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L UTTENBERG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 

Jaargang 1919 

2 Januari 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Baggerreglement. S. 1. 

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

Waterstaat van 26 November 1918, n°. 281, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1918, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 27 December 1918, n°. 388, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen de navolgende wijziging 

van het bij Ons besluit van 15 Juli 1909 (Staats
blad n°. 272) vastgestelde en bij Onze besluiten 
van 29 Juni 1912 (Staaublad n°. 210), 5 Mei 
1914 (Staatsblad n°. 192) en 14 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 356), gewijzigde reglement op 
het baggeren, graven en visschen van voor
werpen en - het werpen van vaste stoffen in 
de rivieren, langs de zeekusten, in de Zuiderzee 
en in de zeegaten, onder beheer van bet Rijk 
(Baggerreglement) : 

Artikel 17ter wordt gelezen als volgt : 
,,De houders van eene vergunning als be

doeld in artikel 2, eerste lid, onder 1 °., of a.ls 
bedoeld in artikel .14bis, zijn verplicht ter 
plaatse, waar gebaggerd wordt, de in de ver
gunningen aangeduide lijnen, landwaarts waar
van niet mag worden gebaggerd, door duidelijk 
zichtbare verkenmerken a.an te duiden en die 
verkenmerken gedurende den tijd, da.t gebag
gerd wordt, te onderhouden" ; 

II. te bepalen, dat in den ingevolge het 
bepaalde onder XIV van Ons besluit van 14 
Juni 1918 (Staatsblad n°. 356) samen te stellen 
nieuwen tekst van het Baggerreglement ook 
-zal worden opgenomen de bij Ons tegenwoordig 
besluit in dat Reglement aangebra.chte wij
ziging. 

Onze Minister van Waterstaat is. belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift a.an den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 2den Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat , 
A. A. H. w. KiiNIG. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1919.) 

2 Januari 1919. 13ESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout, in papierfabr:ieken benoodigd 
bij de bereiding van papierpap. S. 2. 

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

Financien van 16 December 1918, no. 217, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 74, lr. c, der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 227), houdende 
bepalingen ·ontrent den accijns op het zout; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 December 1918, no. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden l\llinister van 28 December 1918, 
n°. 152, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

Voor zout. in papierfabrieken benoodigd · 
bij de bereiding van papierpap, wordt vrijdom 
van den accijns toegestaan en zulks op den 
voet van het Koninklijk besluit van 19 Augus
tus 1898 (Staatsblad n°. 202). 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
StaatBblad zal worden geplaatst en waarvan 
afsch.rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Januari 1919. 
WILHELMINA, 

De Minister van Financii!n, DE VRIES. 
( Uitgeg. 16 Jan. 1919.) 
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2 Januari 1919. BESLUIT, houdende voor
schriften omtrent het bepalen van de 
hoeveelheid chloornatrium, a.anwezig in 
uit den bodem opgepompt zouthoudend 
water. S. 3. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 10 December 1918, n°. 150, 
Accijnzen: 

Gezien a.rtikel 7 der wet van 17 Juni 1918 
(Staal8b/,ad n°. 383) houdende bepalingen 
betreffende den accijns op het ruwe zout, 
dat hier te lande wordt gewonnen door out
ginning van steenzoutla.gen ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 24 
December 1918, n°. 25) ; 

Gelet op het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 December 1918, 
n°. 161, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n te bepalen: 
Eenig artikel. · 

De bepa.ling van de hoeveelheid chloor
na.trium, aanwezig in uit den bodem opgepompt 
zouthoudend water, geschiedt op de wijze 
a.ls in a.rtikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 22 April 1893 (Staal8b/,ad n°. 78) is voor
geschreven ten aa.nzien van de bepa.ling van 
de boeveelheid zout, a.anwezig in eene a.ndere 
zouthoudende vloeistof da.n zeewa.ter. 

Artikel 3 van gemeld besluit is da.arbij van 
toe passing. 

Onze Minister van Fina.ncien is bela t met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden gepla.atst en wa.arvan 
a.fsc;hrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenbage, den 2den Ja.nua.ri 1919. 
WILHEL~ll A, 

De 1,finister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 16 Jan. 1919.) 

2 Januari 1919. BESCHIKKING van den Minis
ter van Landbo.uw, Nijverheid en Handel 
tot wijziging van zijn beschikking van 
12 becember 1918, houdende regeling van 
administratief beroep in cr isiszaken. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gezien zijne beschikking van 12 Decem
ber 1918, houdende regeling van administratief 
beroep in crisiszaken ; 

· Heeft goedgevonden : 
ie bepalen : . 
1. Aan bet bepaalde sub 2 wordt toegevoegd: 
Outler besluiten e. d. in deze alinea zijn a Ileen 

te verstaan de besluiten e. d. van organen, re -

sorteerende onder den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

2. Aan het bepaalde sub 5 wordt toege
voegd: 

Voor zoover de besluiten e. d. dateeren van 
v66r 1 Januari 191.9, loopt deze termijn van 
1 Januari 1919 af. (W. v. d. B. A.) 

3 J amwri 1919. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, waar bet aannemelijk is, dat de inge
schrevene bij zijne inschrijving verklaard 
heeft recht op vrijstelling te hebben en 
in de meening heeft verkeerd hiermede te 
kunnen vol taan, niettegenstaande het 
ontbreken der verei chte stukken bij den 
militieraad, de vrijstelling wegens broeder
dienst alsnog kan worden verleend. 

Wu WILHELMINA, Exz. 
Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 

E. Beugeling te Lhee, gem. Dwingeloo, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 12 Sept. 1918, n°. 80, houdend~ 
handhaving van de beslissing van den Militie
raad in Drenthe van 5 Augustus 1918, waarbij 
aan zijn zoon Klaas Beugeling, i.,igeschrevene· 
der militielichting 1919 voor de gemeente 
Dwingeloo, vrijstelling van den dienst wegens 
broederdieust is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
December 1918, n°. 489; 

Op de voordracht van Onzen Min. van Binnen . 
landsche Zaken van 30 December 1918, n°. 
11170, afd. B. B. ; 

Overwegende : dat het besluit van Gedep. 
Staten is genomen uit overweging dat de inge
scbrevene Klaas Beugeling in de zitting van 
den Militieraarl van 5 Augustus 1918 vrijstelling 
wegens broederdienst heeft gevraagd, .zonder 
dat door of namens hem de noodige bewijsstuk
ken tot staving van het recht op broederdienst 
waren overgelegd; dat dus de Militieraad, nu 
geene stukken werden ove1·gelegd, te recht de 
vrijstelling wegens broedel'clienst heeft gewei
gerd ; dat de belanghebbende, nadat hem deze 
uitspraak was medegedeeld, onder dagteekening 
van 9 Aug. 1918 een getuigschrift mc,del n°. 8 
door den burgemeester van Dwingeloo beeft 
doen opmaken, welk getuigschrift, onder bij
voeging van een uittreksel uit het stamboek, 
door dien burgemeester bij schrijven van 9 Ang. 
1918, n°. 570, aan den Voorzitter van Gede
puteerde Staten is ingezonden; dat uit deze 
stukken blijkt dat de ingeschrevene, wanneer 
de indiening tijdig had plaats gehad, aanspraak 
op vrijstell_ing wegens broeclerdienst ha\i kunnen 
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doen gelden; dat nu deze indiening echter niet 
tijdig is geschied, en dus de bewijsstukken niet 
op den daarvoor gestelden tijd en aan het daar
voor a.angewezen college - den Militieraad ~ 
zijn overgelegd, de beslissing van den Militie
raad tot weigering der gevraagde vrijstelling 
11,ls juist moet worden aangemerkt; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat, 
indien de stukken tijdig waren ingediend, zijn 
zoon aanspraak op vrijstelling wegens broeder
dienst had kunnen doen gelden ; dat door het 
oproepen van zijn zoon Klaas een gedeelte van 
z-ijn bedrijf met ondergang wordt bedreigd, 
daar ook zijn oudste zoon Hendrik dit voorjaar 
bij de milit ie is ingelijfd ; 

0. : dat Ged. Staten van Drenthe te recht 
hebben overwogen ,,dat de ingeschrevene Klaas 
Beugeling in de zitting van den l\filitieraad 
van 5 Aug. 1918 vrijstelling wegens broeder
dienst heeft gevraagd, zonder dat door of na
mens hem de noodige bewijsstukken tot staving 
van het recht op broederdienst werden overge
legd" en ,.dat dus de Militieraad te recht de 
vrijstelling wegens broederdien t heeft ge
weigerd"; 

0. dat uit de bij Ged. Staten overgelegde 
Btukken blijkt dat de ingeschrevene, wanneer 
de indiening tijdig had plaats gehad, aanspraak 
-Op vrijstelling wegens broederdienst had kunnen 
doen gelden ; 

0., dat het aannemelijk is dat de ingeschre
vene bij z\jne inschrijving verklaard heeft recht 
op vrijstelling te hebben en in de meening heeft 
verkeerd hiermee te kunnen volstaan ; 

dat waar de zaak zoo aanligt, niettegen
staande het ontbreken der vereischte stukken 
bij den Militieraad, de vrijstelling alsnog kan 
worden verleend ; 

Gezien de Militiewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de uitspraak van Ge
deputeerde Staten van Drenthe van 12 Sept. 
1916, n°. 80, aan Klaas Beugeling, ingeschre
vene der militielichting 1919 voor de gemeente 
Dwingeloo, alsnog vrij stelling van den dienst bij 
de militie wegens broederdienst te verleenen. 

Onze Minister van Binnenland che Zaken 
is belast, enz. ' (W. v. d. B. A.) 

--3 Januari 1919. BESLUIT, houdende beslis-
sing dat niet-naleving van den termijn 
gesteld in art. 48 der Militiewet, niet mag 
leiden tot niet-ontvankelijkheid van het 
beroep, wanneer de appellant yan den 
Burgemeester niet tijdig kennis heeft ge
kregen van de uitspraak van den Militieraad. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Jacob H oltrop te Akkrum, gemeente Utinge
radeel, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Friesland van 10 October 1918, 
n°. 98, waarbij hij niet-ontvankelijk is verklaard 
in zijne bezwaren tegen de uitspraak van den 
Militieraad waarbij hem vrijstelling wegens 
broederdienst is geweigerd ; 

Den Raad van State. Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
December 1918, n°. 492: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 December 1918, 
n°. 11171, afd. Binnenl. Bestuur; 

0 ., dat Jacob Holtrop te Akkrum, gemeente 
Utingeradeel, vrij stelling van den dienst bij 
de Militie heeft gevraagd wegens broederdienst ; 

dat de Militieraad bij uitspraak van 7 Augus
tus 1918 dit verzoek heeft afgewezen; 

dat tegen deze uitspraak Jacob Holtrop bij 
Gedeputeerde Staten van Friesland bezwaar 
heeft ingebracht, waarop deze bij besluit van 
10 October 1918, n°. 98, Holtrop niet-ontvan
kelijk in zijne bezwaren hebben verklaard nit 
overweging dat de bestreden uitspraak van den 
Militieraad op 7 Augustus 1918 is geschied; 
dat volgens art. 48 der Militiewet tegen de uit
spraak van den Militieraad binnen 10 dagen, 
te rekenen van den dag, waarop die uitspraak 
is geschied, bezwaar kan worden ingebracht, 
in dit geval dus v66r 18 Augustus 1918; dat 
het bezwaarschrift volgens een daarop voor
komenden stempelafdruk 22 Augustus 1918 
bij den burgemeester van Utingeradeel is inge
komen , dus na den termijn, in art. 48 cle1· wet 
gesteld; 
· dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 

Jacob Holtrop bij Ona in beroep is gekomen, aan
voerende dat hij recht meent te hebben op vrij
stelling, daar hij toch de 3• zoon is; dat de oudste 
Albert Holtrop is vrijgeloot; dat de 2•, Jan 
Holtrop, loteling der lichting 1912, den 2l sten 
Mei 1912 is ingelijfd en den lOden April l!Jl3 
wegens lichaamsgebrekem uit den dienst is 
ontslagen; dat de kennisgeving van de uit
spraak van den Militieraad van 7 Augustus 1918 
eerst den 16den Augustus d.a.v. in zijn bezit 
kwam eu hij dus niet in staat was binnen den 
gestelden termijn zijn verzoek in te clienen ; 

0., dat de appellant bij zijn beroep bij Ge
deputeerde Staten weliswaar den wettelijken 
termijn niet heeft in acht genomen maar dat 
dit niet tot een uitspraak van niet-ontvanke
lijkheid had behooren te leiden, daar hij van 
den burgemecster van Utingeradeel niet tijdig 



1919 6 JAN UAR I . 8 

kennis heeft gekregen van de uit praak van 
den )1ilitiernad ; 

dat dus al;;nog moet worden onderzocht of 
Jacob Holtrop recht heeft op vrijstelling wegens 
broederdienst ; 

dat die vraag ontkennend moet worden be
antwoord; 

dat de appellant de jongste is van een gozin 
van drie zonen ; 

dat <le oudste van hen buiten oproeping 
is gcbloven en de 2°, Jan Holtrop, heeft gediend ; 

dat deze op 21 Mei 1912 bij de Militia is inge
lijfd en op 10 April 1915 wegens lichaam s
gebreken is ontslagen; 

dat uit de overgelegde stukken blijkt dat de 
lichaam gebreken van Jan Holtrop niet door 
den dienst zijn bekomen en zijn dienst dus niet 
voldoet aan het bepaalde in art. 24, 1 te lid, 
onder 10 der Militiewet, terwijl, daar de dienst 
korter clan 3 jaar heeft geduurd, ook niet aan 
bet vereischte van art. 24, l ste lid, onder 9 is 
voldaan; 

dat de dienst van Jan Holtrop dus niet voor 
bro derdienst in aanmerking komt en de Militie
raad daarom de gevraagde vrijstelling wegen 
broederclienst aan Jacob Holtrop ter~cht heeft 
geweigerd; 

Gezien de Militiewet ; 
Hebben goedgevonden _ en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

6 Janvari 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Be cbikking van den Minister van 11 Juli 
1917 betr. maatregelen voorziening granen 
en peulvruchten art. 2. 

Wel geeft art. 8, 1 • lid Distributiewet den 
)linister de bevoegdheid te bepalen, dat 
a ff,evering van bepaalde goederen slechts zal 
mogen geschieden overeenkomstig een doer 
hem va t te stellen distributieregeling, en 
handelt art. 8, 2° lid over bij distributic
r geling op te leggen verplichtingen, welke 
bij het ciff,everen of bet ontvangen van 
daarin begrepen goederen zijn na te lcven, 
maar nergens is aan don Mini ter de bo
voegdheid toegekend aan eigenaren en be
zitters van in een distributieregeling begre
pen goederen de veel verder reikende ver
plichting op te leggen, die goederen le bezor
gen of l e doen bezorgen uitsluitend op plaat 
en tijd daarvoor yamvege den Minister aan
gewezen . 

(Distributiewet 1916 art. .) 

Voorzitter: Mr. . Gratama. 

Raden : Mrs. A. J. L. ijpels, A. Fentener 
van Vlissingen, A. P. L. Nelissen en J. Kosters_ 

De Procureur-Genraal bij het Gerechtshof 
te Arnhem, requirant van oassatie voor wat 
betreft het uitgesprokon ontslag van rechts
vervolging, togen een arrest van gemeld 
Gerechtshof van den derden October 1918, 
gewezen in de zaak t egen A. E. enz . bij welk, 
in hooger beroep gewezen arrest, - met bevesti
ging van de bij het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Zwolle van 30 Mei 1918 gegeven vrijspraak 
van het aan den gerequireerde primair ten 
laste gelegde, en met ..;,ernietiging van dat 
vonnis voor het overige - het subsidiafr 
aan den gerequireerde ten la te gelegde bewezen, 
dQch niet strafbaar is verklaard, en de gere
quireerde te dier zake van alle rechtsvervolging 
is ohtslagen ; 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr_ 
Ledeboer. 

Naar aanleiding van het door den Procureur
Genera.al te Arnhem ingesteld beroep in cassatie, 
meen ik mij te mogen veroorloven, naar Uw 
arrest van 14 October 1918 i/z A. P. K. (W. 
10324) ( . J. 1918, 1101, Red.) te verwijzen
Het bestreden arrest is gebeel overeenkomstig 
met Uwe aangehaalde beslissing. 

Het middel komt mij alzoo ongegrond voor 
en ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord bet verslag van den Raadsheer 
~ ijpels; 

Gelet op bet middel van ea satie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie; 

Schanding door niet of verkeerde toepassing 
van de artt . 8 en 12 der Distributiewet 1916, 
in verband met de besohikking van den Minister 
van ·Landbouw, "Nijverheid en Handel van 18 
Juli 1917, opgenomen in de Nederlandsche 
Staatscourant van <lien datum n°. 166, en 216 
Sv.; 

0 ., dat bij bet be. treden arrest, overeen
komstig bet aan den gerequiroerde bij dagvaa.r
ding subsidiair ten laste gelegde, wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard, dat hij , 
den 19 Maart 1918, te Dalfsen, onnadenkend 
als landbouwer en eigenaar van gedorschte 
rogge, clie hij als landbouwer zelf geoogst had, 
en waarvoor hem niet uitdrukkelijk de beschik
king was gelaten, nog niet voldaan bad aan 
zijne verplichting om al zijne vorenomscbreven 
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gedorschte rogge voor of op 2 Maart 1918 te i we! de bevoegdheid geeft te bepalen, dat 
bezorgen of te doen bezorgen bij een der bekende afl,evering van bepaal.de goederen slechts zal 
inzamelaars in zijne gemeente, daar aldaar I mogen geschieden overeenkomstig eene door 
a!s~oen bevonden is, dat gedorschte rogge, i hem vast te stellen distributieregeling, en 
waarvan hij eigenaar was, in die hij als land- gemeld art. 8 in zijn 2° lid, handelt over bij 
bouwer zelf had geoogst, en waarover hem niet distributieregeling op te leggen verplichtingen, 
uitdrukkelijk de beschikking was gelaten, zich welke bij het afl,e~e~en of het ontvangen van 
in de bij hem in gebruik zijnde woning bevond, daarin begrepen goederen zijn na te !even, . 
niettegenstaande door den Regeeringscommis- maar noch bij dit artikel, noch bij eenig ander 
saris voor de Rijksgraanverzameling in Over- artikel der Distributiewct 1916 aan <lien 
ijssel bepaald was , dat landbouwers alle door Minister de bevoegdheid is toegekend aan 
hen geoogste granen, zaden en peulvruchten eigenaren en bezitters van in eene distributie
(voor zoover hun geen toestemming was regeling begrepen goederen de veel verder 
gegeven van daarvan te mogen behouden) reikende verplichting op te leggen, die goederen, 
voor of op 2 Maart 1918 moesten hebben behoudens uitgezonderde hoeveelheden, le be
ingeleverd bij de bekende inz~rilelaars in hun zorgen of te doen bezorgen uitsluitend op plaats 
gemeente, hebbende hij beklaagde die rogge en tijd daarvoor van wege den Minister aan-
onnadenkend achtergehouden ; gewezen ; 

dat het Hof het bewezen verklaarde niet dat eene zoodanige bevoegdheid ook niet 
strafbaar heeft geacht en den gerequireerde volgt uit de noodzakelijkheid van een dergelijk 
te dier zake van alle rechtsvervolging heeft voorschrift t en einde gegevens te verkrijgen 
ontslagen; op grond dat art. 2 der beschikking om art. 8 der Distributiewet deugdelijk te 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid kunnen toepassen, zooa!s bij de toelichting 
en Handel van den 18en Juli 1917, waarbij' van het middel is betoogd; 
aan eigenaren en bezitters van gedorschte dat alzoo het middel van cm,satie is ongegrond 
granen en peulvruchten eene verplichting, a!s Verwerpt het beroep. (N. J.) 
hierboven in het bewezen verklaarde omschre-
ven, js opgelegd, verbindende kracht mist ; 

0., dat tegen deze beslissing is gericht 
het middel van cassatie van den requirant, die, 

. ter ondersteuning daarvan aanvoert, dat het 
voorschrift van gemeld art. 2 is gegrond op 
art. 8 - l • lid der Distributiewet 1916, en dat 
voorschrift noodig is ten einde gemeld art. 8 -
1 e lid der Distributiewet deugdelijk te kunnen 
toepassen; 

0. hieromtrent : 
dat bedoeld art . 2 der Ministerieele beschik

king van 18 Juli 1917, bekend gemaakt in de 
Nederlandsche Staatscourant van dezelfde 
dagteekening n°. 166, inhoudt : 

,,Eigenaren en bezitters van gedorschte 
granen en peulvruchten zijn verplicht al hun 
granen en peulvruchten, met uitzondering 
van de hoeveelheden, waarover hun uitdruk
kelijk de beschikking is gelaten, te bezorgen 
of te doen bezorgen uitsluitend op de plaats 
waar - en op den tijd, dat - zulks door den 
Regeeringscommissaris van de Rijksgraan
verzameling wordt gewenscht, overeenkomstig 
de daaromtrent bestaande plaatselijke gebrui
ken ;" 

dat het, in het opschrift der bedoelde be
schikking van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aangehaalde art . 8 der 
Distributiewet 1916, in zijn 1• lid <lien Minister 

6 Januari 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De gemeentelijke wetgever isbevoegd om, 
gelijk bij de onderwerpelijke verorclening 
is geschiecl, .het sluitingsuur voor locali
teiten voor het publiek toegankelijk, waar
voor vergunning is verleend, verschillend 
voor de onderscheiclen soorten van gelegen -
heden, waar drank verkocht worclt, vast 
te stellen. 

Door een onderzoek in te stellen naar 
en eeri verklaring af te leggen omtrent het 
bestemd zijn van elke inrichting hoofd
zakelijk voor maatschappelijk en gezellig 
verkeer clan we! in hoofdzaak voor gebruik 
van alkoholhouclende clranken, oefent de 
Burgemeester niet uit een dee! der. wet
gevencle bevoegdheicl van den Raad, doch 
vervult hij de taak hem ter uitvoering der 
onderwerpelijke verordening door den ge
meentelijken wetgever opgedragen. 

(Drankwet iirt. 7; Gemeentewet art. 188.) 

Voorzi tter: Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener van 
Vlissingen, A. P. L. Nelissen en J . ~osters. 

H. V. enz., requirant van cassatie t egen 
een vonnis van het Kantongerecht te Leeuwar-
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den van 7 October 1918, wa.arbij hij is schuldig 
verklaard aan : ,,het in de gemeente Leeuwar
den al houder van eene tapperij in eene 
voor het publiek toega.nkelijke localiteit daar
van, tussohen 's avonds aoht uur en 's morgens 
aoht uur personen, die niet tot zijne huisge
nooton behooren, hebben", en met toepassing 
van de artt. 5 en 9 der Verordening regelende 
de politic op de openbare vermakelijkheden 
en plaat-sen van vereeniging in de gemeente 
Leeuwarden enz. is veroordeeld. tot eene geld
boete van f 2.- met vervangende heohtenis 
voor den tijd van een dag; (Gepleit door 
Mr. E. Hepkema te Leeuwarden.) 

Conolu ie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

pen en andere terreinen waar dergelijke 
vereeniging wordt gehouden, en in het alge
meen alle inrichtingen waar eet- en drink
waren worden verkocht voor gebruik ter 
plaatse. 

Ai:t. 7, sub. 3°. der Drankwet geeft den 
Gemeenteraad de bevoegdheid uren te bepalen 
gedurende welke voor het publiek toeganke
lijke localiteiten, waarvoor vergunning is 
verleend, gesloten moeten zijn. Dat hierin 
niet opgesloten zou liggen de bevoegdheid 
tot het bepalen van verschillende sluitingsuren 
voor verschillende soorten van localiteiten 
waarvoor vergunning is verleend, kan uit de 
bepaling niet worden afgeleid ; zij geeft on
beperkte bevoegdheid. 

Indian er stond ,,de localiteiten", dan zou 
De requirant is wegens het;_ openhouden van er nog eenige reden kunnen zijn voor de be

ioijnc tapperij op verboden tijd veroordeeld wering dat voor alle localiteiten dezelfde 
kraohtens de bepaling van art. 5, eerste lid regeling gemaakt moet worden, maar nu het 
der Verordening, regelende de politie op de bepalende lidwoord ontbreekt, kan de be
openbare vermakelijkheden en plaatsen van voegdheid tot het vaststellen van verschil
vereeniging te Leeuwarden van 10 Februari lende sluitingsuren op grond van dit artikel 
1914, zooals het gewijzigd is bij die van 13 Maart aan den Gemeenteraad niet worden ontzegd; 
191 . Die bepaling luidt : Het is aan houders het s!uit zelfs de bevoegdheid om voor sommige 
van plaat en van vereeniging verboden tus- localiteiten we!, voor andere niet een sluitings
schen middernacht en des morgens zes uur. uur ,ast te stellen, niet uit. 
en van tapperijen en kroegen tusschen 's avonds Het middel is derhalve naar mijne meening 
acht uur en 's morgens acb.t uur personen, die ongegrond. 
niet tot hunne huisgenooten behooren, in de Als tweede middel is voorgedragen.: Schen
voor het publiek toegankelijke lokaliteiten ding van art. 144 der Grondwet, artt. 135, 
van die plaatsen toe te laten. Het hierin 179a en 188 der Gemeentewet in verband met 
gelegene onderscheid tusschen plaatsen van artt. 1 en 7 der Drankwet door verbindend 
vereeniging eenerzijds, ta.pperijen en kroegen te verklaren art. 5 der Verordening regelende 
anderzijds, geeft den requirant aanleiding tot de politie op de openbare vermakelijkheden 
het stellen van zijn eerste cassatiemiddel: en plaatsen van vereeniging in de gemeente 
Schanding van art. 150 der Gemeentewet in Leeuwarden, hetwelk inhoudt een verboden 
verband met artt. 1 en 7 der Drankwet, door- delegatie van regelende macht aan den Bur
dat de Heer Kantonrechter art. 5 der Veror- gemeester. 
dening, regelende de politie op de openbare Dit betreft de bepaling van het tweede lid 
vermakelijkheden en plaatsen van vereeniging van art. 5 der Verordening, zooals die gewij
in de gemeente Leeuwarden toegepast heeft, zigd is bij verordening van 1 eptember 1914, 
niettegenstaande dit artikel in strijd is met en houdende dat de Burgemeester de in het 
de bepalingen en geest der Dra.nkwet, door algemeen bepaa.lde uren in bijzondere om
ten opzichte van het sluitingsuur voor de voor standigheden of bij bijzondere gelegenheden 
het publiek toegankelijke lokaliteiten, wa.ar- kan wijzigen. 
voor vei·gunning is verleend, eene splitsing Gesteld dat de Burgemeester hiermede 
te maken tusschen koffiehuizen, logementen onwettig eenige macht over het regelen van 
en horbergen eenerzijds en tapperijen en de sluitingsuren gegeven was, dan zou dit 
kroegon anderzijds en voor deze localiteiten toch niet viticeren de bepaling daaromtrent 
een verschillend sluitingsuur va t te stellen. als algemeene regel door den _gemeenteraad 

'fer verklaring van dit middel moet in de gemaakt; in casu is niet de reden van over
eerste plaats nog verwezfn worden naar de trading van eenen maatregel van den Burge
definitie, die art. 5 der verordeningen geeft meester, maar van art. 5, eerste lid der ver
van plaat en van vereeniging, koffiehuizen, I ordening, dat met het tweede lid niet een zoo 
logementcn, herbergen, zoomede tuinen, stoe• onverbreekbaar geheel uitmaakt, dat het r 
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wegens de onwettigheid van het laatste ook 
zijne wettigheid zou verliezen . 

Maar bij arrest van 26 Juni 1916 (W. 9986, 
Ned. Jur. 1916, 715) besliste de Hooge Raad 
dat eene bepaling als de onderhavige niet eene 
onwettige delegatie van macht oplevert. 

Ik concludeer 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 pleidooi: (zie 
concl. Proc.-Gen.); 

0., da.t aan den requirant was telastegeleg'd 
en da.t bij het bestreden vonnis wettig en over
tuigend is bewezen verklaard met zijne schuld 
daaraan, da.t hij te Leeuwarden op 13 Augustus 
1918 des namidda.gs na. acht uur, namelijk 
te ongeveer half negen uur, een persoon, Jan 
de Jong, welke niet tot zijne huisgenooten 
behoorde, heeft gehad in de door hem alda.ar 
aan de Vijzelstraat gehouden tapperij, welke 
was eene inrichting waar, blijkens eene door 
den Burgemeester van Leeuwarden afgegeven 
verklaring, niet maatschappelijk of gezellig 
verkeer, dochhet gebruik van alcoholhoudenden 
dranken hoofdzaak is ; 

0., dat de Kantonrechter op dit bewezen 
verklaarde feit heeft toegepast de artt. 5 en 9 
van de ,,Verordening regelende de politie op 
de openbare vermakelijkheden en plaatsen 
van vereeniging" der gemeente Leeuwarden, 
luidende dit art . 5, na de daarin bij verorde
ningen van l September 1914 en lZ Maart 1918 
aangebrachte wijzigingen : 

,,Het is aan houders van plaatsen_ van ver
eeniging verboden tusschen middernacht en 
des morgens zes uur en van tapperijen en 
kroegen tusschen ' s avonds acht uur en 's mor
gens acht uur personen, die niet tot hunne 
huisgenooten behooren, in de voor het publjek 
toegankelijke localiteiten van die plaatsen 
toe te la.ten of te hebben. 

In bijzondere omstandigh.eden of bij buiten
gewone gelegenheden kunnen telkens door den 
burgemeester de in het vorig lid bepaalde 
uren worden gewijzigd. 

Van middernacht of van het door den Bnrge
meester met toepassing van het vorig lid voor 
de plaatsen van vereeniging gewijzigde slui
tingsuur tot een kwartier daarna geldt het 
verbod van het eerste lid ten aanzien van 
winkels alleen voor den verkoop van eet- en 
drinkwaren, die ter plaatse worden gebruikt . 

0nder de bij het eerste lid bedoelde plaatsen 

van vereemgmgen worden verstaan koffie
hu.izen, logementen, herbergen, zoomede tuinen, 
stoepen en andere terreinen, waar dergelijke 
vereeniging wordt gehouden en in het algemeen 
alle inrichtingen waar eet- en driukwaren 
worden verkocl1t voor gebruik ter plaatse, -
onder tapperijen en kroegen, die inrichtingen 
met hare onderhoorigheden, waar blijkens 
een door den Burgemeester afgegeven verkla-
ring niet maatschappelijk of gezellig verkeer, 
doch het gebruik van alcoholhoudende dranken 
hoofdzaak is". 

Terwijl in art. 9 overtreding van art. 5 der 
Verordening wordt gestraft met een geldboete 
van ten hoogste f 25.- ; 

0., dat nu bjj het eerste middef van ca.~satie 
tegen de bestreden beslissing wordt aange
voerd, dat voormeld art. 5 verbindende kracht 
mist, omdat daarbij, in strijd met de bepalingen 
en met den geest der Drankwet, ten aanzien 
van het sluitingsuur voor localiteiten waarvoor 
vergunning is verleend, onderscheid wordt 
gemaakt tusschen koffiehuizen, logementen 
en herbergen eenerzijds en tapperijen en 
kroegen anderzijds : 

0. hieromtrent : 
dat art. 7, 1, 3°. der Drankwet, onverkort 

latende de bevoegdheid tot verordenen die 
de gemeentelijke wetgever a.an art. 135 der 
Gemeentewet ontleent, den gemeenteraad in 
het algemeen bevoegd verklaart om voor 
localiteiten voor het pnbliek toegankelijk 
waarvoor vergunning is verleend, het slu.itings
uur te 1:iepalen, zonder dat_ bij dit of bij eenig 
artikel der Drankwet die bevoegdheid wordt 
beperkt of a.an regelen gebonden ; 

dat de gemeentelijke wetgever derhalve 
bevoegd is om, gelijk bij het gewraakte artikel 
is geschied, dit sluitingsuur verschillend voor 
de onderscheiden soorten van gelegenheden 
waar drank verkocht wordt, vast te stellen, 
zoodat het eerste middel van cassat ie is on
aannemelijk ; 

0., dat bij het tweede middel van cassatie, 
blij)cens de daarvan bij pleidooi gegeven toe
lichting, wordt beweerd, dat het toegepaste 
art. 5 van voormelde Verordening verbindende 
kracht mist, omdat in het laatste lid van da.t 
artikel aan den Burgemeester wordt opgedragen 
te bepalen, in welke inrichtingen maatschap
pelijk of gezellig verkeer, in welke het gebruik 
van alcoholhoudende dranken hoofdzaak is, 
derhalve welke dier inrichtingen in den zin 
der Verordening zijn ,,tapperijen en kroegen", 
die in den regel van des avonds acht uur tot 
des morgens acht uur moeten zijn gesloten; 
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0. hieromtrent : 
dat de gemeentelijke wetgever in voormelde 

Verordening geenen algemeenen regel heeft 
gesteld ter onderkenning of eene inrichting 
hoofdzakelijk voor maatschappelijk en gezellig 
verkeer, dan wel in hoofdzaak voor bet gebrnik 
van alcoholhoudende dranken is bestemd, 
<loch heeft bepaald, dat voor elke inrichting 
in bet bijzonder door den Burgemeester een 
onderzoek daarnaar zou worden ingesteld en 
eene verklaring daaromtrent afgelegd ; 

dat de Burgemeester <lit onderzoek instel
lende on eene verklaring omtrent eene inrich
ting gevende, niet uitoefent een deel der wet
gevende bevoegdheid die bij den Gemeente
raad behoort, <loch ,Tervult de taak hem ter 
uitvoering der Verordening door den gemeente
lijken w.etgever opgedragen ; 

dat het bier dus betreft de uitvoering eener 
gemeenteverordening betreffende de herbergen 
en tapperijen, welko uitvoering ingevolge 
art. 188 der Gemeentewet tot de taak des 
Burgemeesters behoort ; 

0., dat dus ook bet tweede middel van cas
satie is onaannemelijk ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

7 Januari 1919. BESLUIT, tot toelating van 
den Reserve-Eerste-Luitenant der Infan
terie F. J. Beernink tot de verbintenis 
ter opl!)iding tot officier van gczondheid 
bij de Landmacht, met afwijking van het 
Reglement, vastgesteld bij Koninklijk Be
sluit van 18 Juni 1913 (Staatsblad n°. 279) 
en gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 30 
Maart 1916 (Staatsblad n°. 148). S. 4. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voorclracht van Onzen )1inister van Oor

log van 11 December 191 , Geheim, Litt. Q162 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 
December 1918, n°. 28, Geheim, Litt. T/1) ; 

Gezien het nader ra.port van Onzen Minister 
van Oorlog van 3 Januari 1919, Geheim, 
Litt. V; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
Den 'Reserve-Eerste-Luitenant der Infanterie 

F. J. Beernink, student in de geneeskunde 
aan 's Rijks Universiteit te Utrecht, toe te 
laten tot de verbintenis, bedoeld bij artikel 
18 der Wet van 2 Augustus 1880 (Staatsblad 
n°. 145), om na het verkrijgen van den titel 
van arts eene benoeming tot officier van ge
zondheid der 2de klasse bij bet personeel van 
den Geneeskundigen Dienst der Landmacht 
aan te nemen, zulks onder genot van premien 
en toelagen op den voet van het bepaalde bij 

artikel 4, § 3, van bet Reglement vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 18 Juni 1913 (Staats
blad n°. 279), zooals da.t is gewijzigd bij Konink
lijk Besluit van30Maart l916(Staat.sbladn°. 148) 
en met afwijking van het bepaalde bij artikel 
1, § 2, punt 4° van dat Reglement. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal wor<len gozonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den Janua.ri 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, ALTINO VON GEUSAU. 
(Uitgeg. 17 Jan. 1919.) 

8 Januari 1919. BEsLmT, tot intrekking, 
overeenkomstig art. 180 der hooger
onderwijswet, van de aamv1Jzmg, b.ij 
Koninklijk besluit van 17 Januari 1914 
(Staatsblad n°. 16) van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, gevestigd te 
AnMterdam, als bevoegd om bij de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Groningen een bijzonderen 
leerstoel te ve-tigen. S. 5. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
27 November 1918, n°. 20797 /3, afdeeling 
Hooger Onderwijs ; 

Gelet op de a.rtikelen 170 en 180 der hooger
onderwijswet ; 

Den Ra.ad van State gehoord, a.dvies van 
24 December 1918, n°. 22; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 6 Januari 1919, no. 
26530, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de a.anwijzing bij Ons besluit van 17 Januari 

1914 (Staatsblad n°. 16) van de Maatscha.ppij 
tot Nut van 't Algemeen, gevestigd te Am
sterdam, a.ls bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuni
versiteit te Gr?ningen een bijzon<leren leerstoel 
te vestigen, op haar verzoek in te trekken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha.ppen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Stnatsblad en in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van a.fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

' s-Gravenbage, den 8sten Januari 1919. 
WILHELMI A. 

De JJl in. v. Onderwijs, K unsten en W etenschappen, 
J. TH. DE VISSER. 
(Uitr,eg. 27 Jan. 1919.) 



13 8-9 JAN U A R I. 1919 

8 Januari 1919. BESLUIT, tot vernieting van: 
a. het besluit van den Raad der gemeente 

Helvoirt· van 26 l\faart 1918, tot ophef
fing va'n de eenige openbare lagere school 
in die gemeente ; 

b. het besluit van Getltlputeerde Staten van 
Noordbrabant van 2 Juli 1918, G. S., n°. 
180, Ille afdeeling, 'tot goedkeuring van 
dat Raadsbesluit. S. 6. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 November 1918, n°. 233782, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, tot vernietiging van : 

a. het besluit van den Raad der gemeente· 
Helvoirt van 26 Maart 1918, tot opheffing 
van de eenige openbare lagere school in • die 
gemeente, ' 

b. het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant van 2 Juli 1918, G. S., n°. 180, 
III0 afdeeling, tot goedkeuring van dat Raads
besluit ; 

Overwegende, dat toen de Raad der ge
meente H elvoirt tot opheffing van de open
bare school aldaar besloot, deze nog door negen 
leerlingen werd bezocht, en dat in afwijking ' 
van de meening van het gemeentebestuur 
en van Gedeputeerde Staten toeneming van 
dit aantal in de toekomst waarschijnlijk moet 
worden geacht ; 

dat toch de uitgestrektheid der in de ge
meente gelegen broekgronden, waar vesti
ging te verwachten is van personen, die hunne 
kinderen de openbare school wenschen te 
doen bezoeken, veel grooter is dan van wege 
het gemeentebestuur aan Gedeputeerde Staten 
is medegedeeld : 

dat weliswaar voor de kinderen, voor wie 
openbaar lager onderwijs wordt verlangd, 
gelegenheid is geopend dat onderwijs in na
burige gemeenten te ontvangen, doch dat de 
afstand naar de scholen in die _gemeenten 
vooral voor de jongere kinderen veel t e Jang 
is en die scholen slechts lang~ veelal eenzame 
wegen zijn te bereiken ; 

dat de kosten, welke voortvloeien uit het 
onderhouden van de openbare lagere school 
te Helvoirt naar alle waarschijnlijkheig. be
langrijk minder zullen zijn clan de som van 
meer dan f 1000, welke daarvoor door het 
gemeentebestuur en Gedeputeerde Staten is 
aangenomen ; 

dat echter, a l ware dit niet het geval, het 
o.an genoemd kosten.bedrag ontleende argument 
geen invloed mag uitoefenen op de al dan niet 
instandhouding van de school ; 

dat door de opheffing vo.n de eenige openbare 
lagere school te H elvoirt, schade wordt toege
bracht a.an het openbaar lager onderwijs en 
niet meer voldaan worot aan het voorschrift van 
artikel 16, eerste lid, der wet tot regeling van 
het lager o'riderwijs, krachtens hetwelk in 
elke gemeente voldoend openbaar lager onder
wij s behoort te worden gegeven in een genoeg
zaam aantal scholen, welke voor alle kinderen, 
zonder onderscheid van godsdienstige gezind
heid toegankelijk zijn ; 

Gelet op de artikelen 153 en 158 der-Gemeen
tewet en op artikel 16 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
24 December 1918, n°. 41 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Jan.uari 1919, n°. 
26607, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente H elvoirt, van 26 Maart 1918, alsmede 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant van 2 Juli 1918, G. S., n°. 180, 
III• afdeeling, tot goedkeuring van dat Raads
beluit, 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 a.an den Raa!f van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 8sten Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Onderw/is, K unstenen W etenschappen, 
J. TH. DE VISSER. 
( Uitgey. 24 Jan. 1919.) 

