,e waarde van 
den canon, zood,at de bloote· eigend,om -niet 
op de tegenwoordige waarde is bepaald. -
Vonnis, _wat d,it laatst'e punt betreft, , ver-

. nietigd_ 13 Sept. 
- Besluit tot, wijziging en aan:,,ulling van het 

K. B. van 21 ·september 1916, S. 445, ,tot 
onteigening van perceelen in ·a,e gemeenten 
]foiden ~n Naarden, ten behoeve v'an · de 
verbetering v·an den provincialen zeed,ijk 
tusschen Muiderberg en 'Naarden en -den 
aanleg·van een gedeelte zeedijk op de hooge 

·gronden van Mliiderberg; S. 555. 30· Sept. 
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- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van ho~fslagep. op de bermen 
van den Schiedamschen dijk te Vlaardingen, 
noodig voor het aa.nleggen van wegen en 
andere werken, alsmede ter bestrijding van 
werkloosheid. S. 599. 22 Nov. 

- Wet tot. verklaring va~ het, algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van· aanleg vari 
een havenspoorweg naar den Linker .J\!Iaas
oever te Rotterdam. S. 610. 22 Nov. 

- Wet tot verklaring van het· algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor en ten behoeve van de ctichting van eene 
electriciteitsfabriek met bijgebouwen voor 
de electriciteitsv'oorziening in de provincie 
Friesland. S. 611. 22 Nov. 

- Arrest van den H. R.. - Onteigening. 
Waarde naar opbrengstvermogen; daarin -
volgens Rechtbank - .begrepen mee.rdere 
waarde van een vergunningsrecht, indien deze 
aariwezig mocht zijn,,wat de Rechtbank niet 
aanneemt. - Verwerping , cassatieberoep, 
onid,at in het middel slechts·een der gronden 
van de beslissing der Rechtbank wordt aan
gevallen. ~ Kosten van w~derbelegging. 
Cassatiemiddel stuit af op feitelijke beslissing 

, der Rechtbank. - Schadeloosstelling volgens 
de Onteigeningswet niet voor kans.op schade, 
maar a.Ileen voor werkelijk te lijden, althane 
redelijkerwij ze te verwachten nadeel. 29 Nov. 

- ·wet houdende verklaring van het algemeen 
nut der onteigening ten behoeve van ver
bouwing van den spoorweg Sneek-Bolsward. 

S. 786. 7 Dec. 
- Arr.est van den H. R. - Volledige schade

loosstelling door toekenning van een bedrag,. 
hetwelk de onteigende partij in staat stelt 

• zich zoodanige fabriek, waarin het be.clrijf op 
.. den ouclen voet kan worden voortgezet, a.an 

te schaffen. -Voor schadeloosstelling wegens 
verplaatsing cl,er fabriek naar een anderen 
stand (waar de groncl, goedkooper is) bestaat 
geen aanleiding, wanneer daaruit geen nadeel 
voor het bedrijf voortvloeit. - De vraag, of 
in eenig biz'onder geval de verplaatsing naar 

• een anderen stand al dan niet zulk nadeel 
meebrengt, is niet eei1 rechtsvraag, doch een 
vraag van feitelijken aard, welke vraag ten 
deze cl,oor de Rechtbank in ontkennenden 
zin is beantorden enkel met waardeering 
van feitelijke g-3gevens. 20 Dec. 

0 ntplofbare sto ffen. Zie : Buskruit. 
Oorlogswinst!Jelasting. Wet tot wijziging van 

a1·tikel 45 der wet op de Oorlogswinstbelas
ting 1916. · S. 12. 12 Jan. 

---' •Besluit tot toekenning eener uitkeering aan 

gemeenten. uit de opbrengst der Oorlogs
winstbelasting°' S. 5ll. 5 Aug

- Arrest van cl,en H. R. - Nergens, ook niet 
in art: 42 Wet Oodogswins.tbelasting 1916, is 
aan den aangever de plicht opgelegd am aan 

· cl,en Inspecteur nadere inlichtingen te geven. 
- Art. 82 bevat dan ook. niet de strafrechte
lijlrn sanctie op een elders in de wet gegeven 
gebod, doch beoogt den Inspecteur .te be
schermen tegen opzettelijk ·bedrog en houdt 
te dien einde ip. een zelfstandig verbocl, om, 
om inlichtingen gevraagd, opz~ttelijk den 
Inspecteur onjuiste · inlichtingen te ge7en. 
- Dit verbod is algemeen en treft niet a.Ileen 
den· aangever, .maar ieder, die opzettelijk 
onjuiste inlichtingen geeft. 21 Oct. 

Ouderdomsverzekering. Zie : Jn,;aliditeits- en 
Ouderdomsverzekering. 

Paardenfokkerij. · Wet houdende bepalingen 
betreffen:de de Staatszorg voor de paarden
fokkerij. S. 419. 18 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van de tijdstippen 
van het in werking treden der Paardenwet 
1918 (Stbl. n°; 419). S. 531. 24 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
het in werking trecl,e1i van eenige artikelen 
der Paarcl,enwet 1918 (Stbl..n°. 419). 

S. 798, 11 Pee. 
Pakketpost. Zie : Posterij. 
Pa pier. '\Vet tot beperking van papierverbruik, 
· en nadere regeling .van.het in werking trecl,en 

· van algemeene maatreg'elen van bestuur. 
S. 499. 26 Juli. 

Paspoorten.· Zie.: Vreemde!ingen. 
Pensioenen. '\Vet tot aanvulling cl,er wet van 

25 Mei .1880, S. 88, tot insteiling eener Rijks
postspaarbank, waatvan cl,e gewij.zigde tekst 
,verd bekend gemaakt bij K. B. van 15 De'. 
cember 1910, S. 368, der Weduwenwet voor 
de Ambtenaren 1890, laatstelijk gewijzigd ·bij 
cl,e wet van 30 December 1914, S. 635, der 
Ongevallenwet 1901, laatstelijk · gewijzigd 
bij de wet,van 11 Februari 1911, S. 62, en 
cl,er wet van 16 Juli 1907-, S. 225, houdende 
nadere voorzieningen· met betrekking tot de• 
_tiendrechten, :behoorende tot het Kroondo
mein en cl,e tiendplichtigheden, rustende op 
goederen tot dat Domein behoorende. 

- S. 20. 14 Jan.· 
·- Besluit betreffende terugwerkende kracht 

va-n korting op traktement a.ls bijdrage voor 
pensioen. 25 Jan. 

- Besluit tot wijziging van cl,e regeling der be
tal,llbaarstelling van de pensioenen becl,oeld 
bij artikel 34 cl,er loods-pensioenwet 1905. 

S. 111. 9 Fehr. 
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- Besluit tot wjjziging van de regeling der ·be- Besluit houdende beslissing dat de aaii een, 
taalbaarstelling van de pensioenen en .onder- · gemeenteveldwachter toegekende ·:vergoe-'· 
standen,. bedoeld bij artikel 46·der P.ensioen- ding ·voor h~t houden·van een rijwiel uitslui, 
wet voor de Zeemacht 1902 en bij artikel 44 tenq. ,strekt to't :vergoeding,.van aan de waar-
der .Pensioenwet voor de .Landmacht. 1902. nemiil.g van het ambt verbonden onkosten 

S.- J.15. .18. Febr. en• derhalve niet behoort tot d!l aan eene 
•- Missive van tl,en Minister, van Binnenland- gemeentelijke, betrekking verb~nden wedde· 

sche' Zaken aan• de Ged. Staten der· provin- . in den.zin van art. 2· onder H der Pensioenwet 
cien, betreffende· duurtetoeslag aan· gepen- voor de gemeente-ambtenaren 1913: 5 Aug .• 
sfon:neerden. · . 11 · Maart. .- Besluit 'betreffende betrekkingen, genoemd 

- :Missive van deri Minister van: Landbouw, , in art. 1, K .. B. l December 1913, S .. 420,.voor 
Nijverheid en Handel aan'.de Ged. Staten:der .. ! berekening pensioen .gemeente-ambtenaar. 
provincien, betreffende duurtetoeslag : aan ' . . . 15 Aug .. 
gepensiorineerden.' · 28•]\faart. ·-. Besluit betreffende·de beteekenis van ,,Ge-

.- Missive van den: Minister ·van Financien : .. welddadigheden", in den ·zin 'van art. 7b der 
aan burgemeesters en wethoude.rs betreffe.nde Burgerlijke Pensioenwet. 3.Sept. 
quitantien van· storti.ng. ·8. April. .-·-.B~sluit houdende beslissing dat een gemeen-

- Wet houdende afwijking: van de artike- ·te-secretaris, .die tot burgemeester 'benoemd 
len-23 en 24 der Weduwenwet voor de amb-. wordt en.kort daarna als secretaris o~tslag 
tenaren 1890 ten behoeve ·van de·-deelge:rech- v-faagt, _ aanspraak :,heeft. op .een, pensioens- : 
tigden in de Wequw'enpensioenfond~en -van grondslag gelijk aan de sqm der jaarwedden, 
het korps ingenieurs· en 'van decopzichters· van. .aan · lieide betrekking!)n· op het'. tijdstip van 
den• Rijkswaterstaat. -· S. 329:• 3 Juni. ingang · .van ·het ontslag .. verbonden,. ,:' · 

- Wet houdende regelirig omtrent· de geldig-, . .. • 5. Sept. 
heid voor pensioen· van diensten,,.vroeger .. Mfssive:··~an den Miniseer van Binnenland
zonder deugdelijke·:-aanstellirig, -tijdelijk. be- sche Zaken·aan de Gedeputeercle Staten der 
wezen .in betrekkinge'n, · waaraa'n, indien· zij ,. provinmen betreffende · pensioensbijdragen 
krachtens vaste aanstelling worden· vervuld, . van openbl/'re.·onderwijzers .. ,. . . 20· Sept, 
ingevolge de wet; uitzicht, op . pensioen is ~ Missive ·van den Minister van,' Onderwijs, 
verbonden. ' S. 384. 17 Juni. . Kunsteri en: Wetenscha,ppen betreffende.stor- . 

_.:_ Wet houdende wijziging en.aanvuliing va~ ting van pensioensbijdragen pe~ po'stgiro. 
· de ,,Loodspensio'en~et 1905"· (wet van ,24 Oct. 

6 Juni 1906, ·.stbl'. n°., 172). S. 400. ,17 Jun.L ~ .Besluit -houdende. beslissing .dat hij, die bij 
- Vi'et houdende ~anwijzing: van. de .ai:µbte- v·ereeniging .. van twee genieenten in . de·. • 

naren die vi>or de t,oepassing van d,e·Pensioen- nieuwe .'gemeente0 van. stqnden aan optreedt 
wet voor de ·gemeenteambteriaren: 1913:.als in hetzelfde ambt, dat. hij in, eene· der ver-
gemeent'eambtenaren' behooren' te worden eenigde gemeenten 'had bekleec\, niet kan 
aangem(!rkt.. · S:.403. 1.7 juni. worden ·gezegd te zijn·rontslagen.tengevolge 

- Wet houdende wijiiging en aanvulling·van van opheffing .. zijner betrekking· in den· zin, 
·de weduwenwet voor de Landmacht 1909. waarin die oph'effing kennelijk.is;bedoeld in 

S. 404. 17 Juni. . art. 3, 1 e lid .onder c der Pensioenwet voor de 
- Idem van de weduwenwet voor de.·Zee- gemeerite-ambtenaren .1913. · ·26 Oct . 
.. macht· 1909. S .. 405. 1.7 Juni.· ·~·-Besluit' houdende :vaststellirig ,all' eene 
- Missive van deu·Miruster van Bymenland- : .. regaling van .de pensioenen' der beambten.,· 

sche Zaken aan· <;le Gedeputeerde Staten:der .. werklieden,e'n btidienden ,van het Koninklijk 
'provincien; betreff.ende· -toepassing van ae '- ,Koloniaal lVIilitair- Invalidenhuis op' .Bron
. wet van ·23 Februari 1918:(StbL- n°.- 147).c beek, de .Koloniale .Reserve en de -C.:ommis-

18. Jurii. ·. · ·sa_riaten van.afmonsteriiig te·Amsterdam en 
- Missive· ·van den Minister van Binnep.land·- ... Rotterdam. . . S, 596. 16 Nov, 

sche Zaken aan de Gedeputeerde Staten der .--'-c- ·Besluit-tot 'regaling van de··pensioenen· van 
provincien, 'betr~ffende •pensioensbijdragen weduwen en weezen, van-·beambten, werk-
van· openbare onderwijzers. , · 25. Juni. lieden eri. bedienden ··van··het Koninklijk Ko-

- Wet tot beperking van·papierverbruik". en_' . • loniaal .Militair Invalidenbuis ,op Brqnbeek, 
nad,~re · regeling van het in .. werking treden . ; de Koloniale. Reserv!J · en ·de ,Gommis~aria ten 
,van 1.Jgemeene maatregeleri; -van· bestuiir.' .,:.van'·.afmonstering te Amsterdaui 1 en. Rot-

s. 499. 26, Juli. . .. terdam.. .. S: 597. ·.·16 Nov. 
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- .Wet houdende wijziging ·van art. 11, tweede 
,lid, d~r-Burgerlijke Pen'si6enwet. 

. S. 601. 22 No'l. 
-:- Zie ook : Gitr<lJ)aO, 1 ndie en Suriname. 

,.Personeele belasting.. Besluit nopens het be-
•,, roep,,ingesteld door G. H. Vrijdag, te Hilver

sum, tegen de beslissing. van .. den. direc
teur · der directe belastingen, invoer~echten 
en accijnzen te Utrecht, op zijne aangifte tot 
het. bekomen van ontheffing van personeele 
belasting over 1917. S. 347. 6 Juni. 

Politie .. Besluit tot wijzigi'.o.g van het K. B. 
•van 16 Juni 1908, S. 199, tot regeling.der be

. ,zuldiging van den Commissiaris ·van Rijks
.politie, ambtenaar aan het. te l'\.~JSterdam 

'" ge'lestigde Rij_ksbureaii betreffende de be
sti;ijding van den vrouwenhandel eii van ·den 
handei" in ontuchtige uitgaven, en van ,den 

. klerk aan dat bureau. 
S. 278. 29_ April. 

Posterijen. B!)sluit tot wijziging-van het K. B. 
van 1 October 1917, S. 594. (Girobesluit). 

. ·s. 436. 28 Juni. 
- Missi'le van den· Minister ·van Binnenland

sche Zaken, betreffende b~talingen per post
giro., 28 Oct. 

-· Missive V:an den Minister .van Binnenland
sche Zaken aan de 'GedepU:teerde Staten der, 

.. provincien betreffende . port voor dienst-
brieven. - 16 Nov. 

· - Zie ook : Pensioenen. 
Provinciaal bestuur. Besluit tot schorsing van 

het besluit· van den gemeenteraad van Rijs
bergen, dd. 19 Februari 1918, betreffende 

. verkoop van den ouden-toren in die gemeimte 
-en het besluit van Gedeputeerde Staten van 
. Noordbrabant, dd. 27 Februari 1918, n°.
-127, tot goedkeuring van vorengenoemd, 
,Raa,dsbesluit. 11 Oct. 

,Raad van State." Wet 'tot regeling van de be
. zoldiging van den Raad van State. 

. , . s. 411. 17 Juni. 

+ Wet ~ot beperking van Pl/'P~erverbruik, en 
' nadere regeling van het in Werking treden yan 
algemeene maatregelen van best:u,ur. 

S. 499. 26 Juli.· 
Raden van 'Beroep. Wet tot w~jziging ·van ar-
- •tikel 15 der wet van 19 D.ecember 1914,,S. 

564;·houdencle instelling van ra.de'l/- van be
roep -voor de directe belastingen. en vaststel

·. ling v.an a]gemeene bepalingen betreffende 
het beroep -op die colleges, ' 

S. 1 72.. 23 l\faart. 
Besluit houdende bepalingen betre.ffende 

- . ambtskringen·van radeh van beroep voor de 
., ,directe · belastingen. · s:. 282. 2 Mei. 

1918. 

- Besluit houdende bepalingen omt,rent de 
jaarwedden van de led,en en den griffier}van 
en de substij;uutgriffi!lrS bij° den centralen 
raad van beroep en van _de ,•oorzitters en 
griffiers van de raden van beroep. 

- · S. 540. 3 Sept. 
- Besluit tot wijziging yan het, K. B. van 24 

Februari 1915 S_. 115; houdende instelling 
van .raden van beroep voor de directe be
lastingen en vaststelling . van bepalingen 
nopens die colleges. S. 582. 4 No,-. 

- Zie ook: Beroepswet. 
Rech ten van in-, uit- en doorvoer. Besluit 
, houdende vrijstelling van het invoerrecht 
· voor vulcaciet, benood1gd bij _de werkzaam-

heden in rubberfahrieken. _S. 350. 12 Juni. 
Rechtswezen. Wet houdende nadere wijziging 

der wet van i5 Juli 1910, S. 181, tot regeling 
van de samenstelling van den hoogen ·raad, 
de gereohtshoven, de arrondissements-recht
banken en- de kantongerechten en .van de , 
jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, als
mede van de klassen de_r reclltbanken en 
kantongerechten. S. 394. 17 Juni. 

- ·Wet tot instelling eener bijzondere recht
spraak in distribptie-· en an4ere cr:isiszaken. 

, . . · _ · S. 494. 26 Juli. 
Tn werkingtreding. 799. 12 Dec.· 

,- Bcsluit tot vaststelling van een Regle)Ilent 
voor DiBtriblitie- en andere Crisiszaken. 

. s·. 572'. . 21 Oct. 
In werkingtrcding 799. 12 Dec. 

:Missive va:µ _den Minister van Landbouw, 
.Nijverheid en Handel a::m a:e gemeentebe, 
sturen betreffende distributie-rechtspraak. 

12 Dec . 
- Zie ook: Milit!'ire Zaken . 

. :Tractaten. 
,Registratie, '. Wet houdende wijziging ,;.an· de 
, Registratiewet ·1(117. · S. 1.70. 23 Maart . 
Reis- en verblijfkosten. Besluit tot nadere 

wijziging van het :Rejsbesluit 1916, laatstelijk, 
gewijzigd pij K. B. van 16 November 1917 
(Staatsblad n°. 644). , S. 306. 1 Juni. 

Rekeningen. Zie : !Jegrootinyen en Rekenin:1en. 
Rekenkamer. Besluit tot wijziging van het 

K. Be van 15 April 1904, $ .. 176, laatstelijk 
gew:ijzigd bij K. B. van 10 Mei 1917, S. 394, 

. , houdende vaststelling van -voorschrifter, ten 
aanzl~:n van ambtenaren en bedienden'bij de 
Algemeene· Rekenkamer .. S. q4. ]{l. Febr: 

.-Wettotwijziging derwet van 5 Oetob,·-r 18.41, 
S. 40, houdende iµstructie .yoor de Algemeene 

-Rekenkal)1er, zo-oals die wet is _gewijzigd, 
laatstel\jk bij de wet. van 29 December 1898 
(Staatsblad .n°. 27!l). S. 382. 17 Juni. 

51 
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Rivieren. Wet tot bevordering van de ~er
betering van. d,e Linde. , S. 249. 18 April. 

- Besluit tot wijziging en aan vulling van. het 
Baggerreglement. S. 356. 14' Juni. 

Rijksambtenaren. Besluit tot vaststelling van 
regelen ten aanzien van de bezoldiging van 
burgerlijke Rijksambtenaren. 

S. 541. 3 Sept. 
Gewjjzigd. 840. 31 Dec. 

Rijkspostspaarbank. Zie : Spaarbanken. 
Rijwielen. Zie: JJiotorrijtuigen. 
Scheepvaart. Besluit tot vaststelling van een 
· reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 

van de beweegbare spoorwegbrug o:ver den 
Hollandschen IJssel bij Gouda in den Staats
spoorweg van Gouda naar Schoonhoven. 

· S. 100. 17 Jan. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

22 September 1909, S. -316, gewijzigd bij 
K. B. van 5 Maart 19i( S. 140, en van 9 Oc
tober 1914, S. 478, tot .uitvoering van art. 10 
der Schepenwet. S. 226. 30 JVIaart. 

- Besluit tot aanvulling eh wijziging van het 
. bij K. B. van 18 September 1914, S. 455, 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de Ringvaart van den Haar
lemmermeerpolder bij Vijfhuizen, Aalsmeer 

, en Oude Wetering en over de Zjjl bij Leiden 
in de Haarlemmermeerspoorwegen. 

S. 264. 24 April. 
- Wet betreffen<le een waterweg van Dore 

d.recht naar Zee. · S. 2°75. 26 April. 
- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
· reglenient van politie voor de haven te 

·Breskens. S. 289. 13 Mei, 
- Wet homl,end.e aanvulling der Schepenvor

deringswet 1917 (Stbl. n°. 211). 
S. ·308. 1 Juni. 

- Wet tot aanvulling en wijziging der Schepen-
uitvoerwet. S. 427. 18 Juni. 

- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 
d.e meting van binnenvaartuigen. (bladz. 702.) 

S. 433. 25 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het bijzonder 

reglement van politic voor het kanaal door 
Zuid-Beveland. S. 536. 28 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het bjjzonder reg
leme~t van politie v~or het Meppelerdiep. 

. S. 554. 30 Sept. 
- Besluit to.t aanvulling van het algemeen 

reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
enz., onder beheer van het Rijk. 

S. 556. 2 Oct. 
- Wet houdend.e bepalingen . met betrekking 

tot de binnenscheepvaart. S. 774. 7 Dec. 

- Besluit waarbij, met intrekking van de 
K. B. van 11 .Juni 1896, S. 93, lR:F~bruari 
1903, S. 75, 11 Mei 1904, S. 105, 6 Feb;uari 
1907, S. 36, 6 December 1912, S. 364en'6De
cember 1912, S. n°. 365, worden vastgesteld 
gewijzigde reglementei{ van politie .voor de 
reede en 's Rijks marinehaven ,,het Nieuwe
diep" en. voor de reede en 's Rijks marine
haven van Hellevoetsluis. 

S. 833. 21 Dec. 
- Zie oak : Kanalen. 

Rivieren. 
Scheurwet. Wet houdende regeling inzake 
· de omzetting in bouwland en de bebouwing 
van graslandeu, klavers of kuustweiden. 

, S. 503. 27 Juli. 
- Besluit tot vaststelliug van een algemeenen 

maatregel van bestuur tot uitvoeririg v·ah· de 
Scheurwet 1918 S. n°. 503. 

S. 588. 13 Nov. 
Schuld. ( Nationale) Besluit houdende mach-' 

tiging tot nitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens d'e wet van 4 
April 1870, S. 62, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 15 Jul"i 1912, S. 240, en de wet van 5 
December 1881 (Staatsblad n°. 185). 

S. 3. 10 Jan. 
101. 19 Jan. 
2?8, 12 April. 
450. 13 Juli. 
512. 6 Aug. 
517. 12 Aug, 
547. 13 Sept. 
562. 14 Oct. 
592. 15 Nov. 
593. 15 Nov. 
770. 29. Nov. 
795. 9 Dec. 
800. 13 Dec. 
801. 13 Dec. 
837. 30 Dec. 

Besluit houdende machtiging tot uitgifte 
van schatkistpromessen volgens de wet van 
5 December 1881 (Stbl. n°. 185). 

s. 574. 23 ·oct. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 23 October 1918, S. 574, hou
dende machtiging tot u;itgifte van schatkist
promessen volgens de wet v.an 5"December 
1881 (Stbl. n°. 185). S. 579. 29 Oct. 

- Besluit houdende wederopenstelling van de 
gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons 
van f 1 en f 2.50 (beid,en ouden vorni) en 
van f 5. S. 349. 8 Juni, 

- Besluit tot wijziging en aanvulling der ar
tikelen 1 en 2 van het K. B. van 31 lVla;art 
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1915_!_~. 174, tot vaststelling van een nieuwen 
uiterlijken vorm voor de zilverbons van twee 

-en een hal~en gulden, .tot bepaling van de hoe
v·eelheid der uit te geven-zilverbons van dien 
vorm en tot bepaling van het tijdstip en de 
w~jze, waarop de zilverbons van f 1 en van 
f 2.50 van den ouden vorm word.en inge
trokken, zooals dat besluit is gewijzigd bij 
de IC. B. van 22 April 1916, S. 168, en van 
16 Februari 1917 (Stbl. n°. 219). 

s.· 357. 14 Juni. 
~ Wet tot nadere vaststelling van het bedrag, 

. waarvoor zilverbons kunnen worden uitge-
geven. S. 476. 25 Juli. 

- Wet tot mid.ere vaststelling v,an .het bedrag, 
·waarvoor zilverbons kunnen word,en uitge
uitgegeven en aanvulling der wet van 6 
,Augustus 1916 (Stbl. n°. 377). S. 782. 7 Dec. 

- -,-_ Wet tot beperking van papierverbruik, en 
and.ere regeling van het in werking treden 
van algemeene maatregelen van bestuur. 

S. 499. 26 Juli. 
---:- Besluit tot nadere bepaling van- de hoeveel

heden der uit te geven zilverbons ,van· twee 
en een halve gulden en van een gulden. 

S. 51_0. 5 Aug. 
-· Wet tot het aangaan van eene geldleening 

of -leeningen van f 350,000,000 ten laste van 
- het Rijk. S. 803. 19_ Dec. 

- Wet tot wijziging van de wet tot het aangaan 
van eene geldleening of -leeningen van 
f :l50,000,000 ten taste van het Rijk. 

S. 804. 19 Dec. 
Slachtwet. Wet houdend,e" bepalingen betref

fende het slachten van paarden, runderen, 
schapen en varkens. S. 133. 23 Fehr. 

Gewijzigd. 425. 18 Juni. 
Spaarbanken. Wet tot aan:vulling der wet van 

25 Mei -1880, S. 88, tot instelling eener Rijks
postspaarbank, waarvan de gewijzigde tekst 
werd bekend gemaakt bij K. B. van 15 De

. cember 1901, S. 368, der Weduwenwet voor 
de Ambtenaren 1890, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 30 December 1914, S. 635, cl.er 
-Ongevallenwet 1901, 'laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 11 Februari 1911; S. 62, en der 
wet van 16 Juli 1907,-S. 225,"houdende nad,ere 
voorzieningen met betrekking tot de tiend
rechten, behoorende tot het Kroondomein 
en <le" tiendplichtighedeu·, rustend,e .;p goe
deren tot dat Domein behoorende. 

S. 20. 14 Jan. 
- Besluit houdende wijziging van het K. B. 

van 15 December 1910, S. 369, tot uitvoering 
_ van de wet op de Rijkspostspaarbank. 

S. 440. 1 Juli. 

__ ______;_\[} 

I 

- Wet tot beperking van papierverbruik, en 
nadere regeling van het in working treden 
van algemeene maatregelen van bestuur. 

S. 499. 26 Juli. 
Spoorwegen. Besluit ter bekendmaking van 
· den tekst der wet van 9 Juli 1900, S. ·us, 
· houd,end,e nad,ere regeling van den dienst en 
het gebruik van spoorwegen, waarop uit
sluitend, met beperkte snelheid, word,t ver
voerd, zooals a:eze wet is -gewijzigd bij de wet 
~an 15 December 1917 (Stpl. n°. 701) 

S. 99. 17 Jan_ 
-_Wet tot verhooging van het maximum van 

het rentelooze voorschot uit 's Rijks schat
kist ten- behoeve van de inrichting voor toe
passing van mechanische trekkracht, en het 
in exploitatie brengen met deze trekkracht, 
van de lijnen der voormalige Eerste Groninger 
Tramway-Maatschappij. 

S. ·-177 .. 25 l\faart. 
-. Wet houdende wijziging van de regeling der 

exploitatie van den · locaalspoorweg van 
Zwolle naar Delfzijl, met zijtakken naar Al
melo en naar Assen (Noordoosterlocaalspoor
weg). S. 179. 25 Maart, 

- , Wet houdend,e machtiging to_t het aarigaan , 
van een overeenkomst .betreffend,e d,en aan
leg en de· exploitatie. van den spoorweg van 
Gouda over Wadd,inxveen en ·Boskoop naar 
Alphen. S. 180. 25 Maart. 

- Wet tot verhooging van het maximum van 
1tet rentelooze voorschot,uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van.den aanleg- en wijziging-van 
.de regeling der exploitatie van een locaal
spoorweg van Stadskanaal' over Ter Apel 
naar de Duitsche grens. 

' S. 181. 25 Maart. 
- Wet tot bevordering van den,aanleg en het 

in exploitatie brengen _en regeling ,van <le 
1:xploitatie van spoorweglijnen van Goes over 
's-Heer-Arendskerke, Borsselen en Hoede
k~nskerke naar-Goes, van Goes over's-Heer
Arend,skerke naar het Wolphaartsdijksche 

'· veer en va-n Goes naar Wemeldinge. 
S. 277. 26 April. 

- . Wet houdende maohtiging tot het aangaan 1 

van eene overeenkomst met de Hollandsohe 
IJzeren Spoorweg-Maat'schappij betrefl'ende 
den spoorweg van Egmond aan Zee over 
Alkmaar naar Bergen aan Zee. 

S. 341. 3_ Juni. 
- · Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Algemeen Reglement Vervoer. "!901 
S. 355. 14 Juni. 

- Wet tot verzekering van de d,ienstvaardig
heid van spoorwegen, waarop uitsluitend 

lil* 
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met beperkte snelheid wordt vervoe1·d, in de, 
buitenge,vone omstandigheden. 

, S. 787. 7 Dec. 
Staatscornrnissie. Wet betreffende een onder

zoek door eene Staatscommissie naar hetgeen 
tijdene den toestand van oorlogsgevaar heeft. 
plaats gevonden ter zake van de voorzieni:ng 
van het land, met levensbehoeften en ter 
ondersteuning·van Jandbouw, nijverheid en 
handel. S. 559. 11 Oct. 

Staten-Genera.al.·. Bes!uit houdende bepaling 
van den dag voor de ·candidaatstelling voor 
de verkiezing van de leden van de Tweed,e 
Karner .der Staten-Generaal en van den dag, 

-waarop de zitting van de Staten-Generaal 
zal· word.en geopend. S .. 229. 4 · April. 

- Wet tot regeling der reiskosten van de Jeden 
0

der Staten-Generaal en ·der verblijfkosten 
van de Jeden 'der Eerste Karner der Staten, 
Generaal. S. 271. 26 April. 

Statistiek. Besluit tot·nadere wijziging van 
het KoninkWk. besluit van 9 Januari 1899 
S. 43, zooals dat gewijzigd bekend is gemaakt 

· bij K. B. van 29 September 1911 S. 307. 
S. 543. 5 Sept: 

Sterke cl.rank. Besluit tot -vemietiging van de 
door den. Raad der gernee_nte Zwijridrecht 
in-zijne vergadering _van 23 November 1917' 
vastgestelde ,,Verordening houdende aan
wijzing van een gedeelte der·genieente waarin 
geen vergunningen voor den ·verkoop van 

· sterken dr:a,nk in, het klein, noch verloven 
voor den ·, verkoop van • alcohol_houdende, 
andere d,an ··sterke -dranken -mogen worden 
verleend" vo~r zooveel zij het verleenen van 
verloven voor den verkoop van alcoholhou
denden drank, anderen dan s.terken d~ank, in 
het aangewezen gedeelte der gerneente· ver-

1 biedt-. . · S. 353 .. 12 Juni. 
- Besluit tot vemietiging van het besluit van 

.Gedeputeerd,e Staten van ·Ge!derland, · tot 
· ongegrond-verklaring van het beroep, ·inge
steld door A. A. H. Ferrari, wed. P. W.·Daal
derop, te Amhem, tegen de intrekking· door 
burgeme,ester en wethouders .van. Nijmegen 
van d,e, te haren._name·, staaitde vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
·klein. · · S. 471. 24 Juli. 

- Besluit tot schorsing -van het besluit van 
burgemeester en wethouders d,er gemeente 

·Kerkrad,e; strekkende tot het verleenen van 
verlof voor den verkoop van alcoholhouden'. 

· den drank, anderen d,an sterken drank, aan 
M. Reule_n, aldaar. S. 535. · 28 Aug. 

- Besluit tot vemietiging van het besluit van 
Burge~neester en Wethouders van _Kerk. 

• 
rade, waarbij aan M. Reulen, a]daar, ;v,edof 
is verleend YOO!' den verkoop van.-.-ai~ohol
houd,enden·drank, and,eren-d,an "sterkeri..drank. 

. .. .S. 5.65. 16 .Oct. 

- Arrest van den H .. R. .- Ik uitdrukking 
.. ,, verkoop" van drank in d,eze wet is niet met 

de in het'B. W. geregelde overeenkomst. van 
koop en verkoop te vereenzelvigen, d,aar ge
noemde uitdrukking ook de levering van den 
.drank krachtens die overeenkomst .. omvat. 
In den zin dezer wet· g'eschiedt de ,,verkoop" 

. dus ook ter plaatse, waar krachtens de koop
overeenkornst _geleverd wordt.. I.e. kon de · 
Rb. het bewijs van den telastegelegd,en_ver
koop uit. de bewijsmiddelen putten. -:-- An
ders cone!. 0. M.: De onmiddellijk,volgende 
levering. is• •onder ,,verkoopen". begrepen. 
Noch de niet onmid,dellijk volgende !eve.ring 
noch de bloote koopovereenkornst zonder 
dadelijke levering is and.er ,, verkoopen' ;' te 
begrijpen. I.e. kon uit het bewijsmateriaal 

·niet warden afgeleid, d,at op den telastege
legden datum is ,,verkocht". l(l Dec. 

Strafrecht en. strafvordering. Besluit . tot 
aanvulling van d,e Uitvoeringsregeling. voor
waardelijke . veroordeeling. S .. 280. 1 Mei. 

--:- Wet tot wijziging van atrik_el 429 va:n het 
Wetboek van Strafrecht. 

S. 39;";. 17 Juni. 
_--:- Wet tot wijziging van art. 206 van het Wet-

boek van Strafrecht. . . S. 397. 17 Juni, 
~ Wet, houdend,e wijziging7der .wet van 18 

April 1874. S. 66 tot vaststelling der tarieven 
van geregtskosten.in strafzaken, waarvan de 
gewone rechter kennis neemt, ·gelijk die laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 23 Mei 1917 
·(StbL n° .. 432). S._605._ 22 Nov. 

-'-. Wet -tot. vaststelling in de tegenwoordige 
buitengewone omstandighed,en. van b_epalin
gen ter verkrijging van. me_er .plaatsruimte 
voor . de tenuitvoerlegging van geva11ge_nis-
1>traf, . militaire gevangenisstraf µaa~onder 
begrepen, van hechtenis, van mili~aire deien
tie en van.voorloopige hechtenjs. 

S. 607 .. 22.,Nov. 
- Wet houdende wijziging · van _de -wet van 3 

Januari 1884, S. 3 tot aan:wij-zing d,er gestich
. ten, waar hetzij gevangenisstr.af, )let~ij hech
teni_s wordt ondergaan en van aanverwante 
gestichten, zooals · die laatsj;elijk is gewijzigd 
bij wet v·an 7 April 1911 (Stbl. n°. _ 10:7-). 

S. 793. - 7 Dec. 
-.Zie ook: Militaire Zaken. 
Strandvon4erij. Missive .van den :Minist!lr van 

Landbouw, Nijverheid, en Handel betrej!ende 
verkoop van strandgoederen. 26 Maart. 
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St'i1wadoorswet. Arrest van den H. R. 'Haven
' arbeiders zijn zoowel zij, die den in art. 1 

-·' Stuwad6o~s-iv~t · omschreven· . stuwadoorsar·-
, ·beid een en-kele m.:ai" verri!Jh_ten, als .zij, die . 
· dit' regelmatig en als v·ast beroep ·plegen te 

· · doen, - Hoelang bij de eerste groep·de-hoe
danigheid van havenarl.Jeider blijft- bestaan, 
zal telkens naarmate. van de omstandigheden 
moeten worden vastges_teld, doch. bij · de 
laatste groep duurt -zij voort, zoolai:J.g 11et 
.beroep niet is prjjs gegeven. - Art. 9 Stuwa-

-doorswet. spreekt ·niet·,van ,,stuwafcloorsar-. 
beid" niaar van ,,arbeid" -in he't algemeen, 

·zulks om te voorkomen, ciat de ha~enar
. beiders; doordien hun in het bedrijf cler 
stu""adoorsonderneming andere dan stuwa-
cloorsarbeid werd opgedragen, zouden worclen 
verstoken van de hun·toekomende rusttjjden. 
-"-- Ten onrechte nam de_. Kantonrechter aan, 
dat hij, die aan de lading of tossing van een 

-- ·zeeschip. of daarmede in rechtstreeksch ver
'.·band staande wcrkzaamheden ha,d cleelge
nomen en. daardoor, .krach tens art .. 1, .haven
arbeider was ge_worden!, die hoedanigheid 
noodzakelijk verliest, zooclra hij dien arbeid 

: liad beeindigcl. Het verrichten van ancleren 
clan stuwacloorsarb_eid en het 'zijn van haven
·arbeider kan samengaan. 14 Oct. 

Sueeessiewet. Arrest van den H. R.-,- In art. 
41 cler Successiewet is. met -,,echtgenoot": be
doeld degeen, die bij het,overlijden met den 
erflater was gehuwd, doch is claaroncler niet 
begrepen de gescheiden echtgenoot. 10 Mei. 

· '-- Beschikking van. den H. R. De aan den 
' -rechter gevraagde verklaring ~ dat ter zake 

'van:- de onderhavige overdracl;t vrjjstelling · 
van het wegens schenking verschuldigde 

. ·, successierecht behoort te ·word.en verleend...:,.. 
· is niet de beslissing van een twistgeding, om

dat ··van zull~ een geding geen sprakc is zoo-
., lang•· slechts _van een ver_schil vangevoelen 
Lblijkt. - Het voorschrift van art:· 80, 8°, j 0 

art. 50 der Successiewet (tekst 1917) dat,aan 
· - den Rijksambtenaar of aan· den rechter het 
'· noodige ·wordt aangetoond, · spreekt alleen 

van ,de wijze van bewijslevering, doch be
slist niets omtrent de geviLllen, waarin de 
tusschenkomst van den_ rechter' kan ·warden 

·:,ingeroepn. Te d,ien as1,nzien gelilt blijkens 
art. 92 der ·succes)>iewet de'regeling van art. 
94-97 der Registratiewet 1917. - Hier, 
tegell< :kan· eenige toelichting door cleri Minis
ter in .de Memorie van :Toelichting uitge
sproken .niet afdoen: trouwens, bedoelde 

:toelichting· laat- bovengenoemd systeem der 
" ·wet onaangetast. 6 Dec . 

.__,. 

Suriname. Besluit houdende WIJ,'agmg van 
het besluit van 28 Juni 1917, S. ·480, tot vast, 
stelling van regelingen omtrent toekenning 
van verloven en wachtgelden aan- en om
trent terugbetaling van genoten uit]rneringen 
cnz: doqr ter vervulling van burgerlijke.amb-

--ten naar Suriname of naar Cura9ao gezo11d,en 
personen.. S. 112. 11 Fehr. 

- Besluit · tot wijziging van het K. B. -van 2 
Februari 1911, S. 41, houdende vaststelling 

.,van· bepalingen· ter uitvoering van de Suri
naainsche en Cura9aosche _ Comptabiliteits-

-. wetten, voor zooveel de ontvangsten _en· uit
gaven betr~ft, overeenkomstig die wetten in 
Nederland te doen. S. 447. 11 Juli. 

- Besluit, -regelende de_ toekenning van· eene 
toelage aan ge~~~en Neclerlandsche ambte
naren · en onderwijzers wegens de ·vervulling 
in Suriname of in Cura9ao v·an een Koloniaal 
ambt. · - ·fl. 571. - 19 Oct. 

.....:..._ Wet houdende aanvulling van de Surinaam
sche Comptabiliteitswet.. S. 790. 7 Dec. 

-· Zie ook.: Atte.~tatien de Vita, 
Tan.tiemebelasting. _ · Zie : Dividend en tan

ti~mebelasting. 
Teleg1aaf en Telephoon. Besluit tot vaststel

ling va,n de regelen voor het gebruik van het 
locale Rijkstelefoonnet te Edam mi tot in
trekking van dti aan d,e gemee,nte Edam ver
leende concessie voor den aanleg ·en de ex
ploitatie . van -een voor publeik verkeer be, 
stemd telefoonnet aldaar. S .. -102. 24 Jan. 

~ Besluit hondende machtiging tot het tijde
ljjk gelasten. van afwijkinge~ van het Regle
ment voor-den dienst der Rijkstelefoon,.v_ast, 
gesteld bij K.- B. van 20 J',l"oveI_Uber 1916; S. 
509, gewijzigd en aangevula bij het K. B. 
van 7 Juli 1917 (Stbl·. n°. 483). 

· S. 227 .. 30 Maart. 
~ Besluit houdende. wijziging· van het vegle-
- ment voor · den dienst der Rijkstelegraaf, 

vastgesteld bij K.-R van 29 November .1916 
(Stbl. n°. 518). S. 304. _31 Mei: 

Idem. : 796. 9 Dec. 
- Besluit tot vastste.\[ing van· de regelen voor 

het gebruik van de locale Rijkstelefoonnetten 
te Breda, Delft, Deventer, 's-Hertogenbosch, 

· Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Tilburg, 
Vlissingen eh Zwolle. 'S. 537. 2 Sept. 