9 Januari 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 2 December 1916 
(Staatsblad n°. 522) tot vaststelling van 
algemeene regelen voor het verleenen 
van subsidien ten behoeve van werk
loozenkassen. S. 7. 

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

Arbeid van 17 December 1918; n°. 13726, 
Afdeeling Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling; 

Gelet op artikel 27, lid 2, van Ons bes luit 
van 2 December 1916 (Staatsblad n°. 522) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
31 December 1918, n°. 184) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 J anuari 1919, n°. 
14675 W. V. /A.Z., Afdeeling Werkloosheids
verzekering en Arbeidsbemiddeling ; 
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Hebben goedgevonden en ver taan : 
Te rekenen van 1 Januari 1919, in Ons 

besluit van 2 December 1916 (Staatsblad n°. 
522) de navolgende wijzigingen te brengen : 

1. Ar'.ikel 4, lid 4, zal worden gelezen als 
volgt: 

,,Onder de in het eerste lid bedoelde woon
plaats wordt verataan de werkelijke woon
plaats der leden op den eersten dag der week, 
waarover de bijdragen loopen, die tot grondslag 
der in het tweede lid bedoelde vaststelli.ng 
clienen". 

2. Artikel 9, lid 2, zal worden gelezen als 
volgt: 

,,In verband met het bepaakle in artikel 
19 geeft het op door Onzen Minister te bepa.len 
wijze en binnen een door dezen te bepa.len 
termijn van zijne beslissing kennis a.an het 
bestuur der gemeente, wa.a.r hij, clie uitkeering 
heeft ontva.ngen, woonplaa.ts had op den 
eersten da.g der week, wa.arover de uitkeering 
liep". 

3. Artikel 10 za.l worden gelezen als volgt : 
,,1. Een gemeentebestuur, da.t tegen eene 

beslissing tot uitkeering a.ls bedoeld in het 
eerste of derde lid van bet vorige a.rtikel be
zwa.ar beeft, geeft da.a.rvan a.an het bestuur der 
vereeniging bij geadviseerd schr\jven kennis 
binnen eene ma.and na. ontvang t van de in het 
tweede lid van bet vorige a.rtikel bedoelde 
kennisgeving. 

,,2. Het gemeentebestuur ka.n bij de in 
het eerste lid bedoelde kennisgeving vorderen, 
dat het naar zijn _oordeel ten onrechte uitge
keerde bedrag binnen een termijn van vier 
ma.anden na. de kennisgeving in de werkloozen
kas worde teruggestort. Het bestuur der 
vereeniging is, behoudens het bepa.alde in 
het eerste lid van het volgende artikel, ver,
plicht binnen den bepaalden termijn het be
drag in de werkloozenkas terug te storten. 

,,3. Ook de Directeur is bevoegd aan het be
stuur eener vereeniging kennis te geven, dat 
bij tegen eene beslissing tot uitkeering, a.ls 
bedoeld in bet eerste of derde lid van bet 
vorige artikel, bezwaar heeft en dat het naar 
zijn oordeel ten onrechte i'.iitgekeerde bedrag 
binnen een termijn van vier maanden na zijne 
kennisgeving in de werkloozenkas worde 
teruggestort. De kennisgeving gescbiedt bij 
geadviseerd schrijven. Het slot van bet 
vorige lid is bier toepasselijk". 

4. Artikel 11 , lid l, zal worden gelezen 
a.ls volgt: 

,,Het bestuur eener vereeniging, dat bezwaar 
heeft tegen eene beslissing van bet gemeente-

bestuur of van den Directeur bedoeld in het 
vorige artikel, ka.n binnen eene ma.and na ont
vangst dier be lissing daartegen in beroep 
komen bij Onzen )1inister, die iliet bes\ist, 
dan na de in artikel 25 vermelde Commissie 
te hebben gehoord. lndien binnen 2 maanden 
na den datum, waarop het beroep Onzen 
Minister zal hebben bereikt, door dezen geeue 
beslissing daarover is genomen, is het bestuur 
der vereeniging niet verplicht het naar het 
oordeel van het gemeentebestuur dan we! 
van den Directeur ten onrecbte uitgekeerde 
bedrag in de werkloozenkas terug te storten. 
lndien de beslissing van Onzen Minister binnen 
den in den Yorigen volziu genoemden termijn 
genamen is, kan zij ook wanneer het gemeente
bestuur of de Directeur terugstorting in de 
werkloozenkas niet gevorderd h~bben, clie 
terugstortiug biunen een in de beslissiug 
te noemen termijn voor het bestuur der ver
eeniging verplicht stellen". 

5. Aan artikel 16 wordt de volgende aliuea 
toegevoegd : 

,,3. Het bepaalde iu het eerste en tweede 
lid van clit artikel is mede van toepassing, 
inclien het bestuur eener gesubsidieerde ver
eeniging ter kennis van Onzen Minister brengt, 
dat de vereeniging niet !anger voor subsidie 
in aanmerking wenscht te komen. Onze 
Minister bepaalt met ingang van welken datum 
het subsiclie een einde neemt" . 

6. Artikel 17 zal worden gelezen a.ls volgt : 
,,Het bestuur eener gesubsidieerde ver

eeniging is verplicht de administratie der 
werkloozenkas op voldoende w(jze, volgens 
door Onzen :Minister te geven aanwijzingen, 
in te rich ten". 

Onze Minister van Arbeid is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 9den Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uit,geg. 20 Jan. 1919.) 

10 Janiiari 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 26 Februari 
1903 '(Staatsblad n°. 80) tot vaststelling 
van eenen algemeenen ma.atregel van 
bestuur als bedoeld bij de artikelen 39, 
57 en 118 der Beroepswet en tot regeling 
van de vergoeding voor reis- en verblijf
kosten van leden-commissarissen en van 
ambtenaren, die zich krachtens clien 
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wet voor plaatselijke onderzoeken naar 
elders moeten begeven, gelijk clit besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 19 October 1918 (Staats
blad n°. 570). S. 8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Arbeid van 12 November 1918, 
4de afdeeling, n°. 595 en vR.n 18 November 
1918 n°. 3366, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat bet wenscheEjk is het 
maximum bedrag van bet presenti~geld te 
verboogen, zooals <lit is vastgesteld bij artikel 1 
van Ons besluit van 26 Februari 1903 (Staats
buul n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
beshrit van 19 October 1918 (Staatsblad no. 
570); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 December 1918, n°. 20) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onze Minis
ters van Justitie en van Arbeid van 2 Januari 
1919 n°. 623, 4de afdeeling, en ,,an 7 Januari 
1919 n°. 42, afdeeling A. V. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1, lste lid, onder letter a, 

van Ons besluit van 26 Februari 1903 (Staats
buul n°. 80), zooals dit artikel is gewijzigd 
bij Ons besluit van 29 September 1908 (Staats 
buul n°. 306), wordt in plaats van ,,£ 4" ge
lezen: ,,£ 8". 

2. Dit besluit treedt in working met ingang 
van 15 Januari 1919. 

Onze voornoernde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van clit besluit, hetwelk in bet 
Staatsbuul zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer en aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den l0den Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De .lfinister van Justitie, H EEMSKERK. 

De ,lf.inister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitge,g. 11 Jan. 1919.) 

10 Jcinuari 1919. BESLUIT, boudende beslis
sing dat Gedeputeerde Staten niet bevoegd 
zijn de door hen aan eene regeling, bedoeld 
.in art. 27, tweede lid der wet op het lager 
onderwijs, eenmaal verleende goedkeuring 
in te trokken. 

WIJ WILHELMlNA, ENZ 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Barneveld tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 28 Mei 1918, n°. 111, L. 0 ., waarbij 
de bij hun besluit van 2 A.pri l 1902, n°. 78, aan 

de bij Raadsbesluit van 21 December 1901, 
n°. 3355 vastgestelde verordening voor het her
halingsonderwijs in die gemeente, verloende 
goedkeuring is ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
, chillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
December 1918, n°. 457; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Januari 1919, n°. 26853, Afd. Lager Onder
wijs Algemeen ; 

0., dat ingevol~e het besluit van den Raad 
der gemeente Bameveld van 21 Decem bor 1901, 
n°. 3'.J55, goedgekeurd bij besluit Yan Gedepu
teerde Staten van 2 Aprii 1902, n°. · 78, de be
looning voor bet geven van herhalingsonderwijs 
in die gemeente bedraagt f 0.60 per lesuur; 

dat bij besluit van 28 Mei 1918, u0 • 111, L. 
0. Gedeputeerde Staten de bij bovenvermeld 
besluit verleende goedkeuring hebben inge
tt-okken, uit overneging dat bet bedrag van 
f 0.60 per lesuur in verband met de tegen
woordige omstandigheden niet meer aan billijke 
eiscben voldoet en op ten minste f 1.- per 
lesuur behoort te worden bepaald; 

dat van het besluit van Gedeputeerde taten 
van 28 Mei 1918, n°. 111, L. 0. de gemeenteraad 
bij Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat hij bezwaar maakt de be
looning voor bet geven van bet herhalings
onderwijs op f 1.- per lesuur te brengen, 
omdat eene belooning van f 0.60 in die gemeente 
alleszins voldoende is te achten : 

0., dat ingeYolge bet tweede lid van art. 27 
der wet tot regeling van bet Lager Onderwijs 
de belooningen der onderwijzers voor bet geven 
van herhalingsonderwijs door den gemeenteraad 
ouder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
worden geregeld ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland in 
1902 bunne goedkeuring bebben verleend aan 
de regeling van de belooning voor bet geven van 
herhalingsonderwijs in de gemeente Barneveld; 

dat Gedeputeerde Staten noch aan artikel 
27 der Lager Onderwijswet noch aan eenige 
andere wetsbepaling de bevoegdheid ontleenen 
de door hen aan die regeling verleende goed
keuring in te trekken ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bet bestreden besluit van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland van 28 Mei 1918, n°. 111, 
L. 0. te vernietigen. 

Onze Minister van Onder'wijs, Kw1sten en 
Wetenschappenis belast, enz. (W. v. d. B. A.) 
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ll Jamtari 1919. WET, houdende bepalingen 
in het belang der turf- en bruinkolen
voo1·ziening. S. 9. 

Bijl. 2e Kamer 1918/19, n°. 267, 1-5. 
Hand. id. bladz. 764. 773. 
Hand. l• Kmner. bladz. 88, l07, 111, 112. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . • .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden wenschelijk is maatregelen 
te treffen, opdat in bet belang van de turf- en 
bruinkolenvoorziening onroerende goederen op 
korten termijn kunnen worden onteigend ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de wet van 28 Augustus 1851 

(Staalsblad n°. 125) laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 20 April 1918 (Staatsblad n°. 259) 
wordt toegevoegd een : 

DERDE ' rITEL B. 

0VER ONTEI GENING VAN ONROERENDE GOEDEREN 

IN HET B}JLANG VAN DE TURF- EN BRUINKOLEN• 

VOORZIE1""'ING. 

Deze titel bevat de volgende bepalingen : 
Art. 76m. Kracbtens Ons daartoe strekkend 

besluit kan in bet belang der turf- en bruin
kolenvoorziening onteigening plaats vinden 
van onroerende goederen ten name van het 
Rijk. Op zoodanige onteigening zijn de 
navolgende bepalingen van toepassing. 

Art. 76n. Tot onteigening wordt niet over
gegaan, dan nadat is getracht den eigendom 
in der minne te verkrijgen. 

Van iedere voorgenomen onteigening wordt 
door de zorg van Onzen Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel een kaart ge
maakt, aanwijzentle de te onteigenen onroe
rende goederen met hunne kadastrale ver
melding en een staat van de in de rigisters 
van het kadaster aangeduide eigenaren dier 
onroerende goederen. 

Art. 760. Door de zorg van den burge
meester van de gemeente of gemeenten waarin 
de te onteigenen goederen zijn gelegen, worden 
op last van Onzen Minister van Landbouw, 
_ ijverheid en Handel de in het vorig artikel 
vermelde stukken gedurende ten minste 14 
dagen op de secretarie ter inzage van een ieder 
neergelegd. 

Van deze nederlegging wordt met mede
deeling van plaats en tijdstip waarop de in arti
kel 76q genoemde commissie zal zitting hebben 
door den burgemeester in een of meer nieuws
bladen der gemeente, of, bij het ontbreken 
daarvan, eener naburige gemeente, onver
wijld kennis gegeven overeenkomstig de aan- 1 

wijzingen van Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en op kosten van het 
Rijk. Daarenboven wordt van die neder
legging in de 1 N ederlandsche Staatscourant 
kennis gegeven. 

Art. 76p. Belanghebbenden kunnen gedu
rende den in het vorige artikel aang'egeven 
termijn hunne bezwaren door tusschenkomst 
van den burgemeester bij Onzen Minister 
van Landbouw, ij verheid en Handel schrif
telijk indienen. 

Art. 76q. Zoo spoedig mogelijk na het 
verstrijken van den in artikel 76 o vermclden 
termijn houdt eene commissie, bestaande uit 
drie door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel daartoe aangewezen 
personen, in de gemeente waarin de te ont
eigenen perceelen zijn gelegen of in ecne aan
grenzende gemeente zitting tot het aanhooren 
van mondelinge toelichtingen op de ingevolge 
het vorige artikel ingediende bezwaarschriften. 

Van het verhandelde wordt door de com
missie een verbaal opgemaakt, dat door den 
gehoorde, indien deze zulks verlangt, zal 
worden mede-onderteekend. 

Art. 76 r. Tot de voorgenomen onteige
ning zal niet worden besloten, indien de daarbij 
betrokkenen ten genoege van Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan
toonen, dat het belang der turf- en bruin
kolenvoorziening de onteigening niet ver
eischt. 

Art. 76 s. Ons be luit tot onteigening wordt 
bekend gemaakt in de Nederlandsche Staats 
courant, alsmede in een of meer nieuwsbladen 
der gemeente waarin ·de onteigende perceelen 
zijn gelegen, of, bij het ontbreken daarvan, 
eener naburige gemeente. De bekendmaking 
in vorenbedoelde nieuwsbladen geschiedt door 
de zorg van den burgemeester, overeenkomstig 
de aanwijzingen van Onzen Minister van Land 
bouw, Nijverheid en Handel en op kosten 
van het Rijk. 

Ons besluit tot onteigening zal geen per
ceelen omvatten, die niet op de !mart in artikel 
76 n vermeld zijn aangegeven. 

Art. 76 t. Oas besluit tot onteigening wordt 
in de openbare . registers, bedoeld bij artikel 
671 van het Burgerlijk Wetboek overgeschreven, 
nadat is ovei:gelegd het nummer van de Neder
landsche Staatscourant en van het nieuwsblad, 
waarin dit besluit is bekend gemaakt, zoomede 
van het bewijs dat de schadeloosstelling is 
uitbetaald of een voldoend bedrag daarvoor 
gerechtelijk in bewaring is gesteld. 

Het gerechtelijk in bewaring te stellen 
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bedrag wordt in gemeen overleg tusschen 
partijen vastgesteld of wordt, bijaldien dat 
overleg niet tot overeenstemming leidt, op 
verzoek van de onteigenende .partij, binnen 
een week bepaald door den President der 
Arrondissements-rechtbank, waarin het te 
onteigenen onroerend goed is gelegen. 

Door vorenbedoelde overschrijving gaat de 
eigendom van het onroerende goed op het 
Rijk over, vrjj van alle lasten en rechten 
daarop rustende. Alie in artikel 60 genoemde 
lasten of belastingen waarmede het onteigende 
goed is bezwaard, gaan, met ingang van de 
dagteekening van Ons beslu.it tot onteigening, 
op het Rijk over. 

Art. 76 it. De oneigenende partij doet 
zich zoo noodig door middel van den sterken 
arm in het bezit der onteigende goederen 
stellen. 

Art. 76 v. Op de vaststelling van het bedrag 
der schadeloosstelling; terzake de onteigening 
a.an onteigenden uit te betalen, is voor zoover 
daaromtrent tusschen partijen geen overeenstem
ming kan worden verkregen, hct bepaalde in 
artikel 74, lste en 2de lid en in artikel 75 van 
toepassing met dien verstande dat de wettelijke 
interessen der verschuldigde schadeloosstelling 
zullen worden beta.aid van · de dagteekening 
van Ons besluit tot onteigening af. 

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

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

nuari 1919. 
WILHEL~UN A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEEREXBROUCK. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Jfinister van Waterstaat, A. A. H. W. Ki:iNIG. 

( Uitgeg. 23 Jan. 1919.) 

11 Januari 1919. WET, tot nadere wijziging 
van de Schepenwet. S. 10. 

Bijl. 2• Kamer 1917/1918, n° . . 489, 1-3; 
1918/ 1919, n°. 128. 

Hand. id. bladz. 840. 
Hand. 1 e Kamer 1918/19, bladz. 112, 115. 

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

dat het wenschelijk is de Schepenwet (wet 
van den lsten Juli 1909, Staatsblad n°. 219), 
gewijzigd bij de wet van den 23sten September 
1912 (Staatsblad n°. 305), nader te wijzigen ; 

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

1919. 

Eenig artikel. 
Artikel 23, lid 4, der chepenwet wordt 

gelezen a.ls volgt : 
4. Voorts worden benoemd de noodige 

plaatsvervangende voorzitters, die moeten 
zijn doctor in de rechtsweten chap, en de noo
dige p laatsvervangende leden, die invallen 
bij ontstentenis van vaste of buitengewone 
leden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l lden 

Januari 1919. 
WILHELMI A. 

De },fin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

(Uitgeg. 20 Jan. 1919.) 

11 Januari 1919. WET, houdende goed
keuring van eene overeenkomst met de 
Stoomvaart-Maatschappij ,,Zeeland", we
gens het uitvoeren van eenen maildienst 
tusschen Vli.-singen en Queenborough of 
eene andere Engelsche haven. S. 11. 

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

dat goedkeuring bij de wet wordt vereischt 
voor de overeenkomsten, bedoeld bij het 
laatste lid van artikel 26 van de wet van 15 
April 1891 (Staatsblad n°. 87) tot regeling 
der brievenposterij, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 364); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De in afdruk bij deze wet gevoegde 

overeenkomst tusschen Onzen Minister van 
Waterstaat en de Stoomvaart-Maatschappij 
,,Zeeland" wordt goedgekeurd. 

2. De overeenkomst, bij artikel 1 ver
meld, wordt gratis geregistreerd. 

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

Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De jjfin. v. Waterstaat, A. A. H. W. Ki:iNIG. 
( Uitgeg. 11 Maart 1919.) 

OVEREENKOMST tiisschen den Staat der 
Nederlanden en de Stoomvaart-Maatschappij 
,,Zeeland" wegens postvervoer rnet de 
tiisschen Vlissingen en Queenborough va
rende stoom,schepen dezer Jfaatschappij. 

Tusschen . den Minister van Waterstaat, 
handelende namens den Staat der Neder
landen, contractant ter eenre, in dit contract 
verder de Staat genoemd, 

en 
de Stoomva~rt-Maatschappij ,,Zeeland", 

2 -
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vertegenwoordigd door haren directeur, in 
deze overeenkomst verder de Maatschappij 
genoemd, contra.cta.nt ter andere zijde, is be
houdens goedkeuring bij de wet, overeen
gekomen als volgt : 

Art. 1. De )![aatschappij is verplicht, om 
met stoomschepen onder Nederla.n~sche vlag 
tweemaal per etmaal tusschen Vlissingen en 
Queenborough of zoodanige andere Engelsche 
ba.ven, a.ls nader tusschen den Minister van 
Waterstaat en de }Iaa.tscha.ppij mocht worden 
overeengekomen, een dienst te doen uitvoeren, 
welke aan de eischen van een snel en regel
matig postvervoer in alle opzichten beant
woordt, 

Wordt eventueel omtrent die andere En
gelsche haven geen overeenstemming ver
kregen, dan kan de Minister van \Vatersta.a.t 
die haven aanwijzen, doch aan zijne beschikking 
behoeft eerst gevolg te worden gegeven -zes 
maanden, nada.t zij ter kennis van de )la.a.t
schappij is gebracht. 

Zoolang naar het oordeel van den Minister 
van Waterstaat buitengewone omstandig
heden de uitvoering van den dienst, als be
doeld in het eerste lid van dit artikel, geheel 
of gedeeltelijk beletten, wordt die uitvoering 
door hem geregeld in overleg met de Maat
schappij. 

2. De Maatschappij za.1, tot het uitvoeren 
van den in artikel 1 omsch rev en dienst, be
zigen stoomschepen van de l ste klasse en 
van minstens 800 tonnen, welke met de beste 
booten van gelijken tonneninhoud op andere 
lijnen tusschen Engeland en het vaste land 
moeten kunnen wedijveren. 

De thans bij haar in gebruik zijnde stoom
schepen worden geacht aan die vereischten 
te voldoen. 

Wanneer de Maatschappij met de voren
bedoelde stoomschepen niet meer in eene 
geregelde uitvoering van den dienst kan voor
zien, zal zij tijdelijk zoovele andere stoom
schepen in de vaa.rt brengen, als tot verze
kering van den dienst zullen noodig zijn. 

Echter zal a.lsdan zoo spoedig mogelijk, 
<loch uiterlijk binnen twaalf ma.anden, voor
goed in de aa.nvulling barer vloot moeten 
worden voorzien. 

Stoomschepen, die ter vervanging van 
de in de 2de a.linea bedoelde schepen of om 
a.ndere redenen voorgoed in de va.art worden 
gebracht, moeten overeenkomstig de daa.rtoe 
door den Minister van 'Waterstaa.t goed te 
keuren plannen en in Nederland gebouwd 
worden ; de verplichting, om schepen in Neder-

land te doen·oouwen, geldt echter slechts voor 
zoover de bouw op Nederlandsche werven 
van schepen, welke aa.n de eischen van den 
dienst der ~Iaa.tscha.ppij in verband met de 
bepalingen van dit contra.9f. beantwoorden, 
a.I mede hunne goede en tijdige oplevering, 
evengoed a.ls op buitenlandsche werven ver
zekerd zijn, en voor die schepen geen hoogere 
prijs te besteden is dan bij gunstig bekende 
buitenla.ndsche werven. 

Indien de Maatschappij handelt in strijd 
met het bepaa.lde bij de vorige alinea, verbeurt 
zij eene boete van £ 15.000 voor elke over
treding. 

3. De Directeur-Generaal der posterijen 
en telegrafie in Xederla.nd regelt de uren van 
vertrek der booten, in verba.nd met de behoef
ten van het postverkeer. 

Hij is beYoegd die uren te alien tijde te 
w1Jz1gen, mits a.an de Maa.tscha.ppij acht 
dagen vooraf daa.rvan kennis gevende. 

4. Bij vertraagde aa.nkomst van een post
trein, loopende in a.ansluiting op de te Vlis
singen of te Queenborough t er afvaart gereed
liggende boot, wordt minstens een uur op de 
aankom t van dien trein gewacht. 

5. De o,7 ertocht van V1issingen naar Queen
borough en omgekeerd van Queenborough 
naar Vlissingen, zal voor den nachtdienst 
in hoogstens 63/. uur, voor den dagdienst 
in hoogstens 7 uur worden a.fgelegd. Onder 
nachtdienst wordt verstaan de dienst, welke 
grootendeels in den na.cht is uit te voeren, 
onder dagdienst -de bij <lag uit te voeren dienst. 

6. )focht in bet belang van cen snel en 
regelmatig postvervoer de dienst tijdelijk 
of voorgoed naar eene a.ndere Engelsche haven 
dan Queenborough worden verlegd, zoo wordt 
door den Minister van Waterstaa.t, in overleg 
met de }Iaa.tschappij, de duur van den over
tocht van Vlissingen na.a.r die haven en omge
keerd van die haven naar Vlissingen nader 
geregeld. 

De bij deze overeenkomst gemaa.kte be
palingen voor de uitvoering van den dienst 
op Queenborough zullen overigens mede van 
toe passing zij n bij het uitvoeren van den dienst 
op de bedo~lde andere Engelsche haven. 

7. Omtrent de post, die zoowel te Vlis
singen als te Queenborough is a.an boord 
te nemen en over te brengen, gedraagt de Maa.t
schappij zich uitsluitend naa.r de voorschrif
ten van den Directeur-Generaal voornoemd. 

De post wordt door de bemanning der 
stoomschepen in en uit de da.an-oor bestemde 
ruimte aan boord geladen en gclost, zoomede 
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gebaald en gebracbt van en naar de treinen, 
onder toezicht van bet daartoe aangewezen 
personeel der posterijen. 

Onder de uitdrukking ,,de post" wordt 
in deze overeenkomst zoowel de brieven
als de pakketpost verstaan, en dus alle voor
werpen, die krachtens de internationale 
overeenkomsten in de termen van postver
voer vallen. 

8. De Maatscbappij geniet in verband 
met de in artikel 1 aanvaarde verplicbting, 
de vavolgende vergoedingen: 

a. een vast bedrag naar reden van f 425,000 
per jaar; bovendien zoo dikwerf ter uitvoering 
van den · dienst wordt gevaren : ' 

b< een bedrag van f 3500 voor de eerste 
in eenig etmaal uit te voeren reis heen en 
weer; 

c. een bedrag van f 3225 voor de tweede 
in eenig etmaal aangevangen reis been en weer, 
met <lien verstande, dat de vergoedingen 
per reis heen en weer onder b en c bedoeld, 
zullen worden verhoogd of verlaagd met 
68,5 maal het bedrag, dat de prijs der steen
kolen heele guldens meer of minder bedraagt 
dan f 50 per ton. 

De prijs der steenkolen vorenbedoeld wordt 
aangegeven door den door of vanwege de 
Regeering vastgestelden prijs bij verkoop 
aan scheepvaartmaatscbappijen, welke geldt 
voor den dag waarop eene reis is aangevangen. 

Mede wordt voor elke reis aan de Maat
schappij vergoed de extra-premie voor de 
verzekering van het schip tegen molest, tenzij 
de Staat de molestrisico op zich mocht nemen. 

Het vervoer van zakken, manden, kisten, 
valiezen of dergelijke, die voor de verzending 
van de post dienen of gediend bebben, gescbiedt 
kosteloos. 

Sbis. De in het vorig artikel bedoelde . be
dragen van f 3500 en f 3225 worden vermin
derd met de belft van de gemiddelde opbrengst 
per reis van passagiers- en goederenvervoer, 
voor zoover die meer dan f 735 bedragen, 
echter met <lien verstande, dat de vergoeding 
voor eene eerste reis in eenig etmaal van f 3500 
niet mag dalen beneden f 735 en die voor eene 
tweede reis niet beneden f 460. 

Onder gemiddelde opbrengst wordt verstaan 
de gemicldelde bruto-opbrengst van al de 
reizen telkens in eene maand gedaan ; zijn 
in eenige maand ook reizen gemaakt zonder dat 
post is vervoerd in de eene of in de andere 
ricbting, zoo wordt die gemiddelde bruto
opbrengst gedeeld door het gebeele aantal 
reizen, welke in die maand al of niet met 

postvervoer zijn gedaan en vermenigvuldigd 
met het aantal reizen, waarop post is vervoerd. 
Is op eenige reis slechts in eene richting post 
vervoerd, dan wordt voor de vermenigvul
diging die reis voor de helft in de berekening 
geteld. 

9. De betaling der vergoedingen, bedoeld 
in artikel 8, zoo noodig onder inbouding van 
de verbeurde boet:en, zal geschieden, na afloop 
van elke maand op daartoe door of vanwege 
de Maatschappij in te dienen declaratie in 
tweevoud, c.q. belegd met de voor de bereke
ning benoodigde gegevens, door middel van 
orders, betaalbaar op een van 's Rijks be
talingskantoren, met inacbtneming van bet
geen in de artikelen van deze overeenkomst 
is bepaald. 

De declaratien bebooren kort na afloop 
van elke maand te worden ingediend. Bij 
indiening na 31 Maart van bet jaar, volgende 
op dat, waarin de vordering is ontstaan, is 
de vordering verjaard. 

10. Het vervoer van brieven, buiten de 
brievenmalen, door de Maatscbappij of door de 
bemanning der stoomscbepen is uitdrukkelijk 
verboden. 

Onverminderd de toepassing der wettelijke 
bepalingen op het verboden brievenvervoer, 
zullen de personen in dienst der Maatschappij, 
die zicb bij herhaling aan zoodanig verboden 
vervoer bebben scbuldig gemaakt, op ver
langen van den- Directeur-Generaal voor
noemd worden ontslagen. 

11. Bij aankomst van de booten ter plaatse 
van bestemming wordt in de allereerste plaats 
de post ontscheept. Indien bet ter bespoe
diging van de overkomst wenscbelijk is, de 
post met eene boot of barkas aan wal te bren
gen, stelt de Gezagvoerder zoodanig vaartuig 
met de noodige bemanning, op de eerste aan
vraag ter beschikking van den postamb
tenaar aan boord der stoomboot. Bijaldieri 
zich geen postambtenaar aan boord bevindt, 
rust op den Gezagvoerder de verplichting, de 
post op de bedoelde wijze aan wal te doen 
brengen. 

12. De Directeur-Generaal voornoemd is 
bevoegd de post door een of meer ambtenaren 
te doen begeleiden. 

De Maatschappij is verplicbt kosteloos 
bescbikbaar te stellen : 

a. eene mailkamer tot berging van de 
gesloten zakken ; 

b. een vertrek, bestemd tot bureel van het 
met bet overbrengen van de post belaste per
soneel der posterijen ; 



1919 11 JANUARI. 20 

c. eene aan het sub b bedoelde vertrek 
grenzende hut voor den eerstaanwezenden 
postambtenaar en in de nabijheid daarvan 
eene hut voor het overige personeel der pos
terijen; 

d. bewijzen van vrij ve,·voer voor de door 
den Directeur-Generaal voornoemd aan te 
wijzen ambtenaren, belast met het houden 
van toezicht op den postdienst met de stoom
schepen der Maatschappij. 

De grootte en inrichting van de mailkamer 
en werkkamer worden door den Directeur
Generaal voornoemd bepaald. 

De eerstaanwezend a,mbtenaar wordt tot 
de tafel van de passagiers, of, bij het stilliggen 
der boot, tot de scheepstafel, de overige post
ambtenaren worden tot de scheepstafel toe
gelaten. 

13. De Maatscbapp\i zal dezen dienst 
zonder toestemming van den Minister van W a
terstaat niet aan derden mogen overdragen. 

Overeenkomsten, waarb\j wordt bedoeld 
verplichtingen, op de Maatschappij rustende, 
en met de exploitatie van den dienst in verband 
staande, aan derden over te dragen, behoeven 
mede, alvorens uitvoering te erlangen, de 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat. 

14. De Maatschappjj zal zich het toezicht 
moeten laten welgevallen, dat de Directeur
Generaal voornoemd op de uitvoering van deze 
overeenkomst op Engelsch grondgebied mocht 
willen laten uitoefenen. · 

15. Het is uitdrukkelijk aan de l\faatschappij 
verboden, om zich met eenig antler postver
voer, dan uit krachte dezer overeenkomst 
plaats vindende, te belasten. Zij zal dns te 
dezer zake met de Britsche of eenige andere 
postadministratie geene schikking mogen aan
gaan. 

16. Behondens gevallen van overmacht, 
is de l\faatschappij aan de volgende boeten ter 
beoordeeling van den Directeur-Generaal voor

. noemd onderworpen : 
a. aan eene boete van f 10 tot f 250 bij on

voldoende zorg voor de post aan boord der 
stoomschepen of door de bemanning bij het 
in- en ontschepen te Vlissingen of te Queen
borongh, des, dat ten gevolge daarvan eenig 
voorwerp der post beschadigd w~rdt of in het 
ongereede geraakt ; 

b. aan eene boete van f 10 voor elk kwar
tier nnrs, dat het stoomschip, hetzij nit de 
Nederlandsche, hetzij nit de Engelsche haven 
van afvaart later vertrekt, dan volgens het 
door den Directeur-Generaal voornoemd vast
_gestelde vertrekuur is bepaald, behondens 

het geval, dat op de aankomst van den post
trein is moeten worden gewacht. 

Indien een vertraagd vertrek door een 
s_nelleren overtocht dan van respectievelijk 
6¼ nur of 7 nur wordt ingehaald, zal de boven
vermelde boete niet worden toegepast ; 

c. aan eene boete van f 10 voor elk kwar
tier nnrs of gedeelte daarvan, dat de overtocht 
van Vlissingen naar Engeland of van Engeland 
naar Vlissingen !anger heeft gednnrd dan inge
volge artikel 5, of indien de dienst op eene 
andere haven dan Queenborongb, wordt uitge
voerd, ingevolge artikel 6 is vastgesteld. 

Vertragingen van niet meer dan 15 minuten 
op de rei~ van V1issingen naar Engeland, 
komen niet voor beboeting in aanmerking ; 
we! echter in de richting van Engeland naar 
Vlissingen ; 

d. aan eene boete van f 50 voor elken 
dag, dat het vervangen van een buiten dienst 
geraakt stoomschip binnen het bij artikel 2 
bepaalde tijdstip vertraagd wordt ; 

e. aan eene boete van f 300 voor elken keer, 
dat er geen stoomschip gereed is voor het uit
voeren van den dienst op het oogenblik, dat 
daarover moet worden beschikt en ten gevolge 
daarvan de reis onnitgevoerd zou moeten blijven; 

/. aan eene boete van f 100 voor elken dag, 
dat de uitvoering van eenigen last, die door 
den Directeur-Generaal voornoemd, o·f door 
den bij artikel 18 genoemden Regeerings
commissaris tot het nitvoeren van de bepalin
gen dezer overeenkomst en in overeenstemming 
daarmede, aan de l\faatschappij gegeven wordt, 
wordt nitgesteld ; 

g. aan eene boete van f 300, indien bij 
vertraagde aankomst van een posttrein, zoo 
noodig, niet minstens een nur op de aankomst 
van dien trein is gewacht. 

17. De arbeidsvoorwaarden van het per
soneel der Maatschappij behoeven de goed
keuring van den Minister van Waterstaat. 

De Maatschappij is gehouden al het per
soneel, werkzaam bij den nitvoerenden dienst 
(niemand nitgezonderd), voor zooverre het 
niet reeds verzekerd is krachtens de bepa
lingen van de Ongevallenwet 1901, tegen on
gevallen te verzekeren of te doen verzekeren 
en znlks ten genoegen van den Minister van 
Waterstaat op overeenkomstige voorwaarden, 
als in die wet zijn bepaald. 

· 18. Tot het uitoefenen van toezicht op 
de behoorlijke naleving van· de bepa.lingen 
dezer overeenkomst wordt door den Minister 
van Waterstaa.t een Regeerings-commissaris 
aangewezen. 
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De Regeerings-commissaris is bevoegd ten 
kantore der Maatschappij en aan boord der 
stoomschepen zoodanig onderzoek in te stellen, 
als hij ter vervulling zijner taak mocht nuttig 
achten. Hij kan zich tot dat einde door 
andere personen doen vergezellen, om hem als 
deskundigen in dat onderzoek bijstand te 
verleenen. 

Voorzieni.ng in tekortkomingen of over
tredingen van de bepalingen dezer overeen
komst kan door den Regeerings-commissaris 
a.an de )Iaatschappij worden opgedragen, 
met bepaling van den termijn, binnen welken 
voorziening zal moeten plaats vinden. De 
Regeerings-commi;saris of elk antler amb
tenaar, die door den Minister van Waterstaat 
met het houden van toezicht op de uitvoering 
van de bepalingen dezer overeenkomst mocht 
worden belast, zal, telkens wanneer dit noodig 
wordt geacht, met een stoomschip de reis 
medemaken, zonder wegens zijne aanwezig
heid aan boord tot eenige betaling verplicht 
te zijn. 

19. Deze overeenkomst wordt aangegaan 
voor den tijd van 15 maanden te rekenen van 
1 October 1900 achttien. • 

De Minister van Waterstaat is bevoegd 
deze overeenkomst tweemalen telkens met een 
jaar te verlengen, tenzij de Maatschappij d:rie 
maa.nden v66r het eindigen van eenigen con
tractstermijn zich tegen de verlenging verklaart. 
Die verklaring geschiedt aan de wederpartij 
bij aangeteekend, per post verzonden schrijven. 

20. Geschillen over de uitlegging en de 
toepassing van de bepalingen van dit contract 
worden in hoogste ressort beslist door drie 
door partijen te benoemen scheidslieden, die 
als goede mannen naar billijkheid oordeelen. 

Is omtrent de benoeming dezer scheids
lieden geen overeenstemming tusschen par
tijen verkregen binnen zes weken, nadat door 
een der partijen eene, beslissing door scheids
lieden is verlangd, dan worden deze op vor
dering van de meest gereede partij benoemd 
overeenkomstig artikel 624 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

De scheidslieden zullen •zitting nemen te 
's-Gra venhage. 

21. Ingeval vergoedingen bedoeld in artikel 
8 mochten worden gecedeerd of verpand, 
behoort een door een deurwaarder uitgegeven 
afschrift van de acte daarvan aan het Rijk 
te worden betcekend, hetzij uitsluitend, hetzij 
mede op verzoek van de oorspronkelijk tot 
de vordering op het Rijk gerechtigde. 

22. De Maatschappij neemt voor hare 

rekening de kosten van zegel en leges van deze 
overeenkomst, zoomede de kosten van den
zelfden aard, op de betalingstukken vaUende. 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opge
maakt en onderteekend te 

Vlissingen, den 30 Juli 1918. 's-Gravenhage, 
den 19 Augustus 1918. 

De Stoomvaart-JJ:laatschappij ,,Zeeland", 
(yet.) DE MEESTER, Directeur. 

De Minister van Waterstaat, (get.) C. LELY. 

Voor eensluidend afschrift , 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement i•an W aterstaat, 
G. vAN DER MEuLEN, z. s.-G. 

11 Januari 1919. WET, tot verklaring van 
bet algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van aanleg van een spoorweg 
van S1iameer naar Leeuwarden. S. 12. 

11 Januari 1919. WET, houdende aanvulling 
en verhooging van het derde J\.oofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1918. S. 13. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

der Ilde afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met £ 24,000,000. 

11 Januari 1919. WET, tot aanvnlling en 
verhooging van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 14. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevulge hiervan wordt zoowel bet tota:al 

der IIIde afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofdstuk met f 25.000 verhoogd. 

11 Januari 1919. WET, tot verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 15. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt bet totaal van 
de Ilde afdeeling verhoogd met f 20,000 ; dat 
van de IIIde afdeeling met f 13,000 ; dat van 
de Vde afdeeling met f 50,000; dat van de 
Vlde afdeeling met f 85,000; dat van de VIIde 
afdeeling met f 342,000 ; dat van de VIIIste 
afdeeling met f 95,000 ; dat van de Xde af
deeling met f 30,000 ; dat van de XIIde afdee
ling met f 9000, en bet eindcijfer van dit 
hoofdstuk met f 664,000. 



• 

1919 11 JANUARI. 22 

11 Januari 1919. WET, houdende w1Jz1gmg 
van artikel 35 van de Wet op Woon
wagens en Woonschepen 1918 (Staats
bl,ad n°. 492). S. 16. 

Bijl. 2• Kamer 1917 / 1918, n°. 503, 1-3; 
1918,/1919, n°. 196, l--4. 

Han& id. 1918/ 1919, bladz. 876. 
Hand. 1 • Kamer 1918/19, bladz. 113, 115. 

WIJ WILHEL1\1IN A, ENZ .... doen te we ten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van artikel 35 van de Wet op 
Woonwa.gens en Woonschepen 1918 (Staats
bl,ad n°. 492) noodzakelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 34 van de Wet op Woonwa

gens en Woonschepen 1918 (Staatsbl,ad no. 492) 
wordt gelezen a.ls volgt : ,,Door Ons wordt 
bt:paald, op welk tijdstip of op welke tijd
st1ppen onderscheidenlijk, de bepalingen dezer 
wet in werking treden." 

2. In artikel 35 van de Wet op Woonwagens 
en Woonschepen 1918 (Staatsbl,ad no. 492) 
wordt, in plaats van ,,binnen drie ma.anden 
na de afkondiging der wet", gelezen: ,,binnen 
drie maanden na de inwerkingtreding der 
wet". 

Aan voormeld artikel 35wordt eennieuwderde 
lid toegevoegd, luidende : 

,,Ten aanzien van a.lie woonwagens en woon
schepen, welke zich bij de inwerkingtreding 
dezer wet hier te lande bevinden en voor het 
gebruik waarvan a.ls woning binnen drie 
maanden na dat tijdstip een aanvraag om 
v~rgunning is ingediend door een persoon, 
die den woonwagen of het woonschip reeds op 
dat tijdstip bewoonde, blijven de artikelen 2, 
21 en 22 buiten toepassing, totdat de aange
vr;.agde verglllllling is verleend of de aanvraag 
om vergunning is vervallen of ingetrokken, 
en anders tot 1 Februari 1920." 

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

_nuari 1919. 

WILHELMINA. 

De Mininister van J1UJtitie. HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 17 J.an. 1919.) 

11 Januari 1919. WET, tot verhooging van 
de begrooting van inkomsten en uit
ga ven vari het Bouwfonds voor het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken voor 
het dienstjaar 1918. S. 17. 

11 Januari 1919. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van inkom ten en uit
gaven van het Staatsbedrijf der Alge
meene La.ndsdrukkerij voor het dienst
jaar 1919. S. 18. 

De begrooting wordt vastgesteld op H, 102,800. 

11 Januari 1919. WET, houdende gelijk
stelling van Indische eindexamen getuig
schriften met het getuigschri~ van het 
eindexamen der hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen curcus in Nederland. 
s. 19. 

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

dat eene wijziging van de wet van 21 Mei 1873 
(Staatsblad n°. 56) noodig is, in verband met 
het voornemen om in N ederlandsch-1 ndie 
rn~ast de bestaande hoogere bnrgerscholen 
met vijfjarigen cursus eene inrichting voor 
middelbaar onderwijs (algemeene middelbare 
school, afdeeling B) in het !even te roepen ; 

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

Artikel 1 der wet van 21 Mei 1873 (Staalsb/,ad 
n°. 56) wordt gelezen a.ls volgt: 

,,De getuigschriften in Nederlandsch-Indie 
uitgereikt a.an hen, die voldaan hebben a.an 
het eindexamen van de hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus of van de algemeene 
middelbare school, afdeeling B, worden gelijk
gesteld met de in Nederland afgegeven getuig
schriften van met gunstig gevolg afgelegd 
eindexamen der hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursue." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, · den l lden Ja

nuari 1919. 
WILHELML A. 

De ·Minister van Kolonien, IDENBURG. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 31 Jan. 1919.) 

11 Januari 1919. WET, boudende wijziging 
van bet Ude hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie 
voor bet dienstjaa.r 1918 ten beboeve van 
de oprichting van eene algemeene middel
bare s~hool, afdeeling B. S. 20. 

11 Januari, 1919. WET, houdende wijziging 
en verhooging der begrooting van uit
gaven van Nederlandach-Indie voor bet 
dienstjaar 1918 ten beboeve van de over-
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neming door het Land van de a.an da 
Explora.tie Maatschappij ,, Lema.tang" toe
behoorende mijnconcessies Bahangau, Boe
kit Asem, Boekit Boenian, Soeka Marinda, 
Boekit K endi en Boekit Ringin, alsmede 
ten behoeve van den aanleg van e.e.ne 
spoorverbinding tusschen Moeara Enim 
en Tand,joeng. S. 21. 

ll Januari 1919. BESLUIT, betreffende deelne
ming in strijd met art. 24 Gemeentewet 
aan een levering ten behoeve der gemeente. 

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

J. H. Hendrikx te Ossendrecht tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant, van 23 Juli 1918, G. n°. 237, nre afd., 
waarbij hij van het lidmaatschap van den 
Raad der gemeente Ossendrecht is vervallen 
verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
24 December 1918, n°. 409; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken van 7 J anuari 1919, 
n °. 11441, afd. Binnenland eh Bestuur ; 

.Overwegende : dat bij besluit van den Raad 
<ler gemeente Ossendrecht van 26 Juni 1918 
het lid van dien Raad J. H. Hendi-ikx in zijne 
betrekking is ge chorst, op grand dat hij in 
strijd met het bepaalde in art. 24 der gemeente
_wet als pannenfabrikant aan Jos. Hugens, 
metselaa1· te Ossendrecht, a.an wien door het 
gemeentebestuur was opgedragen de afwerking 
van een bijbouw van het raadhuis aldaar, eene 
partij pannen zou hebben geleverd ten behoeve 
van dien bijbouw ; 

dat, nadat de raad het gem! aan Gedepu
teerde Staten had onderworpen, dit college den 
geschorste heeft opgeroepen om zijne verdedi
ging te hooren en hem schuldig bevonden en 
mitsdien van zijn raadslidmaatschap vervallen 
verklaard heeft ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat uit het verhoor van Hendrikx 
is gebleken, dat aan <liens meesterknecht in 
opdracht en voor rekening van Jos. Hugens 
eene partij pannen is besteld voor den bijbouw 
van het raadhuis te Ossendrecht, welke bestel
ling is uitgevoerd, en dat de meesterknecht op . 
den avond van den dag, waarop hij de bestelling 
had aangenomen en doen uitvoeren, daarvan 
aan Hendrikx mededeeling heeft gedaan; dat in 
verband met deze feiten als vaststlland moet 
worden aangenomen, dat J. H . H endrikx aan 
Jos. Hugens - door het gemeentebestuur van 

Ossendrecht belast met de afwerking van een 
bijbouw van.het raadhuis - eene partij pannen 
ten behoeve van dien bijbouw heeft geleverd : 
dat voorts uit het feit, dat hem van de bestelling 
en de uitvoering op denzelfden dag waarop zij 
zijn geschied, door zijn meesterknecht is 
kennis gegeven, moet worden afgeleid dat hem 
de bestemming der levering niet onbekend 
kon zijn : 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
J. H. Hendrikx bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat de bestelling en de uitvoering 
der betrokken levering zijn geschied tijdens zijne 
a/wezigheid en dat hij eerst nadat de levering 
was geschied, van de bestelling en de levering 
heeft kennis gekregen, dat een en ander hem 
door zijn meesterknecht is medegedeeld o.iet 
- zooals Gedeputeerde Staten zeggen - op den 
avond van den dag waarop de levering had 
plaats gehad, maar eer t op den daarop vol. 
genden ochtend; dat in ieder geval uit het 
feit dat hem van de bestelling en de uitvoerin" 
op denzelfden <lag waarop zij zijn gcschied, door 
zijn meesterknecht is kennis gegeven, ten on
rechte door Gedeputeerde Staten wordt afge • 
leid dat de bestemming der levering hem niet 
onbekend kon zijn ; dat toch zijne bekendheid 
met de bestemming der levering a.Ileen kan 
gegrond worden op een feit aan de bestelling, 
althans aan de levering voorafgaande, niet uit 
eene mededeeling hem gedaan op een tijdstip 
toen de levering reeds geheel was afgeloopen ; 
dat de appellant nu wel erkent dat hij in 
juridiekf'n zin geacht moet worden - door be
middeling van zijn meesterknecht - ten' be
hoeve van de gemeente Ossendrecht geleverd 
te hebben, maar dat van een zich ,,schuldig" 
ma.ken aan verboden middellijke levering in 
den zin van art. 26, 2° lid , en art. 24 der ge
meentewet eerst sprake kan zijn , indien blijkt 
dat een raadslid op het tijdstip dtr levering daar
van af wist en tevens met de bestemming dc r 
-levering bekencl was ; 

0., dat uit bet aan de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur 
overgelegde extract uit de notulen van de open
bare vergadering van den raad der gemeente 
Ossendrecht van 30 April 1918 blijkt, dat in 
die vergadering door den appellan t is verklaard 
,,dat door hem is geleverd aan Jos. Hugens en 
dat het hem verder koud laat wat deze er nwe 
aoet ep waarvoor het bestemd is ;" 

dat uit het mede aan de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen ,an Bestuur 
overgelegd extract uit de notulen der gehc·ime 
vergarlering van dienzelfden raad rnn 7 Mei 1918 

• 
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blijkt dat de appellant in c'ie vergadel'ing in 
verbnnd met het door hem in ·de vorige ver
gadering medegedeelde heeft, verklaard ,,d:tt hij 
bij nader inzien had moeten zeggen dat niet hij, 
doch zijn meesterknecht leverde" ; 

dat dezeverklaringen boven twijfel stellen dat 
de appellant, zoo al niet onmiddellijk, stell1g 
middellijk, in strijd metarL. 24der Gemeentewet, 
heeft deelgenomen aan eene levering ten be
hoeve der gemeente Ossendrecht, zoodat hij 
terecht van zijn lidmaatschap van den raad 
dier gemeente vervallen is verklaard ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en ver tann : 

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

bel~st, enz. W. v. d. B. A.) 

13 Januari 1919. BESLUIT, houdende uit
breiding der attributen van het kantoor 
Sas van Gent. S. 22. 

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

]'inancien van den 8 Januari 1919, n°. 161 
(Invoerrechten) ; 

Gezien artikel 7 5 der Algemeene wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsbkul n°. 38); 

Herzien bet K oninklijk besluit van 12 J uni 
1839 (Staatsbkul n°. 22) : 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het kantoor Sas van Gent wordt 

mede opengesteld voor den doorvoer van de 
aldaar langs landwegen van buitenslands aan
gebrachte goederen. 

2. Dit besluit treedt in werking op 15 
Februari 1919. 

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

's-Gravenhage, den 13den .Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, DE VRIES. 
( Uitgeg. 28 Jan. 1919.) 

13 Januari 1919. BESLUIT, tot overbrenging 
van de zorg voor de opleiding van vroed
vrouwen van het Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen naar 
dat van Arbeid. S. 23. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op het rapport van den Raad van Ministers 

van 30 December 1918, La. A., Kabinet; 
De Raad van State gehoord (advies van 7 

Januari 1919, n°. 29); 
Gezien het nader rapport van den Raad 

van Ministers van 10 Januari 1919, La. A, 
Kabinet; 

Gelet op artikel 77 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van Ons besluit van 25 Sep
tember 1918 (Staatsbkul n°. 551) de zorg voor 
de uitvoering van de voorwaarden tot ver- · 
krijging der bevoegdheid van vroedvrouw 
op te dragen aan het Hoofd van het Depar
tement van Arbeid. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van Arbeid zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsbkul zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal, aan alle Departe
menten van Algcmeen Bestuur, aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den 13den Januari 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van <!,en Raad van ~Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 20 Jan. 1919.) 

13 Januari 1919. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
den 13deu Januari 1892 (Staatsblad 
n°. 22), waarbij a.an de vereeniging tot 
Christelijke verzorging van krankzin
nigen in Nederland, gevestigd te Utrecht, 
vergunning is verleend op bet landgoed 
,,Bloemendaal" te Loosduinen eeu ge
sticht voor krankzinnigen op te richten. 
S· 24. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :){mister 

van Binnenlandsche Zaken van I°O Januari 
1919, 11°. 88, afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 23 Juni 

1909 (Staatsblad n°. 193), te bepalen : 
Eenig artikel. 

Het eerste lid van art. 2 van het Koninklijk 
besluit van 13 Januari 1892 (Staatsbkul n°. 
22) wordt gelezen als volgt : 

,,In het gesticht, bestaande nit 10 pavil• 
joenen voor mannen, 12 paviljoenen voor vrou
wen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
niet meer dan 590 krankzinnigen, 2-56 mannen 
en 334 vrouwen, verpleegd worden. " 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
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is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden gcplaatst. 

's-Gravenhage, den 13den Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De ]Jf;,iister van Binnenlandsche Zaken. 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. Z-7 Jan. 1919). 

14 Jam1,ari 1919. BESLUIT, tot nadere w1j
ziging van het Koninklijk besluit van 
28 Juli 1902 (Staal8blad n°. 160), tot uitvoe
ring van de artt. 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 
3-1, 35 en,36 der Woningwet. S. 25. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie en van 
Financien van 7 November 1918, n°. 15328, 
afdeeling Volksgezondheid, van 18 November 
1918, le afdeeling C, n°. 629, en van 20 Novem
ber 1918, n°. 169, afdeeling Genera.le The
saurie; 

Den Raad van State gehoord, ad vies van 
17 December 1918, n°. 27; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 December 1918, 
17545, afdeeling Volksgezondheid, van 7 Ja
nuari 1919, le afdeeling C. n°. 600, en van 
10 Januari I 919, n°. 134, afdeeling Genera.le 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art, 1. Ons besluitvan 28Julil902(Staatsblad 

n°. 160) gewijzigd bij Onze besluiten van 10 
November 1903 (Staatsblad n°. 274), 5 Novem
ber 1906 (Staal8blad n°. 277), 28 Februari 1907 
(Staatsbl.ad n°. 60), 12 Februari 1913 (Staats
blad n°. 52), 31 Mei 1915 (Staatsblad n9. 227), 
2 October 1_915 (8taatsblad n°. 415) en 11 Sep
tember 1917 (Staatsblad n°. 584), wordt nader 
gewijzigd als volgt : 

De komma-punt a.an het slot van bet be
paalde onder letter a van art. 8 wordt ver
vangen door een komma, waarna worden 
bijgevoegd de volgende woorden : ,,of voor 
zooveel de statuten van eene vereeniging bij 
ondershandsch geschrift zijn vastgesteld, een 
door alle bestnur leden onderteekend afschrift 
van de statuten". 

Aan art. 8 wordt een nienw lid toegevoegd, 
lnidende als volgt : 

,,In afwijking van het bepaalde onder b 
en c kan de toelating van eene vereeniging 
of van eene· vennootscho.p plaats vinden bij 
Ons besluit, waarbij de statuten worden goed
gekenrd of bewilliging op de akte van oprich ting 
wordt verleend." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbla<l waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Justitie en van Financien zijn belast met 
<).e uitvoering van dit beslnit. hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den • 
Ra.a.cl van State gezonden zal worden. 

's-Gravenhage, den 14den Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 29 Jan. 1919.) 

17 Jamiari 1919. BESLUIT, hondende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet 
van 4 April 1870 (8taatsblad n°. 62)," 
laatstelijk gewijzigd bij rue van 15 Juli· 
1912 (Staatsblad n°. 240) en de wet van 
5 December 1881 (Staatsblad n°.185). S. 26. 

18 Januari 1919. BESLUIT, houdende mo.ch
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 (Staatsblad n°. 240) en de Wet van 
5 December 1881 (Staatsbl.ad n°. 185). ::;_ 27. 

20 Januari 1919. MISSIVE van den Minister 
van Arbeld aan de Gedeputeerde Staten 
der provincien, betreffende den ver
koop van rookartikelen in vergunnings
localiteiten. 

Het is mij gebleken dat, in het bijzonder in de 
gemeenten waar vervroegde winkel ·luiting is 
ingevoerd, de houders van vergnnningen inge
volge de drankwet zich meer en meer zijn gaan 
toeleggen op den verkoop in de vergunnings
localiteit van sigaren, sigaretten en andere 
rookartikelen. 

Voor zooveel deze verkoop zich bepaalt tot 
hetgeen geacht lmn worden te dienen voor ge
brnik ter plaatse, .kan da.artegen mijns inziens 
geen bezwaar worden gemaakt. 

Wordt echter ook verkocht voor gebrnik 
elders, dan rijst de vraag of die verkoop niet in 
bepaalde gevallen een zoodanig karakter kan 
aannemen, dat zij kan geacht word en te vallen 
onder het begrip ,,andere winkelnering", be
doeld in art. 8, 1 • lid, 15°. der drank wet. 

Die vraag staat krachtens de clrankwet in 
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eerste instantie ter beantwoording aan B. en W. 1 

Wordt zij bevestigend beantwoord, dan zal die 
verkoop gestaakt moe,ten worden of ingevolge 
het bepaalde bij art. 28, I O dier wet moeten 
worden overgegaan tot intrekking van de ver
gunningen, geldende voor die localiteiten, 
waar bedoelde verkoop plaats vindt. 

lk heb .de eer Uw college te verzoeken de 
gemeentebesturen in Uwe provincie met het 
bovenstaande in kennis te stellen en hen uit te 
noodigen voormelde wettelijke vrnag te over
wegen en in geval zij meenen. dat de bedot1lde 
verkoop kan lei den tot bet aanncmen van deaan
wezigheid van eene ,,andere winkelnering", in 
de eerste plaats de aandacht van de houders 
zoowel van gewone als ,·an logementvergunnin
gen in hunne gemeente te vestigen op het gevaar 
dat hun vergunning loopt bij een verkoop 
als bovenbedoeld in hun vergunningslocaliteit 
in de tweede plaats tot intrekking van de 
vergunning over te gaan indien die verkoop, 
welke het karakter van eene winkelnering heeft 
aangenomen, na de gedane waarschuwing 
mocht blijken niet te zijn gestaakt. 

Deze laatste uitnoodiging gelieve Uw college 
voor wat de logementsvergunningen betreft 
als tot U gericht te willen be chouwen .. 

(Gem. Stem.) 

20 Januari 1919. ARRE T van den Hoogen 
Raad. 

Hof: Het bewijs van bet verlangd zijn 
der opgave bij sch·ri/telijke verordening van 
den Minister v. L., 1.-. en H. is niet geleverd 
door de verklaring van den getuige, dat hij 
optrad ingevolge zulk een schriftelijke vor
dering, en evenmin door een vorderings
form ulier, waarin ontbreekt de onderteeke
ning van den Minister. · 

H. R. : De vrijspraak i een zuivere vrij
spraak, waartegen geen cassatieberoep 

, openstaat. 
(Distributiewet 1916 art. 9). 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, A. Fentener 
van Vlissingen, A. P. L. Nelissen en J. Kosters. 

De Proc.-Gen. bij het Gerechtshof te Arnhem, 
requirant van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem van 31 Oct. 1918, waar
bij in hooger beroep werd bevestigd een vonnis 
van de Arr. Rechtb. te Zwolle van 29 Aug. 
1918, waarbij W. E. enz. werd vrijgesproken 
van het hem telastegelegde ; 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters; 

Gelet op het middel van ea satie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 

,,Schending door niet- of verkeerde toepassing 
van de artt. 9 en 14 der Distributiewet 1916 
en 216 Sv.: 

0., dat bij inleidende dagvaarding aa.n den 
gerequireerde was ten laste gelegd, dat hij den 
14 Mei 1918 te Nieuwleusen opzettelijk, altha.ns 
onnadenkend, nad&t van hem in verb&nd met 
de distributie van goederen bij schrifielijke 
vordering van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel opgave was verla.ngd 
van al de bij hemaanwezige granen, penlvruchten 
en meel en het bij hem in bezit zijnde meel op
gegeven heeft, geen gedorschte rogge te be
zitten en 75 K .G. gedorschte boekweit, niet
tegenstaande hij toen aldaa-r 100 ICG. gedorsch
te rogge en 210 K.G. gedorschte boekweit, 
althans ongeveer die hoeveelheden in zijn 
bezit had; 

dat de Rechtbank den gerequireerde van 
het hem ten \a.ste gelegde heeft vrijgesproken 
en het Hof het vonnis der Rechtbank heeft 
bevestigd; 

0. , met betrekking tot de ontvankelijkheid 
van het ingestelde beroep ; 

dat het Hof de vrijspraak van den gere
quireerde heeft gegrond op de overweging, dat 
tot de elementen van het ten la-ste gelegde 
strafbare feit behoort, dat van hem bij schrif
telijke vordering van den Minister van La.nd
bouw, Nijverheid en Handel de bij dagvaarding 
bedoelde opgave was ver\a.ngd; 

dat echter het bewijs van dit element niet is 
geleverd door de verklaring van den getuige 
Faa-ssen : ,,dat bij optrad ingevolge zulk een 
schriftelijke vordering", en evenmin door pro
duct 4 - een in bet geding aanwezig ingevuld 
en door den hetrokken graancontroleur en ien 
gerequireerde onderteekend vorderingsformu
lier - waarin ontbreekt de onderteekeningdoor 
meergenoemden Minister ; 

dat blijkens de toelichting van het middel 
de requirant deze overweging bestrijdt op 
grond, dat het bewijs ten deze zou zijn geleverd 
door de genoemde getuigenverklaring en bet 
vorderingsformulier, waarvan de echtheid va.st
staat en dat aan art. 9 der Distributiewet 1916 
voldoet, daar dit eene onderteekening der vor
dering door den Minister niet als eisch stelt ; 

dat echter de vrijspraak berust op de om
standigheid, dat een der elementen van bet 
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ten la te gelegde misdrijf niet als bewezen is 
aangenomen, en zij derhalve eene op feitelijke 
gronden steunende, zuivere vrijspraak is, waar
t egen ingevolge art. 347 S,. het beroep in cas
satie niet openstaat ; 

Verklaart den req uirant niet-ontvankelijk 
in het door hem ingestelde beroep. 

Gewezen in overeenstemming met de cone!. 
.;\dv.-Gen. Mr. Ledeboer. (N. J.) 

20 Januari 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De Veiligheidswet legt de aansprakelijk
heid, welke het in art. 7 geldt. niet op den
gcne, die krachtens dienstverhouding gezag 
uitoefent over de arbeiders, maar op hem, 
die wegens zijn feitelijke beschikking over 
de fabriek in staat en daarom geroepen is 
voor een wijze van inrichting, die voldoet 
aan de eischen van veiligheid en hygiene, 
zorg te dragen. 

Art. 2:l9 Veiligbeidsbesluit 1916 geeft 
een algemeen geldend voorschrift, welks toe
passelij kheid niet afhankelijk is ge teld van 
de vraag, of de arbeiders gedurende de rust
en schafttijden al dan niet in de fabriek ver
blijven en of ,.ij al dan niet Yan de waech
gelegenheden aldaar gebruik n_iaken. 

(Veiligheidswet art. 7, Veiligheidsbeslnit 1916 
art. 239). 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en J. Kosters. 

J. Chr. G. enz., requirant van cassatie tegen 
een arrest van bet Gerechtshof te Amsterdam 
van 16 Oct. 191 , gewezen ingevolge verwijzing 
door den Hoogen Raad bij arrest van 2 April 
1918, (Kaartt"egister N. J. art. 221 Sv. no. 42a, 
zie ook art. 7 Veiligheidswet, Bes!. Strafr. 25, 
n°. 4c ; Red.), zijnde bij 's Hofs a rrest in hooger 
beroep met vernietiging van een vonnis door 
den Kantonrechter te Amsterdam op 17 April 
1917 tegen den requirant gewezen, deze schuldig 
verklaard aan: ,,1° a.ls hoofd van een werk
plaats, waar arbeiders verblijven in werk
lokalen in een diamantslijperij, waar in den 
regel wordt gewerkt met lood, ioodverbindingen 
of lood-legeeringen ; voor die arbeiders, niet 
naar eksen gesoheiden, binnenshnis gelegen 
en doelmatig ingerichte waschgelegenheden 
aanwezig hebben en we! te minste een op elke 

5 dier arbeiders. die gelijktijdig rust- en schaft
tijden hebben"; 

,,2°. de voortgezette overtrnding van : ,,als 
hoofd van een werkpla.at , waar arbeiders ver
blijven a. ls onder 10 is vermeld, niet voor elke 
wa chplaats zeep en handdoeken in voldoende 
hoeveelheid beschikbaar hebben" ; en, met 
toep. van de artt. 1, 7, 19 der Veiligheidswet, 
1 sub F, 109, 110 en 239 van het Veiligbeids
beslnit 1916, 56, 57, 62 en 23 Sr. veroordeeld 
tot twee geldboeten elk van f 20 en vervangende 
hechtenis van 5 daoen voor elke boete ; 

De Hooge Ra.ad, enz. ; 

Gehoord bet verslag van den Raadsheer 
Fentener van Vlissingen ; 

Gelet op de middelen van ea satie, door den 
req uirant voorgesteld bij memorie : 

1 °. Schel!ding a l than · verk. toep. van de 
artt. 211, 246, 256, 257, 391, 392, 393 Sv., 
1, 7, 19 der Veiligheidswet, door bewezen te 
verklaren, dat de requirant op 31 Jan. 1917 
was hoofd van eene diamantslijperij in perceel 
Albert Cuypstraat 2 te Amsterdam, welke 
alda.a.r destijds door hem zoude zijn gehouden ; 

20. Schending althans verk. toep. van de 
artt. 211, 246, 256, 25i, 391, 392, en 393 Sv., 
1, 7, 9 der Veiligheidswet, 1 sub F 110, 239 
K. B. van ·21 Aug. 1916 (S. 418) door het feit, 
da.t in de gemelde fa.briek op den gemelden tijd 
slechts 17 wa.schgelegenheden aa.nwezig waren, 
terwijl bovendien bij elke wa.schgelegenheid 
noch zeep noch handdoeken a.a.nwezig waren, 
strafbaar te verklaren ; 

0., data.an den requira.nt bij inleidende dag
va.arding was ten laste gelegd en, met zijne schuld 
da.araan, bij het bestreden arrest wettig en 
overtnigend bewezen is verkla.ard, da.t te Am
sterdam op 31 Jan. 1917 des namidda.gs te 3 
uur in de werkloka.len van een door hem, all! 
hoofd, in perceel Albert Cuypstraat 2 gehouden 
diama.ntslijperij, waa.rin placht gewerkt te 
worden a.an het verva.ardigen van geslepen 
diama.nt, met gebruikmaking van 2 stoomma
ohines, in welke lokalen in den regel werd ge
werkt met lood, lood-verbindingen en lood
legeeringen en waarin toen 250 a.rbeiders, die 
gelijktijdige rust- en schafttijden hadden, ver
bleven, in het geheel s\echts 17 waschgelegen
heden beschikbaar warcn, terwijl bovendien 
bij elke wa.schgelegenbeid noch zeep noch hand
doeken aanwezig waren; 

0., da.t bet Hof ten aanzien van deze be
wezenverklaring nog heeft overwogen : 

dat de beklaa.gde - nu requirant - wel 
heeft tegengesproken, dat hij de tijds was hoofd 
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der diamantslijperij, omdat de aldaar werk
zame personen, die zich met diamantbe
werken bezig hielden niet waren in zijn dienst ; 

dat de huurders der molens bet werk lieten 
verrichten door arbeiders in hun dienst, of ook 
we! zelf w·erkten, zoodat, nu er geenerlei ge
zagsverhouding bestond tusschen beklaagde 
en de diamantbewerkers in de slijperij, op hem 
niet rusten, de verpl ichtingen, voorgeschreven 
·krachtens de Veiligheidswet, doch dat dit ver
weer op nader in het arrest ontwikkelde gronden 
als onj uist 'is terzijde gesteld ; 

dat vervolgens bet bewezen verk laarde is 
gequalificeerd en te dier zake aan den reuqirant 
straf is opgelegd, gelijk hierboven is vermeld ; 

0 ., dat ter toelichting van het eerste middel 
van cassJJ,tie is aangevoerd, dat de verplichting 
tot nakoming der voorschriften van het Veilig
heidsbesluit 1916 niet rust op dezen requirant; 

dat hij immers niet anders doet, dan de molens 
n de hem toebehoorende diamantslijperij ver
h uren aan anderen, die daarin hetzij in persoon, 
maar dan zelfstandig, arbeiden, hetzij door 
werklieden, maar dan in hun dienst, arbeid 
doen verrichten; 

dat dus iedere verhouding van gezag tusschen 
hem, requirant, en de werklieden in zijn fabriek 
ontbreekt, en hij daarom ten onrechte is aan
gemerkt als hoofd of bestuurder dier fabriek 
in den zin van art. 7 der Veiligheidswet; 

0., dienaangaande : 
dat bet Hof als vaststaande heeft aangeno

men dat de requirant eigenaar is der diamant
slijperij, alsmede van de daarin aanwezige 
machinerien en van het hoofddrijfwerk en dit 
alles met de verlichtings- en verwarmings
installatie tegen betaling ter beschikking stelt 
van diegenen, die hij genegen is als huurders 
aan te nemen en die dikwijls slechts voor zeer 
korten tijd huurden om dan weer door andere 
huurde~·s te worden vervangen ; 

dat hij ook zorgde voor het in goeden staat 
houden der slijperij met al hetgeen er bij be
hoorde, de waschgelegenheden inbegrepen ; 

0., dat, dit a.Iles vaststaande, het Hof den 
requirant zonder schending van de in het midde1 
aangehaalde artikelen kon aanmerken als hoofd 
der diamantslijperij en als zoodanig aansprake
lijk voor de naleving van de krachtens wet en 
reglement voor de inrichting dier fabriek gel
dende voorschriften ; 

da.t da.araan niet in den weg staat de omstan
digheid, dat de werklieden, die in die fabriek 
arbeiden, dit niet doen in zijn dienst, vermits 
de wet de aansprakelijkheid welke het ten deze 
geldt, niet legt op dengene, die krachtens dienst-

verhouding gezag uitoefent over de arbeiders, 
maar op hem, die wegens zijne daadwerkelijke 
beschikking over de fabriek, in staat en daarom 
geroepen is, voor een wijze van inrichting, die 
voldoet aan de eischen van veiligheid en 
hygiene, zorg te dragen ; 

dat dus het eerste ooddel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0., dat ten aanzien van bet tweede ooddel 
is betoogd, dat de strekking van art. 239 van 
bet V.eiligheidsbesluit 1916 deze is, d,at, indien 
in een fabriek op een gegeven oogenblik voor 
een aantal arbeiders tegelijkertijd de rust- en 
schafttijd intreedt, voldoende waschbakken 
gereed staan om een ieder binnen korten tijd 
in staat te stellen zich te reinigen ; 

dat die bepaling dus ook uitgaat van de 
onderstelling, dat de arbeiders, die rust- en 
schafttijden op de fabriek doorbrengen, dat 
zij anders even goed zich thuis kunnen reinigen; 

dat in het onderhavige geval is komen vast 
te staan, da.t geen bepalingen bestaan omtrent 
gelijktijdige rust- en schafttijden en dat alleen 
de fabriek van 12 tot 2 uur gesloten is, terwijl 
in die pauze alle arbeiders de fabriek moeten 
verlaten; · 

0., dat het Hof uit de aangevoerde omsta.n
digheden, dat de fabriek van 12 tot 2 uur was 
gesloten en er alsdan geen arbeiders achter
bleven - welke omstandigheden blijkens den 
inhoud der bewijsmiddelen inderdaad in bet 
bestreden arrest als vaststaande zijn aange
nomen - kon afleiden, zonder daardoor in 
strijd te komen met de beteekenis, die in ge
zegd artikel 239 aan ,,rust- en schafttijden" 
wordt gehecht, dat voor de arbeiders die in 
de door den requirant ter beschikking gestelde 
fabriek werkten, de rust- en schafttijd vie! 
tusschen 12 en 2 uur ; 

dat het Hof, dit bewezen verklaard hebben
de, voorts terecht de aanwezigheid der wasch
bakken verplichtend heeft geoordeeld, omdat 
meergemeld art. 239 een algemeen geldend 
voorschrift geeft, welks toepasselijkheid niet 
afhankelijk is gesteld van de vraag of de ar
beiders gedurende de rust- en schafttijden a.I 
dan niet in de fabriek verblijven en of zij al 
dan niet van de waschgelegenheden aldaar 
gebruik ma.ken ; 

dat dus ook het tweede middel is onaanne
melijk, 

Verwerpt het- beroep. 
[Gewezen overeenkomstig conclusie Proc.-

Gen. Mr. Ledeboer.] (N. J.) 
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21 Jannan: 1919. BESLUIT, tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 31 
Maart 1894 (Staalsblad n°. 50) waarbij 
aan de vereeniging ,,Tot Christelijke Lief
dadigheid" te W agenborgen, gemeente 
Termimten, vergunning is verleend aldaar 
een gcsticht voor idioten op te richten. 
st. 28. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 Janua.ri 1919, 
n°. 401, afdeeling Armwezen: 

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

Hebben goedgevonden en versta.a.n : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het tweede lid van a.r t. 2 van het Ko

nin~j k besluit van 31 Ma.art 1894 (Staats
blad n°. 50), zooals dat lid wordt gelezen inge
volge Ons besluit van 8 Juni 1916 (Staatsblad 
n°. 271), wordt in de pla.ats van ,,30 Juni 
1918" gelezen ,,!10 Juni 1920" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bela.st met de uitvoering van <lit besluit, 
da.t in het Staatsblad za.l worden gepla.a.tst. 

's-Gra.venhage, den 2lsten Ja.nuari 1919. 
WILHELMINA. 

De M ini.ster van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE llEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 3 Febr. 1919.) 

24 Januari 1919. BESLUIT, tot aanvnlling en 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit 
van 13 December 1915 (Staatsblad no. 
506), houdende vaststelling van een a.lge
meenen maatregel van bestuur ter uit
voering van artikel 14 d ,an het wetboek 
van Strafrecht betreffende de voorwaar
delijke veroordeeling. (Uitvoeringsregeling 
voorwaardelijke veroordeeling). S. 29. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Justitie van den llden November 1918, 
3de Afdeeling D, n°. 627 ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
den 24sten December 1918, n°. 19); · 

Gelet op het nader tapport van Onzen 
Minister van Justitie van den 2lsten Janua.ri 
1919, 3de Afdeeling D, n°. 533 ; 

H ebben goedgevonden eh verstaan : 
den algemeenen maatregel van bestuur 

bedoeld bij artikel 14 d van hot wetboek van 
Strafrecht en vastgesteld bij Koninklijk be-

sluit van 13 December 1915 (Staatsblad n°. 506) 
aan te vullen en te wijzigen als volgt : 

Art. 1. Art ikel 12 van voormelden algemee
nen ma.atregel van bestuur wordt gelezen aldus: 

Voor .elk a.rrondissement kunnen een of 
meer bijzondere ambtenaren als bedoeld bij 
artikel 14 d tweede lid, van het wetboek van 
Strafrecht, worden aangesteld. 

Zij worden benoemd en ontsh,gen door 
Onzen Minister en dra.gen den titel van ,,a.mb
tenaa.r der reclasseering" of ,,adj unct-amb
tenaa.r der recla.sseering". 

Zij kunnen voor meer dan een arrondis
sement worden aangesteld. 

Hunne standplaats wordt door Onzen 
Minister bepa.a.ld. 

Waa.r in deze regeling gesproken wordt 
van ambtena.ren der recla.sseering worden 
da.armecie ook begrepen de adjunct-amb
tenaren der reclasseering. 

Onze Minister van J ustitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za.l worden geplaatst en waa.rva.n 
afschrift za.l worden gezonden a.an den Raad 
van State en a.an de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 24sten Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ·ustitie, HEEMSK};RK. 
( Uitgeg. 3 Febr. 1919.) 

27 Januari 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het beginsel, dat wetten en wettelijke 
voqrschriften verbindend zijn krachtens 
derzelver afkondigi ng op de bij de wet voor
geschreven wijze, geldt ook voor algemeene, 
door den rechter te handhaven verbods
bepalingen, door den Minister,. L., N. en 
H . uitgevaardigd krachtens hem daartoe 
bij de wet gegeven bevoegdheid, zoodat 
ook deze, mits steunende op de wet, door 
hun afkondiging op de bij de wet voorge
schreven wijze verbindend zijn. 

Het verbod van vervper van varkens, 
bekendgemaakt in de Stet. van 24 Mei 
1918, mist bindende kracht . Wel heeft de 
Minister van de hem bij o.e wet v. 3 Juni 
1918 S. 326 gegeven bevoegdheid 0111 een der
gelijk verbod te doen, gebruik gemaakt 
door uitvaardiging der beschikking v. 
13 Juni 1918, waarbij hij al zij,1 vorige 
vervoerverboden heeft gewijziyd en daar
mede voor de oude, ongeldige, bepalingen 
nieuwe l,eeft in de plaats gesteld, doch hij 
heeft daarbij niet den volledigen inhoud 
der aldus gewijzigde verbodsbepalingen 
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in de Stet. bekend gemaakt. Het tot 
dusver niet geldig verbod van 24 Mei 1918 
werd niet naar eisch der wet afgekon
digd door bekendmaking in de Stet. der 
later daarin aangebrachte wijzigingen, 
zoodat daaraan terecht verbindeude kracht 
is ontzegd. (Anders concl. 0. Ji.). 

(Uit- en vervoerwet art. 1). 

Voorzitter: :'.\fr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. A. J. L. Sijpels, J. A. A. Bosch, 
A. P. L. Nelissen on Jhr. L. C. J. A. van Meeu
wen. 

Do Procnreur-Generaal bij het Gerechtshof 
te Leeuwarden, req11irant van cassatie tegen 
een arrest van gemeld Oerechtshof van den 
31 October 1918, waarbij in hooger b roep is 
bevi>stigd het vonnie van de Arr. Rechtbank 
te Assen van 9 September 1918, bij hetwelk 
J. H. enz., is ontslagen van alle rechtsvervol
ging ter za,;:e van het te zijnen laste bewezen 
verklaarde. 

Oonclusie van den Advoca:i.t-Genera:i-1 Mr. 
Besier. 

Bij het vonnis, dat in hooger berocp door het 
bestreden arrest werd bevestigd, is bewezen 
verklaard, dat de beklaa.gde op 24 Juni 1916 
to Vries een levend varken heeft vervoerd, 
<loch is dit feit niet strafbaar verklaard en de 
beklaagde te dier zake van alle rechtsvervol
ging ontslagen. De Rechtbank overwoog hier
bij : dat de Beschikldng van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 :Mei 
1918 Stet. 119, houdende verbod van ver
voer van levende varkens, hij haar uitvaardi
ging geen steun vond in eenige wet, den l\'linis
ter daartoe bevoegd ver!tlarcnde ; dat we! in 
een !at.ere beschikking van die Minister van 
13 Juni 1918 Stet. 136 voorkomt, dat worden 
gewijzigd - door in den aanhef op de wet van 
3 Juni 1918 Stbl. 326 te wijzen - alle beschik
kingen van <lien Minister, waarbij het ver
voer van eenig goed wordt verboden; dat 
echter de beschikking van 13 ,Juni de 
te wijzigen bcschikkingen niet met name 
noemt, niet aangeeft in welk jaar of welke 
eeuw deze zouden zijn uitgevaardigd en aim die 
beschikkingen dagtee,rnningen laat behouden, 
vallende in een tijd, waarin dien Minister de 
bevoegdheid een vervoerverbod uit te vaar
digen nog niet door de wet was verleend ; dat 
een onwettig verbod van een :'.11inister niet 
wettig gemaakt wordt doordat hem geruimen 

tijd later, bij de wet de bevoegdheid tot ver
bieden verleend wordt. 

Bij tijdig ingediende memorie stelt de Heer 
Eischer, dat door deze beslissing de artt. 1 en 
2 der gewijzigde wet van 3 Augustus 1914, 
Stbl. 344 en de artt. 214 en 216 j 0 239 en 247 
Sv. geschonden zijn. 

Het middel komt mij gegrond voor. Dat 
de beschikking van 24 Mei 1918 destijds in de 
wet geen steun vond, is jnist verg. de arresten 
van 11 l\faart 1918 (Wbl 10221!) (N. J. 1918, 
302, Red.) en van 2i Juli 1918 (W. 10310) (N. J. 
1918, 795 R ,d.) doch de beschikking van 13 
Juni 191~ kon hier toepassing vinden. Zij 
wijzigde onder meer die van 24 Mei, al wordt 
deze daarin niet met aanhaling der dagteeke
ning en van het nummer der Staa.tscourant 
genoemd. De beschikking van 1:3 J1mi tooh, 
waarin de Minister verklaart ,,gezien" te heb
ben de wet van 3 Augnstus 1914 (StbL 344), 
gelijk deze laatstelijk werd .gewijzigd bij de wet 
van 3 Jnni 1918 (Stbl. 326), en gelet te hebben 
op al zijne beschil.kingen, waarin het vervoer 
van cenig goed goheel of gedeelt-elijk of al dan 
niet voorwaardelijk wordt verboden, en daarop 
goedvindt te bepalen, dat a.lie vorenbedoelde 
beschikkingen worden gewijzigd, heeft zeer 
duidelij1;: betrekking op a.lie vervoerverboden 
gegeven krachtens de wet van 3 Augustus 191-i 
(Stbl. 344), en hiertoo behoort de beschikking 
van 24 Mei, bij bet geven waarvan de Minister 
immers verkfa.art ,,gezien" te hebben art. 1 
der wet van 1 September 1917 (Stbl. 578), welk 
artikel weder een w:ijziging van de wet van 3 
Augustns 1914 (Stbl. 344) inhoudt. 