-- Besluit tot vaststelling van de regelen voor 
· het gebruik van het locale Rijkstelefoonnet _ 
te Oldenzaal en tot· intrekking van de aan 
de gemeente Olderizaal verleende ,concessie 
voor· den aanleg-·en de .. exploitatie van een · 
voor publiek verkeer bestemd telefoonnet 
aldaar. ' S. 378. 28 Oct. 
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Testamentenregister. Wet tot instelling van 
· een centraal testamentenregister. 

S. 124. 23 Fehr. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel -van. bestuur, als bedoeld .in de 
artikelen 2 en 4 van de Wet op het Testa-
mentenregister. S. 434 27- Juni:-· 

- Besluit tot vaststelling van het .tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet op het Testa
mentenregister. S. 438. 1 'Juli. 

Tienden . . Wet tot aanvulling der wet van 25 
i'lfoi 1880, S. 88, tot instelling eener Rijks
postspafirbank,_ waarvan de gewijzigde tekst 
werd beki;md gemaakt bij K. B. van 15 De
cember 1910, S. 368, der Weduwenwet voor 
de -ambtenaren 1890, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 30 December 1914, S. 635, der 
Ongevallenwet 1901, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 11,Februari 1911, S. 62, en. der 
wet van 16 Juli 1907, S. 225, houdende na<lere 
voorzieningen-, met betrekking tot de tiend
rechtcn, behoorende tot het Kroondomein 
en de tiendplichtigheden, rustende op goc
deren tot dat Domein behoorende 

S. 20. 14 Jan. 
Tolken. Besluit' houdende wijziging van ar

tikel 7, tweede lid, van het Reglement voor 
den Tolkendienst bij de .Ge7.antschappcn en 
Consulaten in -China en Japan, vastgcsteld 
bij K, B. van 4 Juni 1910 (Stbl. no._ 156). 

S,. :301. 30 Mei. 
Tractaten. Besluit- bcpalendc de bekendma

kirig in het Staatsblad van de goedkeuring, 
dpor Nederlan1, van de verlenging der ·be
voegdheden v~n de gemengde rechtbanken 
in Egypte JStbl. 1917 n°, 274). 

.'' S. 247. 17 f-Pril. 
- Besluit bevelende de plaatsing in het, Staats

blad van de oj'l'26 Mei1916 te 's-Gravenhage 
onderteekend,e verklaring tot afschaffing van 
de NedeHandsche capitulatien in de Fran
sche zone van Marokko. S. 567. 20 Juli. 

Trammen. Zie: Spoorwegen. 
Uitvoer. Besluit · houdende inti'ckking van de 

tijdelijke opheffing va:n het verbod van .uit
voer. van ruwe tabak. S. 293. 17 Mei. 

- Wet tot wijziging der wet van 3 Augustus 
1914, S. 344,. houdende verbod tot uit-· en 
vervoer van soinmige artikelen. 

S. 326. :3 Juni. 
Uit- en vervoerwe~. Arrest van den H. R. 

Uit kracht van a.rt-. 1 der wet van 3· Augustus 
1914, S. 344, kan de Minister nie.t ieder ver
voer van goederen verbieden, doch slechts 
zoodanig vervoer, dat tot strekking heeft de 
goederen te brengen uit een bepaald aange-

wezen Rijksgedeelte, welke grenzen·reeds-v'a:h 
te,·oren vaststaan of bij des Ministers Besluit 
worden aangewezen, naar het- overige, buiten 
die grenzen vallflndi,'deel des Rjjks. Het ver
bod van -vei:'-;:o~r van aardappelen uit eenige 
·pJaats_· in een gemeente gelegen, naar· het 
overige dee! des Rijks,. hetzij in of buiten 
die gemeente gelegen, is niet in verbod a.ls 
bedoeld in gemeld art. 27 Juli. 

Veeartsenijkunst. Zie: Onderwijs. (Hooger) 
Veeziekten. Missive van den Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel, betref
fende bestrijding. van mond- en klauwzeer. 

· 14 Nov. 
Veiligheid in fabrieken en werkplaatsen. Arrest 

van den H. R. Bij de artt. 19 Veiligheids
wct en 243 Veiligheidsbesluit 1916 j0 _art. 7 
Veiligheidswet wordt het hoofd of de bestuur
der der onderneming strafrechtelijk anspra
kelijk gesteld voor · ieder niet-gebruik der 
brillen door de arbeiders bij de. bedocldc 

· wcrkzaa,mheid, tenzjj - ingevolge de alge
meene beginselen van strafrccht. -- -schuld 
bij den beklaagde mocht ontbrcken. 

28 Jan •. 
- Beschikking van den Minister van Land

botiw, Nijverheid .en Handel, houdende vast
-stalling van den vorm der oi>gave ex art. 14 
der Veiligheidswet. 17 · Juli. 

-Beschikking van ,-Jen Minister van Landbouw, 
Njjverheid en Handel, houdende nadere va8t-
8telling van den ·v·orm der opgave, becloeld
bij art. 14 der Veiligheidswet. 17 Juli, 

- Arrest van. den H. R. Art. 7 der Veilig
heidswet in verband met artikel 134 v·an hct 
Veiligheid.sbesluit 1916 legt aan h-et hoofcl 

· of 'den bestuurder van eene fabriek of .werk
. plaats den plicht op om, wanneer. in· een 
werk.lokaal drijfwerk aanwezig is, da.t van 
een plaats buiten-dat lokaal in beweging kan 
worc]cn gebracht_, te ·zorgen dat v66r het op 
die wijze in bewcging brengen van dat ·drijf
werk eeIJ. sein wordt gegeven, dat duideljjk 
is te hooren ter pl~atse waar zich dat drijf" 
werk bevindt; , daarbij wordt clerhalvc cla.t 
hoofd of die bestuurder voor het nict geven 

. van zoodanig sein aansprakclijk gesteld, 
tenzjj naar de algemeene beginselen van straf
recht schuld bij hem moc~1t ontbreken, - Nu 
nict blijkt, dat de requirant zich had beroepcn 
op cenige omstandigheid die zijne schulcl zou 
uitsluiten, behoefde de Rechtbank ·niet"af
zonderlijk te verrnelden dat - en te moti
veeren waarom het nalaten van het geven 
van bedoeld sein_ in deze aa'n requirant's 
schuld was tc '".ijten. 16 Dec. 
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V~reenigingen. ('Cooperatieve). Arrest -van den 
•, H.-R. ...:___Bij art. 19 der Wet Coop._ Vereen. 
-wordt-nieFverlangd d~t de vereffening is be
eindigd of. op-ande~e wijze liet juiste bedrag, 
waarmede d_e schulden de; Vereeniging hare 
baten overtreffen, is komen vast te staan. -. 
Niet alleen d_e vermeerdering mP.t -vijftig per
cent,. maar ook de in het eei;ste gedeelte van 
he_t artikel geregelde omslag draagt eeh voor
loopig karakter. - De mogelijkheid dat later 
de raming van het tekort iets te hoog blijkt 
te zijn s~aat aan voormelde wijze van omslag 
,niet·in .den weg. - De grief als zou bij de 
raming van het gevorderde bedrag van een te 
-hoog passiefcijfer en een te laag:actief-cijfer 
zijn uitgegaan mist feitelijken grondslag. -
De omstandigh"'id dat te veel is govorderd 

-verhindert den rechter niet den eisch· tot het 
·verschuldigde bedrag aan· te wijzen. 

22 Maart. 
- Arrest van den H., R. - Uit het verband 

. der artt. 2 en 7 Wet Coop. Vereen. volgt; dat 
de bij de akte van oprichting gestelde voor
waarden van in- en uittreding-der leden niet 
mogen strijden met het bepaalde bij art. 2. 
H'et is des Rechters taak om in ieder voor
komend geval te onderzoeken of 'de ge.steld~ 

. voorwaarden al.clan niet met het wetsvoor
schrift, vereenigbaar z~jn. - Terecht heeft 
de Bechtbank als des wetgevers bedoeling 
·aangenomen dat de voorwaarden het recht 
zelf tot uittreden onaangetast moeten laten 
en dus de uittreding van een lid niet afhan-

. kelijk mag worden gesteld van het willekeurig 
goeddunken eener ledenvergadering; dat

. dit bij de toepassing der. onderhavige _regle
mentsbepaling juist geschieden lmn, is een 

, -uitlegging dier bepaling door de Rechtbank, 
, . waartegen in . cassatie niet met vrucht kan 
· worden opgekomen. _:_ Anders : Concl. 
· 0. M. met betoog, dat. in de hier bedoelde · 
bepaling de grenzen, ,v~arbinnen het uit
treden kan worden beperkt, geenszins zijn 
civerschreden · 21 Juni. 

-- Wet tot instelling van een lrnndelsregister. 
S, 493. 26 Juli. 

Vermogensbelasting . . Wet houdende w~jziging 
··van de wet van 27 September 1892, S. 22, 
op de vermogensbelasting, g!llijk ·zij door· op

:1·volgcnde "rctten is aangevuld 'en g~,vijzigd. 
. S. 504. • 27 Juli. 

~ Besluit tot bekendmaking van den tekst der 
· wet op de ve~mogensbelasting van 27 Sep

.. tember 1892, S. 223, zooals zij bij latere wet
ten is gewijzigd en aangevuld. 

S. 542. 5. Sept. 

Visscherij. Besluit tot w1Jz1gmg van de vis
scherijreglementen. (Maat op bot.) 

S. 290. 15 Mei. 
.- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid ()n Handel, tot vaststelling 
van een li3tterteeken, dat, door zeec en kust
visschersvaartuigen moet worden.gevoerd. 

31 Mei. 
Iden{.' 1 0ct. 

- Besluit tot instelling van den Zuiderzeeraad 
en tot -vaststelling van· bepalingen betref
fende di~n Raad. S. 451. 16 Juli. 

-:-'- Besluit tot wijziging van de visscherij-
reglementen. S. 564. 16 Oct. 

Vogels. Besluit tot wijziging' van ·1iet K. B. 
van 17 October 1913, S. 394, houdende be
palingen der uitvoering van artikel 49 der 
Vogelwet 1912. S. 468. 20 .Juli. 

Volkshuisvesting. Wet -ter voorziening in. den 
woningnood. S. 379. 17 Juni. 

In werking treding.' 472. 25 Juli. 
- Arrest van den H. R. - Uit de getuigen

verklaringen heeft de Rechter kunnen.· aflei
den, dat ·de aanschrijving en het afscbrift 

. van het advies der Gezondheidcommissie 
d_oor beklaagde · zijn ontvangen. - Art. 48, 
3° lid der Woningwet heeft geenszins de be

, doelihg 9m. t.a .. v:·de in art. 14 bedoelde·aan-
schrijving een- processueelen · vorm in het 

. !even te roepen, welks niet inachtnemiilg bet 
verzuim om aan de aanschrijving te voldoen, 
·straffeloos zoude maken, <loch geeft eilkel 

· een ·adrninistratief voorschrift om· ,,de -ont-
vangst ·.te verzekeren". : 24 Juni. 

- Besluit tot :uitvoering vaii. artikelen- 4, 5 
en 7 van de Woningnood.w~t 1918 (Stl:51. n° . 
379),: S. 485. 25 Juli. 

- Wet tot 'beperking van papierverbruik, ·en 
·nadere regeling van het in werking tre<len van 
algemeene maatregelen van bestuur. 

S. 499. 26 Juli. 
- Beschikking van den •Minister van Binnen

landsche Za,ken tot uitvoering van het'K. B. 
van 25 Juli 1918 (Stbl. n°. 485). 3 Aug. 

- Missive van cl.en Minister van OU:denvjjs, 
Kunsten en Wetenschappen aan de Gede
puteerde Staten in . de provincien betref
fende bouwyerorcleningen. , 1 Oct. 

- Beschikking ·van-·den Minister van Arbeid, 
tot vaststelling van eene Regeling van de 

· uitbetaling en de cpntrole op', het . gebruik 
cler bijdragen •ingevolge artt. 4 en 7 der 
Woningnoodwet aan gem!Jenten uit 's Rijks 
.kas verstrekt. 4 Oct . 

- Zie ook: · Hmtrccnmnissie- en Huuropzeg
gingswet. 
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Volkstelling. Wet tot w1Jz1gmg van de_ wet 
van 22 April 1879, S. 63, tot het houden van 
eene tienjarige algemeene volkstelling. 

. S. 270. 26 April. 
Volksvoeding. Arrest van den H. R. - Waar 

onder distributie is te verstaan de verdeeling 
van goederen, kan het vervoer daarvan we] 
zijn een, met de distributie verband, houd,en
de, handeling, doch behoeft het dit niet te 
zijn. B· .. en W. van Rosmalen konden.dan 
ook niet aan art. 7,_ 4° lid Distributiewet 
1916 de bevoegdheid ontleenen om het. ver
voer van granen te verbieden. 10 Juni. 

- Arrest van den H. R. - Beschikking van 
.deri "Minister van 18 September 1917 • o. a. 
aan de molenaars verbiedend granen in 
voorraad, te hebben, welke niet tevens ge
uekt zijn door een factuur als bedoeld in 
art. 3 dier beschikking. - Van deze r·egeling 
van·den omvang der prod,uctie der fabrieken 
'of molens maakt de controle der in die in
richtingen te· verwi\rken grondstoffen een 
onmisbaar ond,erdeel uit, zood,at de- bij de 
wet aan den J\'linister toegekende bevoegdheid 
om de verwerking van graneii te regelen, 
medebrengt de bevoegdheid om bepalingen 
ter - controleering der hoeveeiheid van d,ie 
grondstof, waarover de iiersonen, die ver
werken, beschikken; vast te stellen. · ~ De 
Minister was dus bevoegd bovenvermeld 
verbod uit te vaardigen. 14 Oct. 

~ Arrest van den H. R. - Distributieregeling 
voor huiden en leder van ·3 April 1917, ver< 
plichtend ieder:en slachter tot het wekel~jks 
doen van een opgave van het geslachte vee. 
-- Uit het 1 e ~n 2° lid van art. 8 -der Distri-

. butiewet 1916 volgt, dat een distributierege
ling alleen verplichtingen vermag te schep
Jien, welke bij 'aflevering of ontvangst der 
goederen zijn_ na te leven. - De bepaling 

. dei genoemde distributieregeling schept een 
verplichting, die niet op de aflevering en 
ontvangst van het goed betrekking heen en' 
vindt dus geen steuir 'iri art. 8 der Distri
butiewet, zoodat · beklaagde terecht van 
alle rechtsvervolging is oritslagen (anders 
cone!. 0. l\L) 14 Oct. 

- Arrest van den H. R. - Tengevolge van 
's Hofs· feiteHjke · beslissing is bewezen ver
klaard, niet d,at de Minister bij die beschik
king de tarwe van beklaagde heeft in bezit 
genomen, maar dat de Minister aan: de ver
bouwers een gebod heen uitgevaardigd· in 
het belang eener goede distributie van tarwe 
om -dit product onder -zich te houden in af
wachting van een feitelijke inbczitneming. -

Onder · ,,maatregelen" in art'. 16 Dis~ributie
wet 1916 moeten worden verstaan de ··zooda
nige als waartoe de .Mir\ister be.;,-oegd is. -
De in genoem~. verbod. vervatte beperking 
van het beschikkingsrecht dllr verbouwers 
oyer·hun tarwe is krachtens art. 625-B. W. 
slechts · geoorloofd te achten, wanneer · de 
bevoegdheid daartoe - wordt ontleend aan 

· eenige wet of openbare_ verordening, daar
gesteld door· zoodanige ,macht, die daartoc 
volgens c\e Grondwet de bevoegdheid heeft. 
- Noch in de Dietributiewet noc\1 elders is 
aan den Minister zoodanige bevoegdheid 
toegekend. 21 Oct. 

- Besluit tot aanvulling_ van het K. B. :van 
30 September 1916, S, 463, zooals dat is· aan
gevuld door de K. B. van 3 Februari 1917, 
S. 204 en van 6 November 1917, S. 615, tot 
aanwijzing van de gewassen, waarvan de 
verbouw kan' warden verboden, .beperkt, of 
diet dan voorwaardelijk toegestaan. 

S. 595. 1G Nov. 
--' Arrest van den H. R. - Het -i,erbod tot 

v_el'koop van kanarieza,;td v,in· den Minister 
van L.; N. en H. is niet verbindend, d.aar 
art. 8 Distributiewet 1916 des Ministers be-

, voegdheid beperkt tot het maken van bepa
lingen bctreffende de aflevering van bepaalde 
goederen, maar hem ·niet de bevoegdheid 
geeft tot het maken van zoodanige bepalin
gen, waarb~j de verkoop daarvan wordt ge
regeld. 25 Nov·. 

· -- Beschikking-van de~ H.-R. - ,,Wegmaken" 
in dit art. is het doen verdwijnen van voor
werpen in strijd met de verkeersbestemming, 
wel~e zij hebben ~en tijde dat zulks geschiedt . 
- Het Hof, een gebruik in stdjd · met de 
natnurlijke bestemming als kenmerk van 
,,wegmaken" in dit art. aannemende, heeft 
aan die wetenschap een verkeerde toepassing 
gegeven. - Cone!. 0. M.: of d,e goederen·a1 
of niet hun bestemming krijgen, is voor 
,,wegmaken" niet beslissend. Zoowel' het 
vervoederen aan dieren als het nuttigen door 
menschen is ,,wegmaken". Al of niet straf
baarheid daarvan. · 12 Dec. 

- Arrest van den H. R. -Art. 14, 3° lid dezer
wet laat geen vrijheid voor een verbeurd
verklaring van het aandeel, dat den sclmldige 
in een· hem met anderen, behoorend goed 
mocht toekomen. - Het doet niets ter zake 
af, of de goederen al!een aan den schuldige · 
dan we! aan dezen in eigend~m met anderen 
behooren, omdat zij ook in het laatste geval 
kunnen gezegd warden• aan den schuld,ige·toe 
·te bchooren, - zij het niet uitsluitend:· ·De 
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. ,Qnistandigheid, dat het goed den schuldige 
in ~eigendom met anderen toebehoorde, 
rechtvaardigt dus de U\tgesproken verbeurd

-v,erk,laring.-:-- Bif d·e met haar tekst niet on
vereenigbare uitlegging d,er dag :'._!larding heeft 

, de llb. bekl. geenszins veroordeeld weg\)ns het 
. _ doen van opgaven, die niet van hem m'.aar 

enkel van zijn broeder werden verlangd. 
· 16 Dec. 

.Vreemdelingen: vVet houdende nadere voor
_zieningen in de. tegenwoordige buitengewone 
.omstandigheden betreffende het toezicht op 
hier te" lande vertoevende v,eemdelingen: 

S. 410. 17 Juni. 
-:;-- ,Besluit· houd,ende aanwijzing van auto

riteiten, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van 
de wet_ van 17 Juni 1918 (Stbl. n°. 410). 

S. 4 70. 24 Juli. 
--:- Besluit houdende nadere voorschriften 

betr,effende het toezicht op hier te lande ver
toevende vreemdelingen. S. 521. 16 Aug. 

- Missive , van den Minister van · Binnen
land,s0he Zaken aan de Commissarissen der 

. Koningin in de provincien betreffende het 
visum op paspoorten van vreemdelingen. 

19 Nov. 
- Missive van. den Minister van Binnenland

,.sche Zaken, betreffende opzending van· 
vreemd,elingen. (bladz. 703) 21 No;,. 

Vrouwenarbeid. Zie : • A1:beid van jeugdige 
. personen enz. 

Waterschappen. Arrest van den H. R. - In 
artt. 77 van de Verordening van Politie voor 
de rivie, ,,de Mark en Dintel", krachtens 
hetwelk 3:an een schipper dc_voortzetting der 
reis is belet, is sprake van een regeling van 
een punt van burgerl~jke rechtspleging - een 
middel tot bewaring van recht geheel het 
karakter dragende vanhetconservatoirbeslag 
als geregeld in de artt. 727 volgg. Rv. - dat 
volgens art. 150 der Grondwet bij de wet in 
algemeene wetboeken moet worden geregeld, 
behoudens de bevoegdheid der wetgevende 
macht om enkele onderwerpen in afzonder
lijke wetten te regelen, van welke bevoegci, 
heid echter te dien · aanzien geen .gebruik is 

_gemaakt, met name niet in de Wet van 20 
'Juli 1895, S. 139. - Art. 3 dier wet laat 
.zeker. niet _toe een b~j de wet aan schuld
eischers in het algemeen toegekend middel 

._tot 9ewaring van recht, en_ aldaar aan biz. 
voorwaard,en en vormen gebond.en, ten be-

·. hcieve 'van waterschappen, _op andere geheel 
andere wijze en met terz:ijdestelling van de 
wettelijke waarborgen te regelen. - Het 

. ,Hof had genoemd art. 77 clan ook buiten 

toepassing moeten laten. 
0. l\L). 

(Anders: Cone]. 
22 Fehr. 

- Missive van _den Minister .van Waterstaat 
aan de Gedeputeerde Staten van Friesland, 
betreffende den leeftijdsgrens voor benoem
baarheid in- waterschapsbesturen. 29 Oct . 