In hoeverre werd nu de beschikking van 2-! 
Mei op 13 Jnni gewijzigd ? Onjuist is de stel
ling der Rechtbank, dat deze wijziging alleen 
den aanhef betrof. Uit den aanhef werd weg
genomen, dat art . 8 der Distributiewet 1916 
alsmede artikel 1 van de wet van 1 September 
1017 (Stbl. 578), ,,gezien" wcrden, en hiervoor 
in de plaa.ts gesteld, dat de beschikking werd 
genomen krachtens de wet van 3 Augustus 
1914 (Stbl. 344), gel.ijk deze laatstelijk werd 
gewijzigd bij de wet van 3 Juni 1918 (Stbl. 326). 
Doch daarenboven betrof de wijziging den in
hond der beschikking, waarin het vervoerver
bod aldus zou worden gelezen : ,,Het vervoer 
van . . . . ie verbodim". In het opengelaten 
gedeelte moet voor deze beschikking natuurlijk 
worden gelezen: ,,levende var,rnns" . Derhalve 
was de strekking der beschikkipg van 13 Jnni, 
voorzoover zij die van 24 Mei wijzigde, dat de 
~'linister krachtens de wet van 3 Augustus 

I 914 (Stbl. 3-!4), zooals deze laatstel~jk was ge-
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wjjzigd bij die van 3 Jnni 1918 (Stbl. 326), 
welke den Minister tot het verbod de bevoegd
heid schonk, voortaan elk vervoer van levende 
varkens verbood. 

Dat dit verbod gegeven werd in de vorm van 
een wijziging der niet op de wet steunende be
schikking van 24 Mei, welke hare dagteekening 
behield, schijnt mij geen overwegend bezwaar. 
Ik kan de hier gevolgde wijze van wetgeven 
niet bewonderen en geef toe, dat het beter ge
weest ware, wa.nneer de ·Minister, na h.iertoe 
bij de wet de bevoegdheid gekregen te hebben, 
het verbod geheel op nieuw had vastgesteld. 
Het komt mij echter zeer formalistisch voor, 
de vaststelling van dit verbod niet in de' wijzi
gingsbeschikking van 13 Jun1 te willen Je7,en. 
Iedere wijziging toch van een wettelijk voor
schrift sin.it van zelf in, dat he t' .in nieuwe vorm 
opnieuw wordt vastgesteld. Wat ik zooeven 
de strekking <ler beschik\ing van 13 Juni noem
de, . i~ dus voor een goed verstaander daarin 
ook onder die dagteeken.ing neergelegd. 

Aan de toepass.ing van de bedoelde verbods
bepaling op het bewezen verklaarde feit stond 
dus niets in den weg en door die toepassing na 
te laten, het bewe1,ene niet strafbaar te ver
klaren en den beklaagde van alle rechtsver
volging te ontslaan Jieeft de Rechtbank de in 
het middel aangehaalde a.rtikelen l en 2 der 
Wet van 3 Augustus 1914 (Stbl. 344) en 214 
Sv. geschonden, en arti'rnl 216 van dat Wet
boet, ,erkeerd toegepast, terwijl het Hof door 
het vonnis der Rechtbank te bevest,igen artikel 
247 van dit wetboek verkeerd heeft toe
gepa.st. 

Ik concludeer dat het bestreden arrest, voor
zooveel da.arin het in eersten a.anleg gewezen 
vonnis is bevestigd, ook wa.t betreft de niet
strafbaarverklaring van het bewezene en het 
ontslag van den bekla.agde van alle rechtsver
volging te dier 1,ake, a.lsmede het bedoelde von
nis, voorzooveel deze punten betreft, zullen 
worden vernietigd en dat onder a.a.nhaling van 
de artikelen I en 2 'der Wet v1tn 3 Augustus 
1914, (Stbl. 31--1-) zooals deze laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 3 Juni 1918 (Stbl. 326) 
en der beschik.king van den ~finister van L1tnd
bouw, Nijverhei<l en Handol van 13 ,Juni 1918 
(Stet. 136) in verband met die van 24 Mei 
1918 (Stet. lHl) aan het bewezen verklaarde 
alsnog zal worden gegeven de benaming: ,,het in 
strijd mPt een verbod, als bedoeld m bet eerste 
hd sub. b. van artikel 1 der wet van 3 A.ugustus 
1914 (Sb!. 314), eenig goed vervoeren" en de 
beklaagde te dier zakc zal worden veroordeeld 
tot betaling eener geldhoete van tien gulden, 

bij gebreke van beta.ling te verv?..ngen door 
hechtenis van t,ien da.gen. 

De Hooge Raad, enz.; 

Gchoord het versla.g van den Raa.dsheer 
Nijpels; 

Gelet op het middel van cas~atie, door den 
requirant voorgestelcl bij memorie, lu.idende : 
(zie cone!. Adv. -Gen.). 

·O., da.t bij het in hooger beroep bevestigde 
vonnis der Rechtbank, overeenkomstig de 
telastelegging bij de inleidende da.gva.arding 
wett1g en overtuigend is bewezen verkla.ard, 
dat de gerequireerde op 24 Juni 1918 te Vries 
een levend varken heeft vervoerd ; 

dat de Rechtbank <lit bewezen verkla.arde 
feit niet strafba.ar heeft geacht, omdat de be
schi\king van den ·Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 24 Mei 1918 (Staats
courant 119) houdende ,orbod van vervoer 
van levende va.rkens, bij hare uitva11,rdiging 
geen steun vond in eenige wet, die den Minister 

,da.a.rtoe bevoegdheid toekende, en eene la.tere 
beschikking van <lien :Minister van 13 Juni 
1918 (Staatscourant n°. Ul6) wel a.lle heschik
kingen van <lien )iinister, wa.a.rbij het vervoer 
van eenig goed wordt verboden, wijzigt, doch 
daarbij <le te wijzigen beschikkiagen niet wor
den genoemd, noch na.der a.angewezen, terwijl 
een onwettig vcrbod van een Minister niet 
wettig gemaakt wordt, door da.t hem geruimen 
tijd la.tor bij de wet de bevoegdheid tot ver
hieden verleend wordt; 

da.t de Re0btbank voorts den gerequireerde 
te dicr zake van alle rechtsvervolging heeft 
ontslagen en deze uits praak door het Gerechts
hof bij het bestreden arrest is bevestigd ; 

0., dat tegen deze la.atste uitspraak is ge
richt het middel van ca.ssatie van den requi
rant, die ter ondersteuning da.a.rva.n aan
voert: 

dat we! de beschikking van. den Minister 
van La.ndbouw, Nijverhf;lid en H1tndel van 24 
Mei 1918 (Staatscourant n°. 119), waa.rbij het 
vervoer van levende varkens uit eenig dee! 
eener gemeente naa.r alle overige deelen des 
Rijks, hetzij in of bu.iten die gemeente gelegen, 
werd verboden, geen steun vond in eenige 
wet, doch dat, n il het in werking treden der 
wet van 3 Juni 1918 (Stbl. n°. 22n), waarbij 
de hem bij de wet van 3 Augustus 1914 (Stbl. 
n°. 344) toegekende bevoegdheid werd u.itge
broid, de genoemde :1\~n.ister eene nadere reso
lutie heeft uitgovaa.rdigd, gedagteekend 13 
Juni 1918 en opgenomen in de Ned. Staats
courant n°. 136, welke blijkons het hoofd, geldt 
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voor alle be~chikkingen, waarin de Minister 
het vervoer van eenig goecl, geheel of gedeelte
liik, of al dan niot voorwaardelij}~ had ver
boden, en die in die beschikkingen wijzigingen 
a.anbrengt, tot welke bescb.ikkingen ook be
hoort, voorzooveel het daarin gegcven vervoer
verbod betreft de onderhavige resolutie van 
den Minister van 24 MBi l 918 {Staatscourant 
n°. 119); 

dat door die }finisterieele beschikking van 
13 ,luni 1918 {Staatscouro.nt n°. 136) met 
wijziging der gemelde resolutie van 24 Mei 
van dat jaar, ecn nienw vervoerverbod van 
levende var.n:~s is geschapen, waartoe de ~i
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
up 13 Juni 1918 bevoegd was, en welke over
treding op 24 Juni 191 door den gerequireer
de dns strafbaa-r was; 

0., hieromtrent : 
dat het beginsel, dat wetten en wettelijke 

voorschrift.en verhindend zijn krachtens der
zelver afkondiging op de bij de wet voorge
schreven wijze, - welk beginsel ie uitgesproken 
ten aanzien van wettPo in de artikelen 1 en 2 
der wet hondende a_lgemeene hepalingon dor 
Wetgeving van 15 l\lei 1829 { . 28, en ten o.an
zien van a.Jgemoene maatregelen van inwendig 
bestuur in artikel 1 der wet van 26 .April 1852 
S. rl2 - ook geldt voor algemeene door den 
rechter tf' handhaven ,•orbodsbepalingen, door 
den ~inister van Landbouw, 0ijverhoid en 
Ranclc,l uitgevaardigd krachtens hem daartoe 
bij de wet gegeven bevoegdheid, zoodat ook 
doze, mits ~tennende op de wet, door hunne 
afkondiging op de bij de wet voorgeschreven 
wijze verbindend wordon; 

dat voor verbodsbepalingon steunendo op 
de wet van 3 Augustus l 914 S. 344, zooals die 
wet is gewijzigd bij de wet van 1 ~eptomber 
1917 S. 578, die afkondiging volgens art. 1, 
4°. dier wet, moet plaats hebben door be· 
kendmaking in de Nflderlandscbe Staats-
courant; . 

dat evenwcl nit de bekendmaking in de 
Nederlandscbo Staatscourant, van 24 :Mei 1918 
{n°. ll!)) van de beschikking van den :'.lfinister 
van Landhouw, Nijverheid en Handel van 24 
Mei 1918, n°. 11004, afdooling Crisisza.ken, wP,ar
bij ,,het, vervoer van levende varkens uit eenig 
dee! eener gemeente naar alle overige doelon 
des Rijks, hetzij in of buiten die gemeente ge
legen", werd verboden, niet har,;i verbindbaar
heid mag worden afgeleid, vermits de genoem
de :Minister destijds a.an geene wet de bevoegd
heid kon ontleenen om dergelijk verbod nit 
te vaardigen, zoodat die verhodsbepaling, on-

danks die afkondiging, nooit verbindende kraoht 
hooft gehad ; 

dat we! naderband, bij de wet van 3 Jnni 
1918 S. 326, met wijziging der wet v11,n 3 Augus
tus 1914 S. 344, a11.o den Minister van Land
bouw, N'ijverheid en Handel de bevoegdheid 
is toegekend om ecin dergelijk verbod te doen, 
on die ·Minister daarop van die bevoegdheid 
gebruik heeft gemaakt door bet uitvaardigen 
zijner besehikking van rn Juni 1918 n°. 27889, 
Afd. Crisiszaken, bekend gemaakt in de Ned. 
Staatscourant van dien dag n°. 136, wa'l.rvan 
de inhoud luidt : 

No. 27889, afd. Cr1siszaken, bureau A. Z. 
De Minister van Landbouw, Nijverheid en 

Handel; 
Gezien de wet van 3 Augustus 1914. {Sthl. 

n°. 344), ge!ijk ·aeze laatstelijk werd gewijzigd 
bij de wet va~ 3 Juni 1918 {Stbl. n°. 3:)6) en 
boL1dende verbod tot nit- en vervoer van som
mige artikelen ; 

Gelet op al zijne beschikking,.,n, waa.rin bet 
vervoer van eenig goed, gehael of gedeelte
lijk, of a.l clan nict voorw,iarrlelijk wordt ver
boden; 

Hoeft. l_(Oedgovonden te bop:.lcn : 
a.lie vorenbedoelde beschikkingen worden 

bij deze volgendenvijze gewijzigd: 
A. dat in den aanhd zal worden gewezen 

op ,,de wet van 3 Augustus l 914 (Staatsbl. n°. 
344), i?elijk de.w ]Mt.stelijk word gewijzigd hij 
wet van 3 Jnni 1918 (Stbl. n°. 326)", a.ls zijnde 
de wet \,.rachtens wclke de J:etre1Jencle beschi.k
king werd genoroen ; 

R. dat in nlle s11b. A bedoelde beschikkin
gen, met uitzondering van do beschikking van 
2 April 1918, afd. Crisiszaken, n°. 3000, bureau 
Vervoer, gewijzigd bij bescbikking van 22 
April 1918, afd. Cr1sisza.ken n°. 3327, bureau 
Vervoer {houdeucle voorwaardelijk verbod van 
vervoer te water van goederen a.it een der 
daarin vermelde beurskringon naar alle overige 
deelen des Rijks enz.), de redactio van het ver
bod van vervoer zelf zal worden gelczen: ,,Het 
vervoer VR.n . . . . is verboden". 

'sJ}ravenhage, 13 Juni 1918. 
Voor den Minister, 
De Secretaris-Gene.raal 
v. d. Loeff, 1°. S. G. 

dat de l\finister in deze laat.~te beschikking 
al zijne vorige beschikkingen, waarin het ver
voer van eenig goed, gcheel of gedeeltelijk, of 
al dan niet voonrnardelijk wordt verboden, 
heeft gewijzigd, en daarmedo voor de oude, on
geldige bepaliogen nieuwe heeft in de pla.ats 
gestold, zonder evenwel daarbij den volledigen 
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inhoud der aldus gewijzigde verbodsbopa.lingen 
in de Ned. Staats-courant bekend te maken; 

da.t tot die a.ldus gewijzigde beschikkingen 
behoort 's-Ministers bovenvermeld tot dusver 

· niet geldig verbod van vervoer van levende 
va.rli:ens van 24 Mei 1918 n°. 11004, welk ·ver
bod echter niet na.a.r eisch der wet afgekondigd 
enkel door: het bekend ma.ken op de boven ver
melde wijze in de Staa.tscourant der later daarin 
a.angebra.chte wijzigingen, en waaraa.n dus de 
Rechtba.nk en het Hof te recht verbindende 
kra.cht hebben ontzegd: 

dat bijgevolg het middel van cassa.tie is on• 
gegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. ,J. ) 

29 Januari 1919. BESLUIT, houdende beslissing 
dat de bepaling van art. 2, clerde lid der 
Wet van 20 April 1918 (Staatsblad n°. 256) 
toepassing moet vinden op alle ingeschre
venen van de lichting van 1919, die den 
dienst van een dienstplichtige der lichting 
1918, aan wien vrijstelling van dien dienst 
is verleend, met ingang van een nader te 
·bepalen .tijdstip in rekening willen zien ge
bracht, onverschillig of, zoo de bepaling 
niet ware uitgevaardigd, lrnn recht op 
vrijstelling wegens broederd ienst zou zijn 
ontstaan op een tijdstip, anterieur of 
posterieur aan de wet van 20 April 1918 
(Staatsb/,ad n°. 256). 

(In gelijken zin ook de Kon. Besluiten van 
27 Januari 1919, n°. 106, en 29 Januari 1919, 
n o. 68). 

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

J. G. Helt te Amsterdam tegen het besluit van 
Geel. Staten van Noordholland van 2 Oct. 1918, 
n°. 3, waarbij is vernietigd de uitspraak 
van den Milietieraad in het 1 e district van 
Noordholland tot vrij stelling van zijn zoon Leo 
Cornelis Aloysius wegens broederdienst; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Januari 1919, n°. 522; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Jan. 1919, 
n°. 855, Afd. B. B. ; 

Overwegende dat heL besluit van Ged. 
Staten is genomen uit overweging dat de Militie
raad ten tijde waarop hij uitspraak heeft te 
doen ten aanzien van aanvragen om vrijstelling 
wegens broederdienst, zal hebben na te gaan, 
of de geldende wettelijke bepalingen recht 
geven op zoodanige vrijstelling; dat indien 

1919. 

zulks het geval is de raacl voorts zal hebben nit 
te ma.ken of de redenen tot vrijstelling op 
21 Ma.art aanwezig waren ; dat, nu art. 2 der 
wet van 20 April 1918 (Staatsblad n°. 256) ten 
aanzien van de ingeschrevenen voor de lichting 
dermilitie van 1919 bepaalt, dat met betrekking 
tot vrijstelling wegens broederdienst niet in 
aanme1:king komt de dienst bij de militie van 
den dienstplichtige cler lichting 1918 wien vrij
stelling van den dienst is verleend l"!let ingang 
van een later te bepalen tijdstip, het recht op 
vrijstelling voor de betrokkenen is opgeheven ; 
clat derhalve de vraag of de betrokkenen 
krachtens de v66r het in werking treden der 
voormelde wet van 20 April 1918 (24 April 1918) 
geldende wetsbepalingen voor vrijstelling zou
den zijn in aa.nmerking gekomen, omdat de 
redenen tot het ,verleenen van vrijstelling op 
21 Maart 1918 aanwezig waren, niet ter zake 
dienende was en dus in den militieraad geen 
punt van overweging had behoeven nit te 
maken; 

dat de Militieraacl mitsdien _ de gevraagde 
vrijstelling ten onrechte heeft verleend; 

dat de appellant' in beroep aanvoert dat hjj 
vermeent dat de redenen van vrijwillig wegens 
broederdienst voor zijn zoon op 21 Maart 1918 
bestaande, geldig was en zijn zoon te recht door 
den Militicraad werd vrijgesteld ; 

0., dat de wet van den 20sten April 1918 
(Staatsblad n°. 256) bijzortdere maatregelen in
houdt met betrekking tot de. lichting der militie 
van 1919, die voor de ingeschrevenen van die 
lichting zullen gelden met . afwijking van de 
bepalingen van de Militiewet ; 

dat tot deze maatregelen krachtens art. 2, 
3e lid, der in den aanhef van dit besluit ge
noemde wet behoort dat ,,met betrekking tot 
vrijstelling wegens broederdienst niet in aan
merking komt de dienst bij de militie van den 
dienstplichtige der lichting 1918, wien vrijstel
ling van den dienst is verleend met ingang van 
een later te bepalen tijdstip". ; 

dat deze bepaling, die algemeen is, toepassing 
moet vinden op alle ingeschrevenen van de 
lichting van 1919, die den dienst van een dienst
plichtige der lichting 1918, aan wien vrijstelling 
van dien clienst i s verleend, 1net ingang van een 
nader te bepalen tijdst1p in rekening willen zien 
gebracht, onverschillig of, zoo de bepaling niet 
ware uitgeva-ardigd, hnn recht op vrijstelling 
wegens broederdienst zou zijn ontstaan op een 
t ijdstip, anterieur of posterieur aan de wet van 
20 April 1918 (Staatsblad n°. 256) ; 

dat daarom ook voor dit geval van verk,regen 
rechten geen spra.ke kan zijn, daargelaten of een 

3 
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WIJ WILHEL~UNA, ENZ. beroep daarop in het•publiekrecht in aanmer- ' 
king komt; 

Gezien de Militiewet; 
Habben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Op de voordracht van · Onzen Minister 
van Financien van den Ssten Januari 1919, 
n°. 5, K abinet; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
belast enz. (W. v. d. B. A.) 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den ' 2lsten Januari 1919, no. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 28sten Januari 

29 Jcinuari 1991. MISSIVE van den Minister 1919, n°. 58, Kabinet; 
van ~innenlandsche Zaken aan de Gede- Hebben goedgevonden en verstaan : 
puteerde Staten der provincien, betreffende A. Artikel 1 van Ons besluit van 2 Mei 
gemeentelijke opcenten op de dividend- en 1913 (Staatsblad n°. 173), laatstelijk gewijzigd 
tantieme-belasting. bij Ons besluit van 18 Januari 1917 (Staats-

Naar aanleiding van de gemeentelijke ver- blad n°. 180), te lezen als volgt : 
orden ingen op de hefting krachtens de wet van ,,Het aantal burgerambtenaren bij het 
26 Juli 1918 (Staatsb/,ad no. 502) van opcenten departement van Financien bestaat, behalve 
op de dividend- en tantieme-belasting, bij mijn den Secretaris-Generaal, uit : 
Departement ter goedkeuring ingezonden, heb 1 Thosaurier-Generaal ; 
ik overleg gepleegd met den ~1inister van Fi- 8 Administrateurs; 
nancien. 8 Referendarissen ; 

Genoemde Minister is van oordee!, dat de ver- 17 Hoofdcommiezen; 
1 

ordeningen tot heffing van gemeente-opcenten 100 Commiezen, Adjunct-commiezen en 
op de dividend- en tantieme-belasting het best klerken; 
kunnen worden geredigeerd als volgt: 1 Hoofddirecteur der directe belastingen, 

Art. J. Boven de in artikel 1 der wet van invoerrechten en accijnzen; 
26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 502) bedoelde opcen- 1 Inspecteur der directe belastingen, in-
ten worden op de hoofdsom der dividend- en voerrechten en accijnzen ; 
tantieme-belasting wegens uitdeelingen en sala - 3 Ontvangers der directe belastingen, in-
rissen over een boekjaar, dat op of na31 Decem-

1 

voerrechten en accijnzen; 
ber 1918 eindigt, .... opcenten geheven. 3 Rijksklerken <ler directe belastingen, 

De heffing geschiedt slechts voor de helft enz. I invoerrechten en accijnzen ; 
(Verder als art. 3a der wet). l Inspecteur v•an den waarborg en de be-

Art. 2. Deze verordening treedt in werking. . . lasting der gouden en zilveren werken; 
Zi.i vervalt met l Januari van het jaar, vol- 1 Hoofddirecteur van de registmtie, de 

gende op het belastingjaar der plaatselijke hypotheken en het kadaster ; 
directe belasting naar bet inkomen, waarin het 1 Directeur der registratie en domeinen ; 
percentage, dat vB-n het hoogste inkomen is ge- 3 Surnumerairs der registratie en do-
heven, minder dan 4 bedraagt. meinen ; 

Met deze zienswijze kan ik mij vereenigen. l lnspecteur van het kadaster ; 
Ik heb de eer Uw college te verzoeken te l Landmeter van het kadaster ; 

willen bevorderen voor zooveel Uwe provincie 1 Boekhouder van het kadaster ;" 
betreft , dat raadsbesluiten tot heffing van voor- B. • Artikel 11 van Ons voormeld besluit 
melde opcenten naar bovenstaande aanwijzing v;i,n 2 Mei 1913 (Staatsb/,ad no. 173) te lezen 
worden vastgesteld met invulling van het aantal als volgt : 

te heffen opcenten. ,,In de plaats van een of twee Referen-
De bereiqs ter goedkeuring ingezonden hef- darissen kunnen even zooveel Inspecteurs 

fingsbe luiten van gemeenten in Uwe provincie, der directe belastingen, invoerrechten en 
zullen Uw college na to~tsing mijnerzijds aan accijnzen en in de . plaats van een of meer 
die aanwijzing, voor zoover noodig terug- surnumerairs der registratie en domeinen 
gezonden worden. (W. v. d. B. A.) kunnen even zooveel adjunct-commiezen wor-

den gesteld, en omgekeerd." 
30 Januari 1919. BESLUIT, tot na.dere wijziging C. Te bepalen dat <lit besluit geacht za.l 

van het Koninklijk besluit van 2 Mei 1913 worden te zijn inwerking getreden den lsten 
(Staatsb/,ad no. 173), houdende vaststelling I Janua,ri 1919. · 
van bepalingen omtrent de inrichting va.n Onze Minister van Financien is belast met 
het departement van Financien. S. 30. de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
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Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de .Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. _13 Febr. 1919.) 

30 Tanuari 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Cassatie in het belang der wot van een 
beschikkingvan denKantonrechter, waarbij 
deze een door de Huurcommissie uitge
sproken ontvankelijkverklaring van een te 
laat i,;igediend verzoek had bevestigd, zulks 
op grond dat appellant zich in hooger be
roep uitsluitend mocht beklagen over den 
inlwud van de uitspraak der Huurcom
missie, doch niet over niet-inachtneming 
van een voorgeschreven termijn. 

(Huuropzeggingswet art. l.) 

Voorzitter: 

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

Raden : Mrs. B. C. J. Loder, C. 0. Segers, 
H . Hesse en H. M. A. Savelberg 

Requisitoir van den Proc.-Gen. Mr. Noyon 
tot ca.ssatie in bet belang der wet. 

Bij den Kantonrechter te Apeldoorn is be
roep ingesteld tegen eene beslissing der Huur
commissie te Apeldoorn, o.a. op grond dat de 
Huurcommissie niet kennis had mogen nemen 
van een verzoekschrift tot verlenging van 
eene huurovereenkomst omdat dit meer dan 
een week na opzegging van die overeenkomst 
zou zijn ingediend. (art. l, 2°. der Huur
opzeggingswet). 

Hieromtrent heeft de Kantonrechter beslist 
dat uit de bewoordingen van art. 81 van het 

1\iaar de bepaling van art. 1, 2°. der Huur
opzeggingswet zou geene beteekenis hebben 
indien een met overschrijding van den daarbij 
ge~telden termijn gedaan verzoek tot nietig
,,erklaring van eene huuropzegging niet geacht 
moest worden niet-ontvankelijk te zijn; in 
dien geest besliste de Hooge Raad reeds bij 
arrest van 28 Maart 191 ed. Jnr. 1918, 430, 
met betrekking tot art. 2 Huurc. wet. 

Dat nu in beroep de niet-ontvankelijkheid 
van het verzoek niet met vrucht gesteld zou 
kunnen worden volgt m.i. uit voornoemd 
art. 81 geenszins. .Dit schrijft voor dat het 
verzoekschrift de redenen vermeldt waarom 
de uitspraak der Huurcommissie den verzoeker 
onjuist voorkomt en de uit praak die de ver
zoeker in de plaats daarvan wenscht. 

Hierin ligt geene enkele beperk:ing, en een 
verzoekschrift als bet onderhavige, waarin 
o.m. betoogd wordt dat de Huurcommissie 
niet bevoegd was van het oorspronkelijke 
verzoek kennis te nemen omdat dit te laat 
was ingediend, en verzocht wordt vernietiging 
van de beslissing der Huurcommissie en af
wijking van bet oorspronkelijke verzoek vol
doet aan de eischen van genoemd artikel, en 
overschrijdt niet de daarbij gestelde grenzen. 

De Kantonrechter had dus niet mogen 
nalaten te onderzoeken en te beslissen of 
inderdaad de bovengenoemde grief toegepast 
art. 81 van bet K. B. van 26 Mei 1917 (S. 444) 
in verband met art. 1, 2<>. dor Huuropzeggings
wet, weshalve ik vorder de vernietiging in het 
belang der wet van de beslissing van den 
Kantonrechter te Apeldoorn, gegeven op 
14 December 1918 op het beroep van Gerrit 
van den Bosch tegen eene uitspraak der Huur
commissie te Apeldoorn van 12 November 
1918 . . 

De Hooge Raad, enz. ; 

K . B. van 26 Mei 1917 (S. 444) moet worden 0., dat door de Huurcommissie te Apeldoorn 
afgeleid dat in beroep uitsluitend mag worden op 12 November 1918 gunstig is beschikt op 
opgekomen tegcn den inhoud van de uitspraak een verzoek _van W. L. Buurman tot nietig
der Huurcommissie, doch geen beklag mag verklaring eener hem door G. van den Boech 
worden gedaan indien een voorgeschreven I gedane opzegging der huur van diens woning; 
termijn niet is in acht genomen. dat van den Bosoh van die uitspraak ge-

De Kantonrechter overweegt daarbij dat, komen in beroep, daartegen onder andere 
vermits de Huurcommissiewet en de Huur- heeft aangevoerd dat de Huurcommissie niet 
opzeggingswet beide haar ontstaan te danken bevoegd was van het verzoek van Buurman 
hebben aan de bijzondere tijdsomstandig- kennis te nemen, omdat bet te laat was inge
heden en eene bijzondere strekking hebben, diend; 
de bepalingen van bet W. v. Rv. daarop niet dat hieromtrent, voorzoover bier van belang, 
toepasselijk mogen worden verklaard. De door den Kantonrechter is overwogen, dat 
bedoeling van deze laatste overweging is mij uit art. 81 van bet K. B. van 26 Mei 1917 
niet duidelijk geworden. (S. 444) moet worden afgeleid, dat appellant 
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uitsluitend mag opkomen tegen den inhoud 
van de uitspraak der Huurco~issie, docb 
zich niet mag beklagen indien een voorge
schreven termijn niet is in acht genomen, 
terwijl verder de uitspraak der Huuroom
missie wordt bevestigd ; 

0 ., dat bij het middel beweerd wordt: 
Schending of verkeerde toepassing van art. 81 
van voormeld K. B. in verband met art. 1, 2°. 
der Huuropzeggingswet, en terecht; 

dat toch de beperking die de Kantonrechter 
in bedoeld art. 81 meent te kunnen lezen, 
daarin niet is te vinden ; 

dat, indien de Huurcommissie het inleidend 
verzoekschrift van Buurman als te laat in
gediend op grond van art. 1 der Huuropzeg
gingswet niet had mogen ontvangen, dan de 
uitspraak die dat verzoekschrift ontvankelijk 
acht en het daarbij gedaan verzoek toewijst, 
,,onjuist" is, terwijl art. 81 niets inhoudt waar
uit zou volgen, dat van zoodanige uitspraak 
der Huurcommiss ie de vernietiging niet ge
vraagd zou kunnen worden !)n integendeel ,,de 
uitspraak die de ,,erzoeker in de plaats daarvan 
heeft te wenschen" en mitsdien de Kanton
rechter heeft te ge-ven, is de niet-ontvankelijk
verklaring van het inleidend verzoekschrift ; 

Vernietigt in het belang der wet de aan
gevallen beslissing van den Kantonrechter 
te Apeldoorn van 14 December 1918, zonder 
dat dit arrest eenig nadeel kan toebrengen 
aa.n de recbten door partijen verkregen. (N. J.) 

31 Januar i 1919. BESLUIT, tot nadere wij
ziging en aanvulling van den algemeenen 
maatregel van bestuur bedoeld bij de 
artikelen 3 en· 21 der wet van 12 Februari 
1901 (Staatsbl.ad n° . . 64), vastgesteld bij 
het Koninklijk besluit van 15 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 209). (Betreffende de 
kinderwetgeving). S. 31. 

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

Justitie van den 7den Ja.nuari 1919, 3• Af
deeling B. n°. 635 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
Algemeenen maa.tregel van bestuur, bedoeld 
bij de artikelen 3 en 21 der Wet van 12 Februari 
1901 (Staatsblad n°. 64), vastgesteld bij Ons 
Besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad n°. 209) 
en gew\jzigd bij Onze Besluiten van 29 October 
1906 (Staatsblad n°. 274), 10 Mei 1907 (Staats
bi.ad n°. 99), 25 October 1909 (Staatsblad n°. 
344), 23 September 1910 (Staatsbl.ad n°. 291), 
28 October 1911 (Staatsblad n°. 328), 25 Sep
tember 1916 (Staatsblad n°. 456), 17 Juli 1917 

(Staatsblad n°. 489) en 22 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 431) nader te wijzigen en aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
.den 2lsten Ja.nuari 1919, n°. 30); 

Gelet op het na.der rapport van Onzen 
Minister van Justitie, van den 29sten Janua.ri 
1919, 3• Afdeeling B, n°. 677 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen a.ls volgt : 
Art. I. In den algemeenen maatregel van 

bestuur in hoofde vermeld, wordt de volgende 
aanvulling en wijziging gebra.cht. 

In artikel 100 wordt een nieuw derde lid 
ingevoegd luidende als volgt: 

,,In bijzondere gevallen is Onze -Minister 
van Justitie gema.chtigd de verpleegden sub 
a en b bedoeld, aanstonds te doen opnemen 
in een !!.nder, door hem a.an te wijzen Rijks
opvoedingsgesticht". 

H et derde lid van artikel 100 wordt vierde lid. 
Art. II. In verband met de tegenwoordige 

buitengewone omstandigheden kan door Onzen 
Minister van J ustitie, voor zoover noodig met 
a.fwijking van het bepa.alde in artikel 1 van 
voormelden algemeenen maa.tregel van be
stuur, naar gelang van behoefte de bestem
ming van Tuchtschool worden gegeven aan 
voor dit doe! te stichten of a.an te wijzen 
inrichtingen. 

Onze Minister voornoemd stelt regelen vast 
voor de verdeeling der verpleegden over deze 
tijdelijke gestichten of afdeelingen da.a.rvan ; 
hij is daa.rbij niet gebonden aan de bepa.lingen 
van de artikelen 43 en 44 van voormelden 
algemeenen maatregel van bestnur. 

Art. III. Zoolang de tegenwoordige buiten
gewone omstandigheden zullen blijken te 
besta.a.n, zal in afwijking van het bepa.alde 
in artikel 169 van voornoemden algemeenen 
maatregel van bestuur de subsidie per hoofd 
en per dag voor verpleegden onder den leeftijd 
van veertien jaar ten hoogste 7 5 cent, voor 
verpleegden boven den genoemden leeftijd, 
doch onder dien van a.chttien jaa.r ten hoogste 
90 cent en voor verpleegden, die laa.tstgemelden 
leeftijd hebben bereikt, ten hoog~te 37 cent be
dra.gen, terwijl, in afwijking van het bepa.alde 
in artikel 161 van meergenoemden algemeenen 
maatregel van bestnnr, voor verpleegden, 
wier verzorging wegens ziekelijke gesteldheid, 
het hun te verstrekken onderwijs of va.k
onderricht of a·ndere bijzondere omsta.ndig
heden, voor de vereenjging, stichting of instel
ling buitengewone kosten medebrengt, het 
bedrag der subsidie kan worden bepaald op 
ten hoogste f 1,36 per dag. De hier bedoelde 
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maxima worden geacht te zijn vastgesteld 
ingaande 1 Januari 1918. 

Dit besluit treedt in w~rking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van J ustitie 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 en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3lsten Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Jiistitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 6 Febr. 1919.) 

31 Januari 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1901 (Staatsblad n°. 204), ter uitvoering 
van de artikelen 8, 11, 13, 19 en 21 van 
de wet op de paardenfokkerij 1901, ge- . 
wijzigd bij Koninklijk besluit van 6 No
vember 1906 (Staatsblad n°. 278). S. 32. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 8 Januari 
1919, Directie van den Landbouw, n°. 17587, 
2• Afdeeling ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 14 Augustus 1901 
(Staatsblad n°. 204), ter uitvoering van de 
artikelen 8, 11, 13, 19 en 21 van de wet op de 
paardenfokkerij 1901, gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 6 November 1906 (Staatsblad 
n0. 278), te wijzigen; 

Den Raad, van State gehoord (advies van 
21 Januari 1919. n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Januari 1919, Di
rectie van den Landbouw, n°. 2221, 2° Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In artikel 8 van het Koninklijk besluit 
van 14 Augustus 1901 (Staatsblad n°. 204), ter 
uitvoering van de artikelen 8, 11, 13, 19 en 
21 van de wet op 'de paardenfokkerij 1901, 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 6 
November 1906 (Staatsblad n°. 278) : 

a. worden in het eerste lid de woorden 
,,clirecteur van 's-Rijks Veeartsenijschool" 
veranderd in ,,rector-magnificus der Veeart
senijkundige Hoogescbool" ; 

b. worden de beginwoorden van bet tweede 
lid gelezen : ,,Het nacler onderzoek g'eschiedt 
door drie door den rectormagnificus aan te wijzen 
clinische hoogleeraren aan de Veeartsenijkundige 

Hoqgeschool ; b:: afwezigheid of ontstentenis' 
van een voldoend aantal clinische hoogleeraren, 
wijst de rectormagnificus, in overleg met de 
aanwezige clinische hoogleeraren"; wordt in 
de tweede zinsnede van het tweede lid het 
woord ,,directeur" veranderd in ,,rector
magnificus", het woord ,,'s Rijks Veeartsenij
school" in ,,de Veeartsenijkundige Hoogeschool" 
en het woord ,, leeraren" in ,,hoogleeraren"; 

In het derde lid wordt het woord ,,Ieeraren'• 
veranderd in ,,boogleeraren' ; en het woord 
,,directeur" in ,,rector-magnificus". · 

2. Dit besluit treedt in werking met den 
tweeden dag ila dien der dagteekeni.ng van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift za worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenbage, den 3lsten Januari 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

(Uitge,g. 26 Febr. 1919.) 

1 Februari 1919. BESLUIT, houdende vast
stelling van heffingen in den binnenscheep· 
vaart. 8. 33. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien artikel 174, 2de lid der Grondwet; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minster van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, van Financien en van Justitie, dd. 
16 Januari 1919, .n°. 36264, afdeeling Crisis
zaken, Bureau A. Z.; 28 Januari 1919, n°. 
247, afdeeling Invoerrechten en van 30 Ja
nuari 1919, 2de afdeeling A, n°. 709 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. (1) Voor de inschrijving van een vaar• 

tuig op de beurtlijst, welke op schippers
beurzen of hulpschippersbeurzen wordt geliou
den, is een recht verschuldigd van : 

twintig cents voor een vaartuig van vijftig 
ton of minder laadvermogen ; 

veertig cents voor een vaartuig van een en 
vijftig tot en met eenhonderd ton laadver- . 
mogen; 

zeventig cents voor een vaartuig van eenhon
derd en een ton tot en met tweehonderd ton 
laadvermogen ; 

eenhonderd cents voor een vaartuig van 
tweehonderd en een tot en met vierbonderd· 
ton laadvermogen ; 

eenhonderd en vijftig cents voor een vaar-
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tuig van vierhonderd en een tot en met acht
honderd ton laadvermogen; 

tweehonderd cents voor een vaartuig van 
achthonderd en een tot en met een duizend 
tweehonderd ton laadvermogen; 

tweehonderd en vijftig cents voor een vaar
tuig van meer dan een duizend tweehonderd 
ton laadvermogen. 

((2) 4.Is laadvermogen van het in te schrijven 
vaartuig wordt aangemerkt het laadvermogen 
volgens zijn meetbrief ; die meetbrief moet 
bij de inschrijving door den schipper worden 
getoond. 

2. Terzake ieder vervoer van goederen te 
water in de binnenschipperij in een vaartuig, 
dat over een schippersbeurs of hulpschippers
beurs is bevracht, is door den schipper boven
dien een recht verschuldigd ten bedrage van 
een ½ pet. der bruto-vracht; voor de bereke
ning van het bedrag van dit verschuldigde 
recht wordt de bruto-vracht naar boven afge
rond tot een bedrag van twintig gulden of een 
veelvoud daarvan. 

3. (1) Voor de inschrijving van een beurt
dienst is een maandelijks of driemaandelijks te 
voldoen recht verschuldigd, waarvan het te 
betalen bedrag wordt bepaald door het aantal 
reizen in iedere richting, dat door de vaar
tuigen in dien dienst wordt afgelegd, in dier 
voege dat voor _ieder dier reizen is verschuldigd : 

indien het vaartuig een stoomboot is : 250 
cents (tweehonderd en vijftig cents); 

indien het vaartuig is een beurtlichter of 
motorboot : 200 cents (tweehonderd cents) ; 

indien het vaartuig is een zeilschip : 150 
cents (honderd en vijftig cents). 

(2) Voor de toepassing · van het eerste lid 
worden neerdere reizen per etmaal in eenzelfde 
richting als een reis beschouwd, mits voor die 
reizen slechts een vrachtlijst wordt aangehou
den. 

(3) De Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bevoegd in bijzondere omstandig
heden het bedrag van het in het lste lid be
doel,de recht te verminderen. 

4. Tegen betaling van.het, ingevolge artikel 1, 
artikel 2, en artikel 3 van dit besluit verschul
digde recht zullen zegels worden verstrekt, 

' waarvan de gezamenlijke waarde-opdruk het 
bedrag van het recht, in centen uitgedrukt, zal 
aangeven ; ten bewijze van betaling va,n dat 
recht worden deze zegels gehecht : 

voor zoover het betreft het recht, bedoeld 
in artikel l, op het uit te reiken bewijs van 
inschrijving ; 

voor zoover het betreft het recht, bedoeld 

in artikel 2, op de charterpartij of op het 
connossement ; 

voor zoover betreft het recht, bedoeld in 
artikel 3, op de vrachtlijst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsbla,d zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge• 
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den lsten Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJssELSTEIJN. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 4 Febr. 1919.) 

3 Februari 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 20 Motor- en Rijw.-regl. ; K. B. 
19Nov,19l7, S. 646: BeschikkingMinister 
v. Waterstaat30 November 1971, Stet. 282. 

Door deze Beschikking en door het Be
sluit van het Gemeentebestuur van Rotter
dam, waarbij voor die gemeente is bepaald 
dat rijwielen nietvan een lichtgevende lan
taarn behoeven voorzien te zijn onder be
paalde voorwaarden, is slechts gebruik ge
maakt van de bevoegdheid tot dispensatie. 
aan het Uitvoerend Gezag toekomend, 
doch is geenszins een verandering gebracht 
in de wettelijke regeling zelve. 

De strafbaarheid der overtreding van het 
gebod van art. 20 Reg!. wordt slechts opge
heven, indien door den dader met vrucht 
beroep kan worden gedaan zoowel op de 
opheffing als op de inachtneming zijnerzijds 
van de daarbij gestelde voorwaarden . 

(Motor- en Rijw.-Regl. artt. 16--22). 

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 Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van genoemde Rechtbank van 31 Oc
tober 1918, houdende bevestiging in hooger 
beroep van een vonnis van het Kantongerecht 
te Rotterdam van 26 Maart 1918, waarbij N. T. 
enz., ter zake van het hem telastegdegde en 
bewezeriverklaarde WjS ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 



39 3 F' E B R U A R I. HH9 

Conclu~ie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddel is voorgedragen : ,,Schen
ding door niet toepassing van de artikelen 
1, 2, 20, 22 en 29 van het Motor- en Rijwiel
reglement, verkeerde toepassing van artikel 
1 lid 2 Sr., het Koninklijk Besluit van 19 No
vember 1917 Stbl. 646 en 216 Sr". 

Bij algemeenen maatregel van bestuur -
Kon. Besluit van 19 November 1917 S. 646 -
is kraohtens art. 2 der Motor- en Rijwielwet, 
de Minister van Waterstaat gemaohtigd onder 
bepaalde, in dit geval aanwezige omstandig 

heden, onder nader te stellen voorwaarden 
tijdelijk afwijkingen toe te staan van bepalingen 
van het Motor- en Rijwielreglement. Die Mi
nister heeft diensvolgens bij zijn besluit van 
30 November 1917 Stet. 282 bepaald, dat af
wijking van art. 20 wordt toegestaan o.a. in 
die gemeenten, waarvoor dit door de best-uren 
daarvan is bepaald en heeft dan aan de vrij
stelling van de bepalingen van dat artikel 20 
voorwaarden verbonden waaraan door bestuur
ders van rijwielen moet worden voldaan. 

De gemeenteraad van Rotterdam heeft van 
de hem gegeven bevoegdheid gebruik gemaakt 
door bij besluit van 28 December 1917 te be
palen, dat tot nadere afkondiging, afwijking 
is toegestaan van art. 20 M.- en R.reglement in 
dien zin, dat een rijwiel niet behoeft voorzien 
te zijn van een lichtgevende lantaarn, mits de 
bestuurder naleve de in de ministerieele be
schikking bedoelde voorwaarden. 

Dit besluit, dat niet is afgekondigd, noch aan 
Ged. Staten •is medegedeeld, mist naar vorm 
en inhoud elke pretensie van wetgeving. Het 
is feitelijk niet anders dan een te kennen geven 
op de door den Minister aangeduide wijze, dat 
de Gemeenteraad wenscht te genieten van de 
dispensa.tie, door den Minister in uitzioht ge
steld voor de gemeenten die zich in die richting 
uitspraken. Daardoor wordt dus allerminst in 
artikel 20 M.- en R.reglemeJ1t eenige verande
ring gebraoht. 

De maohtiging bij het op artikel 2 der wet 
rustend, bovenaangehaald Koninklijk Besluit 
a.an den Minister gegeven, strekt om wanneer 
dat om bizondere redenen wensohelijk is, welke 
redenen door den wetgever niet kunnen worden 
voorzien en welke ook door plaatselijke ver
schillen, uniforme wettelijke regeling door den 
Rijkswetgever zouden uitshiiten, gelegenheid 
te geven door nadere ininisterieele regeling, 
in de verkeersbehoeften te voorzien. 

De besohikking krachtens die machtiging 

genomen, acht ik dan ook daarom een daad 
van uitvoering. In verband met die beschikking 
wordt krachtens het Koninklijk Besluit eene 
bepaling van het M.- en R.reglement, o.q. ge· 
wijzigd. Aldus voor zoover in deze zaak van 
belang artikel 20 van dat reglement en we! in 
dien zin, dat het algemeen verbod daarin neer
gelegd, nu onder bepaalde omstandigheden en 
onder bizondere voorwaarden niet behoeft te 
worden nagekomen. 

Het aanwezig zijn van die omstandigheden 
en het naleven dier voorwaarden acht ik een 
zoogenaamd fait d'exouse, de overtreding der 
voorwaarden en het voorhanden zijn van de 
bedoelde omstancl,igheden behoeft dus naar mijn 
oordeel niet in de dagvaarding te worden gesteld. 

Ik acht het middel alzoo gegrond en conclu
deer tot vernietiging van het bestreden vonnis, 
voor zoover daarbij bevestigd werd het vonnis 
van den Kantonrechter, <loch alleen voor zoo
veel het bewezen feit niet strafbaar is verklaard 
en de beklaagde is ontslagen van reohtsver
volging en dat de Hooge Raad het bewezene 
zal qualificeeren als : een rijwiel, waarmede 
tussohen een half uur na zonsondergang en 
een half uur v66r zonsopgang over een weg, 
wordt gereden, niet voorzien hebben van min
stens een lantaarn, cl,ie voorwaarts een helder 
wit licht uitstraalt, beklaagde daaraan sohuldig 
zal verklaren en met toepassing van art. 20 en 
29 aanhef Motor- en Rijwielreglement, art. 17 
Motor- en Rijwielwet, art. 23 Sr., hem zal ver
oordeelen tot eene boete van een gulden sub. 
sidiair 2 dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Fentener van Vlissingen. 

Gelet op het middel van oassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie : (zie cone!. 
Adv. -Gen.). 

0., dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding was te laste gelegd : dat hij den 
8sten Maart 1918 des namiddags te ongeveer 
8 uur te Rotterdam over den openbaren kunst
en rijweg aan den Haringvliet, Zuidzijde met 
een door hem bestuurd rijwiel heeft gereden, 
zonder dat dit rijwiel voorzien was van een lan
taarn, die vo,orwaarts een helc\er wit licht uit_ 
straalde; 

dat <lit feit bij het bevestigde vonnis rnn den 
Kantonrechter wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard, met gerequireerde's schuld daar
aaµ, doch deze, daar het bewezen verklaardc 
niet strafbaar were\ geoordeeld, is ontslagen 
van alle rechtsvervolging; 
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dat dit ontslag berust op de navolgende 
gronden: 

dat de Minister van Waterstaat, daartoe ge
machtigd bij Koninklijk Besluit van 19 Novem
ber 1917 S. 646 heeft bepaald bij beschikking 
van 30 November 1917, dat tot nadere aan
kondiging afwijking wordt toegestaan van ar
tikel 20 van het Motor- en Rijwielreglement, 
in dien zin, dat een rijwiel niet behoeft voorzien 
te zijn van een lichtgevende lantaarn, in die 
gemeenten, waarvoor dit door de besturen dier 
gemeenten is bepaald ; 

dat de Raad der gemeente Rotterdam op 
28 December 1917 heeft besloten te bepalen, 
dat tot nadere aankondiging afwijking wordt 
toegestaan van artikel 20 voormeld, in dien 
zin, ~at een rijwiel niet behoeft voorzien te 
zijn van een lantaarn, zulks uitsluitend onder 
de in de Ministerieele Beschikking vermelde 
voorwaarde, dat de bestuurders van rijwielen 
zooveel mogelijk de rechterzijde en slechts voor 
bet uitwijken bij bet inhalen van motorrijtuigen, 
rijwielen, andere rij- en voertuigen, rij- of t_rek
dieren en ander vee de linkerzijde van den 
weg houden; 

dat door een en ander de wetgeving, met 
name artikel 20 voormeld is veranderd in dien 
zin, dat thans alleen strafbaar is bet gedurende 
den daarbij bepaalden tijd rijden zonder lan
taarn, terwijl niet inachtgenomen · wordt de 
voorwaarde waaronder dit geoorloofd is ver
klaard; 

dat, waar het niet voldoen aan die voor
waarde niet is telastegelegd, te dezer zake geen 
straf kan worden opgelegd ; 

0., dat daartegen wordt opgekomen met bet 
eenig rniddel van cassatie, ter toelichting waar
van is aa'ngevoerd : 

dat de Beschikking van den Minister van 
Waterstaat en bet Besluit van den Gemeente
raad van Rotterdam geen wijziging hebben 
gebracht in de wettelijke regeling, welke is 
neergelegd in bet Motor- en Rijwielreglement, 
waartoe die gezagsorganeh ook niet bevoegd 
zouden zijn, doch als inhoudende een vergun
ning om tijde]ijk af te wijken van een wettelijke 
bepaling en de voorwaarden, waaronder die 
afwijking wordt toegestaan, alleen opleveren 
een daad van uitvoering van die wettelijke be
paling, die zelve geen verandering ondergaat; 

0., daaromtrent: 
dat artikel 20 van bet Motor- en Rijwiel

reglement bij den Algemeenen Maatregel, 
Koninklijk Besluit van 19 November 1917. S. 
646 in zoover is gewijzigd, dat waar voorheen 
artikel 20 een algemeen geldend, geen afwijking 

gedoogend voorschrift gaf omtrent het op be
paalde tijden voorzien zijn van bereden rij
wielen met een lantaarn, na inwerkingtreding 
van gezegd Koninklijk Besluit, de mogelijkheid 
werd geopend voor tijdelijke afwijking in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden, voor het geheele Rijk · 
of voor gedeelten daarvan onder nader te stellen 
voorwaarden, te verleenen door het Uitvoerend 
Gezag, uitgeoefend door den Minister van 
W aterstaat ; 

dat die Minister van de hem toegekende be-' 
voegdheid gebruik heeft gemaakt, echter niet 
voor bet geheele land, doch ten behoeve van 
de door hem aangeduide plaatsen, welke hij in 
dier voege aanwees, dat de ontheffing zou gelden 
in die gemeenten of gedeelten van gemeenten, 
dan wel op die wegen, waarvoor dit door 
de besturen dier gemeenten is bepaald ; 

dat nu, daargelaten of dit besluit is uitgegaan 
van bet daartoe door de Gemeentewet aange
wezen orgaan, bet Gemeentebestuur van Rot
terdam zoodanige bepaling gemaakt heeft voor 
het gebied dier gemeente ; 

dat door een en antler gelijk door den re
quirant tereoht is betoogd, slechts is gebruik 
gemaakt van de bevoegdheid tot dispensatie, 
sedert de wijziging bij Koninklijk Besluit van 
19 Novemper 1917 aan het Uitvoerend Gezag 
toekomend, doch geenszins een verandering 
is gebracht in de wettelijke regeling zelve ; 

dat dus ook na de beschikking van den Mi
nister van Waterstaat en na bet besluit van 
den Raad der Gemeente Rotterdam een rijwiel, 
waarmede gedurende den bij artikel 20 be
paalden tijd wordt gereden, moet voorzien zijn 
van een verliohte lantaam en overtreding van 
dit gebod in bet algemeen strafbaar blijft, 
welke strafbaarheid slechts wordt opgeheven, 
indien door den dader met vrucht beroep kan 
worden gedaan zoo op de verleende on'theffing 
a.ls op de inachtneming zijnerzijds van de bij 
die ontheffing gestelde ·voorwaarden ; 

dat dus de Kantonrechter, door bet bewezen 
verklaarde niet strafbaar te verklaren en den 
gerequireerde te dier zake te ontslaan van alle 
rechtsvervolging, de in het middel aangehaalde 
artikelen heeft geschonden, en de Reohtbank, 
door desondanks 's Kantonreohters vonnis te 
bevestigen, zioh a.an schending dierzelfde ar·
tikelen in verband met de a.rtikelen 24 7 en 256 
Sv. heeft sohuldig gemaakt ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam op 31 October 1918 in deze zaak 
gewezen, doch alleen voor zoover daarbij is 
bevestigd de beslissing des Kantonrechters, 
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dat het bewezenverklaarde niet strafbaar was 
en dat de gerequireerde te dier zake werd ont
slagen van alle rechtsvervolging ; 

Rechtdoende ten principale krachtens artikel 
105 R. 0. 

~emietigt mede op dit punt het vonnis van 
den Kantonrechter te Rotterdam van 26 Maart 
1918. 

Qualificeert het bewezen verklaarde als : 
· ,,Het niet voorzien zijn van een rijwiel, waar

mede tusschen een half uur na zonsondergang 
en een half uur v66r zonsopgang over een weg 
wordt gereden, van minstens een laritaarn, 
die voorwaarts een helder wit licht uitstraalt" ; 

Gezien de artt. 20 en 29 van het Motor- en 
Rijwielreglement, artikel 23 Sr. 

Veroordeelt den gerequireerde in een geld
boete van een gulden. 

Bepaalt., dat deze boete bij 
taling zal worden- vervangen 
voor den tijd van twee dagen. 

niet-tijdige be
door hechtenis 

(N .• I.) 

5 Februari 1919. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 21 
October 1918 (Staatsblad n°. 572), tot 
vaststelling van een Reglement voor 
distributie- en andere crisiszaken. S. 34. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 7 Januari 1919, Afdeeling A. S. 
n°. 634; 

Gelet op de wet van 26 Juli 1918 (Staa/,Sb/ad 
n°. 494), tot instelling eener bijzondere recht
spraak in distributie- en andere crisiszaken ; 

Overwegende dat het wenschelijk is wijzi
ging te brengen in Ons besluit van 21October 
1918 (Staatsblad n°. 572), tot vaststelling 
van een Reglement voor distributie- en andere 
crisiszaken ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Januari 1919 n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 28 Januari 1919, Af
deeling A. S. n°. 668; van 3 Februari 1919 
n°. 36584 Afdeeling Grisiszaken, Bureau A. Z. ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het derde lid van artikel 2 van 

Ons besluit van 21 October 1918 (Staatsblad 
n°. 572), tot vaststelling van een Regiement 
voor distributie- en andere crisiszaken, vervalt 
het woord :· ,,mannelijk" .. 

Art. II. In het eerste lid van artikel 8 van 
Ons voormeld besluit worden, onder n°. 4, de 
woorden: ,,Scheurwet 1918 (Staatsblad n°. 
503)" vervangen door: ,,Scheurwet 1918 

(Staatsblad n°. 503), de Binnenscheepvaart
wet 1918". 

Art. III. Het eerste lid van artikel 21 van 
Ons voormeld besluit wordt gelezen : 

,,Het beroep tegen besluiten, handelingen 
en weigeringen, als in artikel 8 bedoeld, wordt 
ingesteld binnen een maand na den dag, 
waarop het besluit genomen, de handeling 
verricht of de weigering uitgesproken is." 

In het tweede lid van artikel 21 van Ons · 
voormeld besluit worden de woorden: ,,veer
tien dagen" vervangen door : ,,eene maand". 

Art. IV. Het derde lid van artikel 21 van 
Ons voormeld besluit vervalt. 

In het vierde lid van artikel 21 van Ons 
voormeld besluit vervalt de tweede volzin. 

Art. V. Aan artikel 22 van Ons voormeld 
besluit wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, 
luidende: 

,,Bij de toepassing van het voorgaand 
lid van dit artikel houdt de rechter bepaal
delijk rekening met het oogenblik, waarop 
het aangevallen besluit of de aangevallen han
deling of weigering ter kennis van den klager 
is gekomen." 

Art. VI. In . het tweede lid van artikel 
28 van Ons voormeld besluit worden de woor
den : ,,door het besluit" gelezen : 

,,door het besluit, de handeling". 
Art. VII. Aan artikel 29 van Ons voor

meld besluit wordt een nieuw tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

,,Indien het lagere administratief orgaan 
niet a.ls verweerder in het geding optreedt, 
kan de rechter bevelen, dat het, a.ls ware het 
partij, za.l worden opgeroepen om op een be
paalde terechtzitting in persoon te verschijnen 
tot het geven van inlichtingen." 

Art. VIII. In het la.atste lid van artikel 
31 van Ons voormeld besluit worden de woor
den: ,,betrokken hoofd" gelezen: 

,,hoofd". 
Art. IX. In zoover betreft de besluiten, 

handelingen en . weigeringen, waarvan inge
volge het Reglement voor distributie- en 
a.ndere crisisza.ken beroep openstaat • of heeft 
opengestaan en die v66r de inwerkingtreding 
van dit wijzigingsbesluit genomen, verricht 
of uitgesproken zijn, staa.t beroep op den 
distributierechter open, gedurende eene maand 
te rekenen van den dag, waarop dit wijzigings
besluit in werking treedt. 

De artikelen III tot en met VIII van dit 
wijzigingsbesluit zijn toepasselijk in de zaken 
ten tijde van zijne inwerkingtreding aan
hangig. 
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Slotbepaling. 

Art. X. Dit besluit treedt in werking me
ingang van den tweeden dag na dien der dagt 
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staaisblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

·zal worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 5den Februarj 1919. 

WILHELMINA. 
De ,l1inister van J ustitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJsSELSTEIJN. 

(Uitgeg. 8 Febr. 1919.) 

7 Februari 1919. ARREST ,-an den Hoogen, 
Raad. 

K.rachtens art. 2 R. 0. is de Rechterlijke 
Macbt in het algemeen bevoegd kennis te 
nemen van een vordering tot terugbetaling 
van een geldsom, ook al is die vordering 
gericht tegen een publiekrechtelijk lichaam. 

Voor het, onderhavige geval - onver
schuldigd betaalde hondenbelasting te 
's Gravenhage - komt een uitzondering op 
dat beginsel in de wetgeving voor. 

Art. 265 Gemeentewet kan geen toepas
sing vinden, reeds hierom, omdat voor
melde belasting niet wordt geheven volgens . 
een overeenkomstig art. 264 opgemaakt 
kohier . " 

Evenmin staat art. 15 der wet van 22 Mei 
1843 (Staatsblad n°. 22) j0 • 260 Gemeente
_wet hier in den weg, omdat bij gemis van 
een kohier een executoirverklaring uitgeslo
ten is, zoodat van toepasselijkbeid van ge
noemd art. 15 nimmer sprake kan zijn. 

Ook art. 6 der Verordening op de invor- _ 
dering (beroep op den gemeenteraad) kan 
den Kantonrechter niet onbevoegd maken, 
omdat een gemeenteverordening geen uit
zondering op art. 2 R. 0. kan maken. 

(B, W. a.rt. 1395, R. 0. a.rt. 2, 

Gemeentewet art. 260.) 

Voorzitter : 

Jhr~ ~ir. W. H. de Savomin Lohman. 

Raden : Mrs. B. C. J. Loder, H. Hesse, 
Jhr. R. Feith en Dr. L. E. Visser. 

Vordering van den Proc. -Gen. Mr. Noyon 
tot cassatie in het belang der wet. 

Door den Hoogen Raad is bij arrest van 

\ 31 December 1915, W. 9947 (N. J. 1916, 
biz. 407. Re,d.) beslist, dat de bevoegdheid 
der rechterlijke macht tot kennisneming van 
rechtsvorderingen, beoordeeld moet worden 
naar het voorwerp van het geschil, dat is het 
recht waarin de aanlegger vraagt te worden 
beschermd, en niet naar den aard van het 
recht waarop de verweerder zijn verweer grondt. 
Deze beslissing -is toegepast op het verweer, 
houdende dat eene vordering tegen een gemeen
tebestuur ingesteld wegens storing in het bezit 
van eene sloot, welke storing haren grond vond 
in eene handeling, ter na]eving van eene bij 
artikel 179h der Gemeentewet aan het ge
meentebestuur opgelegde verplichting, niet 
behoort tot kennisneming van den Rechter, 
als opleverende eene vraag van publiek recht. 

Gelijke beslissing was reeds gege_;en bij arrest 
van 30 Juni 1911 (W. 9197) met toepassing 
op terugvordering van hetgeen ingevolge be
weerde publiekrechtelijke verplichting te veel 
was betaald aan de Rijksverzekeringsbank. 

Bij dit onderwerp komt echter ook ter sprake 
of de Rechter bevoegd is tot kennisneming van 
eene vordering indien volgens _ de wet eenige 
administratieve autoriteit geroepen is eene 
beslissende uitspraak te geven; de beantwoor
ding van deze vraag moet echter berus~n op 
de beslissing of in concreto eene uitsluitende 
opdracht aan de administratiev.e autoriteit 
is gegeven. 

Bij een hiemevens in afschrift overgelegd 
niet-appellabel vonnis heeft de Kantonrechter 
te 's Gravenhage 7<ich onbevoegd verklaard 
tot kennisneming van eene vordering tot terug
gave als onverschuldigd van het door eenen 
i ngezetene van 's Gravenhage betaalde bedrag 
van eenen aanslag in de plaatselijke belasting 
op de honden, 9p grond dat overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen die deze beslissing rege
len, het onderzoek of de eischer terecht in de 
belasting was aangeslagen aan den Rechter 
is onttrokken en gebracht tot de kennisneming 
van de administratieve macht. 

Het motie f va.n deze beslissing, en daa.r
mede de beslissing zelve, schijnt mij onjuist. 

Artikel 265 der Gemeentewet geeft beroep 
op Gedeputeerde Staten alleen van beslis
singen van den Gemeenteraa.d over belastingen 
waarvan kohieren worden opgemaakt. De be
lasting op de honden te 's Gravenhage wordt 
echter blijkens de verordening, regelende de 
invordering van die belasting, niet geheven 
volgens kohieren, door den Gemeenteraad vast
gesteld, maar de aanslag wordt gedaan volgens 
door Burgemeester en Wethouders vastgestelde 
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lijsten ; tegen een aanslag kunnen we! bezwaren 
worden ingebracht bij den Gemeenteraad, doch 
de Raad vertegenwoordigt de Gemeente te 
welker behoeve de belasting wordt geheven, is 
dus zelf belastingheffer, en het beroep is geen 
beroep op eene buiten of boven dezen staande 
autoriteit, geen beroep dat kan medebrengen 
dat de vordering tot teruggave aan de kennis
neming van den Rechter is onttrokken. 

De Kantonrechter heeft alzoo zijne algemeene 
beslissing ten onrechte toegepast· op terugvor
dering van de genoemde belasting, dientenge
-volge zich ten onrechte onbevoegd verklaard 
tot kennisneming van die terugvordering en 
daardoor geschonden of verkeerd toegepast 
artikel 2 R. 0. in verband met artikel 153 
Grondwet, artikel 265 Gemeentewet (cf. art. 
283a), en de artikelen 1 tot 5 der Verordening, 
regelende de invordering der belasting op de 
honden te 's Gravenhage van 29 Mei en 20 No
vember 1916; weshalve ik vorder de cassatie 
in het belang der wet van het vonnis van den 
Kantonrechter te 's Gravenhage op 9 Septem
ber 1918 gewezen tusschen Mr. A. A. de Vries 
en Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek in zijne 
hoedanigheid van Burgemee~ter der Gemeente 
's Gravenhage. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord den Proc.-Gen. vorderende cassatie 
in het belang der wet van een vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage d.d. 9 Sept. 
1918 tusschen Mr. A. A. de Vries, oud-admini
strateur bij het Departement van Kolonien, 
wonende te 's-Gravenhage, eischer, en Jhr. Mr. 
Dr. H. A. van Karnebeek, in zijne hoedanig
heid van· Burgemeester der Gemeente 's-Gra· 
venhage en als zoodanig die Gemeente in rechte 
vertegenwoordigende, gedaagde ; 

Gezien de stukken ; 
0., dat als middel van cassatie is voorge

steld: (zie vordering Proc.-Gen.); 
0., dat blijkens het bovengenoemde vonnis 

eischer van gedaagde heeft gevorderd f 6.-, 
welke hij aan de Gemeente 's-Gravenhage 
onverschuldigd betaald heeft, zijnde dat be
drag door die Gemeente a.ls hondenbelasting 
van hem ingevorderd, zulks hoewel hij noch 
eigenaar van een hond is, noch houder van 
een hond is in den zin der verordening tot hef
fing eener belasting op de honden te 's-Graven
hage, geen hond in bewaring of onder zijn 
toezicht heeft en niets met een hond, welken 
ook, te maken heeft en ook niet hoofd van een 
gezin is, waarin een hond gehouden wordt ; 

dat de Kantonrechter zich onbevoegd heeft 

1 verklaard van die zaak kennis te nemen, om
' dat de vorderin,g strekt van hem, Rechter, 

te verkrijgen, wat de eischer langs administra
tieven •weg niet heeft verkregen ; 

dat het toch ,,ten deze geldt een onderzoek 
naar de vraag of eischer al dan niet terecht 
is aangeslagen in een gemeentelijke belasting 
en deze vraag, overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen, die de belasting regelen, a.an het 
onderzoek van den burgerlijken Rechter is 
onttrokken en gebracht tot de kennisneming 
van de Administratieve Macht'.' ; 

0., dat art. 4 der Verordenmg, regelende 
de invorderitig der belastingen op de honden te 
's Gravenhage, bepaalt, dat die invordering 
geschiedt door of namens den Gemeenteont
vanger krachtens door B. en W. vastgestelde 
lijsten; 

0. nu betreffende het cassatiemiddel: 
dat de Rechterlijke Macht krachtens art. 2 

R. 0. in het algemeen bevoegd is kennis te 
nemen van een vordering tot terugbetaling 
van een geldsom, ook al is die vordering gericht 
tegen een publiekrechtelijk lichaam ; 

dat voor het onderhavige geval een uitzon
dering op dit beginsel in de wetgeving niet voor
komt; 

dat, met name art. 265 der Gemeentewet 
dat a.an Gedeputeerde Staten in hoogst~ 
ressort geschillen over aanslag in Gemeente
belastingen opdraagt, ten deze toepassing mist, 
reeds hierom, omdat deze belasting niet wordt 
geheven vo!gens een overeenkomstig art. 264 
der Gemeentewet opgemaakt kohier ; 

dat evenmin in den weg staat art. 15 der 
wet van 22 Mei 1845 (S. 22) juncto art. 260 
der Gemeentewet ; 

dat weliswaar ten deze een geschil bestaat 
over de wettigheid van den gedanen aanslag, 
hetwelk in geval van verzet tegen de tenuit
voerlegging van een dwangbevel, art. 15 voor
noemd aan de kennisneming der Re~hterlijk~ 
Macht onttrekt - welke onttrekking niet kan 
worden ontgaan door de belasting na beta.Jing 
a.ls onverschuldigd terug te vragen -, doch 
dat bij deze belasting van toepasselijkheid 
van art. 15 nimmer sprake kan zijn; 

dat immers krachtens art. 14 der wet van 
1845 een dwangbevel, alvorens te worden ten
uitvoergelegd, moet worden executoir ver
klaard door den Rechter van het Kanton, waar 
het kantoor gevestigd is, alwaar de belasting
schuldige t.en kohiere is gebracht, terwijl een 
zoodanige executoirverklaring ten deze bij 
gemis van een kohier uitgesloten is ; 

dat ten slotte ook niet art. 6 der Verorde-
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ning op de invordering, hetwelk den aangesla
gene beroep toestaat op den Gemeenteraad, den 
Kantonrechter onbevoegd m~akt, omdat een 
Gemeenteverordening niet bij machte is een 
uitzondering op art . 2 der Wet op de R. 0. 
in het !even te roepen ; 

dat het middel dus gegrond is ; 
Vernietigd in het belang der wet het aange

vallen vonnis, zonder dat dit arrest eenig nadeel 
kan toebrengen aan de rechten, ddor partijen 
-verkregen. (N. J .) 

10 Febmari 1919. ARREST van _den Hoogen 
Raad. 

Strekking van art. 2 der Zondagswet. 
Art. l der onderwerpelijke verordening, ver
biedende op Zondag winkels, barbiers- en 
kapperssalons voor het publiek geopend te 
houden, strijdt niet met die Wet. (Vgl. 
H. R. 15 Dec. 1913 N. J. 1914, 290, H. R. 
14 Dec. 1914 N. J. 1915, 366, H. R. 24 Juni 
1918 N. J . 1918, 807, Red.). 

De vraag of de verordening treedt in het
geen van algemeen rijksbelang is, is aan het 
oordeel van den gewonen rechter ont
trokken. 

(Zondagswet art. 2.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
A. P. L. Nelissen, J. Kosters en Jhr. P. L. van 
Meeuwen. 

S. G. enz., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank t e Zutphen van 
13 November 1918, waarbij in hooger beroep 
na gedeeltelijke vernietiging van een vonnis 
van den Kantonrechter te Groenlo van den 
20sten September 1918 requirant werd schuldig 
verklaa.rd aan : ,,het in de gemeente Aalten 
op een Zondag een winkel voor het publiek 
geopend houden", en met toepassing der artt. 
1 en 4 der Verordening op de Zondagssluiting 
in de gemeente Aalten d.d. 12 Juni 1918 en 
art. 23 Sr., werd veroordeeld tot een geldboete 
van een gulden en vervangende hechtenis van 
een dag. ' 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer Jhr. 
van Meeuwen. 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende :. 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 1 der Verordening op de Zondagssluiting 
in de gemeente Aalten, in verband met art. 2 

der Zondagswet (1 Maart 1815 Stbl. n°. 21); 
0., dat bij het bestreden vonnis het vonnis 

van den Kantonrechter waarvan hooger be
roep is bevestigd voor zoover daarqij hetgeen 
aan beklaagde bij inleidende dagvaarding is 
te laste gelegd, n.1. dat hij den 21 Juli 1918 des 
voormiddags circa 113/. uur te Aalten zijn 
winkel voor het publiek geopend heeftgehouden, 
door door zijn zoon Marcus G. aan een vrouw 
zuurtjes te laten verkoopen, is bewezen ver
klaard, <loch met vernietiging van dit vonnis 
voor zooverre het bewezen verklaarde niet 
strafbaar werd geoordeeld en beklaagde werd 
ontslagen van rechtsvervolging, dit feit is ge
qualificeerd en requirant deswege veroordeeld 
zooals hierboven is vermeld; 

0 .• dat bij de toelichting van het daartegen 
gerichte middel van cassatie in de memorie is 
betoogd dat een absoluut verbod, gelijk in 
boven bedoelde gemeenteverordening voor
komt; in strijd is met genoemde wet en dat deze 
verordening, welke enkel dient tot viering van 
den Zondag een onderwerp regelt dat reeds in 
die wet is geregeld ; 1 

0., hieromtrent: 
dat art. 2 dier wet slechts de strek.king heeft 

bepaalde daarin omschreven handelingen te 
verbieden <loch daaruit niet volgt, dat koop
lieden en winkeliers het door den lageren wet
gever te eerbiedigen recht zouden hebben op 
Zondagen en de daarin ·bedoelde ~eestdagen 
hun winkel geopend te houden op een wijze, 
waardoor dit verbod niet wordt overtreden ; 

0.," dat mitsdien art. 1 der genoemde ver
ordening luidende : ,,He~ is verboden op Zondag 
winkels, barbiers- en kapperssalons voor het 
publiek geopend te houden" niet strijdt met 
genoemde wet ; 

0., dat de vraag of bedoelde verordening 
treedt in hetgeen tengevolge van de bij die wet 
getroffen regeling van algemeen rijksbelang is, 
op grond van het 2de lid van art. 150 der Ge
meentewet aan het oordeel van den gewonen 
rechter is onttrokken ; 

0., dat m.itsdien het voorgestelde m.iddel 
niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep in cassatie 

[Gewezen overeenkomstig cone!. Adv.-Gen. 
Mr. Besier.] . (N. J .) 

12 Februari 1919. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
de gemeentebesturen betreffende uitvoe
ring der Landarbeiderswet. 

1n verband met de aa~spraak op de verkrij
ging van land- met woning in eigendom of los 
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land in pacht, welke in de Landaebeiderswet 
wordt gegeven aan den landarbeider, die aan 
de gestelde eischen voldoet, kunnen de kringen 

1 

der vereenigingen of stichtingen, bedoeld in 
artikel 6 dier wet, niet ineenloopen. In eene 
gemeente kan dus - zulks in onderscheid met 
de Woningwet - slechts eene vereeniging of 
stichting werkzaam zijn. 

Volgens artikel 6, 2de lid, der wet strekt de 
kring eener vereeniging of stichting zich uit 
overeenof meer gemeenten, d9ch niet verder dau 
het rechtsgebied van een kantongerecht. 
Zoodanig gebied is dus als uiterste grens geno
men en de vraag kan worden gesteld, hoever men 
in deze behoort te gaan om eene goede uitvoe
ring der wet zooveel mogelijk te verzekeren. 

Op den voorgrond worde gesteld, dat het be
stuur der vereeniging of stichting op de hoogte 
behoort te zijn zoowel van delandbouw- als van 
de landarbeiderstoestanden binnen den kring, 
waarover deze zich uitstrekt. Ware dit niet het 
geval, dan zouden zich bezwaren van allerlei 
aard kunnen voordoen welke behooren te worden 
vermeden zoowel in het belang der landarbeiders 
als in dat der vereeniging of stichting zelf, die 
immers ten opzichte van de vervulling van hare 
financieele verplichtingen in moeilijkheid zou 
kunnen geraken. 

Uit den aard der zaak zullen deze nadeelen 
gemakkelijker worden vermeden naarmate de 
kring eener vereeniging of stichting uitgestl'ekt 
is en b. v. b. tot het gebied van eene gemeente 
of van enkele aan elkander grenzende gemeen ten, 
,v,aar de toestanden niet sterk uit~enloopen, is 
beperkt. Maar ook wanneer de kring meer uit
gebreid is, kan eene vereeniging of stichting nut
tig werken, mits zij als het ware haar werk vol
komen beheersche. Alsdan zou tevens eene 
centrnlisatie kunnen worden verkregen, die 
anders slechts door een omweg ware te bereiken. 

Op grond van een en antler veroodoof ik mij 
u mede te deelen, dat bet in mijne bedoeling'ligt
Gedeputeerde Staten bij de toezending der stuk
ken naar aanleiding van de bepaling van artikel 
6, l ste lid, onder a, der wet, uit te noodigen het 
advies van het bestuur van iedere gemeente, 
gelegen binnen den kring eener vereeniging of 
stichting waarvan de toelating wordt verzocht, 
in te winnen over de hierboven gestelde vraag in 
verband met de daarbij gegeven toelichting. 

Ik v~rtromv dat uw bestuur, voor zoover zulks 
in zijn vermogen is, in deze krachtig zal willen 
medewerken om eene goede uitvoering der wet 
te verzekeren. 

De Min. v. Landboitw, Nijverheid en Heindel, 
H. A. VAN IJSSELSTEYN. 

13 Februari 1919. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door 
de Naamlooze Vennootschap Maatschappij 
,,Oxygenium", gevestigd te Schiedam, 
tegen het besluit van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente van 14 Mei 
1917, waarbij afwijzend werd beschikt 
op haar verzoek om de haar bij besluit 
van genoemd gemeentebestuur dd. 14 
Juni 1916 voor d"n proeftijd van een 
jaar verleende vergunning tot uitbreiding 
harer waterstof- en zuurstoffabriek in 
de panden, staande aan den Buiten
havenweg Nos. 48-50, kadastraal bekend 
gemeente Sch-iedam, Sectie L. Nos, 2220--
2221 in eene definitieve vergunning om 
te zetten, of den proeftijd met drie jaar 
te verlengen. S. 35. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Naamlooze Vennootschap ,,Oxyge
nium" te Schiedam, tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van die gemeente 
van 14 Mei 1917, waarbij is afgewezen haar 
verzoek om· de haar bij besluit van 14 Juni 
1916 door Burgemeester en Wethouders voor 
den proeftijd van een jaar verleende vergun
ning tot uitbreiding harer waterstof- en zuur
stoffabriek in de panden, staande aan den 
Buitenhavenweg Nos. 48- 50, kadastraal be
kend gemeente Schied.am, ·Sectie L, Nos. 
2220--2221, in eene definitieve vergunning 
om te zetten, of den proeftijd met drie jaar 
te verlengen ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord (adviezen van 
27 December 1917 n°. 325 en van 27 Ma.art 
1918 n°. 325/15); 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 
Februari 1918, n°. 99H. afdeeling Arbeid, en 
van 6 Februari 1919, n°. 42a, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Schiedmn bij besluit . van 14 Juni 
1916 aan de Naamlooze Vennootschap ,,Oxyge
nium" aldaar voor een proeftijd van een jaar 
en onder een aantal voorwaarden vergunning 
hebben verleend tot het uitbreiden van hare 
waterstof- en zuurstoffabriek aan den Buiten
havenweg te Schiedam met een luchtzuur
stofinstallatie en eene inrichting tot het com
primeeren van zuurstof en waterstof ; 

dat de genoemde Naamlooze Vennootschap 
zich in Maart 1917 opnieuw tot Burgemeester 
en Wethouders heeft gewend, thans met bet 
verzoek om de vergunning van 14 Juni 1916 in 
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eene definitieve om te zetten of anders den 
proeftijd te verlengen met 3 jaar ; 

dat Burgemeester en Wethouders op 14 
Mei d. a. v. op beide deelen van het verzoek 
afwijzend hebben beschikt, uit overweging, 
dat de fabriek een gevaar voor de omgeving 
vormt; dat zij weliswaar, voor zooveel zij 
steunt op een vroeger verleende definitieve 
vergunning, onaantastbaar is, maar dat tot 
eene uitbreiding niet behoort te worden mede
gewerkt; dat, indien dit laatste in 1916 toch 
is geschied, zulks alleen een gevolg was van 
\le op eene toezegging der Vennootschap 
steunende verwachting, dat de inrichting 
naar een antler terrein zou worden v-erplaatst ; 
dat, nu die verwachting blijkt niet in vervulling 
te zijn gegaan en in den eersten tijd niet in 
vervulling te zullen gaan, niet meer eene 
nieuwe vergunning, hetzij definitief, hetzij 
voor een proeftijd, kan worden verleend ; 

dat tegen die beschikking ,,Oxygenium" 
in beroep :is gekomen, aanvoerende dat zich 
gedurende den proeftijd geen feit heeft voor
gedaan, op grond waarvan thans de ver
gunning ZOU moeten worden geweigerd ; dat 
gevreesde bezwaren door voorwaarden kunnen 
worden ondervangen ; dat alleen bezwaren, 
de uitbreldlng der fabriek betreffende, in 
aanmerking mogen worden genomen, doch dat 
door die uitbreiding in verband met de daarbij 
toe te passen productiemethode, de kans op 
gevaar, schade of .h~der allerminst wordt 
·vergroot; 

Overwegende, .dat we! mag worden aange
nomen, dat de oorspronkelijke inrichting 
van de appellante tot bereiding van waterstof 
en zuurstof uit water, ernstig gevaar voor de 
omgeving kan OBleveren, doch dat die inrich
ting steunt op thans onaanta.stbare vergun
ningen, zoodat dit gevaar alleen nog door 
toepassing van artikel 17 der Hinderwet- op 
die inrichting kan worden weggenomen of 
getemperd, terwijl ten aanzien van de verzochte 
uitbreiding, .die hoofdzakelijk betreft eene 

van het overige dee! der inrichting afgescheiden 
iilrichting tot bereiding van zuurstof uit lucht, 
noch gedurende den proeftijd van een jaar, 
waarvoor Burgemeester en- Wethouders van 
Schiedam in 1916 de vergunning hebben ver
leend, noch van elders is gebleken, dat zij 
op zichzelf zoo gev:aarlijk is of zoozeer het 
gevaar van het geheel zal vergrooten, dat zij, 
zooals is gedaan door Burgemeester en Wet
houders van Schiedam bij hunne bestreden 
beschikking, geheel zou moeten worden ge
weigerd; 

dat de door de gehoorde deskundige ge
opperde bezwaren hoofdzakelijk de inrichting 
tot bereiding van zuurstof en waterstof nit 
water betreffen, terwijl uit de door partijen 
ingediende rapporten van deskundigen, die 
blijk geven van verschil van gevoelen aan
gaande de gevaren, verbonden a.an de inrichting 
van ,,Oxygenium" tot bereiding van znnrstof 
nit lncht, mag worden afgeleid, dat daarom
trent althans hier te lande nog geene defini
tieve ervaring is verkregen ; 

dat het derhalv~ geraden is, de vergunning 
tot nitbreiding te verleenen voor een nienwen 
proeftijd, en dat de dnur van dien proeftijd 
kan worden gesteld op drie jaar ; 

dat ter voorkoming van gevaar a.an deze 
vergunning behalve de voorwaarden, die door 
Bnrgemeester en Wethonders in hunne ver
gunning van. 1916 zijn gesteld, nog andere 
voorwaarden behooren te worden verbonden ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. met vernietiging van het bestreden 
besluit aan de Naamlooze Vennootschap 
Maatscha.ppij ,,Oxygeninm" en hare recht
verkrijgenden voor een proeftijd van drie 
jaa.r vergunning te verleenen tot het nitbreiden 
barer waterstof- en znurstoffabriek met een 
luchtznurstof-installa.tie en eene inrichting 
tot het comprimeeren van znurstof en water
stof, gedreven door 5 electromotoren van resp. 
60, 60, 100, 75 en 70 P.K., drijvende 3 lucht
compressoren, 3 zunrstof-compressoren en 1 
waterstof-compressor; een en antler overeen
komstig de aan dit beslnit gehechte beschrijving 
en teekening, (1) die bij de op 26 Ma.art 1917 
gedagteekende, tot Burgemeester en Wethon
ders va.n Schieda,n gerichte aanvrage on'l. ver
gunning tot nitbreiding waren gevoegd, voor 
zoover opvolging van de na te noemen voor
waa.rden afwijking daarvan niet noodig maa.kt ; 
en zulks onder de voorwaarden, die verbonden 
zijn geweest a.an het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Schiedam van 14 Juni 
1916, waarbij vergunning voor een proeftijd 
van een jaar werd verleend en bovendien 
onder de volgende voorwaarden : 

j. De flesschen moeten onmiddellijk na 
de vulling nit de compressorenlokalen ver
wijderd worden ; 

k. Er moeten electrische sig,iaalapparaten 
aangebra.cht zijn, die in werking treden, 
zoodra de drnk bij het vullen van flesschen 
tot 155 atmosferen stijgt ; 

(1) Deze teekening is hierna niet opgenomen. 