Waterstaat. Besluit tot wijziging van. het · 
-K. B. van 21 Juli 1917, S. 496, tot vast
stelling··-van de inrichting van den Rijks
waterstaatsdien~t~ ~ls bedoeld bij artikel 5, 
tweede lid, der wet van 10 November 1900, 
S., 176, houd,ende algemeene regels .omtrent_ 

. het Waterstaatsbestuur. S. 832. 20 Dec. 
Weduwen- _en weezerifonds. · Zie : Begrootin-

gen en Rekeningen. lndie. (Nederl.andsch). 
Wegen. Besluit tot aanvulling en wijziging 

van het Rijkswegenreglemeilt. S. 2. 5 Jan. 
- Wet tot overbrenging in ,beheer en onder

houd bij de gemeente 's-Gravenhage van den 
eersten dwarsweg in het Haagsche Bosch. 

, S. 342. 3· ,Juni. . . \ . 

- Wet tot overneming in beheer en ond,erhoud 
bij het Rijk van een vak van het bij de ge
meente Zwijndrecht in. beheer en onderhoud 
zijnde gedeelfo yan den R,ijksw.eg van Rot
terdam naar Zwijndrecht. ·,s. 820. 20 Dec. 

Wettelijke tijd. Wet to.t tij~elijke afwijking 
van de wet van. 23 Juli 1908, S. 236; tqt 
invoering van een wettelijken tijd. 

S. 165. 23 Maart. 
- Besluit, tot, vervroeging in 1918 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in art. 1 der wet 
van 23 Juli 1908 (Stbl. n~.- 236). 

S. 221. 26 i\faart. 
Woningwet. Zie: Vnlksh1tis~e8ting; 
Woonwagens en woonschepen'. Wet houdende 

regeling betreffende wo~n~agens en woon
schepen. S. 492. 26 Juli. 

Zeebrieven. Zie : 'Indie. (N ederla.ndsch-). 
Zegel. Besluit houdende wijziging van art. 10· 

van het K. B. van 4 April 1917, S. 2n, be
treffende de Zegelwct 1917. 

S. 237. 11 April. 
Ziekten. · ( Besmettelijke) Besluit tot. vast

stelling van eenige buitengewone maatrege
len tot afwending van g,e pest en de Aziatische 
cholera en tot ·wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 157. 7 Maart. 

- Besluit tot nadere vaststelling ;an buiten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pokken en tot wering harer uitbreiding en 

, gevolgen. _ S. 1158. 9 Maart. 
- Beschikking van· den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, tot uitvoering van 
het K. B. van 7 Maart 1918 (Stbl. n°. 157). 

5 April. 
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- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan .de Commissarissen· der· Ko
ningin, betreffende meningitis cerebrospi
nalis epidemica. 1 Juni. 

- :Missive van den Minister van arbeid aan de 
Commissarissen der Koningin: in -de provin
cien betreffende verklaringen van overlijden· 
wegens meningitis. .· 13· Nciv. 

- Besluit waarbij de wet vi\Ji:'4 Decefi.iber 1872, 
S. 134; houdende voor;ienirigen · tegen be
smettelijke ziekten, met uitzondering van 
·art. 20i'van toepa_ssing verklaard wordt op 
nekkramp. . S. 351. 12 Juni. 

· - Besluit tot toepasselijkverklaring van eenige 
artikelen van. de wet van 4 December 1872, 
S. 134, tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten, op schurR (scabies). 

. ·1 · S. 441. 3 Juli. 
- Beschikking v;tn den -Minister van Binnen-

landsche Zaken tot nader~ vaststelling van 
bepalingen, met inachtneming van welke de 
onder beheer van den Centralen Gezondheids
raad staande verplaatsbare ziekenbarakken 
aan gemeentebesturen te,, gebruike wo;den 
afgestaan. , 8 Aug. 

- Besluit tot t~·epassing der wet van 26 April 
1884, S. 80, laatstelijk ge,vijzigd bij de wet 
v·an 9 Juli 1915, S. 314, tot vaststelling van 
buitengewone maatregeien tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten eIJ. tot we
ring harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 581. 4 Nov. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

. gewone maat,regelen tot afweniding der 

/ 

Aziatische cholera en tot wering hare.r -uit
breiding en gevolgen. S. 594. · ll5 Nov. 

- Besluit tot nadere vaststellfog·· van buiten
gewone maatregelen tot afwending va11- de 
pest en tq_t werjng harer uitbreiding en gc
volgen. · S. 835. 2T ,Dec. 

-··-Besluit tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van vlektyphus 
en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. 

S .. 836. 27 Dec. 
Zout. Wet houdende bepalingen · betreffende 

den accijns op het ruwe zout, dat hier te lande 
wordt gewonnen door ontginning van steen
zoutlagen. S. 383. 17 J uni. 

.- Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse. 
· S. ·421, 18 Juni. 

·Besluit houdende bepalingen omtrent vrij
dom van den accijns voor zout, benoodigd 
bij het bereiden van koudmakende mengsels, 
dienende om koepokstof op temperaturen 
onder het vriespunt te houden. 

· S. 430. 20 Juni. 
'-c- Besluit houdende aanwijzing van Wormer

veer als losplaats van ruw zout of zouthou
dend water.' S. 806. 19 Dec. 

Zui~erzee. Wet tot afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee. S. 354. 14 Juni. 

- Besluit tot instelling van den Zuiderzeeraad 
en tot -vaststelling van bepalingen betref
fende dien Raad. S. 451. 16 Juli. 

- Wet tot instelling van een fonds teu behoeve 
van de afsluiting en droogmaking der Zuider
zee. S. · 827. • 20 Dee . 

- Zie oak : Begrootingen en Rekeninge.n. 
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23 Fehr. 

23 Fehr. 

23 Fehr. 
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1 Mrt. 
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1 Mrt. 

1 :M:rt. · 

1 Mrt.· 
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l Mrt. 
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Bladz. 
Bei;rootingen en Rekeningen. Wet tot ·vaststelling ~van de begrooting van 

mkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk-
kerij voor het dienstjaar 1918. S. 148! . . . . . . . . :. . . . . . . 65 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, noodig om den verkeersweg bij de Gevangenpoort te 
's-Gravenhage te verbrecden en die verbreeding door te trekken tot den 
Langen Vijverberg. s.· 149. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 65 

- Idem nbodig voor ~n te~ beho.eye ~a~ het aanleggen van .,·en verbin
dingsweg tusschen de Verlengde Tuinstraat en de Poulinkstraat te Al-
melo. S. 150 ... · .....• : .......... ·. . . . . . 65 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot v~ststelling _;an de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Bomvfonds voor. het Depart:ement van 
Binnenlandsche Z_aken .voor het dienstjaar 1918. S. 151 . :, . . . . 65 

Belastingen. (R{jks Direc!e) Besluit tot wijziging van het besluit van 
30 Maart 1904 houdende nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren der 
directe belastingen, invo_errechten en accijnzen. . . . . . C • • • • • 65 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot vastelling van den dag van in .werking 
treding der wet van 15 December :t917, .S. 700, tot regeliug' van het 
hooger langbouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs. K 152. . . 66 

Veeart.genijku:,,,st. Besluit tot vaststelling van een reglement vo~r de Iand-
bouwhoogeschool. S. 153 . . . . . . . . . . . . . .-· . . . · . . . . 66 

Onderwijs. (H ooger) Besluit tot vaststelling van een reglement voor de 
landbouwhoogeschool. S. 153. . . · . . . . , . . . ·. . . . C . . . . 66 

Veeartsenijkunst. Besluit tot vaststelliug van een reglement v~or de vee-
- artsenijkundige hoogeschool. S. 154, ......... ·(- . . . . 69 

Onderwijs. (H ooger) -Besluit .tot vaststelling van een reglement v,oor de vee-
artsenijkundige hoogeschool. S. 154 .......... ,i . • • •. . 69 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der 
gemeente Huizen, waarbij aan Burgemeester en Wethouders wordt opge
dragen aan het onderwijzend personeel der drie bijzondere schdlen a1daar 
een zoodanigen_ bijslag op hun salaris te verleenen, dat dit op dezelfde 
wijze wordt geregeld als het salaris van bet personeel der openb!\,re lagere 
school. S. 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

Landboi,w. l.VIissive van· den Minister van Landbouw, N\jverheid• e~ Handel 
aan de Commissarissen ·der Koningin in de provincien, betrefTe\ide uit-

. voering van de Mallen- eri Kikvorschenwet . · ...... •(. . . . 71 
Ge-meenteverordeningen, Arrest van den Hoogen Raad. - In verband met 

den aard der taak. aan den R_oogen Raad bij ·ae artt.- 99 R. O. en _165 
Grondwet toebedacht, kunnen onder -,,wet" in den zin dier b_epaliugen 
alleen worden begrepen naar buiten werkende algemeene regelingen ge
richt tot een ieder, doch niet regelingen of beschikkirigen ten-aanzien van 
bepaald aangewczen personen, ook al zijn zij in- den zin van art. 150 Ge
meentewet plaatselijke verordeningen. - De onderhavige gemeenteraads
beRluiten voldoen niet aan voormelden eisch;-zoodat de voorgestelde 
scliending en verkeerde toepassing die~ besluiten aan het onderzoek_ van 
·den H, R. is onttrokken. . . . . . . . · . . . . . . · . . . . . . . 72 • 

~f l.Vlrt. 1rlilitaire Zaken. Besluit tot aanvulliug van het - bij de K. B. van 
8 Januari 1908, S. 9, en van 15 April 1915, S. 185, gewijzigd- K. B. van 
12 September 1905, S. 268, lioudende vaststelling van regelen, met inacht
neming waarvan militie11lichtigen kunnen worden toegelaten tot de vrij
willige verbintenis, bedoeld bij art. 1 punt Id, der Wet van 6 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 177). S. 1/>6. • • • • . • • • • . • . • • • • • • 75 

4- Mrt. Ge-meente1:erordeningen. Arrest van den H oogen Raad. - Art. 26 Verord. 
op de keuring en den afslag van visch _te }farderwijk raakt het huishou
delijk belang der gemeente (Anders : Kantonrechter). - Bij deze ver
ordening wordt aan den Directeur van den vischafslag geenszins opge
dragen_ een regeling, die bij den Raad behoort (Anders : Kantonrechter 
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7 Mrt. 

9 Mrt. 

Bladz. 
' . 

en Rechtbank). - Evenwel houdt genoemd art. in het verbod om visch 
te verkoopen en geeft het,. onafscheidelijk daarmede, aan den Directeur J 
de bevoegdheid 6m van dit verbod vrijstelling te verleenen. Het ver- .... e_,,,,·· 
leenen van zoodanige vergunning echter is een daad van uitvoering, -die,· 
ingevolge art. 179a Gemeentewet. tot de :iiteluitende bevo~gg!leid ~an · 
B. en W. behoort, zoodat de bepahng verbmdende kr!1.<JJit·rii.1st. 76 

Ziekten. (Besmettel'fjke) Besluit tot vast,stelling ;van'eenige buitengewone 
• maatregelen tot afwending van de pest en de Aziatische cholera en tot 

wering harer uitbreiding en gevolgen. -,S. 157 . . . . . . . . . . · . 78 
- Besluit tot nadere vaststelling van buitengewone maatregelen tot af

wending van de pokkeJJ. en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 128 . . . . · ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

9 Mrt. Gemeentebesturen. Besluit tot schorsing van het besluit van den raad der 
gemeente Gorssel, tot het verleenen voor het dienstjaar 1918 van een 
subsidie .van f 750 aan de afdeeling Gorssel van de Vereeniging voor 
Volksonderwijs tot dekking van het eventueele tekort hetwelk ·zou 
kunnen ontstaan bij het vanwege genoemde afdeeling verstrekken van 
warm voedsel aan kinderen der openbare en bijzondere lagere scholen in 
die gemeente. S. 159· . · . · . · . · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

11 Mrt. Pensioenen. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Ged. Staten der provincien,. betreffende duurtetoeslag aan gepension-
'neerde~. . . . . . . . · . · . ·. ·. ·. . . ·. . ·. . .. . . . . . . . . . 85 

15 Mrt. Onderwijs. (Lager) Besluit tot het stellen van regelen voor de uitbetaling 
van· rle in de wet ·van 23 Februari 1918, S. 147, bedoelde weddeverhoo-
gingen aan onderwijzers bij het lager onderwijs. S .. 160 . . . . . . . 85 

15 Mrt. - MiJsive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Ged. Staten 
de1\ provincien, lietreffende verordeningen .regelende onderwijzersjaar-
weq.den. ·. ·. · .• ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

16 llfrt. Gedisiilleerd. Besluit betreffende afwijking van art. 9, § 1,. der wet van 
20 Juni 1862, S. 62, houdende bepalingen omtrent den accijns op het 
binnenlandsch gedistilleerd. S. 161 . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

20 Mrt. Onderwfjs. (H ooger) Besluit tot na:dere wijziging en aan~ulling van h~t laat
stelijk bij' K. B.·van·ll Sept. -1917, S. 585, gewijzigde. K. B:van 30 Juni 
1909, S. 208, waarbij warden aangewezen de buitenlandscbe instellingen· 
vaii onderwijs of onderzoek, bedoeld in art. 125 der Hoogeronderwijswet. 
s. /162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 87 

20 Mrt. Bevol&ingsregister.. Circulaire van den Minister van Marine betreffende in-
scbrijving in bevolkingsregisters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

21 Mrt.. Onderwij;. (Lager) .Besluit tot scborsing van het besluit van den Raad 
der gemeente Baarn, waarbij aan onderwijzers aan bijzondere lagere 
scholen in die gemeente toelagen voor een keer en wel over bet j aar 1918 
zullen warden verleend. S. 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

22 Mrt. Gemeenteverordeningen. Besluit tot vernietiging van de krachtens art. 4, 
onder 2°, der Hinderwet door den Raad der gemeente Blaricum in zijne· 
vergadering van 30 April 1917 vastgestelde verordening . .S. 164 . . . 88 

22 Mrt. Fabrieken enz. Besluit tot vernietiging van de luachtens artikel 4, onder 
2°. der Hinderwet door den ·Raad der gemeente Blaricum in zijne verga-
d!Jring-van 30 April 1917 vastgestelde verordening. S. 164 . . . . . 88 -

22 llfrt. Vereenigingen. Arrest van den H oogen Raad. - Bij art. 19 det Wet Coop. 
Vereen. wordt niet verlangd dat de vereffening is beeindigd of op andere 
wijze bet juiste bedrag, waarmede de scbulden 'der Vereeniging hare 
baten overtreffen, is komen vast te staan. - Niet alleen de vermeer
dering met vijftig percent, maar ook de in bet eerste gedeelte van bet 
artikel,geregclde omslag draagt·een voorloopig karakter. - De mogelijk
heid dat later de raming van bet tekort iets te boog blijkt te zijn staat 
aan voormelde wijze van omslag niet in den weg. - De grief als zou bij de 
raming van bet gevorderde bedrag van een te hoog passiefcijfer en een 
te laag actief-cijfer zijn uitgegaan mist feitelijken grondslag. - De om
standigbeid dat te veel is gevorderd verhindert den recbter niet den eiscb 
tot bet versch11ldigde bedrag aan te wijzen . . . . . . . . . . . . . 90 

23 Mrt. Wettelijken tijd. Wet tot tijdelijke afwijking van de wet van 23 Juli 1908, 
S. 236, tot. invoering van een wettelijken tijd. S. 165 . . . . . . . 92 

23 Mrt. Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging, aanvulling en verhooging 
van bet derde boofdstuk der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1915. 
s. 166 ........................... , . 93 

23 Mrt. - WE>t tot wijziging van het tiende hoofdstuk der s·taatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1915. (Verschillende onderwerpen.) S. 167 . . . . . _93 

23 Mrt. Mijnen. Wet tot tijdelijke ontginning van bruinkolen zonder concessie .. 
s. 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
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. 23 Mrt. Begrootingen en Rekeningen,_ Wet tot wijziging van de wet van 30 Dec.-1916, 
"-. '- S. 565, tot verlenging van de termijnen voor de afsluiting der Staatsbe-

, ... , grooting over 1915 en de inzending der rekeningen. S. 169 . . . .- . 
23_ Mrt.· "'Regis!;atie. Wet houdende wijziging van de Registratiewet 1917. S. 170. 
23 Mrt. _Gonsig"?i,_ati_e~. ~ et houdende wijziging van de Registratiewet 1917. S. 170. 
23 llfrt: Begroofingen en 'Rek.eningen. Wet tot verhooging van het zevende hoofd-

. · stuk A der S~aatsoe~oQting voor het dienstjaar 1915. S. 171. . . . . 

94 
94, 
94 

97 

97 

·23.Mrt. Raden van Berir,_p. Wet tot'wij7Jgµig van artikel 15 der wet van 19 De
·cember 1914; S. 564, houdende instelling van raden van beroep voor de
directe belastingen en vaststelling van algemeene bepalingen betreffende 
het beroep-_ op die colleges. S. 172 .. ·. . . '!",11,;, .•..•.... 

23 Mrt. -_Begrootingen en-Relceningen. -Wet tot vaststelling van de begrooting van _ 
inkomsten en uitgaven van het l;,eeningfonds 1914 voor-hct dienstjaar · 
1918: s. 173 . . . . . ; , . . . . . . . . . . . . . . '\ . · . . . . 97 

25 l\frt. .Militie.-(Nationale). Wet·tot tijdelijke verhooging van het maximum der 
vergoeding w·egens kos'twinnerschap van dienstplichtigen. S. 174. . . 99 

. 25 Mrt. Landstorm. ·. Wet tot tifdelijk~ vethooging van het maximum der vergoe-
ding,wegens kos:twinnerschap -van dienstplichtigen. S. 174. (· . . . . 99 

2/> · Mrt .. Landweer. · Wet ·tot_ tijdelijke ·verhooging van het ·maxhnum der vergoe-
ding wegens··kostwinnerschap van·dieiistplichtigen: · S·. 174. . . . . . 99 

25 Mrt. Militaire Zaken'. Wet. tot wijziging en aanvulling vari. de wet van 21Juli 
- ~890, S. 126, tot regeling van het militair onderwijs bij de Landmacht, 

· voor ·zoover daarbij 'de cipleiding voor den officiersrang en de hoogere 
vorming van den officier zijn betrokken, zooals die wet- laatstelijk is 
aangevuld bij de wet_vari 15 Jan. 1916 (Stbl. n°. 31). S. 175 ), . . . . 100 

25 Mrt.. Onteigeriing. Wet, houdende,-vetkiaring. van het algemeen nut'. der ont
eigening v3:n eigend<;>mmen i;ioodig voor ,de verbetering van den_ Rijksweg 

. tusschen _Amsterdam en H~arlem. S. 176. . . . . . .. .' . . . . 100 
25 Mrt. Spoorwegen. _ Wet tot verhooging van ·het. maximum _van het rentelooze 

· voorschot _uit''s Rijks schatkist ten behoeve van de inrichting yoor toe- · 
passing_ van mechanische trekkracht, .en het in exploitatie brengen met 
deze. trekkracht, van de lijneri der voormalige_ Eerste Groi:J.inger Tram-
way-Maatschappij. S. 177 ..... · ....... _ .... : .... 101 

25 Mrt: Onteigening . . We£. tot verklariiig van het algemeen nut der oriteigening 
van· eigendommen nciodig voor de' verbetering van den Rijksweg van 

· · Maastrich't :iJ.aar Nijmegeil .ondet Meerssen: S. 178. - ... ( .. · .. · 101 
25 Mrt. Spoorwegen .. Wet houdende•wijziging van de regeling der exploitatie van 

den locaalspoorweg van. Zwolle naar Delfzijl, met zijtakken ~aar Almelo 
. . en ·naar Assen (Noordoosterlocaalspoorweg) .. S. 179 .... t. . . . . 101 

25 Mrt. - Wet houdende :rriachtiging .tot het aangaan van een ove;ree~omst be-
. treff_ende den 'aanleg en de exploitatie van den spoorweg van Gouda over 

. vVaddinxveen· en Boskoop n3:ar Alphen. S: 180 ...... ·., . . . 102 
-2_5 Mrt. : - Wet tot_ verhooging van Jiet maximum van het rentelooze vo.orschot 
. uit 's Rijks schatkist_ ten behoeve van den aanleg- en wijziging 1van de 

regeling der explbitatie van een locaalspoo:rweg van Stadskana.al over 
Ter Apel naar de Duitsche grens. S. 181. : . . . . . . . . ,<. • • 103 

_~5 Mrt: Huurcommissiewet. Wet tot voorkoming van ontruiming van woningen . 
. s._ 182 . , .-· ....... · ............•.. '· . . . 104 

25 Mrt. Huuropzeggin.gswet. :Wet tot voorkoming van ontruiming van woningen. 
s. 182 · .... '. ............... · ...... · .. ; .. . 