I 
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l. Achter elken compressor moet eene 
doelmatige gewichtsveiligheidsklep aanwezig 
zijn, bij den waterstofcompressor met een 
afvoer naar buiten ; 

m. De zuurstofcompressoren mogen slechts 
met water of glycerine of een mengsel van beide 
gesmeerd worden ;· 

n. De luchtcompressoren mogen niet ge
smeerd worden met olie van een lager ont
vlammingspunt dan 250° C. 

Met olie van een ontvlammingspunt gelegen 
tusschen 250° en 300° C. mogen de compres
soren slechts dan gesmeerd worden, indien 
bij elken druktrap de druk niet meer dan tot 
het. vier en . een half-voudige toeneemt. 

Met olie van een ontvlammingspunt van 
300° C. en hooger mogen de compressoren 
gesmeerd worden, indien bij elken druktrap 
de druk niet meer dan tot het zes-voudige 
toeneemt. 

Zoolang de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden voortduren, kan door Ons op 
verzoek van de concessionaris telkens voor den 
tijd van ten hoogste zes maanden gedeelte
lijk onthefling van deze voorwaarden worden 
verleend door toe te staan, dat, indien bij 
elken druktrap de druk niet meer dan tot .het 
zes-voudige toeneemt, olie met een ontvlam
mingspunt van 275° C. of hooger gebruikt 
wordt, mits voor elken compressietrap na 
den eersten en indien de temperatuur van 
de aangezogen lucht hooger dan 18° C. is ook 
voor den eersten compressietrap, de te com
primeeren lucht een koeler passeert, waarin 
een temperatuur, lager dan 18° C. heerscht of 
olie met een ontvlammingspunt van 250° C. 
of hooger, mits v66r elken compressietrap 
de te comprimeeren lucht een koeler passeert, 
waarin een temperatuur lager dan 3° C. heerscht. 

o. Pakkingschijven van het luchtzuurstof
apparaat, van de zuurstofleidingen en van 
den zuurstofcompressor mogen evenmin als 
stoffen, waarmede zij eventueel gedrenkt zijn, 
een lager ontvlanimingspunt hebben dan 300° C. 

p. De toestellen, in welke zuurstof wordt 
afgezonderd volgens het verdampingsproces, 
mo~ten door middel van eene vaste afscheiding 
op een afstand van rninstens 1 M. van die 
toes tell en verwij derd, van het overige gedeelte 
van het lokaal worden afgescheiden. 

Binnen die afscheiding rnag geen vuur, 
mogen geen gloeiende voorwerpen en mag 
geen .antler kunstlicht dan electrische gloei
lampen aanwezig zijn, zoolang in een dier 
toestellen eene ternperatuur ergens lager 
dan - 25° C. is. 

Bij den ingang van het afgescheiden gedeelte 
moet hiervan door een opschrift duidelijk 
blijken. 

q. De electromotoren en de electrische 
schakelapparaten moeten buiten het lokaal, 
waar .waterstof · wordt gecomprimeerd, zijn 
opgesteld. Wanneer niet tevens de riem
transmissie buiten bedoeld werklokaal is 
aangebracht, moet deze zoodanig zijn, dat 
het ontstaan van electrische vonken is uit
gesloten of moeten maatregelen zijn getroffen, 
dat eventueel optredende vonken niet tot 
ontplofling kunnen leiden. 

2°. te bepalen, dat de uitbreiding zal 
moeten zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen 6 maanden na dagteekening van dit 
besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsbla,J, zal worden ge
plaatst, met het rapport van Onzen voor
noemden Minister en aan den Raad van State 
(Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur) 
in afsch:i-ift zal worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 27 Maart 1919.) 

Vrij van zegel ingevolge 
het Koninklijk Besluit 
van -4 November 1875, 

no. 21. 

Beschrijving behoorende bij het verzoek van 
de N. V. Maatschappij ,, Oxygenium", te 
Schiedam, dd. 28 Maart 1917, om vergunning 
voor het uitbreiden van eene I uchtzuurstof
fabriek, eventueel onder intrekking van de 
bij besluit van 14 Juni 1916 verleende proef
vergunning, in het perceel gelegen a.an den 
Buitenhavenweg Nos. 48-50, kadastraal 
bekend in Sectie L, Nos. 2220 en 2221. 

Belend: ten · Noorden door de gashouders 
en de werkplaatsen der N. V. Mpij . ,,Oxy
genium"; 

ten Oosten_ door de loodsen van de N. V. 
Houthandel v /h F. W. v. d. Elst & C0 • ; 

ten Zuiden door open terrein ; 
ten Westen door den Buitenhavenweg. 
In de inrichting worden 
luchtcompressoren aangedreven ten behoeve 

van het fabriceeren van luchtzuurstof in daar
toe bestemde luchtzrturstofa pparaten. 
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Tevens worden door een drijfwerk com
pressoren aangedreven voor het comprimeeren 
van zuurstof en een in een afzonderlijke ruimte 
opgestelde compressor voor het comprimeeren 
van waterstof. 

Als beweegkracht zullen worden aangewend : 
twee clra.aistroommotoren van 60 P.K. 
een draaistroommotor van 100 P.K. 
een draaistroommotor van 75 P.K. 

BESTE).IMING 

HET LOKAAL. 

a. Het fa briceeren 1
1 van luchtzuur- l 

stof. 
b. Het compri - Geen 

meeren van 

16 19.5 
16.3 4.35 
13.514.20 

zuurstof. dier-
c. Het compri- phi·- 10 

meeren van wa-
5 

terstof. gen. 
d. Het rem1gen 

van de te com
primeeren lucht. 

I 

4 8.3 

4.5 2 
I 

4.5 2 

4.5 1 

4.5 1 

Ter voorkoming van brand zal geen hout
werk (zelfs niet bemetseld of bekleed) in schoor
steenen en aan de ovens voorkomen .. 

De hooger clan 3.5 M:. gelegen werklokalen 
kunnen bij brand op de navolgende wijze 
verlaten worden. 

(Bij trappen aangeven of zij al clan niet zijn 
ingesloten door brandvrij materiaal). 

Kamen niet voor. 
Bij de inrichting behooren : 
2 mannenprivaten l buiten de werklokalen 
1 urinoir r gelegen. 
Schieclam, den 28 l\1aart 1917. 

M:aatschappij ,,Oxygenium", 
A. A. A. MEEUWESEN, Directeur. 

Behoort bij Konin.klijk Besluit . van 13 Fe
bruari 1919 (Staatsblad n°. 35). 

l\1ij bekend, 
De Min. van Landbouw, l'l"ijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJssELSTE.IJN. 

42a H. 
AFDEELING ARBEID. 

's-Gravenhage, 6 Februari 1919. 

Aan de Koningin. 
Het behl!,agde Uwer l\fajesteit bij Kabintes-

• een gelijkstroommotor van 70 P.K. 
(gekoppeld op dezelfde as a.ls een motor 

van 60 P.K.) 
drijvende 3 luchtcompressoren, 3 zuurstof

compressoren en een waterstofcompressor, 
Bovendien plegen in de inrichting 6 man

nelijke en - vrouwelijke ·personen te ver
blijven. De inrichting is · dus een fabriek of 
werkplaats in den zin der Veiligheidswet. 

+ 22,5 

Soort 

kunstlicht. 

Wijze van 

luchtverver

sching. 

I= jalouzieiin. 

- 18 4 + 1,5 Electrisch II= afneem
bare vensters. 

9 2 + 7 ,5 gloeilicht. 

I. II. 3.511,28 + 3,51 

renvooi van 31 December 1917, '-n°. 17, in 
handen van den ambtsvoorganger van den 
ondergeteekende te doen stellen het ad vies 
van den Raad van State (Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur), dd. 27 December 
1917, n°. 325, betreffende het beroep, door 
de Naamlooze Vennootschap M:aatschappij 
,,Oxygenium", te Schiedam, krachtens de 
Hinderwet ingesteld tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van die gemeente 
van 14 Mei 1917, waarbij afwijzend was beschikt 
op het verzoek dier vennootschap om de haar 
bij besluit van 14 Juni 1916 door voornoemd 
College voor den proeftijd van een jaar ver
leende vergunning tot uitbreiding harer 
waterstof- en zuurstoffabriek, in de panden, 
staande aan den Buitenhavenweg nos. 48-50, 
kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie 
L, nos. 2220-2221, om te zetten in eene 
definitieve vergunning, of den proeftijcl met 
drie jaar te verlengen. 

De Raad van State adviseerde daarbij tot 
vernietiging van het bestreden besluit van het 
gemeentebestuur van Schiedam, en tot het 
verleenen van eene nieuwe vergunning voor 
een proeftijd van 3 jaar. 
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Het daartoe strekkend, bij dat advies over
gelegde ontwerpbesluit luidt als volgt : 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Naamlooze Vennootschap ,,Oxygenium", te 
Schiedarn, tegen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente van 14 Mei 1917, 
waarbij is afgewezen haar verzoek om de haar 
bij besluit van 14 Juni 1916 door Burgemeester 
en Wetbouders voor den proeftijd van een 
jaar verleende vergunning tot uitbreiding barer 
waterstof- en zuurstoffabriek in de panden 
staande aan den Buitenhavenweg nos. 48-50, 
kad. bek. gemeente Schiedam, sectie L, nos. 
2220-2221, in eene definitieve vergunning 
om te zetten, of den proeftijd met drie jaar te 
verlengen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur gehoord, advies van 
2i December 1917, n°. 325; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel, 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houderR van Schiedarn bij besluit van 14 Juni 
1916 aan de Naamlooze Vennootschap ,,Oxyge
nium" aldaar voor een proeftijd van een jaar 
en onder een aantal voorwaarrlen vergunning 
hebben verleend tot het uitbreiden barer 
waterstof- en zuurstoffabriek aan den Buiten
havenweg te Schiedarn met een luchtzuur
stofinstallatie en eene inrichting tot het 
comprirneeren van zuurstof en waterstof ; 

dat de genoemde Naamlooze Vennootschap 
z ich in Mao.rt 1917 opnieuw tot Burgemeester 
en Wethouders heeft gewend, thans met 
het verzoek om de vergunning van 14 Juni 
1916 in eene definitieve om te zetten of 
anders den proeftijd te verlengen met 3 
jaar; 

dat Burgemeester en Wethouders op 14 
Mei d. a. v. op beide deelen van het verzoek 
a fwij zend hebben beschikt, nit overweging 
dat de fabriek een gevaar voor de orngeving 
vormt; dat zij weliswaar. voor zooveel zij 
steunt op een vroeger verleende definitieve 
vergunning, onaantastbaar is, maar dat tot 
een uitbreiding niet behoort te worden mede
gewerkt; dat, indien dit laatste in 1916 toch 
is geschied, zulks alleen een gevolg was van de 
op een toezegging der Vennootschap steunende 
verwachting, dat de inrichting naar een antler 
terrein zou worden verplaatst ; dat, nu die 
verwachting blijkt niet in vervulling te Z\jn 
gegaan en in den eersten tijd niet in vervul
ling te zullen gaan, niet meer eene nieuwe 

1919. 

vergunning, hetzij definitief, hetzij voor een 
proeftijd kan worden verleend; 

dat tegen die beschikking ,,Oxygenium" 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zich 
gedurende den proeftijd ·geen feit heeft voor
gedaan, op grond waarvan thans de ver
gunning zou moeten worden geweigerd ; dat 
gevreesde bezwaren door voorwaarden kunnen 
worden ondervangen ; dat alleen bezwaren, 
de uitbreiding der fabriek betreffende, in 
aanmerking mogen worden genomen, doch 
dat door die uitbreiding in verband met de 
daarbij toe te passen productiemethode, de 
kanR op gevaar, schade of hinder allerrninst 
wordt vergroot ; 

Overwegende, dat we! mag worden aange
nomen, dat de oorspronkelijkc inrichting 
van de appellante tot bereiding van waterstof 
en zuurstof nit water, ernstig gevaar voor de 
omgeving kan opleveren, doch dat die inrich
ting steunt op thans onaantastbare vergun
ningen, terwijl niet is gebleken dat de gevraagde 
uitbreiding, voor zoover zij betreft het drijven 
van zuurstof-compressoren en waterstof- com
pressoren door electromotoren, het gevaar 
vergrooten zal ; 

dat voor het overigc de verzochte uitbrei
ding betreft eene van het overig dee] der in
richting afgcs'cheiden inrichting tot bereiding 
van zuurstof nit lucht, waarvan hoch geduren
de den proeftijd van een jaar waarvoor Burge
meester en Wethouders van Schiedarn ln 1916 
de vergunning hebben verleend, noch van 
elders is gebleken, dat zij op zich zelf zoo ge
vaarl~jk is, of zoozeer het gevaar van het 
geheel zal vergrooten, dat zij, zooa.ls is gedaan 
door Burgemeester en W'ethouders van Schie
dam bij hunne -bestreden beschikking, geheel 
zou moeten worden geweigerd ; 

dat de door de gehoorde deskundigen ge
opperde bezwaren hoofdzakelijk de inricht-ing 
tot bereiding van zuurstof en waterstof uit 
water be-treffen, terwijl nit de door partijen 
ingediende rapporten van deskundigen, die 
blijk geven van verschil van gevoelen aan
gaande de gevaren verbonden aan de inrich
ting van ,,Oxygenium" tot bereiding van zuur
stof uit lucht, mag worden afgeleid, dat 
daaromtrent althans bier te lande nog geen 
definitieve ervaring is verkregen ; 

dat het derhalve geraden is, de vergunning 
tot uitbreiding onder dezelfde voorwaarden 
als door Burgemeester en Wethouders in hunne 
vergunning van 1916 zijn gesteld, tegen 
welke voorwaarden noch door partijen, noch 
door deskundigen bezwaren zijn iugebracht, 

4 
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te verleenen voor een nieuwen proeftijd, 
en dat de duur van <lien proeftijd kan worden 
gesteld op drie ,jaren ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1°. met vernietiging van het bestreden be
sluit aan de Naamloozc Vennootschap Maat
schappij ,,Oxygenium" en hare rechtverkrijgen
den voor een proeftijd van drie jaar vergunning 
te verleenen tot het uitbreiden barer waterstof
en zuurstoffabriek met een luchtzuurstof
installatie en eene inrichting tot bet compri
meeren van zuurstof en waterstof gedreven 
door 5 electromotoren van resp. 60, 60, 100, 
75 en 70 P.K. drijvende 3 luchtcompressoren, 
3 zuurstofcompressoren en 1 waterstof-com
pressor ; een en antler overeenkomstig de 
beschrijving en de teekening. die bij de op 
26 Maart 1917 gedagteekende tot Burgemeester 
en vVetbouders van Schiedam gerichte, aan
vrage om vergunning tot uitbreiding waren 
gevoegd ; en zulks onder de voorwaarden, 
die verbonden zijn geweest aan het besluit 
van Burgemeester en \Vetbouders van Schie 
dam van 14 Juni 1916, waarbij vergunning 
voor een proeftijd van een jaar werd verleend ; 

2°. te bepalen, dat de uitbreiding zal 
moeten zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen 6 maanden na de dagteekening van dit 
besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

Intusschen kwam het den ambtsvoorganger 
van den ondergeteekende gewenscht voor, 
alvorens Uwer Majesteit in deze van bericht 
en raad te dienen, nogmaals den Directeur
Generaal van den Arbeid - als hoedanig 
de ondergeteekende destijds fungeerde - te 
raadplegen. Zoowel deze hoofdambtenaar 
toch als de hoofdingenieur van den Provin
cia.len Waterstaat hadden in hunne na.ar 
aanleiding van dit beroep uitgebra.chte a.dviezen 
een antler sta.ndpunt ingenomen da.n de Ra.ad 
van State, a fdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Het nader rapport van den Directeur-Gene
raal van den a.rbeid van 12 Februari 1918, 
n°. 799, waa.rin hij na overweging van al het
geen ter zake dienende was, te kennen gaf 
dat hij geen termen aa.nwezig a.chtte, om va,;_ 
zijn eerst ingenomen sta.ndpunt a.f te wijken, 
werd Uwer Majesteit bij schrijven van den 
ambtsvoorganger van den ondergeteekende 

van 26 Februari 1918, n°. 99H, afdeeling 
Arbeid voorgelegd. Tevens werd Uwer ]\fa. 
jest eit ma.cbtiging gevraagd, om onder over
legging van dat rapport de overweging van 
het door de N. V. }Iaatscbappij ,, Oxygenium" 
ingestelde beroep opnieuw bij den Raad van 
State, afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
aanhangig te maken, welke machtiging Uwe 
llfajesteit bij Kabinetsbeschikking van 1 Maart 
1918 n°. 64, verleende. 

Op 27 Maart d. a. v. bracht de Afdeeling 
haar nader advies uit, hetwelk bij Kabinets
renvooi van 2 April 1918, n°. 6, aan het 
Departement van den ondergeteekende werd 
toegezonden. De Afdeeling verklaarde daar
bij geen aanleiding gevonden te hebben om 
op haar eerste advies terug te komen, en bet 
mede door haar aangeboden ontwerp-besluit 
was dan ook gelijkluidend aan het eerste, 
met deze afwijking alleen, dat, in verband 
met eene desbetreffende opmerking in het 
bovenbedoelde nader rapport van den Direc
teur-Generaal van den Arbeid, in het Uwer
Majesteit ter bekrachtiging aangeboden ge
wijzigde ontwerp-besluit de eerste twee recbts
overwegingen van bet oorspronkelijke ontwerp
besluit thans tot eene overweging vereenigd 
werden, welke aldus luidt: 

,, Overwegende, dat we! ma.g worden aange
nomen, dat de oorspronkelijke inrichting van 
de appellante tot bereiding van waterstof en 
zuurstof uit water, ernstig gevaar voor de om
geving kan opleveren, doch dat die inrichting 
steunt op thans onaantastbare vergunningen, 
zoodat dit gevaar alleen nog door toepassing 
van artikel 17 der Hinderwet op die inrichting 
kan worden weggenomen of getemperd, ter
wiJ1 ten aanzien van de verzochte uitbreiding, 
die hoofdzakelijk betreft eene van het overige 
deel der inrichting afgescheiden inrichting 
tot bereiding van zuurstof uit Iucht, noch 
gedurende den proeftijd van een jaar, waar
voor Burgemeestcr en ,vethouders van Schie
dam in 1916 de vergunning hebben ,verleend, 
noch van elders is gebleken, dat zij op zich 
zelf zoo gevaarlijk is, of zoozeer het gevaar 
van het geheel zal Yergrooten, dat zij, zooals 
is gedaan door Burgemeester en Wethouders 
Yan Schiedain bij hunne bestreden beschikking 
geheel zou moeten worden geweigerd." 

Ook dit nader advies stelde de ambtsvoor
ganger van den ondergeteekende weer in 
handen van den Directeur-Generaal van den 
Arbeid teneinde zijne beschouwingen daar
omtrent te vernemen. Deze hoofdambtenaar 
handhaafde in zijn rapport van 7 Mei 1918 



51 13-14 FEB RU AR I. 1919 

n°. 2022, zijne bij herhaling te kennen ge
geven bezwaren tegen het verleenen der 
door de :Maatschappij ,,Oxygenium" gevraagde 
vergunning, zich, als vroeger, baseerende op 
het zijns inziens vaststaande feit, dat uit
breiding van het bedrijf dier maatschappij 
vergrooting van het gevaar voor de omgeving 
met zich zou brengen. 

De ambtsvoorganger van den onderge
teekende, gesteld voor de keuze tusschen de 
afwijkende adviezen van de Afdeeling voor 
de geschillen van bestuur en den Directeur
Generaal van den Arbeid, meende geene be
slissing in dit beroep aan Uwe Majesteit te 
moeten voordragen, dan na te zijn voorge-
1 icht door personen, die bij uitstek bevoegd 
mochten heeten om de daarbij zich voor
doende kwesties te beoordeelen. De te nemen 
beslissing toch achtte hij van veel -gewicht, 
inzonderheid omda~ het hier eene inrichting 
betrof, die blijkbaar voor de omgeving groot 
gevaar kon veroorzaken. 

Dientengevolge stelde hij bij beschikking 
van 4 Juli 1918 n°. 370H, afdeeling Arbeid, 
eene commissie in, bestaande nit de heeren 
F. K . Th. van Iterson, Directeur der Staats
mijnen te Heerlen, dr. W. H. Keesom, Hoog
leeraar aan de Veeartsenijkundige Hoogeschool 
te Utrecht, C. F. Geij van Pittius, Kolonel 
der Artillerie te 's-Gravenhage en J. P. de 
Vooys, Buitengewoon Hoogleeraar aan de 
Technische Hoogeschool te Delft (aan wie 
als secretaris werd toegevoegd de heer mr. 
J. Westhoff, Hoofdcommies bij de afdeeling 
Arbeid van bet Departement van den onder
geteekende), welke commissie hem in deze 
van voorlichting moest dienen. Van een en 
antler werd Uwer Majesteit bereids bij schrijven 
van den ambtsvoorganger van den onder
geteekende va,n 9 September 1918, n°. 520H, 
afdeeling Arbeid, kennis gegeven. 

Deze Commissie bracht op 11/16/19 Sep
tember 1918 een advies uit, dat werd aange
vuld bij haar advies van 5/8/14 Januari 1919. 
Zooals Uwer Majesteit uit deze _adviezen, 
welke hierbij worden overgelegd, blijken 
moge, schaart deze cornmissie zich in het 
algemeen a.an de zijde van de afdeeling van 
den Raad van State en kan zij zich met het door 
de afdeeling bij haar nader advies van 27 
~Iaart aan Uwe Majesteit aangeboden ont
werp-besluit in hoofdzaak vereenigen. 

Intusschen acht de Commissie het ter 
voorkoming van gevaar noodig, dat aan de 
vergunning, behalve de voorwaarden, die 
door Burgemeester en Wethouders van 

Schiedam in hunne vergunning van 1916 
zijn gesteld, nog een achttal andere worden 
toegcvoegd, terwijl zij in verband hiermede 
voorstelt nog eenige redactiewijzigingen in 
het bedoelde ontwerp-besluit aan te brengen. 

Het wil den ondergeteekende voorkomen, 
dat in deze het advies der_ Commissie behoort 
g9volgd te worden. 

Mitsdien geeft hij Uwer ~'lajesteit zeer 
eerbiedig in overweging het hierbij aange
boden ontwerp-besluit te bekrachtigen, dat 
op de evengenoemde punten afwijkt van bet 
ontwerpbesluit, overgelegd bij het advies 
der Afdeeling d.d. 27 Maart 1918. 

Het zoude Uwer Majesteit kunnen behagen, 
de weder hierbijgaande stukken, tot het archief 
van den Raad van State behoorende, na ge
maakt gebruik, aan den Vice-President van 
dat College te doen toekomen. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJsSELSTEIJN. 

13 Februari 1919. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
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 De· 
cember 1881 (Staatsbla<l n°. 185). f:!. 36. 

14 Febr-uari 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van politie 
voor de Keulsche Vaart. S. 37. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Waterstaat van . 30 December 1918, _ 
n°. 283, afdeeling W~terstaat A ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op artikel 1 van het Algemeen 
reglement van politic 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 2 October 191S 
(Staatsblad n°. 556) ; 

Den Raad van Ste,te gehoord, advies van 
21 Janua.ri 1919, no. 44; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 11 Februari 1919,. 
no. 289, afdeeling Waterstaat A ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het na v olgende 

BIJZONDER reglement van politie voor de· 
Keulsche Vaart. 

Art. 1. Onder de Keulsche Vaart wordt ver-
4• 
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staan het vaarwater, loopende van ongeveer 
50 111. bewesten de spoorwegbrug aan den 
Omval bij Amsterdam, door de Weesper 
trekvaart, Weesp, de Vecht, de grachten 
buiten het westelijk gedeelte van Utrecht, 
door den Vaartschen Rijn tot aan de rivier 
de Lek te Vreesw:ijk, met dien verstande, dat 
het gedeelte Vaartschen Rijn tusschen het 
Ruis de Liesbosch en het Ruis te Wiers, het
welk gemeen ligt met het Merwedekanaal, 
gerekend wordt niet tot de K eulsche Vaart te 
behooren. Voorts behoort tot de Keulsche Vaart 
het · in de gemeente Watergraafsmeer gelegen 
,gedeelte van den Amstel tusschen de Schulp
brug over de Ringvaart van de Watergraafs
meer en de voormalige uitmonding der·Wees
:pertrekvaart a.an den Omval. 

2. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vaartuigen zijn : 

lengte .. 
breedt-e . 

52.00 M. 
7.50 ,, 

diepgang 2.10 ,, 
Voor het kanaalvak tusschen Amsterdam en 

Weesp en dat tusschen de Vechtsluis te Maars
sen en de Weerdsluis te Utrecht bedraagt 
de grootste geoorloofde diepgang der vaar
tuigen bij waterstanden, lager dan 0.40 M. 
beneden N.A.P., zooveel minder den 2.10 M. 
als de waterstand beneden den geaoemden 
stand reikt. 

Op het kanaalvak tusschen den beneden
mond van de nieuwe Vecht of Reevaart in 
de gemeente Nederhorst den Berg en de 
schutsluis te w·eesp zijn de grootste geoor
loofde afmetingen der vaartuigen : 

lengte. • . . 65. 00 111. 
breedte . . 8.00 ,, 
diepgang . 2.10 ,, 

3. Wanneer het water in' de Vecht, aan 
de sluis te Weesp, hooger staat dan 0,22 M. 
boven het herziene Amsterdamsche peil (N.A.P.) 
kan het schutten aldaar worden beperkt. Bij 
een watersta.nd hooger clan 0.40 M. boven 
N.A.P. wordt aan die sluis niet geschut. 

De schuttingen door de Weerdsluis kunnen 
gestaakt worden, wanneer het water in den 
Vaartschen Rijn hooger staat dan 0.78 M. 
boven N.A.P. en beperkt, wanneer het water 
hooger staat dan 0.58 111. boven J.A.P. 

Met de schutsluis der gemeente Utrecht 
te Vreeswijk wordt niet meer geschut, wan
neer het water in de rivier de Lek, a.an die 
sluis hooger staat dan 4.18 111. boven N.A.P 

4. Het maximum van snelheid, waarmede 
de stoomva.artuigen zich mogen bewegen, 
bedra.agt per minuut : 

voor1 stoomvaa.rtuigen van meer clan 1.50 111. 
diepgang, 130 ll'L ; 

voor stoomvaartuigen van niet meer dan 
1.50 M. diepgang, i50 M. ; 

voor stoomvaartuigen van niet meer dan 
1.25 M. diepgang, 170 M.; 

voor stoomvaartuigen van niet meer dan 
1.00 111. diepgang, 180 M. 

5. Stoomvaartuigen mogen in de bebouwde 
kommen der gemeenten met geen grootere 
snelheid varen dan 75 M. in de minuut. 

Bij bruggen met twee doorvaartopeningen 
moeten alle vaartuigen en vlotten de opening 
aan stuurboordswal doorvaren. 

6. Voor dit kanaal wordt voor bruggen 
met twee doorvaartopeningen het eerste 
lid van artikel 22 van het Algemeen Reglement 
gelezen als volgt : 

,,Telkenmale nadat twee va.artuigen aohter
een eene brugopening zijn doorgevaren. wordt 
de brug, zoo noodig, ten behoeve van de 
voetgangers en . rij- en voertuigen gesloten." 

7. De grootste geoorloofde lengte der vlot
ten bedraagt 125, de breedte 5, de diepte 
1,25 M. 

Bij vlotten, waarop eene hut voor de be
manning is geplaatst, mag het gedeelte, het
welk door die hut wordt ingenomen, eene 
breedte hebben van ten hoogste 6.50 M. 

De vlotten worden met geen grootere 
snelheid vervoerd dan van 75 M. in de minuut. 

Met afw:ijking van artikel 71 van het 
Algemeen Reglement wordt voor dit kanaa.l 
bepaald, dat elk vlot van 35 M. of miQ.dere 
lengte door ten minste twee bekwa.me ma.nnen 
moet worden bestuurd en voor elke 45 M. 
meerdere lengte of gedeelte daarvan, een mii.n 
meer ter besturing moet aa.nwezig zijn. 

8. Ligpla.a.tsen voor de vlotten zijn : 
te Vreeswijk : de oostelijke oever van het 

ka.naal ; 
onder Achttienhoven : de linker oever ; 
tusschen Nieuwersluis en Loenen : de rech

ter oever; 
te Weesp: de linker oever der Vecht en de 

noordelijke oever der Weespervaart. 
9. Het grootste a.a.ntal vaa.rtuigen, da.t 

gelijktijdig qoor eene stoomboot mag worden 
gesleept, bedraagt two.a.If. 

10. Met afwijking in zooverre van den 
derden volzin van artikel 15, eerste lid, van 
het Algemeen Reglement is het verboden de 
stoomfluit te gebruiken voor andere doel
einden dan tot het geven van de seinen, 
opgenomen in de bepalingen tot voorkoming 
van aanvaring of aandrijving op de openbare 
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wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart 
open staan. 

11. Met uitbrei'ding van artikel 78 van 
het Algemeen Reglement worclt voor dit 
kanaal bepaald, dat de, eigenaren of gebruikers 
van onmiddellijk aan het kanaal grenzende 
gronden of erven bevoegd zijn v66r hnnnen 
grond vaartnigen tijdelijk ligplaats te doen 
nemen tot laden en lossen, mit~ zij, na daartoe 
van den Mininster van Waterstaat vergun
ning te hebben verkregen, het kanaalprofiel 
zoodanig verruimen, dat de vaartuigen den 
wal tot op 1.50 M. afstand, gemeten op den 
waterspiegel, kunnen naderen. 

12. Met uitbrniding van het tweede lid 
van artikel 91 van het Algemeen Reglement 
wordt voor dit kanaal bepaald, dat het proces
verbaal omtrent aan de kanaalwerken toege
brachte schade in afschrift zal worden mede
gedeeld: 

a. wegens schade aan werken, onder 
beheer van het Departement van Oorlog, aan 
den betrokken eerstaanwezend officier der 
genie; 

b. wegens schade aan werken van bij
zondere besturen of personen, aan die besturen 
of personen. 

13. Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover 
daartegen niet bij de wet of het Algemeen 
Reglement is voorzien, gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van artikel 5, tweede 
lid; 

b.- met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 
7, tweede en laatste lid ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 10. 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reglement 
is · vervallen het reglement, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit va.n 13 Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 100) en gewijzigd en aangevuld bij de 
Koninklijke Besluiten van 12 October 1901 
(Staatsblad n°. 216) en van 3 Juni 1911 (Staats
blad n°. 141). 

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 14den Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
( Uitgeg. 5 Maa,·t 1919.) 

14 Februari 1919. BESLUIT, tot plaatsing 
in het Staatsblad van den tekst van het 
bij Koninklijk besluit van 15 Juli 1909 
(Staatsblad n°. 272) vastgestelde Bagger
reglement, zooa!~ dat laatstelijk werd 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 2 
Januari 1919 (Staatsblad n°. 1). S. 38. 

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

Waterstaat van 11 Februari 1919, n°. 287, 
afdeeling Waterstaat A ; 

Gelet op het bepaalde onder XIV v!l.n Ons 
_ besluit van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 356) 
en onder II van Ons besluit van 2 Januari 
1919 (Staatsblad no. 1); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de tekst van het bij_:~onink

lijk besluit van 15 Juli 1909 (tSaatsblad n°. 272) 
vastgestelde Baggerreglement, zooals dat re
glement luidt na de daarin bij de K oninklijke 
besluiten van 29 Juni 1912 (Staatsblad n°. 210), 
5 Mei 1914 (Staatsblad n°. 192), 14 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 356) en 2 Januari 1919 (Staats
blad n°. 1) gebrachte wijzigingen als bijlage 
van dit besluit in het Staatsblad zal worden 
opgenomen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 14den Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Waterstaat, A. A. H. W. Koma. 
(Uitgeg. 11 Maart 1919.) 

TEKST van het reglement op het ·baygeren, graven 
en visschen van voorwerpen en het werpen 
van vaste stofjen in de rivieren, kings de zee
kusten, in de Zuiderzee en in de zeegaten, 
onder beheer van het Rijk, vast,gesteld bij 
Koninklijk besluit van 15 J uli 1909 (Staats
blad n°. 272) en gewijzigd bij Koninklijke 
besluiten van 29 Juni 1912 (Staatsblad n°. 
210), 5 Mei 1914 (Staatsblad n°. 192), 
14 Juni 1918· (Staatsblad n°. 356) en 2 
J anuari 1919 (Staatsblad n°. 1). 

BAGGERREGLEMENT. 

PAR. 1. Baggeren en graven in de rivieren, 
onder beheer van het Rij k. 

Art. 1. Deze paragraaf is van toepassing op 
de volgende rivieren en op a.lie vertakkingen, 
armen, inhammen, kreken, spranken en killen, 
welke met deze rivieren in open gemeenschap 
staan: 

de Boven-Rijn, het Pannerdensch Kanaal, 
de Neder-Rijn, de Lek, de Waal, de IJssel 
met zijne uitmonding(;ln in de Zuiderzee, de 
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Boven-, de Beneden- en de Nieuwe Merwede, 
het Wantij, de Noord, het Mallegat, de Dordtsche 
K il, de Krabbe, de Maas, het Heusdensch 
Kanaal, de .Bergsche Maas, het Oude Maasje, 
de Donge beneden het scheidingspunt met den 
linker oever der 's -Grave,noersche vaart, 
de Anier, de Killen in het Bergsche Veld, 
het Hollandsch Diep boven de spoorwegbrug, 
het Scheur, de Doorgraving, de Botlek, de Oude 
Maas, de Nieuwe Maas, de Koningshaven, 
het Spui met het Beerengat, het Hartelsche 
,gat, de Hollandsche IJssel beneden de afdam
ming bij Gouda met de Sliksloot, het Zwarte. 
Water, het Zwolsche Diep en de Overijsselsche 
Vecht. 

2. 1. Het is verboden, zonder te zijn voor
zien van eene schriftelijke vergunning van 
Onzen Minister van Wate_rstaat: 

1°. te baggeren met andere werktuigen 
dan met den gewonen hand- of hijschbeugel ; 
• 2°. met baggervaartuigen of -werktuigen, 
waaronder in dit reglement mede worden ver
staan vaartuigen, dienende tot opneming van 
baggerspecie, in het vaarwater te ankeren. 

2. Bij zoodanige vergunning kan afwij
king van de artikelen 5, 6, 7 en 9 worden 
toegestaan. 

3. 1. Het is verboden, zonder tezijn voorzien 
van eene schriftelijke vergunning van Onzen 
Minister voornoemd, te baggeren of te graven : 

1°. landwaarts van eene lijn, getrokken 
op twaalf Meter rivierwaarts van en even
wijdig aan den oever ter hoogte van den middel
baren rivier- of ebbestand ; 

2°. landwaarts van: 
a. de lijn, welke de uiteinden van kribben 

en andere rivierwerken verbindt, indien 
die kribben of rivierwerken niet verder van 
elkander verwijderd zijn dan driehonderd 
Meter; 

b. de lijnen, welke · het uiteinde van eene 
krib of van eenig antler rivierwerk, niet be
hoorende tot de sub a bedoelde, verbinden met 
punten va;. den oever, gelegen driehonderd 
Meter boven en beneden de kribben of het 
werk; 

3°. binnen den afsta.nd van vijftien Meter : 
a. uit de bezinkingen en bestortingen om 

de kribben en andere rivie~werken; 
b. uit de landhoofden, jukken, pijlers, 

ijsbrekers, remmingwerken, dukdalven of 
andere vaste voorwerpen of gedeelten van 
bruggen en sluizen ; 

c. om een gezonken vaartuig ; 
4°. binnen den afstand van vijf en twintig 

Meter: 

a. uit de ankerplaatsen der brugschepen 
van schipbruggen, gierbruggen en veerponten ; 

b. uit de vaste voorwerpen of ankerplaat, 
sen van badinrichtingen ; 

c. uit gezonken of onder water gespannen 
telegraaf-, telefoon- of andere kabels, zoo
mede uit gas- of waterleidingbuizen, gerekend 
naar de lijn door de waarschuwingsborden 
aangewezen ; 

d. uit de onderduikende normaliseerings
werken of andere kunstwerken, waar deze door 
aanwijzingen op de werken of op den oever 
zijn aangeduid. 

2. Met afwijking in zooverre van artikel 
1 is punt 3, sub b, ook van toepassing ter 
plaatse van en beneden de spoorwegbrug over 
het Hollandsch Diep. 

1. Onze Minister voornoemd is bevoegd 
riviervakken aan te wijzen, waar het baggeren 
en het graven in afwijking van artikel 3 wor
den gebonden aan daarbij t e- bepalen afstanden 
van oevers of werken. 

2. Deze aan:wijzing wordt bekend gemaakt 
in de N ederlandsche Staatscourant. 

3. Het is verboden zonder te zijn voorzien 
van eene schriftelijke vergunning van Onzen 
Minister voornoemd t!3 baggeren of te graven 
in de riviervakken, aangewezen ingevoljje het 
bepaalde in het eerste lid van dit artikel. 

5. 1. H et baggeren moet regelmatig ge
schieden zonder kuilen of bulten te vormen. 

2. De overstorting en het vervoer van 
baggerspecie en alle. werkzaamheden moeten 
zoodanig geschieden, dat geen ophoogingen of 
oneffenheden op den rivierbodem ontstaan. 

3. Door het baggeren, vervoeren of lossen 
der specie mogen de scheepvaart en de jaag
dienst nimmer worden belemmerd." 

4. Het baggeren mag alleen geschieden 
tusschen zonsop- en zonsondergang, 

5. :be baggervaartuigen of -we;ktuigen 
mogen niet dwars, doch moeten in de richti.ng 
van het vaarwater liggen. 

6. Indien de vaartuigen of werktuigen 
niet huiswaarts keeren, moeten zij van een 
ha],£ ilur na zonsondergang tot een half uur 
v66r zonsopgang terzijde van het vaarwater 
worden vastgelegd. · 

7. Kan dit niet op voldoende wijze ge
schieden, dan mogen de vaartuigen of werk
tuigen niet ter plaatse overblijven. 

6. 1. Het is verboden gedurende den 
tijd, dat de visscherij met de groote· zalm
,;egen mag worden uitgeoefend, te baggeren 
of met baggervaartuigen of -werktuigen voor 
anker te liggen in een riviervak, waarin de 
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visscherij met spil en vaste ophaalplaats of 
-plaatsen wordt uitgeoefend, alsmede binnen 
den afstand van tweehonderd Meter boven 
en vijfhonderd Meter beneden dat vak. 

2. De grenzen van het vak, waarin de 
visscherij wordt uitgeoefend, zijn de lijnen 

loodrecht op de as der rivier getrokken uit 
de plaats, waar de zegen wordt uitgebracht 
(ingeschoten) en uit de benedenste ophaal- · 
plaats. 

3. Dit artikel geldt a.Ileen voor de rivier
vakken en voor den tijd, waarin de visscherij 
met de zegen werkelijk wordt uitgeoefend. 

7. 1. Het _is verboden van een half uur 
na zonsondergang tot een half uur v66r zons
opgang in de riviervakken, waarin de vis
scherij met drijfwant of vlouwen wordt uit
geoefend, in de dreven of worpen met bagger
vaartuigen of -werktuigen te liggen. 

2. Gedurende dien tijd moeten de vaar
tuigen en werktuigen zoodanig worden gelegd, 
dat geen hinder aan de visscherij wordt toe
gebracht. 

.3. Dit artikel geldt a.Ileen voor de rivier
vakken en voor den tijd, waarin de visscherij 
met drijfnetten werkelijk wordt uitgeoefend. 

8 . 1. Wanneer van _platen wordt gegraven, 
moet dat regelmatig geschieden. 

-2. De randen der putten moeten w orden 
bijgevlakt ,en hetgeen tnsschen de putten is 
blijven staan, moet geslecht en met den grond
slag gelijk gemaakt worden. 

9. Het is verboden gedurende de maan
<len Januari, Februari, November en December 
te baggeren met andere werktuigen dan met 
<len gewonen hand- of hijschbengel. 

PAR. 2. _ Baggeren en graven, visschen van 
steen, schelpen, oesters, nwsselen of nwsselzaad, 
verrichten van andere dergelijke handelingen 
en storten van vaste stofjen langs de kusten der 
zee, in de Zuiderzee en in de · zeegaten, onder 

beheer van het Rijk. 

10. Deze paragraaf is van toepassing op 
<le kusten der N oordzee, de Zuiderzee met hare 
zeeboezems, het Hollandsch Diep beneden 
de spoorwegbrug, het Haringvliet, het Goe
•·eesche Gal, het Volkeralc, de Krammer, de 
Grevelingen, het Brm,wershavensche Gat, de 
Ooster- en W esterschelde, de overige Zeeuwsche 
stroomen en alle met deze wateren in open 
gemeenschap staande vertakkingen, armen, 
inhammen, kreken, spranken en killen, voor 
zooveel deze wateren niet behooren tot die in 
artikel 1 genoemd. 

11. Het is verboden zonder te zijn voorzien 

van eene schriHelijke vergunning van Onzen 
Minister voornoemd te baggeren met andere 
werktuigen van met den gewonen hand- of 
h.ijschbeugel. 

12. 1. Het is verboden, zonder te zijn 
voorzien van eene schriftelijke vergunning 
van · Onzen Minister voornoemd : 

1°. a. binnen den afstand van vijfhonderd 
Meter, landafwaarts gemeten uit de paal 
werken, de koppen der hoofden, of waar die 
ontbreken uit den buitenteen de1· dijken, 
duinen en zeeweringen, of binnen denzelfden 
afstand der wederzijden van gezonken tele
graaf-, telefoon- of andere kabels, zoomede 
van gas- of waterleidingbuizen, te baggeren, 
te graven, te slikkeren, kornetten of rij ven' 
te steepen, steen, oesters, mosselen of mossel
zaad te visschen, te aalgeeren of vaste visch
tuigen te stellen. Onder dit verbod is niet 
begrepen het stellen van aalfuiken of van 
haringfuiken, het visschen van sclielpen met 
handbeugels of andere niet door mechanische 
kracht bewogen werktuigen, zonder dat daar
bij gebaggerd of gegraven wordt en het rapen 
van schelpdieren of mosselzaad ; 

b. vaste vischtuigen in de langs de kusten 
loopende vaarwaters te stellen ; 

2°. op de werken, onder beheer van het Rijk, 
schelpen te visschen of schelpdieren of mossel
zaad te ra pen ; 

3°. op of aan de werken, onder beheer van 
het Rijk, of in den bodem van havens, onder 
beheer van het Rijk, vaste vischtuigen te 
i,tellen. 

2. De met het beheer van zeeweringen 
belaste besturen behoeven geen vergunning, 
a.ls bedoeld in het eerste lid, om de slikken. 
platen en losse steenen, voor zooveel die met 
laagwater · droog loopen, tot herstel en ver
betering der achterliggende dijken en zee
weringen te bezigen. 

3. Voor zooveel de slikken en platen met 
laagwater droogloopen, is eveneens geen ver
gunning noodig voor het delven van slikgruppen 
tot bevordering_ van aanwas. 

13. 1. Onze Minister voornoemd is be
voegd kustvakken aan te wjjzen, waar het 
baggeren, graven en slikkeren, in afwijk;ing 
van artikel 12, 1°., a., wordt gebonden aan 
een anderen daa.rbij te bepalen afstand dan 
dien van 500 Meter landwaarts gemeten uit 
de punten, in genoemde bepaling bedoeld. 

2. Deze aanwijzing wordt bekend gemaakt 
in de Nederlandsthe Staatsc</urant. 

3. Het is verboden zonder te zijn voorzien 
van eene schriftelijke vergunning van On1.en 
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Minister voornoemd te baggeren, t~ graven 
of te slikkeren in de kustvakken, aangewezen 
i ngevolge het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel. 

14. Voor zooveel daarin niet is voorzien bij 
de Rivierenwet, is het verboden, zonder te 
zijn voorzien van eene schriftelijke vergunriing 
van Onzen Minister voornoemd, grond, bagger
specie, puin of andere zinkende stoffen te 
storten in uitwateringsgeulen, in toegangen 
tot havens en in die gedeelten van de in artikel 
10 genoemde wateren, welke tot gebruikelijke 
scheepvaartwegen behooren. 

PAR. 3. Algemeene bepalingen. 

15. Dit reglement is niet van toepassing 
op bagger• en graafwerken, tot wegneming 
van droogten uit uitwateringsgeulen en op die, 
welke van Rijkswege of ingevolge eene door 
Ons voor een werk van openbaar nut verleende 
concessie worden uitgevoerd. 

16. 1. De }loofdingenieur-Directeur van 
; den Rijkswaterstaat is bevoegd het baggeren 

of het graven, waartoe door Onzen Minister 
voornoemd vergunning is verleend, tijdelijk te 
verbieden. 

2. Het is verboden in strijd met zoodanige 
beschikking van den Hoofdingenieur-Directeur 
te handelen. 

17. De houders van eene vergunning als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder 1°., of 
a.ls bedoeld in artikel 11, zijn verplicht ter 
plaatse, waar gebaggerd wordt, de in de ver
gunningen aangeduide lijnen, landwaarts waar. 
van niet mag worden gebaggerd, door duidelijk 
zichtbare verkenmerken aan te duiden en die 
verkenmerken gedurende den tijd, dat gebag
gerd wordt, te onderhouden. 

18. 1. Aan de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 20, moet te alien tijde de vereischte hulp 
worden verstrekt, om zich te kunnen overtuigen, 
of dit reglement wordt nageleefd, en om de 
door hen noodig geachte peilingen te kunnen 
verrichten. 

2. Aan boord van ieder baggervaartuig of 
-werktuig moet een exemplaar vanditreglement 
en, waar gebaggerd wordt volgens eene ver
gunning, tevens het daarvan a.an den houder 
uitgereikte stuk of een duidelijk leesbaar en 
door den houder gewaarmerkt afschrift daar
van, aanwezig zijn, en aan de ambtenaren, 
bedoel~ in artikel 20, desgevorderd worden 
vertoond. 

19. Wordt eene vergunning tot baggeren 
opgezegd of ingetrokken, dan moet het daarvan 
a.an den houder uitgereikte stuk binnen een 

door Onzen Minister voornoemd gestelden 
termijn aan dezen worden teruggezonden. 

PAR. 4. Bepalingen tot handhaving van dit 
reglement en stra/bepalingen. 

20. 1. Tot het opmaken van proces
verbaal wegens overt-reding van dit regle· 
ment zijn bevoegd de ambtenaren van den 
Rijks- en den Provincialen Waterstaat, de 
ambtenaren van waterschappen, de ambte -
naren der Rijks- en gemeentepolitie, die van 
het loodswezen, van de ambulante recherche 
te water en die belast met het toezicht op 
domein van den Staat en op_ de visscherij. 

2. De ambtenaren, in het eerste lid bedoeld, 
zijn bevoegd tot de handelingen, in artikel 6 der 
wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) 
omschreven. 

21. De processen-verbaal wegens overtre
ding van dit reglement worden in afschrift 
medegedeeld aan den Hoofdingenieur-Directeur 
van den Rijkswaterstaat. 

22. De ambtenaren van den Rijkswaterstaat 
zijn bevoegd tot de handelingen, in ar tikel . 3 
der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 
69) omschreven. 

23. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zooveel daartegen niet bij de wet is 
voorzien, gestra.ft : 

a. met eene geldboete van ten hoogste 
honderd gulden, de overtreding van artikel 4, 
laatste lid, artikel 13, laatste lid, en artikel 14 ; 

b. met eene geldboete van ten hoogste vijf 
en zeventig gulden, de overtreding van artikel 2, 
eerste lid, sub 1 °., artikel 3, artikel 6, artikel 7, 
artikel 9, artikel 11, artikel 12 en artikel 17 . 

c. met eene geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 2, eerste lid, 
sub 2°., artikel 18 en artikel 19 ; 

d. met eene geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gulden de overtreding van artikel 5, 
artikel 8 en artikel 16, tweede lid. 

S lotbepal·ing. 
24. Dit reglement kan worden aangehaald 

onder ,den titel ,,Baggerreglement". 
Behoort bij Koni.nklijk besluit . van 14 Fe

bruari 1919 (Staalsblad n°. 38). 
Mij bekend, 

De Minister van 1Vaterstaat, A. A. H. W. Ko~-i:G. 

14 Februari 1919. BESLUIT, tot onteigening 
van perceelen in de gemeenten Enkhu.izen , 
Andijk en 1Ververshoo/, ten behoeve van 
het verhoogen en verzwaren van den 
Drechterlandschen zeedijk. ". 39 
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14 Februari 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Vervolging van een ambt. van den Burg. 
Stand krachtens art. 465 Sr. Bewijsstuk
ken, waaruit zoude volgen, dat de vrouw, 
die van Oostcnrijksche nationahteit was, 
voldeed aan de vereischten harer nationale 
wet. 

Ontslag van rechtsvervolging, op gr<ind 
dat het huwelijksverdrag van 12 Juni 1902 
niet door Oostenrijk is bekrachtigd. 

Beginsel der wederkeerigheid, waarop 
voormeld tractaat berust. Toepassing van 
dat beginsel. 

(Wet A. B. artt. 1-14, Sr. art. 465.) 

Voorzitter : 

Jhr. i\Ir. W. H. de Savomin Lohman. 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, C. 0. Segers, 
H. M. A. Sa,elberg en Jhr. Rh. Fe ith. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Mr. Tak. 

Artikel 4 van de ,,Convention pour regler 
les conflicts des lois en matiere de mariage", 
welk verdrag op 12 Juni 1902 door ons land 
met verschillende andere landen o. a . Oosten
rijk en Hongarije te 's Gravenha,ge gesloten 
werd en in gemeen overleg met de Staten-Gene
raal werd goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 
1903 (S. 231), bepaalt: ,,Les etrangers doivent, 
pour se marier, etablir q u'ils remplissent les 
conditions necessaires d'apres la loi indiquee 
par !'article l er". 

Aan den gerequireerde nu was onder meer 
bij iuleid~nde dagvaarding ten laste gelegd : 
,,dat hij, te Enschede op 19 Maart 1917, als 
am btenaar van den Burgerlijken Stand te 
Lonneker in het Huis dier gemeente heeft 
voltrokken het huwelijk van Antonio Johan 
Maria Schoonderwoe{·t en Marie Vesely, en 
daarbij heeft nagelaten zich v66r de voltrekking 
van dat huwelijk eenig bewijsstuk te laten 
geven, ten blijke dat genoemde vrouw, die van 
Oostenrijksche nationaliteit was, voldeed aan 
de vereischten harer nationale wet, welk bewijs 
artikel 4 van het op 12 Juni 1902 te 's-Graven 
hage gesloten verdrag tot regeling der wets
eonflicten met betrekking tot het huwelijk 
vordert." 

Toen nu de ,.\rrondissements-Rechtbank te 
Almelo bij vonnis van 18 December jl. dit 
feit, met uitzondering van de laatste zinsnede, 
die niet als zoodanig werd aangemerkt, wet
t ig en overtuigend bewezen verklaarde, maar 
niet strafbaar oordeelde en deswege den gere-

quireerde van alle rechtsvervolging ontsloeg, 
teekende de heer OJficier van J ustitie tegen 
deze beslissing cassatie aan, bij tijdig inge
diende memorie als eenig middel stellend : 
,. chending do r nit>t-toepassing van art . 465 
Wetboek van Strafrecht en c,loor verkeerde 
toepassing van artikel 4 van het op 12 Jun i I 902 
te 's-Gravenhage\ gesloten verdrag tot regeling 
der wetsconflicten met betrekking tot het 
huwelijk goedgekeurd bij de Wet nn ,Juli 
1903 (S. 231), en in werking getreden op 
31 Juli 1904." · 

Met de toelicbting der grief en dus met de 
grief zelve kan ik rnij niet vereenigen. De 
Heer requirant betoogt, dat door de wettelijke 
goedkeuring en inwerkingtrecling genoem d rnr
drag dee! uitmaakt van de NederlandsC'he J:lur
gerlijke wetgeving en derhalve artikel 4 ook 
toepassing had moeten vinden in het onder
werpelijk geval, waar het eene bruid go ld van 
Oostenrijksche nationaliteit, ook al heeft Oos
temijk het gesloten verdrag niet'bekrach tigd. 

Dit betoog nu lijkt mij onjuist. De inter
nationale overeenkomsten immers moeten 
geacht worden het beginsel van wederkeeril(
heid in zich te sluiten in <lien zin, dat men 
cerst clan aan den inhoud daarvan !!ebonden 
is, wanneer de wederpartij zich eveneens tot 
nakoming heeft bereid verklaard. En waar 
nu Oostenrijk tot dusverre gemeend heeft het 
verdrag niet te moeten bekrachtigen, kon 
met artikel 4 daarvan in <lit ge,al geen reke
ning worden gehonden en werd een daarop 
gebas~erd feit terecht als een niet strafbaar 
feit aangemerkt. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Op het beroep van den Officier vah Justitie 
bij de Arrondissements-Rechtbank te Almelo, 
requirant van cassatie tegen een bij verstek 
gewezen vonnis dier Rechtbank van den 
aohttienden Di;cember 1918, waarbij P . H. 
t. M. , oud 45 jaar, am btenaar van den Burger
]jjken Stand, geboren te Lonneker, wonende 
te Enschede, is ontslagen van alle rechtsver
volging; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith ; 

Gelet op het middel van cassatie, dc,or den 
requirant voorgesteld bij memorie : (zie c,onel. 
Adv.-Gen.) 

0., dat bij het bestreden vonnis ten taste 
van den gerequireerde van bet bij de dag
vaarding telastegelegde wettig en ornrtuigend 
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is bewezen verklaard, dat hij te Enschede 
op 19 Maart 1917, als Ambtenaa,r van den 
Burgerlijken Stand te Lonneker, in het Huis 
bier gemeente heeft voltrokken het huwelijk 
van Antonie Johan Marie Schoonderwoert 
en }larie Vesely, en daarbij heeft nagelaten 
zil'h v66r de voltrekking van da,t huwelijk 
eenig bewijsstuk te laten geven, ten blijke dat 
genoemde vrouw, die van, Oostenrijksche 
nationaliteit was, voldeed aan de vereischten 
harnr nationale wet; 

dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar heeft 
geoordeeld en den gerequireerde heeft ont
lagen van alle rechtsvervolging, wijl het op 

12 Juni 1902 te 's-Gravenhage ge loten ver
drag tot regeling der wetsconflicten met be
trekking tot het huwelijk, door ederland 
bekrachtigd en goedgekeurd bij de wet van 
24 ,Ju li 1903 (S. 231), niet is bekrachtigd door 
Oostenrijk en het voorschrift van artikel 
4 van dat verdrag, dat een vreemdeling om hier 
te lande een huwelijk aan te gaan moet be
wijzen, dat hij voldoet aan de vereischten 
zijner nationale wet, alzoo tuepassing mist bij 
huwelijken, door personen van Oostenrijksche 
nationaliteit in ederland ge loten ; 

0., dat tot t.9elichting van het tegen deze 
be:;lissinu gerichte middel is aangevoerd, dat 
meergemeld verdrag door de wettelijke goed
keuring en na de inwerkingtreding deel uit
maakt der Nederlandsche burgerlijke wetge
vin~; 

dat artikel 4 voornoemd derha,lve als algc
meen voorschrift in Nederland geldt en toepas
selijk is op alle vreemdelingen, die tot eenigen 
,·erdrag staat behooren (artikel 18), en de 
niet-bekrachtiging van het verdrag door 
Oostenrijk alleen ten gevol!!e nee~, dat een 
Nederlander, in Oostenrijk een huwelijk aan
gaande, zich niet op de verdra,gsbepalingen 
kan beroepen, maar niet dat de verdragsbepa
lingen, ten onzent wettelijke kracht verkregen 
hebbende, die kracht missen ten a,anzien van 
vreemdelingen van Oostenrijksche nationaliteit; 

0 . daaromtrent: 
dat blijkens de bepalingen van de a,rtikelen 

9 en LI , inhoudende cl.at het tus chen de con
tractcc•rnnde Staten, - waartoe zoowel Oosten
r ijk als Ncderland behooren - gesloten ver
drag op de daarbij aangegeven wijze zou 
worden bekrachtigd, zoodra de meerderheid 
der Hooge contracteerende Partijen in staat 
was <lit te doen, en in werking zou treden op 
den zestig ten dag na de nederlegging der 
acten van bekrachtiging, het tractaat van 
12 Juni 1902 berust op het beginsel van weder-

keerigheid, met dien verstande, dat de voor
noemde Staten zich tot nakom ing verbonden 
tegenover diegene der medecontractanten, 
welke door latere bekrachtiging zich zouden 
bereid verklaren ook hunnerzijds de bepa
lingen daarvan na te !even ; 

dat derhalve bij niet-bekrachtiging van het 
tractaat door een. der con.tracteerende Staten 
n.iet slechts die Staat niet aan het verdrag ge
bonden was, doch ook de Staten, welke het wel 
bekrachtigden, niet gehouden waren het op 
de onderdanen van <lien taat toe te passen: 

dat, waar ten deze vaststaat dat meerge
meld verdrag door Oo tenrijk niet is bekrach
tigd, de Rechtdank mit dien terecht besliste, 
dat de daarin voorkomende bepalingen hier 
te lande niet gelden ten aanzien van huwe
lijken, in Nederland door Oo tenrijksche onder
danen. gesloten ; 

dat het middel alzoo is ongegrond ; 
Verwerpt het bel'Oep. 

15 Felmmri 1919. BESLUIT, tot schorsing 
van het besluit van den Raad der gemeente 
RoUerdarn van 3 October 1918, strekkende 
tot het in erfpacht geven van een gemeente
terrein aan de afdeeling Rotterdarn van 
de Vereeniging voor facultatieve lijkver
branding, alsmede van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
van 14 October 1918, waarbij dat raads
be,;,luit is goedgekeurd. 8 40. 

Geschorst tot 2 October 1919. 

Iii F,.bruari 1919. BE'>LUIT, betreffende de 
uitloting en afiossing van de 4½ % schuld
bekentenissen uitgegeven krachtens de 
Leeningwet 1917 (Staatsblad n°. 710). 
s. 41. 

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

Financien van 12 Februari 1919, n°. 143 
(Generale Thesaurie); 

Gezien de Leeningwet 1917 (Staatsblad n°. 
710); 

Hebben · goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. De schuldbek1mtenissen, uitgege

ven krachtens de Leenin~wet 1917 (Staats
blad n°. 710) tot een nominaal bedrag van 
f 500,000,000 worden, ten dienste van ha.re 
uitlotingen, naar de volgorde barer nummers, 
verdeeld in 20,000 reeksen, elk omvattende 
een kapitaa.l van f 25,000. 

De reeksen van de nummers der schuld
bekentenissen van f 1000 bevatten ieder 25 
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nummers ( l-25. 26-50 enz. : ... tot en met 1 

455, 476-455, 500, die van de nummers 
der schuldbekentenissen van f 500 bevatten 
ieder 50 nurnmers (460,001-460,050, 460,051 
-460,100 enz ......... tot en met 514,951-
515,000) en die van de nummers der schuld
bekentenissen van f 100 bevatten ieder 250 
nummers (520,001-520,250, 520,251-520,500 
enz ..... . tot, en met 689,751-690,000). 

2. De bij het vorig artikA[ bedoelde loting
reeksen worden op kartonpapier gedrukt, 
door twee, daartoe door Onzen :Minister , an 
Financien aangewezen ambtenaren nagezien 
en na accoordbevinding gestort in ecne voor 
de uitlotingen bestemde. om een spil draaiencJe 
bus, wP.lke, gcsloten en verzegeld, wordt be
waar<l bij hct Deparkm~nt van Financien. 
Van die verrichtingen wordt een proces-verbaal 
opgemaakt, waarvan cen exemplaar" blijft 
berusten bij de Algemeene Rekenkamer, een 
exemplaar bij het Departement van Financien 
en een exemplaar bij het Agentschap van het 
Ministerie van Financien te Amsterdam. De 
sli>utel van de bus blijft onder bewaring van 
den Thesaurier-Generaal bij het Departement 
van Financien. 

?., Elke uitloting gesch1edt ten minste zes 
weken v66r den dag, waarop de schuldbeken
tenissen aflosbaar moeten gesteld worden. 

De uitlot,ingen geschieden in het openbaar 
in een lokaal van het Depart.ement van Finan
cien door een, daartoe door Onzen Minister vaµ 
Financien aangewezen ambtenaar, ten overstaan 
van twee leden der Algemeene Rekenkamer of 
van twee door de Algemeene E,ekenkamer aan
gewezen ambtenaren der Karner. 

De dag der uitloting w'ordt ten minste eln 
week te voren door middel van de N ederlandsch,,, 
Staatscourant bekend gemaakt. 

Onze Minister van Financien stelt, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 14 
der Leeningwct 1917 (Staatsblad no. 710), 
het bedrag va~t van het kapita.al, dat krachtens 
elke uitloting zal worden afgelost. Van de 
toting wordt een proces-verbaal opgemaakt, 
terwijl de uitgelote nummers, zoo spoedig n,oge
lijk, in de Staatscourant worden medegedeeld. 

4. De af!ossing van de uitgelote schuldbe
kentenissen geschiedt, van den daarvoor be- · 
stemden <lag af, ten kantore van de Neder
landsche Bank te Amsterdam en, mits uiterlijk 
acht dagen v66r den <lag, waarop de aflossing 
verlangd wordt, daarvan aan den betrokken 
betaalmeester kennis is gegeven, ten kantore i 
van de betaalrneesters. ! 

De aflossing geschiedt tegen intrekking van 
de uitgelote schuldbekentenissen, voorzien van 
alle daarbij behoorende, nog niet verschenen, 
coupons. 

Tndien een of meer coupons mochten ont
breken, kan de aflossing der schuldbekentenis, 
onder inhouding van het bedrag der ontbre
kende coupons, door Onzen Minister van Fi
nancien worden toegestaan. 

5. De op 1 Juni 1919 nog niet afgegeven 
schuldbekentenissen worden, tegen inlevering 
van de recepissen, afgegeven in volgorde van 
de nummers dier schuldbekentenissen, met 
dien verstande, dat van iedere coupure het 
laagste nummer het eerst wordt uitgereikt. 

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 Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeq. 22 Febr. 1919.) 

15 JPebruari 1919. BESLUIT, tot intrekking 
van de zilverbons van twee en een halven 
gulden va~ den ouden vorm, omschreyen 
in artikel 1 van het Koninklrjk Besluit 
van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°. 174) 
gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 
24 Juni 1918 (Staatsblad n°. 357). ::::. 4:L 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financien van 23 Januari 1919, Generate 
Thesaurie, n°. 138, en van Waterstaat van 11 
Februari 1919 n°. 22, Posterijen en Telegrafie; 

Gelet op Onze Besluiten van 31 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 174) en van 14 Juni 1918 (Staats
blad n°. 357) : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De zilverbons van twee en een halven 

gul.den aangeduid in artikel 1 van Ons besluit 
van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°. 174) zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 357) als zilverbons van de 
eerste soort, worden ingetrokken op 1 Maart 
1919. 

2. Tot en met 15 Maart 1919 zullen de in 
het vorig artikel bedoelde zilverbons aan de 
kantoren der betaalmeesters en van de ont
vangers der directe belastingen, alsmede aan 
de postkantoren (met inbegrip van de bijkan
toren) tot elk bedrag tegen wettig betaalmiddel 
kunne n worden ingewisseld. 
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Onze Ministers van Financien en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-G,ravenhage, den 15den Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van Water.staat, A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitgeg. 20 Febr. 1919.) 

17 Februari 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Overtreding eener door den Minister v. 
L., :N. en H . vastgestelde teeltregeling. In
boud der telastelegging. Onjuiste vermel
ding daarin der overtreden verbodsbepa
lingen. Terzijdestelling daarvan door den 
Rechter. Geen benadeeling van bekl. in 
zijn verdediging. 

(Distributiewet 1916 art. 7.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

. Raden: ~frs. A. J. L. Nijpels, J. A. A. Bosch, 
J. Kosters en Jhr. P. L. van Meeuwen. 

C. B. T. enz., requirant van cassatie tegen 
e~n vonnis van de Arr.-Rechtbank te Middel
burg van 8 November 1918, waarbij, met ver
nietiging '-l:an oon vonnis van het Kantonge
recht te Oostburg van 24 September 1918, de 
requirant werd schuldig verklaard aan : ,,over
treding eener regeling als bedoeld in art. 7 der 
Distributiewet 1916", en, 'met toepassing der 
artt. 7 en 11 der Distribntiewet 1916 en de 
teeltregeling van den Ministe:.: van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 16 November 1917, 
benevens art. 23 Sr., werd veroordeeld tot een 
geldboete van een honderd gulden en eene ver
vangende hechtemsstraf van 50 dagen; · (Ge
pleit door Mr. P . Wessels te 's-Gravenhage). 

De Hooge Raad, enz. ; 

Geboord bet verslag van den Raadsheer 
Bosch; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi: 

Schending of verkeerde toepassing der artt. 
211, 216, 221 en 223 Sv., in verband met de 
artt. 7, 11, 17 en 18 der Distributiewet 1916, 
aangezien de Rechtbank in strijd met de duide
hjke bewoordingen der introduotieve dagvaar
ding wa.arin ten laste gelegd is overtreding der 
teeltregeling van 16 Februari 1917, die dag
vaarding uitgelegd heeft als stond er overtre. 
ding van de teeltregeling van 16 November 
1917 en requira.nt alzoo ook veroordeeld heeft; 

0., dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
den requirant van de aanklacht wettig en over
tuigell(;l bewezen is verklaard, dat hij omstreeks 
tusscben 15 Augustus 1917 en 17 Juni 1918 
te IJzendijke heeft verbouwd, op een perceel 
bouwla.nd gelegen in den kleinen Passageule
polder, oveF eene oppervlakte van ongeveer 1 
Hectare en 90 Are koolrapenzaad, zonder voor 
den verbouw van dat zaad een vergunnings
bewijs van den Burgemeester van IJzendijke 
te hebben verkregen, zulks in strijd met de op 
grond van art. 7 der Distributiewet 1916 door 
den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel uitgevaa,digde teeltregeling, houdende 
beperking va.n den verbouw van gewassen 
(waaronder koolrapenzaad) ; . 

dat de Rechtbank, van oordeel, dat door die 
handeling van den req uirant werd overtreden de 
teeltregeling door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel op 16 November 1917 
vastgesteld en opgenomen in de Staatscourant 
n°. 269 van hetzelfde jaar, het bewezen ver
klaarde feit heeft gequalificeerd en te dier zake 
straf heeft opgelegd als aan het heofd van dit 
arrest is vermeld ; 

0 , dat bij het voorgedragen middel tegen 
deze beslissing wordt opgekomen, op grond, 
dat was ten la.ste gelegd, dat de requirant door 
het plegen van het bewezen verklaarde feit, 
had gehandeld in strijd met de teeltregeling 
afgekondigd in de Staatsciourant van 16 Fe
bruari 1917, n°. 40, zoodat de Rechteraandien 
ondubbelzinnigen tekst der dagvaarding was 
gebonden en dus, door toepassing der teelt
regeling van 16 November · 1917, de grenzen 
door de aanklacht aan zijn onderzoek gesteld, 
zou hebben overschreden; 

0., te dien aanzien: 
dat het onde-czoek des Recbters slechts in 

zooverre door den inhoud der aanklacht wordt 
beperkt, als deze bebelst de opgave van bet 
ten laste gelegde feit, met vermelding van tijd 
en plaats waarop en waar bet · zou zijn ge
pleegd en zeker niet door de vermelding der 
verbodsbepalingen, die, naar bet oordeel van 
den steller d,er aanklacbt, zouden zijn over
schreden; 

dat ten aanzien van dit laatste punt de Rech
ter zelfstandig en gebeel onafhankelijk van wat 
de aanklacbt daaromtrent vermeldt, de be
wezen verklaarde feiten aan de bestaande ver
bodsbepalingen beeft te toetsen, en deze. zoo 
dit geboden bhjkt, heeft toe te passen, zoodat 
in dit geval de Rechtbank door met terzijde
stelling eener in de dagvaarding ten onrechte 
als overscbreden vermelde verbodsbepaling, 
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eene andere terecht toepasselijk geachte, toe 
te passen, juist heeft gevonnist ; 

0., dat bij de toelichting van het middel nog 
wel is beweerd, dat de requirant, door hem 
te straffen, ter zake van de overtreding eener 
andere tceltregeling dan die in de dagvaarding 
genoemd, in zijne verdediging zou zijn bena
deeld, doordat hij zich dientengevolge niet 
zou hebben kunnen verdedigen t.egen de over
treding der niet in de dagvaarding genoemde, 
maar toegepaste teeltregeling, <loch ten on
rechte, daar de requirant bekend moest zijn 
met de in de Ned. Staatscourant afgekondigde 
teeltregeling van 16 Nov. 1917, die gold ten 
tijde dat hij de ten laste gelegde feiten pleegde 
en hij dus ook kon beoo,-deelen in hoeverre hij 
zich door de ten laste gelegde verbouwing van 
koolrapenzaad, aan een strafbaar feit had 
schuldig gemaakt ; 

0., dat mitsdien het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. 
[Gewezen overeenkomstig de cone!. Ad v .-Gen. 

l\1r. Ledeboer.] (N. ,J. ) 

21 Februari 1919. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van verbetering van den spoorweg 
Heerenveen--Joure. S. 4:l. 

21 Febru.ari 1919. WET, tot goedkeuring 
van de overeenkomst van ruiling van 
domeingroncl onder Wassenaar, geeloten 
met de Leidsche Duinwater-Maatschappij. 
s. 44. 

21 Febr11,Q,•i 1919. WET, betreffende storting 
in 's-Rijks schatkist van het bewaarloon 
door de bewaarders van de hypotheken, 
het kadaster en de scheepsbewijzen, ge
noten krachtens de wet op de consignatie 
van effecten, van 26 Mei 1841, Staatsblad 
n°. 14. 

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

dat het m verband met het ,,Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren." (Staatsblad 1918 
no. 541), en met de wet van 17 Juni 1918 
(Staa/.9blad no. 387) noodig is om re11=elen vast 
te stellen ointrent de storting in 's Rijks schat
kist van het bewaa:rloon dat door de bewaarders 
van de hypotheken, het ka~ster en de scheeps
bewijzen genoten wordt krachtE>ns het tweede 
lid van artikel Hi der wet op de consignatie 
van effecten van 26 Mei 1841 (Staatsblad n°. 14): 

Zoo is het, dat Wij ,den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 1 der wet van 17 Jnui 

1918 (Staatsblad n°. 387) wordt een tweede 
lid toegevoegd, luidende : 

.,Op dezelfde wijze wordt gehandeld met het 
bewaa rloon voor de consignatie van effecten, 
dat de in het vorige lid genoemde ambtenaren 
genieten krachtens het tweede lid van artikel 
15 der wet van 26 Mei 1841 (Staatsblad n°. 
14)." 

2. Deze wet wordt geacht te zijn in werking 
getreden met ingang van den eersten October 
1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten Fe

bruari 1919. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Financien, DE V&IES. 

( Uitge,g. 14 Maart 1919.) 

21 Februari 1919. WET, tot nadere wijziging 
der wet tot aanwijzing der middelen ter 
goedmaking van de uitgaven, begrepen in 
de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1918 (verhooging van het evenredig recht 
op de mijnen). S. 46. 

WIJ WILHELMINA, ENZ • • doen te "eten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het evenredig recht op de 
mijnen te verhoogen en daartoe de wet van 15 
December 1917 (Stantsblad n°. 714 ), tot aan
wijzing van de middelen, t sr goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918 nader te wijzigen: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 3 der wet van 15 December 

1917 (Staat-•blad n°. 714) wordt in plaats van 
.,/:lree en een half ten honderd", gelezen: ,,vij/ 
ten honderd". 

2. Deze wet wordt geacht te zijn in werking 
getreden met 1 Januari 191 'l. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten Fe

bruari 1919. 
WILHELMINA. 

De Mini,9fe1· va,i Financilin, Di<: VRIE~. 

( Uitgeg. 5 Ma.art 1919.) 

21 Februari 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk. B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 47. 
Bij deze wet worden eenige artikelen ver

hoogd, worden eenige artikelen ingelascht en 
wordt de omschrijving van eenige artikelen ge
wijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal van de I ste Afdeel ing met f 28.170 ; 
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het totaal ,·an de Ude Afdeeling met f 230,500: I j egens Onzen Minister van Binnenlandsche 
het totaal van de UldeAfdceling met f 600; het I Zaken, jegens Onzen l\Iinister van Waterstaat 
totaal van de Vde Afdceling met f 45,575; het of jegens Onzen Minister van Landbouw, Nij
totaal .an de Vlde Afdeeling met f 855,000 ; het \ verheid en Handel zijn opgelegd, worden na. 
totaal van de IXde Afdeeling met f 1,356,125 ; het in werking treden van deze wet geacht te 
het totaal van de Xde Afd.eeling met f 2,074,108; 
en het eindc\jfer van het boofdstuk met 
f 4,590,078. 

21 Februari 1919. WET, houdende wette
lijke voorziening naar aanleiding van 
de instelling van bet M.inisterie van Onder_ 
wijs, Kunsten en Wetenscbappen en van 
bet Ministerie van Arbeid. S. 48. 

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

dat de instelling van bet Ministerie van Onder
wijs, Kunsten en Wetenscbappen en van bet 
Ministerie van Arbeid bij Ons besluit van 25 
September 1918 (Staatsbl.ad n°. 551), gewijzigd 
bij Ons besluit van 13 Januari 1919 (Staatsblad 
n°. 23), wettelijke voorziening vordert; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. Alle bevoegdbeden en verplicb

tingen, onderwerpen betreffende, welke inge
volge Ons besluit van 25 September 1918 
(Staatsblad n° . . 551); gewijzigd bij Ons besluit 
van 13 Ja.nuari 1919 (Staatsblad n°. 23), tot 
den werkkring van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenscbappen behooren 
en bij bestaande wetten aan Onzen Minister 
van Binnenlandscbe Zaken zijn opgedragen, 
gaan over op Onzen Minister v11,n Onderwijs, 
Kunsten en Wetenscbappen. 

2. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, welke ingevolge Ons 
besluit van 25 September 1918 (Staatsbl.ad n°. 
551), gewijzigd bij Ons besluit van 13 Januari 
1919 (Staatsblad n°. 23), tot den werkkring van 
Onzen Minister van Arbeid behooren en bij 
bestaande wetten aan Oµzen Minister van Bin
nenlandscbe Zaken, aan Onzen Minister van 
Waterstaat of aan Onzen Minister van Land
bouw, .L' ijverheid en Handel zijn opgedra.gen, 
gaan over op Onzen Minister van Arbeid. 

2. 1. Alie verplicbtingen, de in bet eerste 
lid van artikel 1 bedoelde onderwerpen betref
fend~, welke bij bestaande wetten aan derden 
jegens Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken zijn opgelegd, worden na bet in werking 
treden van deze wet geacht te zijn opgelegd 
;egens Onzen l'l'linister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. 

2. Alie verplichtingen, de in het tweede 
lid van artikel l bedoelde onderwerpen betref
fende, welke bij bestaande wetten aan derden 

zijn opgelegd jegens Onzen Minister van Arbeid. 
3. l. Alie ministerieele beschikkingen, aan

wijzingen en andere beslissingen, die v66r 
het in werking treden van deze wet krachtens 
eenige wet of krachtens eenig Koninklijk be
sluit zijn genomen of gedaan betreffende onder-

11 werpen, welke ingevolge Ons besluit van 25 
September 1918 (Staatsbla(l n°. 551), gewijzigd 
bij Ons besluit van 13 ,Janua.ri 1919 (Staatsblad 
n°. 23), behooren tot den werkkring van Onzen 
:Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
scbappen, wordeu geacht door dezen Minister 
te zijn gehandhaafd. 

2. Alie ministerieele beschikkingen, aan
wijzingen en andere beslissingen, die v66r het 
in werking treden van deze wet krachtens 
eenige wet of krachtens eenig Koninklijk be
sluit zijn genomen of gedaan betreffende onder
wer;pen, welke ingevolge Ons besluit van 25 
September 1918 (Staatsblad n°. 551), gewijzigd 
bij• Ons besJujt van 13 Januari 1919 (Staats
bi.ad n°. 23), behooren tot den werkk.ring van 
Onzen Minister van Arbeid, worden - voor 
zoover die beschi.kkingen, aanwijzingen of 
beslissingen niet op grond van artikel 1 der 
wet van 24 Juni 1916 (Staatsb/,ad n°. 296) zijn 
1:>lijven behooren tot den werkkring van Onzen 
Minister van Financien - geacht door Onzen 
Minister van Arbeid te zijn gehandbaafd. 

4. l. Bij de uitvoering van overeenkom
sten, waarin de ~Iinister van Binnenlandscbe 
Zaken als vertegenwoordiger van den Staat 
is opgetreden, zal de Staat worden V!'rtegen
woordigd door . den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, indien en voor 
zoover de overeenkomst betreft onderwerpen, 
die ingevolge Ons besluit van 25 September 
1918 (Staatsbuv.l n°. 551), gewijzigd bij Ons 
beslwt van 13 Januari 1919 (Staatsblad 11°. 
23), tot zijn werkkring bebooren. 