25: Mrt. Begrootingen en °Ilekeningen. Wet• tot verhooging ·van het vierde hp~fdstuk 
der Staatsbegrooting voor b;!)t dienstjaa.r 1917. · S. 18Jl . . -~ . . . . 

25 Mrt. , - Idem van ·liet· vierae·hoofdstuk ·aer Staatsliegropting voor·het dienstjaar 
1916. s. 184 . . . .: . ·. ;_ . •. . . . . .. · . ·, . . . . . . . , . . . . 

25 Mrt. - Idem va.n het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
. . : - . .1916. s. 185_ . . . . ..... ·. . . . . . : . . . . . ; . . . . . . 

25 llfrt. - Wet tot wijziging. en verhooging· van de begrooting van inkomsten en 
. uitgaven v_an het Staatsbedrijf der ArtiJlerie-Inrichtingen voor het dienst-

jaar 1918. S. 186. . . . . . . . . . . . , . . . . ·. . . . . . . . . 
25 Mrt. Onteigening . . Wet tot onteigening van eigendo=en in de_ gemeenten 

. Oost-, West- en Middel-Beers; Oirschot, Best, Woensel, Vessem, Oerle, 
Zeelst en Strijp, noodig tot.het verkrijgen van een schiet: en oefenings-

. · terrein· in N oordbrabant. S. 187 . . . . . . _. . . . . . . . . . . 
25 Mrt_. · Begrootingen en Rekeningen. Wet tot · nadere wijziging .en .verhooging 

104 

107 

107 

,107 

107 

van de.begrooting van inkomsten en uitgave:µ van het Staatsbedrijf der 
· Artillerie-Inrichtingen voor :het dienstjaar 1917. S. 188.' . . 108 

25 Mrt. Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie van verschillende perso-
nen. S. 189T208. . . . . . . . . . . . . . . 108 



I 

· 19is. IBl.adz. 
25 Mrt. 1Wilitie. (Nationii,le) Besluit houdende vaststelling van een reglement op 

het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktlieid voor den krijgs- .,-
dienst.' S. 209 . . . . . ·. . . . . . . . - . . · . . . . . . . _ . . _ ,. -"108 

25 Mrt. N aturalisatie. Wetten houdende natrtraiisatie van verschillende -perso-
nen: s. 210-220 .. _· ............... ·--~--~. : . ,_ .134 

25 Mrt. Fabrieken. Besluit betreffende andere bekendmaking-&li~oorgeschreven 
bij art. 8 Hinderw.et .... • ...... -·i-;J·Y· ... ,• .. : • . 134 

26 Mrt." Wettelijke tijd. 'Besluit tot vervroeging-¥11918 van den wettelijken .tiJO, 
bedoeld in art. 1 der wet--3c~n 23"'Juli 1908, (Stbl. n°. 236). S. 221 _--. i34 

26 Mrt. Strandvonderij. M;issiv,e_van den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
~= . Handel bet~ffende, verkoop van strandgoederen . . . . . . • . . . 135 

27 Mrt: ·Militafre Zakeri. Besluit tot vaststelling van nieuw,e bepalingeil omt:ren,. 
het g~not··tijdens den duur der buitengewone omstandigheden van qur
gerlijke, bezoldiging door burgerlijke. ambtenaren en andere doorloopend 
of voor een bepaald werk in 's Rijks dienst werkzame _personen, die 
krachtens de wet of vrijwillige overeenkomst tot militairen dienst ge- . · 
houden zijn. S. 222. . . . . -: . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 135 

28 Mrt. H uurcommissiewet. Besluit houdende w:ijziging van den algemeenen maat, 
regel van bestuur, vastgesteld bij K. B. van 26 Mei 1917 (Stbl. n°. 444). 
s. 223 . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

28 Mrt. H uuropzeggingswet. , Besluit houdende wijzigingivan_denialgeineenen!maat-, 
regel van:bestuur, vastgesteld bij IC B. van 26 Mei 1917 (Stbl. n°. 444). 
s .. 223 . . . . . - . . . : . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . 136 

28 Mrt. Ondei'.1Pijs. (Hooger) Besluit tot µadere · aanvulling van het K. B. van· 
7 Juni 1906, S. 125, laatstelijk gewijzigd bij K: _B. van 7 Nov. 1917, .. 
S ... :617, waarbij buitenlandsche instellingen, bedoeld in art. 132 der 
Hooger-onderwijswet worden aartgewezen, _alsmede de diploma's en ge- · 
tuigschrift!)n, bedoeld in dat wetsartikel, en de daaraan verbonden vrij-' 
ste!lingen worden omschreven. S. 224 . . . . . . ·. . . . · . . . . 138 

28 ·Mrt. Ondei-wijs. (Lager) Besluit tot aanvulling van het.K. -B. van 7 Augustus 
1~16, S. 373, waarbij worclen·aangewezen de in de kolonien en bezittingen· 
afgegeven akten -van bel,:waamheid tot het geven van lager onderwijs, 
bedoeld in art,ikel 89 der wet tot regeling van.het lager onderwijs. S. 225. · 140 

28 Mrt. Pens_ioenen. :Missive van den Minister van'fLandbou'\\, Nifverheid en 
Handel aan de Ged. Staten der provincien, betreffende duurtetoeslag aan 
gepensionneerden ......... ·. . . ... . . . • . . . . . . . · 140 · 

28 Mrt. Attestatie,i, de Vita. Missive van den Minister van Binnenlands~he Zakeri 
aari, de .Ged. Staten der provincien; betreffende afgifte van attestatien · 

_ de v'Jta in ve:rband met den postcheque en girodienst · . ;. . . . . . . 141 
28 Mrt. · Huu,rc'ommissiewet. Ar~est van: den Hoogen Raad. - Wel moest·ten aan-

zien der onderhavige huurovereenkomst door den verhuurder de schatting 
worden gevraagd bedoeld in art. 2 der w:et, doch wanneer_de Huurcom
IJJ.issie bij die schatting komt tot een bedrag, welke de in art. 10 bedoelde 
som overtreft, dan heeft zij zich van goedkeuring of verlaging van dien 
l;murprijs te onthouden en moet zij volstaan met de verklaring-dat de wet 
ten aanzien van de woning niet van toepassfug is.--,- Vrrnietiging in het 
belang der. wet van de beslissing van den Kantonrechter waarbij de uit
s:r,raak der Huurcommissie t. a. z. van bovengenoemd · punt werd b«:J-. 
krachtigd. . . . . . . . . . ; . . . , .. ,. . . . . . . ; . . . . 141 

28 Mrt. - Arrest·van den Hoogen,Raad, - Verzoekschrift van een Huurcommis
sie,.gericht tot den Hoogen Raad, tot vernietiging van ·een beschikking 
v3:n den Kantonrechter, waarbij hare beslissing houdende weigering van 
e~i}. gevraagde __ verhooging v:an huurprijs was vernietigd .. - Verzoek 
nu:ot-ontvB,nkehJk verklaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 · 

30 · Mrt. Scheepvaart .. . Be,sluit tot w/jziging van _het K. B. van 22 September 1909, 
S. ·316, .gewjjzigd bij K. B. van 5 Maart 1914; S. 140, en van 9 October_ 

. 19-1_4,. S. 4 78, tot uitvoering van art\ 10 .der Schepenwet,,, S. 226 · . ' . , . 143 
30 Mrt. Telegraaf en Telephonen. . Besluit houdende ma()htiging tot het tijdelijk 

gelasten:van afwijkingen van het Reglement voor den dienst ·der Rijks
telefoon, vas~_gesteld bij K. B. van 20_ November 1916, S. 509, gewijzigd en 
aangevuld b1J het K. B_. van 7 Juli 1917 (Stbl. n°. 483)., 

1
S._ 227 . . 144 

,30 Mrt. Onderwijs. (Lager} Beslujt to,t schorsing van het besluit' van den raad der 
-gemeente Oud-Beijerland, tot het verleenen van eene gratificatie aan · 
elk der hoofden en onderwijze,:s_ en onderwijzeresseri, die in den loop 
van het jaar 1918 werkzaam 2,ullen_ zijn geweest aan eene·der in die ge•'. 
meente gevestigde bijzondere ·scholen. S. 228 : . . . . . . .· . . . 144 

2 April: Arbeid van-vrouwen_e1iieugdige personen. Arrest van den Hoogen Raad.·
. In de voorwaarde ,,dat geen voor het kind geschikte gelegenheid tot het 
ontvangen van onderw~js bestaat", wordt nitsluitend als eisch gesteld, 
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dat de gelegenheid om onderwijs te ontYangen ,,voor het kind geschikt" 
moet zijn, wat zeer wel het geval kan zijn met het nog eens ontvangen 
van hetzelfde on~erwijs, dat een voorgaand jaar door het kind _genoten 
werd. - Hieraan staat niet in den weg hetgeen in den laatRten volzin van 
art. 22, 4e lid gezegd wordt. - Deze volzin dient niet ·om de ,,voor het 
kind,ges~hikte gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs", waarv_an 
de eerste volzin spreekt, nader te omschrijven, maar bepaaldelijk om een 
geval vast te 'stellen, waarin de belanghebbende zal geacht worden te 
hebben aaiigetooiid,_dat die gelegenheid niet be8taat. - Het woord 
,,verder" in den 2den volzin··b_epaalt niet nader het zelfstandig naam
woord ,,onderwijs", maar het werkwoord ,,ontvangen". . . . . . . . 144 

4 April. Staten-Generaal. Bcsluit houdende bepali:iig van- den dag voor de candi-
. · daatstelling voor de verkiezing van de leden ,an, de Tweede Kamer 

· der Staten-Generaal en van den dag, waarop de zitting van de Rtaten
Generaal za\ worden geopend. IS, 229 . . . . .. '-;-- .. , . . . , 1'47 

:f April. Gemeentebesturen. 1Besluit tot schorsing van 1et besluit van den raad der 
gemeente Wisch, strekkende om · aan het personeel aan de bijzondere 
scholen in die gemeente eene zoodanige jaarlijksche-gratificatie te ver
leenen,. dat hunne salarissen, zoo mogelijk, gelijk worden aan die der 
hoofden en onderwijzers(essen) in gelijke positie werkzaam bij het open-
baar onderwijs in die gemeente, S. 230 . , , . , . . . , . . . . 147 

5 April. Ink<;7!1slenbelast~n(l. Besluit to~ wijziging van formulieren voor aangifte
b1lJetten der mkomstenbelastmg. S. 231 . . , . . . . . ·. . . . . . 148 

lf 5"'.April. Ziekten. (Besmettelijke) Beschikking van den Minister ,;an Binnenlandsche 
Zaken, tot uitvoering van het K. B. van 7 Maart 1918 (Stbl. n°. 157) . 148 

5 April. Militaire Zaken. .Arrest ,,an den Hocgen Raad·. - .Art. 12 van de onder
havie:e verordening ,an het mil. gezag luidende: ,,Bet Mi!. Ge'zag zal aan 

· koop1ieden, winkeliers en neringdoenden, van wie hij vermoedt, dat zij 
ten uitvoer,verbodEn gof.deren afleveren met bestemming naar het bui
tenland, uitslag van die goederen uit hunne panden verbieden" behelst 
niets anders dan een mededeeling of bedreiging ; de wettigheid van een 
verbod·tot uitslag kan ncoit gegrcnd zijn c,p bet enkele feit·dat hij, die 
dat verbod geeft, tevoren heeft medegedeeld, dat hij in zeke:re gevallen 
tot het nemen van·zocdanige maatregelen z·aI overgaan. - Derbalve kan 
de rechtmatigheid van het ve1licd ncoit hierop warden gegrond, dat dit 
zoti steunen op genoemd art. 12 en deze bepaling door het mil. gezag 
zou zijn vastgeEteld binnen den kring van zijne bevoegdheid. - Echter, 
ook al vat men art. 12 anders op - nl. als een regeling, waarbij het mil. 
gezag zich de daarbij bedoelde bevoegdheid toekent- dan nog moet het 
cassatieberoep warden vervl'mren cmdat 1'.et Hof alsdan terecht de on
verbindbaarheid van dat art. J,.eeft aangencmen. - In art._ 22 der Oor
logswet vindt genoemde bepaling niet hare reehtvaardigiµg, daar de 
rijkswetgever bij de wet van 3 Augustus 1914, S. 344, het onderwerp van 
den 11itvoer van ten 11itvoer verboden goederen in zijn ,·ollen omvang 
heeft !seregeld en die wet een dergelijk verbod als in genoemd a.rt. 12 ver
vat met kent. De ·bedoelde regeling treedt niet alleen in hetgeen van 
algemeen rijksbelang is, maar ook in strijd Plet de wet. - Oo)z art, 35 der 
Oorlogswet geeft aan de verordening geen wettigen grondslag. 'Wel kan 
een verbod tot wegvoeren uit een in staat van beleg verklaard gebied 
van ten uitvoer .uit·het Rijk verboden goederen op dat artikel gegrond 
zijn, maar genoemd_ art. 12 gaat veel verder, daar het den uit'slag ver
biedt <Jnverschillig waarheen die 11itgeslagen goederen moeten worden 
vervoerd. - De daad van het Mil. Gezag (den Staat,), die noch in a1-t. 22, 
noch in art. 35 der Oorlogswet, noch in eenige andere wettelijke bepaling 
steun vindt, is derhalve onrechtmatig . . . ....... _. . . . . 151 

6 April. KieBrecht.'' _Resluit tot het verleenen van ontheffing van het gebruik van 
koper, voorgeschreven in artikel 11; tweede lid, van het K. B. van 
12 December 1917 (Stbl. n°. 692). S. 232 . . . . . . . . . . . . 154 

6 April.• Onderwijs. (Hooger) Besluit tot' aanwUzing, overeenkomstig art. 170 der 
Hooger-onderwijswet, van de stichting Leiclsch Univcrsiteitsfonds, 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij de fac11lteit der rechtsgeleerclheid 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een leerschool _te yestigen. S. 233. 154 

8 April. lnkomstenbelasting, Besluit toj; wijziging van het formulier voor het aan
giftebiljet der inkomspenbelasting voor hen, die binnerl het Rijk wonen. 
s. 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

8 April. Pensioenen. ·Missive van den Minister van FinP.ncien aan burgemeesters 
en wethouders betreffende q uitantien van starting . . . . . . . · . . 157 

10 April. Krankzinnigen. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 23 No
vember 1906, S. 289, waarbii aan de Vereeniging ,,Centraal Israelietisch 
krankzinnigengesticht in Nederland", gevestigd te Amsterdam, vergun
ning is verle~n~ op een ten:ein in de gemeente Apeldoorn een gesticht 
voor krankzmmgen op te rwhten. S. 235. . . . . . . . . . . . . 157 
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10 April. Ondirivijs: (Hooger) Besluit tot aanvulling van _het laa,tstelijk bij K. B. 

· .van 9 Mei 1917, S. 392, gewijzigde K. B..van 21 Juni 1887 (Stbl. n°. 106). 
s. 236 ...... ; .. - ..... ; ......... -... ·• ... )58 

11 April. ·zegel. Besluit houd~nde wijziging van arl. 10·van het K. B: van 4 _ _¾,pril 
1917, S. 273, betreffende de Zegelwet 1917. S. 237 ... ·,.,,:-,: . . . . 158 

11 April. Onderwijs. (Lager) Missive v!tn den l\iinister .van Binnenla'ndsche Zaken 
aan de Ged. Staten der Provincien betreffende weddeverhooging der on
derwijzers. . . . . . -. . . . . . . . . ·) :-4. . . . . . , ·. . . . . 159 

12 April. Schuld. (Nationale) Besluit houdende-m!tilhtiging tot uitgifte van schat-
- kistbiljetten en scha~kistproniessen v.olgens de. wet van 4 April 1870, 

S. 62, laatstelijk gew.ikigd bij die van 15 Juli 1912, S. 240, en de wet-van , 
5 December J.881 (Stbl. n° .. 185).-· S. 238 .. · .......... -. ·. '. 159 

·13 April. Begrooting e_n Rekeningen. Wet tot. vaststelling van het zevende· hoofd-
stuk B,der Staatsbegrooting voor het' dienstjaar 1918, S. 239 .... _ 159 

13 April. - Ide~ tot verhooging van bovengenoemd hoofdstuk. S. 240 ,• . .. . • 160 -
15 April. I nkwartieringen. -~sive van den Minister van - Binnenlandsche Zakeri . 

aan-'de Commissarissen der Koningin in de provincien betreffende vor-
·dering van paarden . .- .. - ....... , .. · ....... - . 160 

16 April. Begrooting en Rekeningen. Wet hou!lende vaststelling van het, vijfde· 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 241 · 160 

16 April. - Idem tot verbo~ging van bov~rigel)-oe~d hoofdstuk. S. 242 . '-160 
17 April. - Wet tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het ,dienstjaar 1918. S .. 243 .· . _; . -.. . . . . . . . ·. · . . ·- .- ·. . 160 
17 Abril. -,- Id!Jm tot verhociging van bovengen~emd hoofdstuk. S. ?.41 . : .. , 161 
17 April. - W.et tot vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het' dienstjaar-1918. S. 245 . : ·- . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
17 April. -- Id!Jm ·tot, verhooging van bovengenoemd hoofdstuk. S. 246 . . : . 161. 
17 April. Tractdten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad _van de 

. goed}rnuririg, door Nederla?,d, van de-verlenging der bevoegcµiedei:l van. 
de gemengde rechtbaukeu m Egypte (Stbl. 1917 n°. 274). S. 247 . . . mi 

18 April. Begrooting en Rekeningeii. · Wet tot vaststelling van het. negende ho·ofd-
. stiik der-Staatsbegrooting voor het dienstjaar .1918. S. 248. . . . . 162 

18 April. ,Rivi~ren. Wet totJ bevordering van de verbetering van de Linde. S. 249. 162 
18 April. Regr6pting ·en Rekeningen. -Wet tot aanvulling en verhooging van hetne

geride hoofdstuk der Staatsbeg1moting voor bet dienstjaar 1918. l;i. 250. · 163 
20 -April. - Wet tot vaststelling van het achtste hoofdstuk ·der Staatsbegrooting 

voo'r het dienstjaar 1918. S. 251. . ; ......... : .. ·. . 163 
20 April. - WetJ tot, vaststelling van de.·-begroo.ting van uitr,aven, ten behoeve van 

de voltooiing van het vestjngsteL~el, dienst 1918. S. 252 . .: . . . . 163 
20 April. - Wet tot aanvulling .en -,,e,rhoqgii}g van. het achtste hoofdstuk der be- , 

grdoting van Staatsuitgaven- voor het dienstjaar 1918.' S. 253 ... ' 163 
20 April. Jlfilitaire Zalcen. Wet hondende nadere· vootzieningen ten aanzien van 

· personen- tot de krijgsmacht liehoorende, aan wie langdurige verloven 
zij_n vcrleend, doch die- onder -de bestaande wetten onderworp'en blijven 
aan het militaire straf- en tuchtrecht. -S. 254 . . .. . .- . -. , . . . 163 

20 April. - ··wet houde~de nadere voorzieningen- .aangaande de tq,epassing van de 
voprwaardel~jke veroordeeling .door den i:nilitairen rechter. S. -~55 . . . 164 

20 April. 1Yli1itie. (Nationale) Wet houdende bijzondere maatregelen met betrek-
, , king tot de •Iichting · 1919. S: 256 ., . . . . ·. . . . . . _. . . . . 165 

20 April. Landstorm. Wet bet,refl;ende , nadere uitbreidirig van den landstorm. · 
. s. -~57 . .- . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . 166 

20 April. Militie. (Nationale) Besluit houdende bijzondere·- maatregelen. met be
trekking tot de _lichting der .militie van 1919. S. 358 . . . . . . . 166 

.20 April. Landarbeiderswet. _Wet. tot ver.krijging door fandarbeiders. van la,nd met 
woning in eigendom of van los land in pacht. S.- 259 ......... ' 167 

20 ~prii. 071:teige!"ing. Wet.tot verkrijging_ door landarbeiders van-land met woning 
m e1gendom of van -lo,; land 1n pacht. S. 259 . . . . . . . . . . 167 

20 April. Begrooting en Rekeningen.- Wet houdende vaststelling van het tiende. 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaai: 1918. · S., 260 .- . _. 172 

20 April. - Idem tot verhooging van bovengenoemd hoofdstuk. 8. 261 : : •. .. 173 
2() April.,- Wet tot aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der Staats-' 

: begroo·ting voor h~t dienstjaar 1917. S. 262. . . . . . . . . . . . 173 - • 
22 ApriL Leerplicht. Arrest van-den Hoogen.Raad. - Volgens art. 3, 3e lid Leer-. 

plichtwet eindigt de verplichting, vermeld in het le lid, .indien bet kind 
de k~~se heeft.doorloopen:. waarin het, bij bet 1:>ereiken van den 13-jarign 
lceft1Jd w'as geplaatst. BhJken_s deze b\)woordingen en meer bepaaldelijk 
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van· de woorden ,,was geplaatst", moet het tijdstip, waarop de woorden 
,,heaft doorloopen" wijzen, op dat van het bereiken van den 13-jarigen 
leeftijd zijn 'gevolgd. - (Cone!. O. M. : De Kantonrechter heeft niet 
oehoorlijk baslist over het bewezene of niet bewezene van het telaste
gelegde, door dien hij, als zijn oordeel uitsprekende dat het kind niet leer
plichtig ... was,.· niettemin besliste, dat al hct telastegelegde, dus ook de 
leerplichtigheid Ivan het kind was bewezen.) . . . . . . . . . . . . 173 

23 April. Inkoinstenbelasti'lig. · Besluit houdende nepalingen betreffende eene schat
tingscommissie en commissi~11.van aanslag voor de in)wmstenbehsting. 
s. 263 . . . . . . . . . . . . ·-:--·---,._;_., . . . . . . . . _ . . . . . . . 174 

24 ApriL 

25 April. 

Scheepvadrt. Beshiit tot aanvulling en wij_ziging van het bij K. B. van 
18 September 1914, S. 455, vastgestelde reg!ement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorwegbruggen ,over de Ringvaart 
van den Haarlemmermeerpolder bij Vijfhuize:q., A'alsmeer en Oude 
Wetering en over de Zijl bij Leiden· in de Haarlemmermeerspoorwegen. 
s. 264 ....................... · ..... . 

I nvaliditeits- en Ouderdomsverzekering. · Besluit tot nadere wijziging van 
het IC B. van 25 Juli 1913, S. 334, laatstelijk gewijzigid bij ,IC B. :van 
17 ,Tuni 1916, S. 278, houdende bepalin'gen betreffende vergo~dingen, toe 
te kennen aan de leden en de secretarissen der Rentecommissien en aan 
de tusschenpersonen voor de renten, bedoeld in de artt. ·369- en 370 der 
Invaliditietswet. S. 265 . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 

Corps diplomatiek. Besluit houdende voorbehoud van de bevoegdbeid tot 
tijdelijke afwijking van het Diplomatiek Reglement 1912 (Stbl. n°. 289). 
s. 266 , ................. · .......... . 

25 April. Onderwijs. (Lager) Missive van den Minister van Binnenlandscbe Zaken 
aan de Geel. Staten der provincien betreffende cluurtebijslag voor personeel 

· openbare lagere scholen . . • . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 
26 April. Onderwijs. (Middelbaar) Wet tot wijziging van de wet tot regeling van 

het middelbaar onderwijs. S. 267 ............ · .... . 
26 April: Onderw{js. (ilo'oger) Wet"tcit wijziging van de hooger-onderwijswet. s. 268 
26 April._ Begrooting_ en Rc[ceni'f!,(len._ Wet tot ve;rhpoging van h\3t vijfde Jioofdstuk 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. S. 269 . . . . . . . . 
26 April. Volkstelling. Wet tot wijziging van de wet van 22 April 1879, S. 63, tot 

het houden van ·eene tienjarige algemeene volkstelling. S. 270 .... 
26 April. Staten-Generaal. Wet tot regeling der reiskosten van de leden der Staten

Generaal en der verblijfkosten van de leden der Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. . S, 271 . , . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . 

26 April. Begrooting en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het derde hoofdstuk 
der.Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 272 . : ... · .. 

26 April. - Idem tot verhooging van bovengenoemd hoofdstuk. S. 273 .... . 
26 April. Domeinen. Wet houdende goedkeuring van den onderhandscheri verkoop 

aan de gemeente 's-Gravenhage van de twee vakken berm en s1oot langs 
den Rijswijkschen weg, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, 
Sectie A. I., nos. 531 en 534. S. 274 . . . . ..... .' .... 

26 April. Scheepvaart. Wet! betreffende een waterweg van Dordrecht naar Zee. 
s. 275 ............... -•,, .......... • .. 

· 26 April." Electriciteit. Wet tot opheffirig van belemmeringen, aan de totstandko
ming en ·ae instandhouding van electriciteitswerken in den ,weg gelegd. 

26 Aprll. 

27 April. 

29 April. 

1 Mei. 

1 Mei. 

l Mei. 

s. 276 ............... : . : ..... ,· . · ... . 
Spoorwegen. Wet tot bevordering van den aanleg en het in exploitatie 

brengen en regeling van de exploitatie van spoorweglijnen v'an Goes 
over 's-Heer-Arendskerke, _Borsselen en Hoede)zenskerke naar ,Goes, van 
Goes over 's-Heer-Ar'endskerke naar het Wolphaartsdijksche veer en 
van Goes naar W emeldirige. S. 277 . . . . . . . _. . . . . . . . . 

Kiesrecht. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Ged. State,n der provincien, betreffende uitvoering van de Kieswet. . . 

Politie. Besluit tot wijziging van het I{. B. van-16 Juni 1908, S, 199, tot 
regelincr der bezoldiging van den Commissaris van Rijkspolitie, ambte
naar a~n bet te Amsterdam gevestigde R1jksburean betreffende de be
strijding van den vrouwenhandel en van den handel in ontuchtige uit
gaven, ei:1 van den lderk aitn dat bureau. S. 278 . . . . .. . . . . 

Kiesrecht. Besluit-tot wijziging van artikel 11 van het K. B. van 12 De
cember 1917, S. 692, strekkende_tot uitvoering van artikelen der Kieswet, 
der ProvinC"iale wet en der Gemeentewet. S. 279 . · .. . . . . . . .. 

Strafrecht. Besluit t~t aanvulling van de Uitvoeringsregeling voorwaarde
. lijke veroordeeling'. · S. 280: . . . : . . : . : : . . . . . . . . . . 

jyf ilitaire Zaken. Besluit tot aanvulling van de Uitvoeringsregeling voor-
waardelijke veroordeeling. ~-- 280. . . . . . . . . . . . . . . . 

175 

175 

176 

176 

177 
177 

177 

178 

178 

179 
179 

179 

179 

179 

182 

188 

188 

189. 

190 
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1918. 
I Mei. 

2 Mei. 

2 Mei. 

2 Mei. 

3 Mei. 

4 Mei. 

_6 Mei.' 

7 Mei. 

8 Mei. 

8 Mei. 

8 Mei. 

10 -Mei.-

10 Mei. 

10 Mei. 

11 Mei. 

13 Mei. 

15 Mei. 

16 Met 

Bladz. 
Geme~ntebesturen. Besluit houdende beslissing dat de opzichter van een 

weg, aangesteld door een commissie, die samengesteld-is uit afgevaar
digden van verschillende gem:eentebesturen maar die overigens een zelf
standig bestaan voert en een zelfstandige taak uitoefent, niet valt onder 
art. 23, litt. f Gemeentewet . . . . . . . . . . . . .1 .,- • . • . • 191 

Indie. (Nederlandsch-) Besluit tot nadere wijziging en 1fanvulling van 
het b'esluit op· de Indische Bestuursopleiding .. 'S. 281 . . ·. . . . . 191 

_Raden van Beroep. Besluit houdende bepalingen betreffende ambtskringen 
van raden van beroep voor de _directe~1ie_la~tingen_. S; 282 . . . . . , 193· 

Onderwijs. (H'ooger) -Besluit ·wt aanwijzing, overeenkomstig art. 157 
der Hooger-onderwijilwet', van het Roomsch Katholiek ~nasium te 
Rolduc, verl;>onden aan de eerste afdeeling van het Semmane van_ het 
Bisdom Y!Ln°Roermond, gevestigd te Roldue, gemeente Kerkrade. S. 283. 193 

Onteigening. Besluit tot onteigening van een perceel in de gemeente 
Anna Paulowna, ten behoeve van het herstellen van den zeedijk.van den 
Anna Paulownapolder. S. 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 

Brand en. Missive vail den Minister van Binnenlandsche Zaken aan· de 
Commissarissen der Konlllgin in de provincie~ betreffende het blusschen 
van branden . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 

Inkomstenbelasting. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 13 der Wet 
Inkomstenbelasting 1914, zooals het luidde voor de toevcieging bij art. 1 
der Wet van 11 Januari 1918, S. 5. - Een inkomen in den vorm van -
tantiemes, toegekend aan den directeur eener fabrick wegens het ver
vullen dier betrekking, gedurende het kalenderjaar.1915, is de opbrengst 
van,die bron van inkomen over dat kalenderjaar. - De omstandigheid,. 
dat bet juiste bedrag dier tantiemes eerst bekend is geworden na de 
aangifte van den beklaagdc in Mei 1916 en v66r den dag der vaststelling 
door den directeur met kon worden geind, verhindert niet, dat die tan
tienies zijn te rangschikken onder.de opbrengst van gezegd directeurschap 
van-1en belastingplichtige over 1915 ...... ·. . . . . . . . . 194 

Militair Onderwijs. Besluit tot wijziging van het Reglement voor den 
Hoofdcursus. S. -285. . • . . . . , ; . . . . . . . . . . . . . . 197 

Kiesrecht. · Besluit tot het verleenen van ontheffing van het_ gebniik van 
koper, voorgeschreven in -art. 11 en tot bepaling van den termijn be
doeld in art. 12a van het K. B. van 12 December 1917, S. 692, gewijzigd 
bij K. B. van 1 Mei 1918 (Stbl. n°. 279).- S. 286 . . . . . . . . . 200 

Indie.· (Nederland~ch-) Besluit o. m. tot vaststelling van een ,,Regeling 
voo~. het reserve-personeel van het leger in Nederlandsch-Indie." S. 287. 200 

Fabrieken. Besluit lioudende beslissing dat de omstandigheid, dat in eene 
inricl;itirig slechts een tijdelijk bedrijf wordt uitgeoefend, de verplichting 

_ om voor het inwerking brengen daarvan eene vergunning krachtens de 
HD1derwet aan te vragen, niet uitsluit. . . . . ; . . . . . . . . ; 211 

Onderiuijs. (Lager) Besluit tot wijziging en aanvulling van het K. B. van 
14 Maart 1911, S. 90, aangevl)ld bij de K. B. van 18 October 1912, 
S. 320 en 30 September .1915, S. 412, tot vaststelling van voorschriften 
vdor het verleenen van eeneRijks bijdrage aan gemeentelijke en bijzondere 
kweekscholen, bedoeld in art. 12, derde lid, sub 1°., der wet tot regeling 
v~n- het lager onderwijs.· S. 288 : : . : . : : . . . .· . . . . . . ~12 

- Besluit houdende beslissing dat een mededeeling van Ged. Staten, dat 
er geen termen zijn gevonden om aan een verordening van den gemeente-
raad, regelende de jaarwedden van het onderwijzend personeel, de goed
keuring te onthouden, niet kan worden geacht te zijn een besluit,. waar-
tegen krachtens art. 14, tweede lid der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, beroep op de Kroon openstaat . . . . . . . . . . . . . 212 

Si1cce~siewet. Arrest van den Hoogen Raad. - In art. 41 der-Successiewet 
is met ,,echtgenoot" bedoeld degeen, die bij het overlijden met den erf-
later was gehuwd, doch is daaronder niet begrepen de gescheiden 
·echtgenoot . . . _ .... , -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

Fabrieken. Besluit houdende beslissing dat een besluit van Burg. en Weth., 
waarin wel vermeld wordt welke bezwaren tegen het verleenen der ver
gunning tot oprichting eener inrichting zijn ingebracht, doch niet in 
hoeverre deze bezwaren gegrond zijn, niet voldoet itan het voorschrift 
van- art. 11, eerste lid der Hinderwet; . . . . . . . . . . . . . . 215 

_ Schewp~aart. Besluit tot vaststelling van een bijzonder reglement van 
• politie voor de haven te Breskens. S. 289 . -. . . . . . . . . . . 215 
Visscherij. Besluit tot wijziging van de visscherijreglementen. (l\fa~t op 

bot.) S. 290 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 216 
Krankzinnigen. Besluit tot verhooging van de veryleeggelden in de Rijks

krankzinnigengestichten te Woensel, te l\fodemblik en te Grave. S. 291. 217 
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I 

1918. 
16 Mei.· 

16 Mei. 

17 Mei. 

17 Mei. 

17 Mei. 

18]_Mei.: 

18 ~foi. 

1~ Mei. 

22 Mei. 

23 Mei. 

Bladz. 
Onderwij11. (Lagr,r) Besluit tot wijziging van artikel 18 van het K. B. van 
· 24 October 1884, S. 219; van artikel 16 van bet K. B. van 17 December 

1890, S. 180 ; van artikel 12 van bet K. B. van 17 December 1890, .S. 182, 
zooals dat artikel is gewijzigd bij K. B. van 27 Juni 1892, S. 165; van artik
kel 13 van het K. B. van 17 December 1890, S. 183, zooals dat artikel is 
gewijzigd bij K. B. van 29 October 1901, S. 219; en. van art. 14 van het 
K. B. van 27 Juni 1892 (Stbl. n°. 164). S. 292 . . . . . . . . . . . . 217 

Monumenten. Missivi·van den Minister van Binnenland~cbe Zaken aan 
de Commissarissen derKonjngin · in de provincii'n, betrdfende •Rijks
commissie voor de monumentenzorg..,. . . . . . . . . . . . . . . 218 

If Uitvoer. Besluit houdende intrekking·van\.\)f _tjjdelijke opheffing van het 
· verbod van uitvoer van ruwe tabak. R. 293 _1..,.. ____ • • • • • • • • 219, 
Kiesreclit. Arrest.van den Hoogen Raad._-'- Volgens a±.t, 16 der Kieswet 

(tekst en nummering 1917) wordt de termijn van hooger beroep gerekend 
van den dag der in art. 14 bedoelde openbare kennisgeving.\- Wel is bij 
dat art. gelijktijdige ,,mededeeling" voorgeschreven, .doch bet. verzuim 
van de·naleving dier verplichting kan op net begin van den termijn geen 
invloed· .. hebben .. _. , , : .... _. _. _. _. . _. _. _. .. ; _. . . . 219 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de qed. Staten _ 
der provincien betrefl'ende inrichting van het stembiljet ... ,. . . . . 220 

Militie. (Natio~ale) Besluit betreffend~ de sterkte van de lichtin~g der zee- ' 
militie van 1919. S.. 294. _. . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . 220 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot scborsing van bet l;esluit, 2n den Raad der 
gemeente Baarn, waarbij aan het onderwijzend personeel van 3'bijzondere 
lagere scholen in die_gemeente toelagen voor een keer en wel over het 
jaar 1918 zullen worden verleend. S. 295. . . . . . . . { . . . . 221 

Notariaat. Besluit tot aan'n1lling van attil-el II , an bet besluit van 
12 Februari 1913, S. 54, bot,dende regelen voor bet afnEmen hie,r te lande 
van het zoogenaamd klein-notarisexamen, bedceld in de artt. 16g tot 
16n van bet Reglement op bet Notarisambt in Nederlanp.sch-Indie. 
s. 296 . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 221 

Humcommissiewet. Besluit tot intrekking van de IC B., vastgesteld ingc-
volge bet thans vervallen art. 10 der Huurcommissiewet. S. 297· . . 221· 

Inkomstenbelosting. Besfoit houdende bEpalingen betreffende p}esentie-

§~liii ~a~ l~d~n- v~n- s~h~tt_in~~~CJ:n~is.si~n _v~o~ d~ i_nl~c~s:e~b~la:~t~n~. 221 
24 M.ei. · Kiesrecht, Arrest van den E oogen Raad. - Waar bet hier betreft een niet 

door den vader erkend natmulijk kind, in 18£0 geboren uit een Neder
landsche vrouw, kan voor het bezit .van bet NedPrlanderschap, met be
trekking tot de uitoefening van bet kiesrecht alleen beslissend ztin de 
beteekenis van art, 2, 2° lid der wet van 1850. - Volgens dfo·bepaling 
wordt niet meer vereischt dan dat het niet door den vader erkend natuur
lijk kind zij geboren uit een Nederlandsche vrouw. - Op art. 335 B. W . 

. kaii' voor een andere opvatting geen beroep warden gedaan. . '- ., . . . 222 
25 Mei. Fabrieken. Besluit houdende besliEsing dat van bet vcorschrift 

1 
ter uit

voering .van art. 13 der Rinderwet door Burg. en Weth. gegeven, geen 
. beroep op de Kroon openstaat . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 224 

27 Mei. Industriee(e e'l), intellect11eele eigendom.. Be~}uit· tot wtjziging van het 
,,Octro01reglement (Stbl. 559 van 1914). S. 299 ...... ·. . . . 225 

27 Mei. Veeartsenijkunde. Besluit houdende vaststelling van h)?alingen_ betref
fende de promotien en de examens aan de veeartseniJkundige hooge- · 
~cbool. S. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . ,; . . . 226 

27MeC · Onderwij.s. (Hooger) Besluit houdende nststelling van bepalingen be
treffende de promotien en de examens aan de veeartsenijkundige hooge
·school. S. 3C0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 

00:'1:;;i: Tolken. Besluit ho11dende wijziging van artikel 7, tweede Ed, van bet 
Reglement voor den Tolkendienst b~ de Ge:r.antschapjJen en Consulaten 

. in China en Japan, vastgesteld bij K. B. van 4 Juni 1910 (Stbl. n°. 156). 
S."_301 ..... - ..... · ......... · .... ·. , ..... : 229 

30 Mei. Onderwijd. (Lager.) Besltlit tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente IJsselmonde; tot het verleenen van gratificaties aan 11 in 
dat besluit genoemde personen, allen onderwijzers en onderwijzeressen 
aan bijzondere lagere scholen .in die gemeente. S. 302 . .' . . . . . 229 

30 Mei. - Besluit tot vernietiging van _bet besluit van den Raad der gemeentt, 
Huizen, waarbij aan Il,urg en Weth. wordt. opgedragen aan het onder' 
wijzend pcrsoneel dei:- drie bijzondere scholen aldaar een zoodanigen 
b~islag _op hun ,salaris· te verleenen, dat dit op dezclfde w~ize wordt gere-
geld als het s11laris van het personeel der openbare lagere school.!\' _S. 303. 230 

·3f Mei. Telegrafen en_-·Telefonen.· Besluit houdende wijziging .van bet reglement 
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1918. Bladz, 
· v,oor den dienst der -Rijkstelegraaf, \r.astgesteld bij K. B. van 29 No-
. veinber 1916 (Stbl. n°~ 518). S. 304 . . , . . ·, . .. . . . . . . .. 230 

31 Mei. Gemeentebestunr_, . Besluit houdende beslissing, dat een beroep door Burg. 
en Weth. fao-esteld tegen een.besluit ·van Ged. Staten tot onthouding van 
goe<;l.keuring

0 

aan: een raadsbesluit·tot het aarigaan eener ge~dleening, niet
ontvankelijk is, ook wanneer de Raad later z1ine. instemming met het 
ingestelde beroep heeft betuigd, indien dit laatste·:is geschied rta het ver
strijkeli van qen termijn, genoemd in art. 200'der Gemeentewet. . , . . 231 

31 Mei. 'Visscherij. Beschikking van den ·M\I;!iste~n Landbouw,_Nijverheid en 
Handel, tot vaststelling v.an· een letterteeken, dat door zee- en kust
visschersvaartuigen,. moet worden gevoerd. ·. . . . ·. . . . , • '. , 231-

·.1 Juni. 111ilitair Onderwijs. ~it tot wijziging van het Reglement voor· de Ca
dettenschoo'I, s: 305· . . . , . . . . . . . . . ·. . . . . . . . '. 23.1 

1 Juni. Reis; en, veiil#fkosten. · Besluit tot;' nadere wijziging van het Reisbesluit · 
1916,)'.1atstelijk ge.vijzigd bij K. B._van 16 November 1917 (Stbl. n°. 644). · 
s. 306 .......... , ... · ...... , .... ,· . . . . 234 

1 Juni. Boterl!andel. Wet; houdende bepalin:gen, afwijkende van die det Boterwet. 
s. ·;307 ·. • . . . . . . . . · .. • , . , . . ;, , , . . . . . . . . •. . . 235 . 

1 Juni .. ·Scheepvaart. Wet· houdende aanvulling -der Schepenv:orderingswet 1917 
(Stbl. n°. 2II) .. S. 308 ........ •. . . . . . . . . . . . . . . . _236 

1 Juni. Lwndbonw. Wet houdende bepalingen tot wering en bestrijding. van "' 
· ziekten van aardappelen. · S. 309 ; : ·, . , . . , . . . . . : . . . . 2~6 

1 Juni. Begrooting en Rekeningen. Wet houdende vaststelling van de begrooting 
van Nea.erlandsch-Indie v'por het dienstjaar 1918. . (Hoofdstuk I. 
Uipgaven in Nederland.) S. 310 '·.· ,; . , , ..... ; . , .... : ,237· · 

1 Juni. - Idem. (Roofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indie.) S. 311. . 237' 
1 Juni. - Wet houdehde · aanw ijzing van ,de middeleli. tot goedmaking van· de 

uitgaveri, begrepen in de'begrooting -van Nederlandsch-Indie voor liet 
· dienstjaar 1918 .. (ffoof<;lstuk I. Middelen ill Nederlarid.) S. 312 . . 238 

1 Juni .. - Ict'em. • (Hoofdstuk II: )IiddeJen in Nederlandsch:Indie.) S. 313 .. • -2~9 
1 J'uni. - Wet houdende wijzighig·en verhooging van bet Iste hoofdstuk der be: 

grooting van uitga_ven van Nederlandsch-Indie_voor het dienstjaar 1918.' 
S'° 314 . . . . . . . •. · . : ......... ·. , . . .. _ .. '. · . _. ·244 

1 Juni. - Ip.em der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor bet 
.. dienstjari,r.1!;)18, ten be];i.oev~ ya~ <;le:i;i 11,anleg van ,tr11,mwegen van Ban

doeng over Bandj aran naar Ko'(lpo-en van_ Gempol½:erep naar Kertosono, 
alsmede v_an de spoorverdubbelihg Wonokromo-Knan. . S .. 315 . , . ; 244;° 

1 Juni. - W·et houdende goedkeuring vah de overschrijding van eenige onderaf
deeµngen- van hqofdstuk I qer begrooting van uitga ven van N ederlandsch-
Indie voor het tlienstjaar 1916. S_. ·316 ......... : . . . . 244 

1 Juni. - Wet houdende goedkeuring·van de overschri,iding van hoofdstuk II der 
b~grooting van uitgaven ..,,.an Nederlandsch-Indie ·voor bet dienstjaar 
1916: S, 317. · ....... · ...... '. . . . . . . . . . .. . 244 

l Juni. 

l Ju.Iii. 

l Juni. 

1 Juni. 

1 Juni. 

3·Juni. 

3 Juni. 

3 Juni. 

3 Juni. 

-'--'-,Wet b~udende goedkeuring van de- overschrijding van eenige artikeleti 
yan·de kolonia.le buishoudelijke begrooting van Suriname vo.or het dienst-

:Jaar 1916 .. S. 318. . . . . . . . ·.. . . . . . . . . . . -. . . . . 244 
-, Wet houdende goedkeuring van· de overschrijding van eenige artikelen 

van de koloniale huishoudelijke begrooting van Cura9ao voorhet dienst-
ja;,,r 1916. s. 319. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 244 

-·'wet houdende nll,dere verhooging van het elfde boofdstuk der Staats
begrootitig voor het dienstjaar 1916., S .. 320, 321. ..... , . . . . 2f4. 

- ,Wet houdende bekrachtigirig van een kredi~t door den Gouveineur~ . 
G~neraal van Nederlandsch0 Ind,ie ·geopend boven · de_ begrooting van· ·· 
Nederlandsch-Indie. voor bet dienstjaar ·1917,, 8. 322 ... :. . . . . . 244 

Ziekten. (Be,me#elijke) Missive van den Minister van Binnenlandsche 
• Zaken· aan' de Commissarissen: der Koningin, betreffende -meni:i;igitis 

cerebros-pinalis epidemica. . , ; . , . . , , . . . , ·• , . , • , .. /244 
Begrooting- ·en ·Rekeningen. Wet: tot -aanvulling en· verboogi.ng van het · 

tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting vobr het dienstjaar-.·1918: 
s. 323, 324. . . , . . . ·, . .- . . . . . · . . . . . · , . .- .. . . . . . 245 

Onderwij8.' (Hoe>ger) Wet tot wijziging der \vet van 15 Decemlier 1917, 
S. 700, tot regeling van get liooger landbouw- en hooger veeartsenij-_ 
).rnndig ondorwijs. S. 325 . . : .• . . . . . . . · . . · . . : . . - ; • 245 

Veeartsenijkunde. _Wet tot wijzigihg der wet van 15 December 1917; S. 700, 
. tot reg~_ling van het hooger · l:mdb(!liw-' -eni hooger veeai:tsenijkundig 
. onderw11~- S. 325. . . . .. · ...... ; --;--,. ,. . . ..... •. 245 
Uitwer. Wet tot wijziging der wet van 3 Augustus 19l\i., S. 344, houdende · 

verbod tot uit- en vervoer van ·somi:nige _artikelen. S. 326 .... · . . . 246. 



1918. 
3 Juni. 

3Junj. 

3 Juni. 

.Bla!lz. 
Begrooting en Rekcningen. Wet tot verhooging van de begrooting van uit

gaven van het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1917. S. 327 : . 246 
- Wet houdende aanvulling en verhooging van de begrooting van ont

vangsten en uitgaven van het Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambten.aren voor het dienstjaar 1917. S. 328 . . . . . . . . . . . 246 

Pensioenen. Wet houdende' afwijking van de artikelen 23 en 24 der We-
. . duwenwet voor· de_ambtenaren 1890 ten behocve van de deelgerechtigden 
. in ,de Weduwenpensi9enfondsen van het korps ingenieurs en van de 
· opzichters v3:n den Rijl,fsw;ate!sta~t. S. 329 . . . . . . . . .· . '. . 246 

Begrooting en Rekeningen. W~t go.t,dk(luring van den onderhandschen 
verkoop aan het Waterschap ,,Woudsend\.c .. ~\ yan de rechten van den 
Staat op de plassen genaamd ,,Het Swin'~en ,))e_.Nijegasterpoel" ka
dastraal bekend gemeente Koudum;sectie C, nos. 257 .. en 919. S. 330: 247 

3 JunL - Wet tot wij7.iging en verho.oging van de begrooting .~an--inkomsten en 
· _ uitgaven. vaii het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 1917. S. 331. · 247 

·3 Juni. 

3 Juni. 
3 Juni. 

3 Juni. 

3 Juni. 

3 Juni. 

3 Juni. 

3 Juni. 

3 Juni. 

3 Juni. 

· 3 Juni. 

Onteigening; Wet tot_ verkla.ring .van het algemeen nut der"onte.igening 
ten behoeve ,van uitbreiding van het stationsemplacemen:j;; Heerlen. 
s. 332 . . . . . . ·' . . . . . . . . . . . . . . . . . ·, . . . . . 247 

- Idem noodig voor den Waterweg ·van Dordrecht naar Zee.· ts. 333 .. 247· 
~ Idem Iioodig voor de· verbreeding en omlegging van:een·ge~eelte van 

den Rijksweg van Amsterdam naar Haarlem te Halfweg. @.i,334 . . 247 
- ·Idem noodig voor de verb_etering van den Rijksweg ·van.Amsterdam 

naar Utrecht.ter plaatse van de Duivendrechtsche brug. S.·335 .... 247 
Begrooting en Rikeningen. Wet houdendcl-w:ijziging yan de begrboting van 

inkomsten en uitgaven van,d_e Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 
· het dienstjaar 1917. S ... 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 

- Wet·tot wij~·iging van het. negende hoofdstu!: der Staatsbegrooting voor . 
het dienstjaar. 1917 .. R. 337 . • . . .. . . . . . . . . . . i- . . . 247 
~ Wet houdende wijiiging van de begrooting van inkomsten en<uitgaven _ 
, · van de P.osterijen, de Telegrafie en ·Telefonie voor het dienstjaar 1918. 

s. 338 . . . . . . .......... •. . . . ..... - , .... • 247 
~ Wet-tot verhooging van de begrooting .van inkomsten en uitgaven van 

het Staatsvisschershavenbedrijf te.IJm11iden·voor het dienstjaar 1917. 
s. 33_1) . . . . . . . . . . . . . . . ·, . . . . , . . . . . ·. . ·.. . . . · 248 

Doineine.;,, . . wet' hoU:dende inachtiging tot. ruiling van OTfrderende goederen 
. te R,aarlem met heJ Depar,teinent · }faarletn der ~~aatschapJ:>ij ~ot Nut 

van . t Algemeen. .,. 340. . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . 
Sp~orwegen:. Wet htmdende machtiging tot het.aangaan van ee~e over

eenkomst met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatscb.appij betrof
fende den spoorweg van Egm:ond aan Zee over Alkma,ar naar Be:rgen aaii 
Zee: S. 341 · .. ; .. :, ._ : . · ..... · ...... · .. · ... j .. . 

248 

248 

258 
Wegen: ·wet tot overbr13nging in beheer en onderboud bij de gemeente 

's-Gravenhage van den eersten dwarsweg in het Haagsche Boschl<,._S. 342. 

258 

3 Juni. Onteigening. Wet tot vrrkl~ring van het algemeen nut der onteigening. 
·. ten behoeve van uitbreiding _van de spoorwege:inplacementen t€ Nuth, 
· van den spoorweg Sittard-Herzogenrath en·van de·Staatsmijnen. ,s. 343. 
Begrooting en Rekeninge7J. ·wet tot'wijziging en ·aanvulling van· de be

grooting van'inkomsten: en uitgaven van het Staa.tsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1917." S .. 344 ..... f. . . . 258 
~ Wet tot _verhooging '3Il; aanvulling van de begrooting van. inkofusten en · 3 Juni._ 

6 Jl1ni. 

6 .Juni.· 

7 Juni. 

'8 Juni. 

uitgaven van·het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij v.oor het . 
. dienstjaar 1.918. S: 345 .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;_ . . . 
~ Besluit tot riadere vaststelling van het tijdstip.v·an afsluiting-der Staats-

begrooting v·oor het dienstjaar 1915. S ... 346. ·· .......... : .. . 
P.ersone~le belasjing. ' Besluit nopens het beroep, ingesteld·do.or G. H. Vrij
. dag, te )Iilv;ersum, tegen de beslissing ,;,:an den directeur der'. directe 

belastingen, invoerrechten en aecijnzen te Vtrecht; op z~jne aangifte tot 
het bekomen'van ontheffing van personeel~ belasting over HH7. S .. 34.7. 

Burgerlijlce Stand. Missive v:an den Minister· van· Binrieiµandsche Zaken 
· aan de Commissarissen der _Kop.ingin in· de pro-vincien, betreffende in
··schrijving van echtscheidingen_ in het bevolkingsregister .. - . . . . ·. 

i/abrieken enz .. } Besluit houdende 1/eschikking ··op bet .beroep, ingesteld 
. door J. Jambroers te Roermond tegen het besluit van,Burgemeester en 
Wethouders ·dier gemeente .van I September 1917, waarbiJ de aan hem 

: en· zijne rechtverkrijgenden bij besluit · van het ge,meentebestl!,ur van 
6 Juli 1917, n°. 9624, ·v·oor een proeftijd, eindigeb.de. 1 Juli 1918, ver-
leende verguhning·tot het oprichten van een bewaarplaats voor lompen en 
beenderen iri een gedeelte van het perceel, gelegen aan_de Spoorlaan te 
Roermond, lmdastraal bekend Sectie B, n°; 2513, is ingetrokkP~-. S. 348. 

258 

259 

259 



I· 

1918. Bladz. · 
.. fJu,ni, -Scliuld: (National~) Besluit.·houde~d~ wedm,pemtc·lling nn ~e gelegen- . 

heid tot"-inwiRseling_ van de zilverbons Hn f 1 rn f 2.eO (be1dq1 ouden , 
· vorm) en van f 5. S. 349 ..... _-....... · ... · ...... 260 

~0I_Juni, VolkB'l:oeding. Arrest van den Bccgen Raad. - Waar rnder diitributie ,. 
· is te verstaan de verdeeling van goedernn, kan het vervcer daarvan wel 

zijn een, met de distributie verband houdende, handeljng,_ dcch. 1?ehceft. 
het di~ :niet te zijn. B. en W. van Rosmale·n1i~onden dan ook met aan 

f:art. 7, 4°.'lid Distributiewet 1016 de ~!)voeg'dheid ontleenen cm het ver- ,. 
veer van granen te verbieden.- _,_,,_,0 , -~ ••• • • , • • • : -' • • ._. • •• . • 261' 

·12 Juni, Rechten van in-, uit- en doori:oel. Besluit ho·,1de1{de vrtistelling van }:et in
voe1:ecbt voo~ y.li~~et, benoi:idigd bij de werkzaamheden in rubLer 0 

262
. 

fabneli;en.j S. 350 ....... . : .• ... ,- ... _- ........ ·. I •• 

12 Juni. Ziekten._ (B~mette}ijke)· B~slu,it waarbij de wet -~~ 4 pece:mrer. 187_2, 
S. 13/;~lioudeit<;le voorz1enmgen tegen besmettehJke z1ekten, met. mt
zondljring van art. 20, van toepassing verkla,ard wordt, bp n_ekkramp. 
s. ~51 .... ·: •.; ...... ·._ ....... ·, ......... · 262. 

12 Juni. Geme.dntebestureii. · Besluit fot-vemietiging van a: de besluiten van_ den 
Raad der gemeente ·oosterhout, w_alubti 1°.-·aan ·den ·openbaren dienst 
zij:r\ onttrokken bet woonhuis, erf en tuin, zccmede de scboolgebouwen 
m;ile Torenstraat, en 2°. deze onderhondR zijn" erbuurd aen de :vereeniging 
valr den H. Vincentius a Paulo, aldaar; voor de som ,an f 4CO 'sjaars 
en,·b. bet besluit van Ged. State11 van Noordb:rabant, van.26 E'epteinber. 
1917; G. n°: 95, tot goedkeuring van laatstgemeld Raadsbeslnit. S. 352 ... 262 

12 Juni: Gemlenteverordiriingen. Besluit tot vernietiging ,,an de door den Raad der 
gemeente Zwijndrecht in zijne vergadering v.an 23 No.ember 1917 vast
gestelde ,,Verordening houdende aanwijzing ,an een gedeelte der gemeente · 
w:'aarin geeri vei-gunnmgen ·.voo:r_ 'den verkoop van sterken drank in het . 

. klein, noch verloven voor den_verkoop van· alcobol}Joui:lende, andere daiJ. ' 
_st?'l<:e dranken_mogen worden _,,-erleend" voor zooveel zij bet ,·erleenen 
van verloven voor den verkoop van· alcoholhoudenden drank; anderen 
dag sterken. drank, in.het aangewezen gedeelte der gemeente verbiedt. · s,; 353. . . . . , . . . . • • .-. '• . . . .. . . . •. _ . .. . . . . . . . 263 

12 -Juni. Sterkr, drank. Besluit tot vern~etiging van de door den Raad der gemeente 
,Zwijndrecbt in zijne vergadering van 23 Novenil::er '1917 vastgestelde 
,,Verordening houdende' aanwijzing. van een gedeelte der gemeente waarin 
geen vergunningen voor·den verkoop ·van sterken drank in bet JdEJin; 
Jioch verloven voor·den verkoop v-an alco}]_olhoudende, andere dai;i. sterke 
~rankei::\ -mogen w9:i:den verleei:),d''. vo9r_ zooveel z_ij bet verleenen van 
vi,irloven voor den verkoop van alcobolboudenden clrank, anderen dan•' 
ste~ken _drank,,in _liet aangewezen gede!')lte der gemeellte verbiedt. -S. _353. 263 · 

12 Juni. _-· _Gem,e'entebestitre~. · Beslui~ _boudende beslissing dat tegep.· beshiit~n van · 
. , . ~ed. Staten, genomen krachtens art.194 der G_emeentewet; , cc1· niemand. 

anders beroep_openstaat dan voor-h,et·gemeentebestuur ....... _. .264 
12 Juni. -.iBesluit b.oudende 1>.esljssing dater ge_en bezwaar 1'estaat tegen deelne: .. 

;ming door een gemeente in bet aandeelenl,apitaal van de GEmeentelijke -
:Credietbank, en tegen. het plJtten ·der daarvcor benccdig'de gclden uit:·· .-.. 
ieenjng .. ; ... · .· .; .... · ... ; ...... · ...... ·,· ..... .' ·265 

12 Juni, . ..!... Besluit houdende.beslissing dat een,Echrijven van Ged. State11, waarb\i 
hij bedenkingen opperen .tegen de goedkeuring van een leeningsbesluit : 
'van den gemeenteraad eh aandr_ingen op wijzfaing van dat lEsluit; niet 

Jl:!'-n, worde11 b~schouwd als eene weigering hunner goedkeuring en dnE, ook 
ruet vatbaar IS voor beroep op. de Kroon . . . . . . . . . . . · . '. ; 266 

12 Juiri~•J3e~luit houden~~. be~lissing dat ·eene leening, door eene gemeente _:i-an; . 
gegaan met het mtslmtend ·.doel d~ kosten van aanscbaffing te bestnJden-

. · \'an een · zoozeer. aan .slijtage en verou dering blootstaand werktuig als een 
:motorbrandspuit, in niet meer 'dan 15 jaren·behoort te wordeh afgelost. 26~- · 

14 Juni. Zuiderzee. Wet':tot~afsluitm.g~en·:droogmakin)(van de;'.Zuiderzee. _S·. -_354. 2116 
l4'_Juni. Spoor_weger.. ·Besluit tot nadere-wijziging en aanvulling van het, .t\lgm;ern ' 

Reglement Vervoer 190L :SJ_355 .. _ .... , . ·. . . . . . . . 267 
l4'Juni._ Rivieren. Besluit tot-wijziging en aii.nvullin.,g van 1::et Paggqieglnr..ent: 

s. · 356 • . . . . . · . ·. · ... ·. . . . . . : . . _ . . . . . . •.' . · . . . . 272 
l4 Juni ... _Schuld.: J(Nationale) . Besluit tot wijziging.en aanvulling·der art-ikefen!l en 

· , 2 van het K. B. van 31 · Maart· 1915, s: I 74, tot -vaststellin'g van een · 
· nieuwen uiterlijken vm;m. voor de zilverbons van twee en een. haiven 

gulden, tot bepaling va;n de hoeveelheid der uit te geven zilverbons' 
v_an clien vorm en t<?t bepaling.-van het t\idstip en,de wijze, waarop de 
zilverbons .van f:l en van f 2.50 van den ouden vorm i-crden irnretrokken,, 
zooals dat besluit.is gewijzigd bij de K; B:· v.an 22 Ari·il 1916, S. 168, 

'_en van 16 Februari 1917\(Stbl. n°. 21!))J S. 357·. . . . . . .. . . . i73 
-14 _Juni.· __ Kerkelijke _Zaken. _ Arre)lt van den Hoogen,·· Raad.· - Vercordeeling :van"· 



1918. Bladz. 
_eischer .in cassatie tot betaling van het bed.rag waarvoor hij door het 
College van Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente is geplaatst op het 
kohier van den·boofdelijken omslag. Lidmaatschap. - Verwerping van 
het tegen die veroordeeling gerichte cassatieberoep op grond dat het 
middel zich richt tegen een beslissing, die zooals zij in dat middel wordt 
bestreden - in het beroepen vonnis niet is te vinden. - Alleen de 
Rechtbank was bevoegd om vast te stellen wat het aan haar oordeel 
onderworpen vonnis a.es Kantonrechters inhield. Waar reeds de recht-
bank uitmaakte; dat van ~e •. aan ,den Kantonrechter aangewreven on
juiste opvatting van de gevoerde verdediging uit z~jn vonnis niet blijkt, 
moet dok thans aan het desbetre!'fend ?a~s_at~em,iddel feitelijken grond- · . 
slag worden ontzegd. - Een artikel u1t A1g; Regl. op het beheer der 
kerkelijke goederen en fondsen van de Her.. Gemeenten in Nederland 
en het toezicht daarop, is niet een wet 9f wettelijke verordening, wier 
schending. in cassatie met vrncht kan worden beweerd. . '.. . • • . . 274 

15· Juni-. Onierwijs. (Ho9ger) Besluit houdende vaststelling van de 'afwijkingen, 
bed.oeld in artikel 63, 2de lid, der wet· van 15 December 1q17, S. 700, 
tot regeling van het hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig on
derwijs, gewijzigd b\j de wet van 3 Juni 1918 (Stbl. n°. 325). , S. 358 . 277 

1.5 Juni.' Veeartsenijkimde. Besluit houdende vaststelling van de af,vijkingen, 
bedoeld in artikel 63, 2de lid, der wet van 15 December 1917, S. 70\J, 
tot regeling van het. hooger landbouw- en hooger veeartseriijkundig 
onderwijs, gewijzigd bij de wet van 3 Juni 1918 (Stbl. n°. 325). S. 358. . 277 

15 Juni. BegrMfin, en Rekeningen. Wet tot verhooging van het tweede ·hoofdstuk 
-der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 359 . . . . . . . 278 

15 Juni. - Idem van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1918. S. · 360.. . . . . . . . . · . . . . . . . . . , i; • . . " 278 

15· Juni: ~ Wet tot verhooging van de begrooting van uitgavon van h~t Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1918. S. 361 . . . . . . ; • . . • 278 

15 ,Tuni. - Wet houdende wijziging van de begrooting van uitgaven: ·van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren voor'het dienst-
jaar 1918, S. 362 .. · .................. \. . . . 278 

.15 Juni. - Wet tot verhooging van het derde hoo:fdstuk der Staatsbegrooting voor 
, het dienstjaar 1918. -S. 363. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 

15 Juni. · -·- Id,em van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
. jaar 1918. s: 364. . . . . ; . . . . . . . ...... ·'. . . . . 278 

15 Juui. - Ido:n van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1918. s. 365 . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 278 

15 Juni. - Wet tot verhooging van de begtootin_g van inkomsten en uit'gaven van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrnkkerij voor het dienstjaar 1918. 
s. 366 ...... ·-. . . . . . . . . . . ... . . . . . . ........ . 

15 Jnni. -- Wet tot verhooging van het zesde hoofdstuk.der St,aatsbegrooting voor 
· het dienstjaar 1918. S. 367 . . . . . . . . . . . . . . .. \ . . . 

15 Juni. - Idem van het tiende hoofdstuk der StaatsbegrootingJ.voor het. dienst
. jaar 1918. S. 368. . . . . . . · . . . • • • • • • • • • • (· .· · · 

15 Juni. - Idem van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het·dienstjaar 
1918. s. 369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ., . . . 

- Idem van het achtste· hoofdstuk der Staatsbegrooting voor he~~dienst
jaar 1918. S. 370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,-'. . . . 

15·Juni. - Wet tot verhooging van de begrooting van inkomsten en uitgaven.van 
. het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het dienstj11-ar 1918. 

s. 371 • . . . . . ; . . ·.. . ·. . . . . . . . . . . . · · . · ·l. ·. · · · 

15 Juni. 

15 Juni. 

15 Juni. 

- Wet tot verhooging vari het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor ·het dienstjaar 1918. : 8. 372 ......... · ... ' ... . 

- Wet houdende wijziging van de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie en Tetefonie voor het dienstjaar 1918. 
s. 373 .................... · · · · · · · · · 

15 Juni. - Wet tot verhooging van de begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmniden voor het dienstjaar 1918. 
s. 374 ............ · ....... · .. • ...... • .. ·-

17 Juni. - Wet tot aanvulling en verhooging van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918. S. 375 ..•......... 

17 Juni. Kanselar{jleges. Wet houdende regeling der kanselarijrechten, te heffen 
op de Nederlandsche diplomatieke en consulaire posten. S. 376 ... 

17 Juni. Begrooting en Rekeningen. Wet tot verhooging en ~ijziging van het vijfde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstiaar 1918. 8. 377 .. 

17 Juni. Archieven. Wet tot regeling van het Archiefwezen. S. 378 ..... . 
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1918 .. _ _ · }3ladz. 
_ 17 ·Juni: Woningwet. Wet ier· v9orziening in clen woningnood. S. 379 . . . • 288 
17 Juni. · ]J_egrooting en B,ekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het vijfde . 

hoofdstuk der Staatsbeg,ooting voor het dienstjaar 19l8. : ~- 380 . . 290' 
17 Juni. Onteigening .. · Wet- tot verklaring van het algemeen nut")l.er ·o:O.~eigening · 

van eigendommen noodig voor en ten behoeve van het verbreeden van 
de Peperstraat ·te Leeuwarden .. S. ·331 . : · ,~ .. -,, .......... _ 290 

17 Juni. Rekenkamer. Wet tot wijziging der wet VIJ,!1,5' Oetober 18tl, S; 4Q, ·houden-
de instructie voor de ~g~meene-Rekenkamer, zooals die wet is gew:ij-
zigd, laatstelijk bij ·de wet "vah 29 December 1898, (~tbl. I\0 , 279). S. 382. :290 

17 Juni. Zout. Wet hogde'ndef11l'~palinge:0. betreffe:0.de deri .aceifo.s op het ruwe · 
zout, dat hie~e lande wordt gewonnen door ontginning van steenzo)lt
lagen. Jlc/383.- _ .. _-_ . . . .. . . : . . . -- . . . ; ; . . . . . . . -. . 29_0 

17 Juni. Perisioen~n, Wet:houdende regeling 01;IJ.trent de geldigheid voor pensioen 
van_diensten, vroeger zonder deugdelijke 1J,anstelling,. tijdelijk bewezen 
in betrekkingen, waaraari, indien·zij krachtens vaste aanstelling worden 
ve-h'-llld, ingevolge de. wet, uitzic4t·op pensioen is verbonden. S. 384. 293 

17 Juni. Begrdoting en ,Rekeningen. Wet. tot wijziging en verhooging 'vaµ het 
zev,ende hoofdstuk B der Staatsb_egrooting v9or het dienstjaar- 1918. 
s. ;:_,!85 .. ·. _· .. -•- .... : --. : . . . . . . ... : .-· . . . . - .- : -- 29_4 

17 Juni. - Idem vari 0het zev:ende· hoofdstuk A· der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1918. s. 386 . . . . . . . . - . . . . . . . . . . •. . . .. 294, 

17 Juni. Hypo)heken. Wet tot storting in 'sRijks· schatkist van-het salari;;, ge
heven volgens de wet van 14 December 1844, S. 62, gewijzigd bij · de 
wet van 30 Mei 1877 (Staatsblad n°, 132). S. 387 .. ·. . . . . i • 294 

17 Jur-i. Begr.boting en Rekeningen. Wet to_t wijziging en ·verh,ooging v~n liet. · 
tleede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstja~r 1918. ~; 388. · 2_95 

17 Julii. -,I!lem.van·.het zevende hoofdstuk B det Staatsbegrooting voor het· 
die~stiaar }.918. S. ;189 ._ .. : _ ...... _: .. , .. · .... ·. 295_ 

17 Jun.i. - Idem van het tiende hoofdstuk der·Staatsbegrooting-.voor het dienst- .- _ . 
_ jaar 191_8. S. 390. . , . . . . . . . . . . . . . ·. ·. . . . . . . 295 

17 Juni.· _/Idem van het elfde hoofdstuk der-Staatsbegrooting v'oor het dienst- .. _ 
. . i/l<ar 1918 .. S. 391. .. , ; .. · ............... _ ._ . . . . 295 

17 Juni. - ·Idem' van bet eerste hoofdstuk der beiooting van uitgaven van Neder-·_ · 
lahdsch-Indie voor1 het dienstjaar 1918, S._ 392._" ...... ·. . . 295 

17 Juni. - idem van het vierde "hoofd"stuk der Staatsbegrciotfug voor het dienst-
. ia¥"" 1918. .S. 393. . . . . . . . . : , ., , • . : . . . . . . . . . . 295•:_ 

· 17 Juni, Rechts_'wezen. Wet- houdende nadere wijziging der wet van 5 Juli.1910. 
S . .181,: tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de ge-. 
re6htshoven; de "arrondissements-rechtbanken en de ··kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijki:i. ambtenaren, ·a1smede. van de _ 
k,lassen_ der r_echtbaI\ken _en kantongerechten.- _ S. 394. . .. , . : . ·_ -29_5: 

17 Juni. Str'a_trecht en Strafvorderfng . . V\T et tot wijziging van artik_el,' ~29 van het 
Jetboek_van Strafrecht. -(L_395.: _. ...•.......... :'299. · 

17 Juni Begrooting en Rekeningen. · Wet tot wijziging en verhooging van het vierde 
'..p-o~fcl.s~uk d,er Staatsbegrooting voor het dienstjaar _1918. S. 396.. . . . . - 299 

17 Juni. Stra/recht en Stra/vordering. Wet tot wijzigibg van art. 206 van het Wet-

17 Juni. B;J:ei:::~s;:::=~~~n:8·;:~·tobiade~e '.a~n~ulli~g ·e~ ;er~o~~~ ~a~ ?
99 

het zesde :hoofdst:uk der Staat_sbegrooting voor liet dienstjaar 1918. 
s~ 39_8 _. • , • .• • , , ,-- ; _ . . ·. . . . . . . . . . . . -299 

17 Juni. -,!dem -van het z~sde hoofdstuk d~r Sta~tllb~gr~oti~g v~or het" dienst-
j1J.ar _19.18.. Si ~99. _. , _. _. :_. -... - •... _. .. _ .· ... ,. '. , . 299 

17· Juni. Penfioeneri. Wet houdende -.yijziging en aanvulling van de ,,Loo~spen
sioenwet.1905" (wet vaJl 6 Juni_l905, Staatsblad n°. 172) .. _S:400. . . . 300 

17 Juni. Militaire Zaken.- -Wet betreffende toep_assing van de_ ,,Bevorderingswet 
voor· de_ zeema(lht 1902" op personen, die bij de zeemacht in dienst 
treden als o:ffj.ci_er,vlieger. __ S. 401. . . . , : ._ . . ·., . . . . . __ . .- . 30~ ·· 

17 Juni.- Begrooting en.Rekeningen. Wet. tot verhooging van h.et_zesde hoofdstuk,' _ 
der Staatsbegrooting voor het dien:stjaar 1918. S. 402. , - ,T •••• ; 302 .-

17 Juni.- Pensioenen.-- Wet-houdend,~ aanwijzing.van de.ambtenaren die voor. de' 
toepassing ,van de ];'ensioenwet _ vo·or de gemeenteambtenaren ,1913 als 
gemeenteambtenaren behoor~n te warden aangemerkt. S. 403. . . . 302 

17 Juni. - Wet houdende wij<?igihg ·en aanvu)ling van de wed~~enweti voor:de 
Landmacht 190!).,--.S. 404 ...•.... · ..•.......... , 304 

17. Jup.i • .--_I(l.em van de weduwenwet voor de Zeemach 1909 .. S.·405 ... , , 307; 
17 -- J uni_. Begrooting en Rek{ningen. _ Wet tot nadere aanvulling en verhooging van: _ 



1918. Bladz. 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting vo.or het dienstjaar 1918. 
s. 406 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 

17 Juni. - Idem van het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-· 
jaar 1918. S. 407. . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17 Jurii. Jvlilitaire Zaken. Wet houdende wijziging der wet van 20 Juni 1913, 
S, 292, tot aanvulling van art. 143 der Regtspleging bij de Landmagt, 
van de Provisioneele Instructie voor bet Hoog Militair Geregtshof, ·en 
nadere voor'!'ienj.iigen b.tt;!;llffi:,pde de jaarwedden van de leden der mili-
tair-rech_terlijke macbt. S. '108·:· ·,~...-: 1.._· • • • • • • • • • • • • • 

17 Jupi. - Wet houdende -eenige _ voorzieningen betxef:l'eiide den rechtstoestand 
_ van· hier te lande gelnterneerde krijgsgevangcillen van eene bciten- · 

landsche mogendheid. S. 409 .. _. ...... ~- \, .. · ......... . 
17 ·Juni, Vreemdelingen. Wet houdende nadere voorzieningen in d'!lltegenwoordige 

buitengewone .omstandighede_n betreffende het toezicht op bier te lande 
vertoevende vreemdelingen. S. 410. . . . . .. . . , . ~- . . . . 

17 _Juni.· Raad·va71:-State. · Wet tot regeling van de bezoldiging van den(Raad van 
State. S.· 411. _. . . . ............. • ..... , ... . 

18 :Juni, Landstorm. Wet tot verlenging van <j.en duur van den dienstplicht bij 
· den.landstorm .. S. 412 .. · ............... \ ... . 

. 18: J~ni. Landweer. Wet tot het langer in dienst bouden van dienstplichtigen bij 
_de landweer. · 'S. 413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .f. . . • 

18 Ju¥i .. Begrooting en Rekeningen. Wet tot wijzigfo.g van bet acbtste Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting· voor het dienstjaar 1918. S. 414 . . ( . . . . 

18 Jurii. - Idem van het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor bet dienst-
., · jaar 1918. S. 415. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . 

18.Juni. Militie. (Nationale) Wet tot .het langer in dienst houden van m'itelijfden 
bij de militie. S. 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 

18 Juni. Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
ter verzekering van. eene ongestoorde exploitatie van den ,spoorweg 
Amsterdam-Rotterdam ter plaatse van de baanomlegging te flalfweg. 
s. 417 . . . .- . . . . . : . . . . . . . . . . . . •. . . f: . . . 

18. Juni. Begrooting en Rekeningen. Wet tot aanvulling en verhooging van bet 
· .negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1918.,,S. 418. 

18 Juni. Paardenfokkerij. Wet houdende bepalingen betreffende de Staatszorg 
voor de paardenfokkerij. S, 419 ............. fi .. . 

18; Juni. Begrooting en Rek,eningen. Wet tot verhooging van bet tiende hoofdstuk 
der Staatsbegrootjng voor ·het.dienstjaar 1917. S. 420 .... r; ... 

18 Juni. Zout. Wet tot ontginning van s_teenzout bij Buurse. S. 4211 •••• 
18 Juni. Begrooting en Rekeningen. Wet tot aanvulling en verhoogingl. ~an bet 

tiende hoofdsti.Ik der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. , S. 422. 
18. Juni. - Idem ~an het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor hetl_dienst

jaar 1917. S. 423 ..... •· . . . . . . . . ..... _- .. ; ... 
18.'Jurii. -:· Idem van het- tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het ~ienst

Jaar 1916. s., 42.4. . . . . . . . . • . • • • • • • • • · ·1 · · · 
18· Juni. Slacht°wet. Wet tot wijziging van· de wet van 23 Februari 1918, S: 133, 

l10udende. bepalingen betreffende het slachten van paarq.en, i:ul!;deren, 
schapen en-.varkens.- S. 425 .. . . .. . . . . . . . . . . . l. ·. . . 

18 .Juni. Begrooting en Re_keningen. Wet tot aanvulling en verhooging t;~n het 
. tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 'S. 426. 

18. Juni. Scheepvaart. ·Wet tot aanvulling ·en wijziging der Schepen0tvoer-
'wet. S. 427 . , ._ . . . . : ; . . . . • . . • . • • • • _--._. · · 

18- Juni. 11leststofjen: ·Wet· tot bekrachtiging van een · door den Staat ·gesloten 
overeenkomst in zake de bereiding van stikstofhoudende meststoffen 

'in Nederland,· met steun der Regeering. S. 428 .. .- ..... 
18 Juni. Pensioenen. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan· 

de Gedeputeerde Staten dei: provincien, betreffende toepassing van 
de .wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147) ...... . 

20 Juni. Militaire Zaken. Besluit houdende regelen 'betreffende het bij de wet 
- van 20 April 1918, S. 257, bedqelde onderzoek en nader onderzoek om

trent de geschiktheid -..:oor de!)- •krijgsdienst van persone,n, die voor dien 
dienst ongeschikt zijn verkla,ard. S. 429 . . . . : . . ; . . . . . 

20: ,Juni. Zout: Besluit houdende bepalingen o_mtrent vrijdom van den accijns 
voor zout, benoodigd bij het bereiden~:yap. kou<4Dakende mengsels, 
dienende om koepokstof op temperaturen ·onder het vriespunt te hou-
den. S. 430 . . . . . • . . . . . . . . . l · • • • • . • • • 

20 -Juni. Ongevallenverzekeririg. Beschikking van den Ministei: van Waterstaat 

. r"-;J\-"~-,.,,.,_,. 
_r::· 

309 

310 

311 

311 

312 

313 

313 

313 

313 

314 

314 

314 

318 
318 

329 

329 

329 

329 

330 

330 

330 

334 

334 

337 



1918. 

21 Jum. 

22 Juni. 

22 Juni. 

24 Juni. 

24 Juni. 

24 Juni. 

25 Juni. 

' 27,Juni. 

28' Juni. 

28 Juni. 

29 Juni. 

29 Juaj. 

1 Juli. 

l Juli. 

Black, 
tot w~jziging van de beschikking ,van den :fylinister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 12 November 1909 .• ...... ,• . . . 337. 

Oooperatie. Arrest van den Hoogen Raad. - Uit het verband der a:rj;t. -2 
en 7 Wet Coop. Vereen. volgt, dat de bij de akte van !)prichting gestelde 
voorwaarden van in- en uittreding der leden niet mogen-strijden met 
het bepaalde bij art: 2. Het is des Rechters taak om in ieder voor
komend geval te onderzoeken of de gestelde, voorwaarden al dan· niet 
Il\et het wetsvoorschrift vereenigbaar zijn. - Terecht heeft de Recht~ 
bank .als des wetgevers bedoeling_a,a'irgenomen dat de voorwaarden:het, 
recht zelf tot uittreden .. onaarigetast moeten laten en dus de uittreding 
van een lid niet· afhankelijk mag worderi !lesteld van_ het willekeurig 
goeddunken_ !)enh ledenvergadering ; dat dit bij de toepassing der on
derhavige ·reglementsbepaling juist geschieden- kan, is een uitlegging 
dier '\)epaling .door de Recht bank, waartegen in cassatie niet met vrucht 
kan worden opgekomen. - Anders: Concl. 0. ll'L met betoog, dat in 
de hier bedoelde bepaling de grenzeµ, waarbinnen het uittreden kan 
wotp.en beperkt, geenszins zijn overschreden . . . '. . . . . .. - . . · . 337 

Kindirwetten. Besluit] · tot\ naderej aanvulling . en ·wijziging van den 
algemP.enen maatregel van bestuur, bedoeld_bij de artjkelen 3 en 21' der 
wet van 12 Februari 1901, S_. 64, vastgesteld bij-het K. B. van 15 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 209). (Betreffende de kinderwetge~g). S. 431. · 340 

Nedfrla,nderschap. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken _ 
aan de Commissarissen der Koningin in de provincien, betteffende_ 
Nederlandsche en Britsche nationaliteit . . . . . . · . . . . . • . • 341 · 

Kraiikzinnigen. Besluit houdende nadere wijziging van het K. ·B. van 
13 Januari 1892 (Staatsblad n°. 22), waarbij aan de Vereeniging tot 
CIµ-istelijke verzorging van krankzinnigen in Ned,erland, gevestigd te 
Utrecht, yergunning is ·verleend op het · landgoed Bloemendaal, te 
D~osduinen, een gesticht voor kraµkzinnigen op te richten. S. 432j.' 341 · 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den Hoogen Raad. - Art. la verord. 
winkelsluiting Amsterdam bevat een mast,tregel, strekkende om voor 
de gezondheid van een bepaalde klasse van ingezetenen der Gemeente 
te ,waken en dient dus een openbaar belang en, betreft derhalve de huis
hou<ling der Gemeente. - Het artikel is niet in strijd met art. 1 der 

· ;?:ondagswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Voikshuisvesting. Arrest van den Hoogen Raad. - Uit de getuigenver

klaringen heeft de Rechter kunnen afl.eiden, dat de aanschrijving en 
h~t afschrift van het advies der Gezondheidcommissie door_ beklaagde 
zijn ontvangen. - Art. 48, 3e lid der Woningwet heeft geenszins de 
be\loeling om t. a. v. de in art. 14 bedoelde aanschrijving een proces
swielen vorm in het leven te roepen, welks niet inachtneming het ver
zµim om aan de aanschrijving te voldoen, straffeloos zoude maken, , 
d.och geeft,,enk_el een administratief voorschrift om ,,de ontvangst ,te 
verzekeren . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . · . . . . . . . . . · 343 

Pensioenen. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
,!de Gedeputeerde Staten der provincien, betreffende pensioensbijdragen 
.;van openbare onderwijzers . . . . . . . . . . , . . . . . ; . . . 34~ 

ilotariaat. ·Besluit tot vaststelling van' een algemeenen maatregel van 
'") bestuu,, als bedoeld in de artikelen 2 en 4 van_ de Wet· op het Testa-
. ,;rnentenregister. S. 434 .. .. ._ . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . 345 

Inif,ie. (Nederla,ndsch) Besluit_ houdende regelen omtrent de' ·beschik-
baarstelling van beurzen .ten behoeve van Indische jongelieden voor 

'1?-unne verdere studie in Nederland .. S. 435 . . . . 347 
Posterijen . . Besluit .tot wijziging van het K. B. yan· 1 October 1917 
,(Staatsblad n°. 594) (Girobesluit) .. S. 436. . . . . . 348 
Militaire Zaken. Besluit tot wijziging van het gewijzigde :K. B. van 

21 April 1908, S. 118, nopens de cursussen bij het wapen_ der infanterie. 
_s. 437 .. : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 

Begrooting en ·Rekeningeri.' ·: Besluit. houdende aanwijzing van voorschot- · 
ten op de begrooting van·uitgaven van de _Posterijen, de Telegrafie en· 
Telefonie voor het dienstjaar 1917, welke worden toegevoegd aan .de 
begrooting,van.uitgaven voor het dienstjaar 1918. S. 437A . . . . . 349 

Testamentenregister. Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwer
kingtreding van de wet op p.et Testamentenregister. S . .438 . . . _. • 3~9 

lnkwartieringen. Besluit tot· wijzigirig' van het sedert herhaaldelijk ge-' 
wijzigd K.· B. van l0·N,oveinber 1892, S, 253, houdende vaststelling van 
de reglementaire bepalingei:l ter uitvoering van de wet betrekkelijk de 
inkwartieringen- en. het onderhoud van het krijgsvolk en de tr~nsporten 
en leverantien · voor de legers of verdedigingswerken van· het Rijk ge
vorderd. S. 439 ,; . . . . . . . . . . . . . . . ...,, .'l • • • • ; •· . 349 
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