2. Bij de uitvoering van overeenkomsten, 
waarin de Minister van Binnenlandscbe Zaken, 
de Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, de J'l.'linister van Waterstaat, de ~1inister 
van Landbouw, Nijverheicl en Handel of de 
Minister van Financien als vertegenwoordiger 
van den Staat is opgetreden, zal de Staat 
worden vertegenwoordigd door den Minister 
van Arbeid, indien en voor zoover de overeen
komst betreft onderwerpen, die ingevolge 
Ons besluit van 25 September 1918 (Staatsblad 
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n°. 551), gewijzigd bij Ons besluit van 13 Jann- den: ,,welke daartoe telken jare op hot Hoofd
. ari 1919 (Staatsblad n°. 23), tot zijn werkkring stuk der Staatsbegrooting betreffende hct 

behooren. Departement van Binnenlandsche Zaken worclt 
5. 1. Wanneer in akten van oprichting uitgetrokken" ; 

van naamlooze vennootschappen, in statuten 4°. de pnnt-komma aan het slot van artikel 
van vereenigingen of in st,ichtingsbrieven 4, onder a, wordt vervangen door een punt en 
aan den Staat eenige bevoegdheid is toegekend daarna wordt ingevoegcl een nienwe zinsnede, 
of eenige medewerking van den Staat als ver- luidencle als volgt : 
e ischte is gestelcl, en daarbij d e Minister van ,,D e overeenkomstig h et vorenstaande be

Binnenlandsche Zaken als vertegenwoordiger rekende bijdrage wordt telken jare voor de 
van den Staat is aangewezen, zal bij de toepas- helft uitgetrokken op ieder van de Hoofdstnk
sing van die bepalingen de Staat worden ver- ken der Staatsbegrooting betreffende de Depar
tegenwoordigd door den Minister van Onder- menten van Binnenlandsche Zaken en van 
wijs, Kunsten en Wetenschappen, indien de Onderwijs, Knnsten en. ,vetenschappen." 
bepaling betreft een onderwerp, dat ingevolge 7. 1. De posten, zooals die zijn of nacler 
Ons besluit van 25 September 191 (Staatsbkul zullen worden vastgesteld onder Hoofdstnk 
n°. 551), gewijzigd bij Ons besluit van 13 Jann- V der Staatsbegrooting: 
ari 1919 (Staatsblad n°. 23), tot zijn werkkrinll a. voot het dienstjaar 19 li , artikelen 42, 
behoort. 52, 84, 89 tot en met 178, 179A, 179B, l 79C, 

2. Wanneer in akten van oprichting van 179D, ll5bis, ll5ter, 115quater, 138bis, 138/er, 
naamlooze vennootschappen, in statuten van· l 76bis, l 78bis, 180 tot en met 231, 182bis, 
vereenigingen of in stichtingsbrieven aan den 222/,is, en 244 ; 
Staat eenige bevoegdheid is toegekend of b. voor het •dienstjaar 1918, artikelen 42, 52, 
eenige medewerking van den Staat a.ls ver- 87, 93 tot en met l 7, 188A, 188B, 188C, 188D, 
eischte is gesteld, en daarbij de ::lfinister van 104/Jis, 137bis, 138bis, 14lbis, 141/er, 14lquater, 
Binnenlandsche Zaken, cle Minister van Water- 14lquinq, 14lsext, 16lbis, l84bis, 189 tot en 
staat, Handel en 1 ijverheid, de Minister van met :234, 222bis, 223bis, 230bis, 243, en 24 ; 
Waterstaat, de Minister van Landbonw, ijver- worden met den clag, dat deze wet in werking 
heid en Handel of de :!\finister van Financien treedt, ieder voor zoover zij oncler a en b zij,1 
als vertegenwoordiger van den Staat is aange- genoemd, beschonwd als een afzonderlijk 
wezen. zal bij de toepassing van die bepalingen Hoofdstnk der Staatsbegrooting onderscheiden
cle Staat worden vertegem~oordigd cloor den 1ijk voor de dienstjaren 1917 en 1918, dat de 
Minister van Arbeid, indien de bepaling betreft uitgaven bevat voor het :!\iinisterie van Onder
een onderwerp, dat ingevolge Ons besluit wijs, Kunsten en Wetenschappen. 
van 25 September 1918 (Staatsblad n°. 551), 2. Aan het afzonclerlijke Hoofdstuk voor 
gewijzigd bij Ons besluit van 13 Januari 1919 het clienstjaar 1918 warden toegevoegd de vo1-
(Staalsblad n°. 23), tot zijn werkkring behoort. gentle artikelen : 

6. In de wet van 13 Juli 1914 (Staatsbkul Artikel 248A. Jaarwedde van clen Minister 
n°. 325) worden de volgende wijzigingen en f 5000. 
aanvullingen aangebracht : Art. 248B. Kosten van een ten behoeve 

l 0 • in de consideran~, in artikel 1 en in van clen Minister aan te schaffen algemeen 
artikel 2, eerste lie!, worden telkens de woorden : abonnement eerste klasse op de spoorwegen 
,. Het Departement van Binnenlandsche Zaken" I in beheer bij de Maatschappij tot Exploitatie 
vervangen door de woorden: ,,De Departe- van Staatsspoorwegen, de Hollanclsche IJzeren 
menten van Binnenlandsche Zakcn en van Spoorweg Maatschappij, de Nederlandsche 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschapperi" ; 

2°. artikel 2, tweede lid, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Het beheer van die begrootingen heeft plaats 
door de hoofden van die Departementen ge
zamenlijk, ieder voor zoover betreft de gebou
wen, bestemd voor takken van dienst, waarvan 
hem de zorg is opgedragen, aan dezelfcle regelen 
als het beheer van de algemeene begrooting van 
Staatsuitgaven" ; 

3°. in artikel 4, onder a, vervallen de woor-

Centraal Spoorweg Maatschappij en de Noord
Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij, 
voorts reis- en verblijfkosten van den Minister 
en van de ambtenaren en beclienden bij het 
Departement f 1,000. 

Art. 248C. Aanvangstraktement voor den 
Secretaris-Generaal f 1625. 

Art. 2481'. Onvoorziene- uitgaven, daar
onder begrepen vorderingen over afgesloten 
dienstjaren f 25,000. 

3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij 
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een der artikelen 42, 87, 93, 95, 97, 99, 100, 
102, 104bis, 105, 107, 109, 114, 116, 118, 123, 
12-t, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 14lbis, 
14lquater, 14lsext, 144, 146, 148, 150, 153, 
155, 159, 160, 161, 16lbis, 163, 165, 166, 167, 
169, 170, 171, 172, 17:-l, 174, 175, 177, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188B, 
1880, 188D, 189, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 
200, 201, 202, 203, 206, 208, 210, 213, 215, 
218, 222, 222bis, 223, 228, 229, 231, 234 en 248 
van het afzonderlijke Hoofdstuk voor het 
dienstjaar 19l8 ontoereikend wordt bevonden, 
kan het ruet ina.chtneming van het voorschrift 

van het tweede lid van art. 24 der wet van 
5 October l8-!l(Staatsbladn°. 40) door overschrij
ving uit artikel 248D, van dat hoofdstuk worden 
aangevuld. 

4. Op artikel· 248D van het afzonderlijk 
Hoofdstuk voor 1918 worden, behalve vorde
ringen over afgesloten dienstjaren, aangewezen 
de tot dat dienstjaar behoorende uitgaven, 
welko het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen betreffen, hare omschr\jving 
niet Yinden in een der andere artikelen van dat 
Hoofdstuk . en moeten dienen ter voorziening 
in behoeften die in den loop van dat dienstjaar ' 
onverwacht opkwamen. Die uitgaven worden 
voor elke soort afzonderlijk in de rekening 
gebracht en omschreven. 

il. Voor zooveel daarover niet reeds is be
schikt, geschiedt de beschikking over de begroo
tingsposten van het in <lit artikel bedoelde 
afzonderlijk Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
over Plk der dienstjaren 1917 en 1918, door of 
op verantwoordelijkheid van Onzen Minister 
van Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen. 

8. l. De posten, zooals die zijn of nader 
zullen worclen vastgestelcl bij : 

u. de begrootings wet ten · voor bet dienst
jaar 1917 

onder Hoofdstuk V, artikelen 32 tot en met 
41, -!3, 44A, 44B, 440, 44D, 46 tot en met 51, 
53 tot en met 59, 59bis, 60, 77 tot en met 83, 
85, . 87, en 87bis; 

onder Hoofdstuk IX, artikelen 169 tot en 
met 180, 180a, 181 tot en met 195; 

onder Hoofclstuk X, artikelen 169 tot en 
met 196; 

b. de begrootingswetten voor bet dienst
jaa1· 1918 

onrler Hoolclstuk V, artikelen 32 tot en met 
41, 43, MA, -!4B, 440, 44D, 46 tot en met 51, 
5lbis, 53 tot en met 59, 59bis, 59ter, 59quater, 
59quinguies, 59sexies, 60, 60bis, 60ter, 80 tot 
en met 86, 87bis, 88, 90, 91, 9lbis, 92quater en 
92quinquies ; 

onder Hoofdstuk IX, artikelen 173 tot en 
met 200; 

onder Hoofclatuk X, artikelen 174 tot en 
met 201; 

worden met den <lag, dat cleze wet in werking 
treerlt, ieder voor zoover zij onder a en b zijn 
genoemd, beschouwd a ls een afzonderlijk 
Hoofdstuk der Sta.atsbegrooting onderschei
denlijk voor de dienstja.ren 1917 en 1918, dat 
de uitgaven bevat voor het Ministerie van 
Arbeid. 

2. Aan het afzonderlijk Hoofdstuk voor 
het dienstja.ar 1918 worden toegevoegd de 

volgende artikelen : · 
Art. 44bis. Renteloos voorscbot a.an de 

N. V. Waterleiding-Maatschappij ,,Zuid-Beve
land" f 15,000. 

Art. 201A. Jaarwedde van den Minister 
f 5000. 

Art. 201B. Kosten voor een ten behoeve 
van den Minister aan te schaffen algemeen 
abonnement eerste klasse op de Spoorwegen 
in beheer bij de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij, de Nederla.ndsche 
Centraal Spoorweg Maatschappij en de Noord
Brabantsch-Dnitsche Spoorweg Ma.atscba.ppij, 
voorts reis- en verblijfkosten van den Minister 
en van ambtenaren en bedienden bij het Depar
tement-f 1000. 

Art. 201 0. Aa.nvangstra.ktement voor den 
Secretaris-Generaa.l £ 1625. 

Art. 201 D. Onvoorziene nitga.ven; da.ar
onder begrepen vorcleringen over afgesloten 

· dienstjaren f 25,000. 
3: Wa.nneer het be,clra.g nitgetrokken: 
a. bij een der artikelen 33, 35, 36, 38, 40, 

41, 43, 44B. 440, 44D, 46, 51, 5lbi.s, 54, 58, 
59, 60/er, 81, 82, 84, 85, 87bis, 92quater en 92 
quinquie.•, betreffende het genoemde Hoofdstuk 
V der Staatsbegrooting voor bet dienstjaa.r 
1918 ; 

b. bij een cler artikelen 176, 179, 180, 181, 
182, 184, 185, 186, 189, 191 en 198, betreffencle 
het genoemde Hoofclstuk IX der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1918 ; 

c. bij een der a.rtikelen 175, 176, 177, 178, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 
194, 196, 197, 198, 199,200, betreffende hf't 
genoemde Hoofclstuk X der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1918 ; 

van het afzonderlijk Hoofclstuk voor 1918 
~ntoereikend wordt bevonden, kan het, met 
inachtneming van het voorschrift van het tweede 
lid van artikel 24 der wet van 5 October 1841 
(Staatsbladn°. 40) door overschrijving nit artikel 
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201 D van da.t hoofdstuk worden aangevuld. 
4. Op artikel 201 D van het afzonderlijk 

Hoofdstuk voor 1918 worden, behalve vorde
ringen over afgesloten dienstjaren, aange
wezen de tot dat dienstjaar behoorende uit 
gaven, welke het Departement van Arbeid 
betreffen, hare omschrijving niet vinden in 
een der andere artikelen van dat Hoofdstuk 
eh moeten dienen ter voorziening in behoeften, 

die in den loop van dat dienstjaar onverwacht 
opkwamen. Die uitgaven worden voor elke 
soort afzonderlijk in de rekening gebracht en 
omschreven. 

5. Voor zooveel daarover niet reeds is be
schikt, geschiedt de beschikking over de be
grootingsposten van het in dit artikel bedoelde 
afzonderlijk Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
over elk der dienstjaren 1917 en 1918 door of 
op verantwoordelijkheid van Onzen Minister 
van .A.rbeid. 

9. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons _te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten Fe

bruari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister 11an Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CR. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN lJSSELSTEIJN, 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 3 Maart 1919.) 

21 Februari 1919 W:iiT, houdende instelling van 
oenen Onderwijsraad. S. 49. 

Bijl. 2• Kamer 1918/1919, n°. 265, 1-7. 
Hand. id .. 933-938. 
Hand. 1 • Kamer 1918/1919, bladz. 144-146. 
Wu WILHELMINA, ENZ . •.. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat de wenschelijkheid is gebleken van het 
instellen van eenen Onderwijsraad ; 

Zoo is het, dn.t Wij, den Raad van Stat,e, enz. 
Art. 1. 1. Bij het Departement van On

derwijs, Kunsten en Wetenschappen wordt 
ingesteld een Onderwijsraad, bestaande uit 
ten minste vijftien leden, den voorzitter in
begrepen. 

2. Door Ons wordt de Raad verdeeld in 
vier afdeelingen en worden de leden aangewezen, 
die in elke afdeeling zitting zullen hebben. 

1919. 

3. De afdeelingen behandelen onderscheiden
lijk de vraa.gstukken betreffende : 

a. het hooger onderwijs ; 
, b. het algemeen vormend voorbereidend 
hooger- en het a.lgemeen vormend middelbaa.r 
onderwijs; 

c. bet algemeen vormend lager onderwijs en 
het bewa.arschool-underwijs ; 

d. het vakonderwijs. 
4. Door Ons kan het aantal afdeeliniren 

worden vermeerderd en kunne~ afdeelingen 
in onderafdeelingen worden verdeeld, 

2. 1 De voorzitter en rle overige leden 
van den Raad worden door Ons benoemd en 
ontslagen. 

2. Zij mogen niet zijn lid van eenig school
toezicht. 

3. Orn de vijf jaren treedt een derde gedeelte 
hunner af; de aftre<ienden zijn aanstonds weder 
benoembaar. 

4. Zij ontvangen vergoeding voor reis- en 
verblijfkoRten. Bovendien wordt hun voor 
iedel'e vergadering, die zij bijwonen, eene 
zitpenning toegekend. 

3. 1. De Raad wordt bijgestaan door eenen 
bezoldigden secretaris. 

2. Hij wordt door Ons benoemd en ont
slagen. 

3. Om de vijf jaren treedt hij af, doch is 
aanstonds weder benoemba11,r. 

'1.. Voor bureaukosten wordt hem een jaar
lijksch abonnement toegestaan. Hij ontvangt 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

4. 1. De Ra!lod ·geeft aan Onzen voornoem
den Minister desgevraagd of eigener beweging 
advies omtrent vraagstukken van algemeene 
strekking op het gebied van het aan de zorg 
van diens Departement toevertrouwd onderwijs. 

2. De Raad en elke zijner afdeelingen ver
richten voorts de werkzaamheden, hem of haar 
bij de wet opgedragen. 

5. De Raad doet ieder jaar v66r 1 Mei a.an 
Onzen voornoemden Minister schriftelijk ver· 
slag omtrent zijne werkzaamheden gedurende 
het a.fgeloopen jaar. 

6. De inrichting en de werkzaa.mheden van 
den Raad worden, met inachtneming van de 
bepalingen dezer wet, bij algemeenen maa.tregel 
van bestuur geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhzge, den 2l sten 

Februari i919. 
WILHELMINA. 

De Min. 1,. Onderwijs, K unsten en Weten-schappen, 
J , TH. DE VISSER, 

(Uitgeg. 3 Maart 1919.) 

5 
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21 Februnri 1919. BESLUIT, boudende beslis
sing dat de vader en moeder van een 
armenbuis echtelieden, de aan die be
trekking verbonden inkomsten geacbt moe
ten worden gezamenlijk te bebben genoten, 
zoodat na overlijden van een bunner_ voor 
het berekenen van het pensioen van den 
andere ook dat gezamenlijk inkomen als 
grondslag moet dienen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van H . T. Bijlsma, weduwe van H. of H . D. Sel
denrust, te Joure, gemeente Haskerland; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-am btenaren van 19 October 1918, 
no. 1 W.W. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Januari 1919, n °. 520 ;. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financii'n van 13 -Februari 1919, n°. 107, Afd. 
Pens.; 

Overwegende : dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn voormeld advies 
aan Ons in overweging heeft gegeven aan de 
belanghebbende,metingang van 1 October 1917, 
een jaarlijksch pensioen te verleenen van f 460, 
aanvoerende dat zij, thans weduwe, op 17 Juni 
1882 in het huwelijk is getreden met Haite of 
Haite Durks Seldenrust, geboren 12 October 
1859, laatstelijk armvader in bet Algemeen 
Armenhuis te Joure (gemeente Haskerland), 
overleden 30 f::ept . 1917; dat de som , die laatste
lijk tot grondslag voor de pensioensbijdrage van 
baren echtgenoot heeft gestrekt, bedra.agt 
f 1500 ; dat de aanvrage is ingediend binnen 
een jaar na bet tijdstip waarop het recht op pen
sioen werd verkregen ; weshalve de Pensioen
raad van oordeel is dat zij krachtens art. 6, l • lid, 
der Weduwenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 recht heeft op een weduwen-pensioen van 
f 459.37½, volgens art. 10 in te gaan daags nadat 
de bezoldiging van den overledene is opge
bouden; 

dat Onze Minister van Financien zich met bet 
advies van den Pensioenraad niet heeft kunnen 
vereenigen, op grond dat de aan de door wijlen 
Seldenrust bekleede betrekking verbonden in
komsten niet door hem alleen werden genoten, 
doch door hem en zijne echtgenoote, ieder voor 
de helft ; dat derhalve voor hem slechts een 
pensioensgrondslag moet worden vastgesteld 
van f 750, ·de helft van bet in bet advies van 
den ,Pensioenraad genoemde bedrag; dat bet 
pensioen van zijne echtgenoote dus zal moeten 
bedragen 49/160 maal 750 of f 230.-; 

0., dat bij een raadsbesluit van 16 Maart 1898 
H. Seldenrust en zijne ecbtgenoote H. Bijlsma 
zijn benoemd tot vader en moeder in het Alge
meen Armenhuis te Joure, op eene jaarwedde 
van driehonderd gulden, benevens vrije woning 
in het armhuis, vuur en licht, voeding, genees
kundige bulp en geneesmiddelen en tien procent 
van de opbrengst der verdiende werkloonen van 
de verpleegden ; 

dat ingevolge de bepalingen van de artikelen 
61, 62 en 66 van bet Reglement voor de Burger
lijke Armbesturen in de gemeente Haskerland 
de vader en moeder ecbtelieden moeten zijn ; dat 
de aan de betrekking verbonden inkomsten ge
zamelijk door den vader endemoederwordenge
noten en bet eindigen van de betrekking van een 
van beiden bet eindigen der dienstbetrekkinr 
van beide ten gevolge heeft ; 

dat onder deze omstandigheden ruoet worden 
aangenomen dat door wijlen Seldenrust en.zijne 
echtgenoote te zamen slechts eene betrekking 
werd bekleed ende aan die betrekki0;g verbonden 
inkomsten niet kunnen worden gesplitst in twee 
deelen, waarvan het eene aan den man en het 
andere aan de vrouw zou toekomen en dat der
halve ook een pensioensgrondslag behoort te 
worden vastgesteld; hetgeen ook in overe~n
stemming is met den inhoud van een door Burge
m eester en Wethouders van Haskerland inge
zonden schrijven van 4 September 1918, n°. 
1305/16, waarin wordt verklaard dat de betrek
king van vader en moeder in bet armenhuis te 
Joure als eene betrekking is aan te merken ; 

0., dat uit bet bovenstaande voortv!o!lit, dat 
als som, die laatstelijk tot grondslag voor de 
pensioensbijdrage van den echtgenoot van de 
belanghebbende heeft gestrekt, te recht f 1500 
is aangenomen ; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
am btenaren 1913 en de Weduwenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan H. T. Bijlsma, weduwe van H. of H. D. 

Seldenrust te Joure, gemeente Haskerland, met 
ingang van 1 October 1917 een jaarlijksch pensi
oen te verleenen van f 460. 

Qnze Minister van Financien is belast, enz. 
(W. v. d. B. A.) 

21 lf'ebn.1,ari 1918. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het Hof heeft de door den President 
uitgesproken bevoegdverklaring terecht 
vern ietigd. 

Uit het samenstel der voorschriften vervat 
in art. 9 der Distributiewet en artt. 76a-/ 
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Onteigenings,Yet blijkt ten duidolijkste de 
wil van den wetgever, dat de daar gere
gelde werkzaamheid van de overheid niet 
door een verzet bij den rechter worde be
lemmerd, of zelfs belet. _ 

en 627 B. W., 1, 4, 5, 9, der Distributiewet 
1916, 76a, 76c en 76e der Onteigeningswet; 

doordien het Gerechtshof, - hoewel er 
blijkens zijn arrest tengevolge van reguirante's 
vordering tot handhaving in haar eigendom 
en burgerlijke rechten tusschen partijen een 
geschil en twistgeding was gerezen over eigen
dom en daaruit voortsp~uitende rechten, in 
elk geval over burgerUjke rechten en over de 
vraag of de Distributiewet 1916 of eenige 
andere wettelijke bepaling of eenige opdracht 
van den Minister van Landbouw, Nij verheid 
en Handel aan den Burgemeester van Amster
dam q.q. bevoegdheid verleenden tot de bij 
introductieve dagvaarding gewraakte hande
lingen, - den aard en den omvang van dat 
geschil en twistgeding heeft miskend door 
onder meer te overwegen en te beslissen ; 

De andere door het Hof voor de onbe· 
,voegdheid aangevoerde grond - sc. dat 
den aard van het geschil, het doen vast
stellen van dt> on wettigbeid der bedoelde 
ambtshandeling, inmenging van den bur
gerlijken rechter uitsluit - kan dus bui
ten beschouwing blijven. Cone!. 0. M. : 
Deze grond is onjuist. en in strijd met het 
.,standaardarrest" H_. R, 31 Dec. 19 16.) 

(Rv. art. 289; R. 0. art. 2; Distributiewet 
1916 art. 9.) 

Voorzitter: 

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

Raden: Mrs. H. Hesse, H . M. A. Savelberg, 
Jhr. R. Feith en Dr. L. E. Visser. 

De Handclsvennootschap onder de firma 
J. Lissauer en Zonen, gevestigd te en kantoor 
houdende te Amsterdam, eischeres tot cassatie 
van een arrest van het Gerechtshof te Amster
dam d.d. 24 Mei 1918, Advocaat Mr. J. M. J. 
F. Andreoli, gepleit door Mr. Alfred Levy, Ad
vocaat te Amsterdam, 

tegen: 
J. W. C. Tellegen, in <liens hocdanigheid van 
Burgemeester der gemeente Amsterdam, wo
nende te Amsterdam, verweerder in cassatie, 
Mr. W. A. Telders. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Op 18 Februari j.l. ve1·klaarde de Pres ident 
van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam zich 
gerechtigd kennis te nemen van een tusschen 
eischeresse en verweerder gerezen geschil, 
waarbij eerstgenoemde de bevoegdheid van 
den gedaagde q .q. betwistte om zekere goederen 
krachtens de Distributiewet 1916 in beslag 
te nemen en te doen vervoeren. 

Bij arrest van 24 Mei j.l. (W. 10278) ver
nietigde het Gerechtshof ter plaatse deze uit
spraak en oordeelde het, dat alsnog de Presi
dent onbevoegd moest worden geacht, terwijl 
eischeresse, die zich met 's Hofs meaning niet 
kan vereenigen, thans daartegen in cassatie 
met het navolgend middel opkomt : ,,Schanding 
en verkeerde toepassing van de artt. 165 van 
de Grondwet van 1815 en 153, 154, 155 en 156 
der Grondwet van 18S7, 2, 53 en 69 R. 0. 
156 j0 • 353, 289, 291, 292, 293 en 297 Rv. , 625 

1°. dat tusschen de requirante en den Bur
gemeester van Amsterdam als orgaan van 
het Rijksgezag, een geschil is gerezen omtrent 
de wettigheid van een door laatstgenoemde, 
ter uitvoering van de Distributiewet 1916 
voorgenomen handeling, to weten de inbezit
neming, door wegvoering, van zekere goederen, 
zich onder requirante bevindende ; 

2°. dat requirante hare wederpartij, als 
ambtenaar, belast met de uitvoering van 
voormelde wet, te dier zake niet in rechte 
kan betrekken, omdat de Wet tegenover 
den Burgemeester als zoodanig der requirante 
geen rechtsiniddel zou geven om de onwettig
heid der door hem voorgenomen handeling te 
doen vaststellen ; 

3°. dat derhalve de aard van het geschil 
inmenging van den Burgerlijken Rechter, 
dus ook van den President in kort geding, 
zou uitsluiten; 

4°. dat in ieder geval art. 9, tweede lid der 
Distributiewet 1916 zou moeten geacht worden, 
een geschil als het onderhavige te onttrekken 
aan de kennisneining van den President in 
kort geding, verinits dit artikel verwijst naar 
art . 76a der Onteigeningswet, waarin voor 
het geval van oorlogsgevaar onder meer wordt 
bepaald dat tot inbezitneining van zekere 
soorten van goederen kan worden overgegaan 
,,onmiddellijk en zonder eenige formaliteit", 
door welke bepaling de wetgever kennelijk 
de overheid in staat heeft willen stellen on
verwijld in een behoorlijke verdeeling van 
levensiniddelen en andere goederen te voorzien ; 

Zulks hoewel van die beweerde bedoeling 
der wet in geenen deele blijkt, ook niet uit de 
woorden ,,onmiddellijk en zonder eenige for
maliteit" doch de strekking dezer woorden in 

5"' 
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art. 76a der 0nteigeningswet slechts deze 
is ; voor de volgens dat artikel in bezit te 
nemen en alzoo te onteigenen goederensoorten, 
eene uitzondering te scheppen op den regel, 
dat onteigening niet anders kan geschieden 
dan na voorafgaande verklaring van het 
algemeen nut en na eene vormenrijke en voor 
de volledigheid de_r schadeloosstelling vele 
waarborgen biedende procedure voor den 
Burgerlijken Rechter ; en hoewel de door het 
Gerechtshof gekoesterde vrees, - dat het 
ware doel van de Distributiewet en van art. 76a 
der 0nteigeningswet bij mogelijkheid van 
tusschenkomst des Presidenter: m kort geding, 
niet volledig zou kunnen worden bereikt, -
niet vereenigbaar is met het wettelijk vertrou
wen in de kunde en het doorzicht van dien 
Magistraat en met het grondwettelijk recht 
der burgers om indien de 0verheid hare door 
de wet omgrensde, in dit geval nog wel excep
tioneele bevoegdheid overschrijdt en daardoor 
onrechtmatigen inbreuk maakt op hun eigen
dom en hunne burgerlijke rechten, alsdan ter 
afwering of voorkoming daarvan de tusschen
komst van den Rechter en dus ook, in de 
gevallen in art. 289 Rv. genoemd, die van den 
President der I Recht bank in te roepen, wor
dende daardoor dan ook geenszins, zooals het 
Hof overweegt, een onverwijlde voorziening 
in eene behoorlijke verdeeling van levens
middelen en andere goederen binnen de gren
zen der Wet verhinderd, en dit · alles in stede 
van te beslissen, dat nergens in de Wet, ook 
niet in de 0nteigeningswet of Distributiewet, 
aan de burgers het recht is ontnomen, dat 
hunter zake van een geschil als het onderhavige 
in de als geschonden geciteerde artt. 153 der 
Grondwet en 2 R. 0. is toegekend, en dat aan 
den Burgerlijken Rechter is overgelaten te 
onderzoeken en of een geval, als in de a.an
gehaalde artikelen der Distributiewet en 0nt
eigeningswet bedoeld, zich inderdaad voor
deed, en of de ambtenaar, die beweerde ter 
uitvoering dier wetten te handelen, zulks 
inderdaad deed binnen de grenzeu-, door die 
wetten zelve voor die ha.ndelingen gesteld; 
en in stede ·van voorts te beslissen, dat, indien 
vorenvermeld onderzoek wel aan de rechterlijke 
macht overgelaten is, de President der Recht
bank, ook naar de algemeene regelen van de 
a.rtt. 289 vlg. Rv. in casu bevoegd was eene 
beslissing, a]tha.ns voorloopige beslissing t e 
geven." 

Vooraf een enkel woord over den inhoud 
der aan het oordeel van den Amsterdamschen 
President onderworpen vordering. 

Bij dagva.arding vroeg de nn eischeres : ,,dat 
het dien Voorzitter zou behagen bij vonnis 
uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en 
op a.lie dagen en uren, den gedaagde te ver
_oordeelen eene hoeveelheid manafacture:p. te 
la.ten, waar zij zich bevonden, in elk geval 
die goederen niet weg te halen, noch te doen 
weghalen of verwijderen uit haar kantoor 
en/of hare magazijnen, zoolang niet ten· prin
cipa.le bij gewijsde van den bevoegden rechter 
ten verzoeke van de eerstgereede partij daar
over zou zijn beslist, terwijl zij dien eisch aldus 
motiveerde, d,at in. geschil zijn-zou, of die 
goederen in den zin der Distributiewet 1916 
reeds gea.cht konden worden door den ge
daagde in bezit te zijn genomen, met ontken
ning overigens, dat zij zich in haar kantoor 
of magazijnen zouden bevinden, alsmede 
van de wettelijke bevoegdheid van den in 
rechte geroepen Burgemeester om te handelen, 
gelijk hij deed. 

Het voorwerp van den rechtstrijd was der
halve mede eene vraag van bezit, waarin de 
a.anlegster wenschte te worden gehandhaafd, 
zoodat als regel de burgerlijke rechter, in ver
band met het bepaa]d,e in art. 2 R. 0. en 153 
der Grondwet, ongetwijfeld bevoegd was van 
de actie kennis te nemen. Ik zeg ,,ongetwij
feld", daar Uw standaard-arrest van 31 Decem
ber 1915 (W. 9947) (N. J. 1916 blz. 407 Red.) 
wa.arin de competentie-kwestie zuiver werd 
gesteld, nog van te jonge dagteekening is en 
van z66 diepgaande studie getuigt, dan dat 
een vera.nderd inzichp van Uw College reeds 
zou mogen worden verwacht. 

,,Als regel" zou dus de burgerlijke rechter 
ter beslissing zijn geroepen, terwijl mede tegen 
de rechtsmacht van den President geen be
zwa.a.r kan worden gemaakt, waar art. 289 R v . 
in de meest ruime bewoordingen "oor eene 
voorziening bij voorraad gelegenheid geeft 
en het onderwerpelijk geval zich in rustigen 
tijd, uitstekend leenen zou tot toepassing 
dezer bepaling. 

Toch heeft echter het Hof gemeend deze 
rechtsmacht thans te moeten inschakelen 
en het grondt zich daarbij in de eerste plaats 
op de overweging, dat ge'intimeerde, hare 
wederpartij, den burgemeester a!s ambtenaar, 
belast met de uitvoering der Distributiewet 
1916, wegens ontstentenis eener actie niet in 
rechte kan betrekken - op den aard van het 
geschil dus - en vervolgens hierop, dat al 
zou ook de burgerlijke rechter in het algemeen 
bevoegd zijn, de artt. 9 der Distributiewet 
1916 en 76a der 0nteigeningswet, zooals dat 
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luidt na de wijziging van 3 Augustus 1914 
(S. 351) de bevoegdheid van den President 
bij wijze van uit zondering niet hebben gewild. 

Ten aanzien van 's Hofs eerste steunpunt, 
kan ik betrekkelijk kort zijn. Met hoeveel 
klem ook door gezaghebbende juristen wordt 
betoogd, dat enkel de ,,rechtsgrond" of bet 
,,objectum litis" als maatstaf voor de com
petentie mag gelden, ik sluit mij aan, zooa)s 
ik ieeds aanstipte , bij Uw wel overwogen en 
betrekkelijk nieuw arrest van 31 December 
1915 (W. 9947 ) N. J . 1916 blz. 407 Red.) 
waarin beslist wordt, dat de uitsluitende 
bevoegdheid van de recht'erlijke macht afhangt 
,-an het voorwerp van het geschil, dat is bet 
recht, waarin de aanlegger vraagt t e worden 
gehandhaafd. En w aa.r nu di t recht · het 
bezit der manufacturen was, lijkt mij 's H ofs 
eerste steunpunt geheel onjuist en in volkomen 
strijd met Uw zooeven aangehaalde uitspraak. 

Daarmede vervalt te , ens de mogelijkheid 
nog een oogenblik aan de rechtsmacht van 
den President der Rechtbank te t wij felen, 
want de aanvaarding der compet entie van 
den burgerlijken rechter in vol veert d ie des 
Voorzitters, wiens macht naar luld van art . 
289 Rv. bijna grenzeloos is. 

Met den tweeden door het Hof aange,roerden 
grond vereenig ik mij evenwel gaarne en ik 
stel mij dus op dit standpunt, dat voor bet 
bijzonder geval van art . 9 der Distributiewet 
1916 bet kort geding niet in aanmerking kan 
komen, ja zelfs door den wetgever niet is ge
wild. Wel is waar wordt dit niet uitdrukkelijk 
gezegd, doch de aar der bepalingen en de 
strekking daar;-an brengen het van zelf 
mede . · 

Allereerst wijs ik Uwen R aad erop, ten 
einde duidelijk bet verband te doen uitkomen 
tusschen art. 9 der Distributiewet 1916 en 
art. 76ci der Onteigeningswet, dat alinea 2 
van eerstgemelde bepaling in bet oorspron
kelijk ontwerp werd gemist en dat zij eraa.n 
werd toege voegd op aandrang van de Tweede 
Kamer (Voorloopig verslag, Bijlagen Hand. 
2• K amer 1915/ 1916, 420-4, blz. 7), waar van 
verschillende leden in de afdeelingen van mee
ning waren , dat het noodig wa de bevoegd
heid tot inbeslagneming krach tens de Wet 
van 3 Augustus 1914 (S. 351 ) uit t e breiden. 
Het beginsel dier laatste wet v indt dus on
veranderd toepassing in de Distributiewet 
1916, alleen met dit verschil , gelijk in de 
Memorie van Antwoord wordt aangetoond, dat 
volgens art. 9 der Distributiewet 1916 alle 
goederen kunnen worden onteigend, van welke 

krachtens de artt. 5 en 9 eene opgave kan 
worden gevorderd (t. a. p. biz. 12). 

,vat is nu het karakter zoowel van de Wet 
van 3 Augustus 1914 (S. 351) als van de Distri 
butiewet 1916 ? 

Beide zijn noodregelingen en willen een 
arbeiden op spoedbestelling. Men leze de 
Memorie van Toelichting en van Antwoord 
en de openbare beraadslagingen van Tweede 
K amer en Senaat en men ontvangt onmiddelijk 
uit allerlei uitdrukkingen den onafwij sbaren 
indruk, dat die wetten de noodzakelijkc vrucht 
zijn der bui tengewone omstandigheden en 
slechts daar rnor zijn geschreven. Maar dan 
volgt hieruit ook, dat die noodtoestanden een 
plotseling en snel ingrijpen vorderen der 
administra tie , waaraan de rechterlijke macht 
geen beletsel vermag in den weg t e leggen. 

aast deze algemeene opmerking evenwel 
nog eene bij zondere. 

Ik toonde zoo juist aan, hoe het beginsel 
van art . 76a der Onte igeningswet in de Dist~i
butiewet 1916 niet alleen overgenomen doch 
zelfs verscherpt werd. Welnu ook !lit be
ginsel keert een ingrijpen der rechterlij ke 
macht in de t aak der administratie . 

Men Jette aanstonds op de ernstige tijden, 
waarin de bepalingen zullen gelden . Bij de 
Onteigeningswet, bij oorlogsgevaar of wanneer 
de krijg reeds is uitgebroken en bij de Distri
butiewet 1916 bij zorg voor de volksvoeding 
door gebrekkigen aan voer en beperktheid van 
v oorraden, met als gevolg ongelijksoortige 
verdeeling, vasthouding en prij sopdrij ving 
(t. a . p. biz. 3). 

Duidt deze mot iveering van het optreden 
des wetgevers niet reeds op een plotseling 
handelen en op n oodzakelijken spoed ? lk 
meen deze vraa.g bevestigend te moeten be
a.ntwoorden en daaraan tevens deze stelling 
t e mogen verbinden, dat de inter ventie van 
den burgerlijken rechter, hoe gewaardeerd 
ove'rigens ook, in deze materie mij zeer on
raadzaam zou toeschijnen . Immers t erwijl 
de President nog zou beraadslagen, zou het 
kunnen voorkomen, dat er honger of koude 
werd geleden, hetgeen tot elken prijs behoort 
te worden voorkomen . 

Maar bovendien , wat bepaalt art . 76a der 
Onteigeningswet ? Het verleent het recht 
tot inbezitneming aan de publiekrechtelijke 
autoriteit ,,onmiddellijk" en ,,zonder eenige 
formaliteit" en tot ter beschikking stelling 
,,zonder ver,vijr'. 

Beteekenen die woorden enkel, zooals 
eischeres tracht te betoogen, dat eene vooraf-
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gaande verklaring van het algemeene nut 
der onteigening en de vormenrijke, waar
borgen biedende, procedure onnoodig zijn ? 
Ik zou dit niet voor mijne rekening willen 
nemen. De wetgever van 1914 die toch zoo wei
nig tijd had, had zich dan wel korter uitgedrukt. 
Men zie eens zijne Memorie van Toelichting 
(Bijlagen Handelingen 2• Kamer, 1913/1914, 
355 - 2-3, biz. 2) ter motiveering van zijn 
voorstel. Bestendiging van den toestand zou 
,,gevaar kunnen doen ontstaan voor gebrek 
voor sommigen naast over vloed voor anderen". 
Vandaar zijn ingrijpen en zijn toekenning van 
het recht tot inbezitneming. ~1aar dan mag 
ook met dit gevaar in het zicht en gelet op de 
woordkeuze eerder worden gedacht aan een 
aandrij ven tot snel handelen, tot een dadelijk 
ingrijpen, waar \TOor ieder uit den weg gaan 
moet en waarvoor zelfs de rechter voorloopig 
heeft t er zijde te treden, om straks wellicht 
zijn oordeel te geven over eene schadeactie. 
De preventieve strekking der Wet - de 
Memorie van Toelichting zegt, dat de maat
regel in hoofdzaak als een preventieve bedoeld 
is - zou immers niet tot haar recht komen, 
indien zij kon worden verijdeld door eene dag
vall.rding en een vonnis. 

Wat voor de 0nteigeningswet geldt, is niet 
minder toepasselijk op de Distributiewet 1916, 
die haar beginsel niet enkel overneemt, doch 
bovendien nog uitbreidt door het in ruimer 
kring toepasselijk te verklaren. 0ok zij 
bestrijdt als noodwet de opeenhooping van 
goederen in een hand en wil ce_ne geregelde 
distributie daar van, waarmede iedere poging 
of liever kans tot verijdeling onvereenigbaar 
moet worden geacht. 0nder die kansen 
reken ik het kort geding, dat tot uitstel zou 
kunnen leiden met al de daarmede onvermij
delijk verbonden gevaren voor de volksvoeding 
en verzorging, 

Ik conoludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep met veroordeeling van eisoheresse 
in de kosten op de cassatiebehandeling dezer 
zaak ge vallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gelet op het middel van oassatie, luidende : 
zie Conol. Adv .-Gen. ; 

0., dat blijkens het bestreden arrest en het 
vonnis van den President der Arr.-Reohtbank 
te Amsterdam d.d. 18 Februari 1918, waarvan 
het arrest de feitelijke overwegingen over
neemt, tussohen eisoheres en den verweerder, 
als orgaan van het Rijksgezag, een gesohil is 
gerezen omtrent de wettigheid eener door den 

laatste ter uitvoering van de Distributiewet 
1916 voorgenomen handeling, welk gesohil 
hierin bestond, dat eenerzijds verweerder op 
4 Februari 1918 eisoheresse sohriftelijk heeft 
bericht, dat hij krachtens een opdraoht van 
den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en op grond van art . 9, 1 • en 2• lid 
der Distributiewet 1916 opgave vorderde van 
de hoeveelheid manufacturen, zioh bevindende 
in der eischeresse magazijnen en bergplaatsen, 
welke destijds in bezit genomen waren onder 
zekeren L. Blom en, aan die vordering voldaan 
zijnde, vorenbedoelde hoeveelheid in bezit 
nam, terwijl namem verweerder oontroleurs 
bij de afdeeling Levensmiddelen der gemeente 
Amsterdam aanstalten maakten die goederen 
in bezit te nemeu, en anderzijds eischeresse 
ontkende dat ooit in den zin der wet onder 
genoemden Blom goederen in bezit waren ge
nomen en betwistte dat verweerder kraohtens de 
Distributiewet tot die handelingen bevoegd was; 

dat eisoheres den President der Arr.-Reoht
bank te Amsterdam in kort geding heeft ge
vraagd om, waar haar belang een onverwijlde 
voorziening bij voorraad vorderde, den ver
weerder te veroordeelen die goederen te la.ten, 
waar zij zioh 4 Februari 1918 bevonden, in 
elk geval die niet uit het kantoor en/of de 
magazijnen van e ischeresse weg te halen, noch 
te doen weghalen of verwijderen ; 

dat de President die vordering heeft toe
gewezen, doch het Hof den President onbe
voegd heeft verklaard, zulks op de twee vol
gende gronden : 

1°. omdat de aard v lf} het gesohil, n.l. het 
doen vaststellen ,·an de onwettigheid der 
boven omschreven ambtshandeling, inmenging 
van den burgerlijken rechter uitsluit; 

2°. omdat, al ware dit anders, in ieder geval 
art. 9 lid 2 der Distributiewet 1916 in verband 
met art. 76a der 0nteigeningswet geaoht moet 
worden een vordering als de onderhavige aan 
de kennisneming van den President te ont
trekken, waar het doel dier artikelen n.l. : 
de overheid in staat te stellen onverwijld in 
eene behoorlijke verdeeling van levensmiddelen 
en andere goederen te voorzien, niet volledig 
zou kunnen worden bereikt, als het den Presi -
dent vrijstond op vordering van de belang
hebbenden de inbezitneming van goederen 
te verbieden ; 

0. nu dat, daargelaten de juistheid \"an den 
eersten grond, de tweede door het Hof aan
gevoerde grond alleszins juist is en het cassatie
middel hiertegen vruchteloos is voorgesteld ; 

0. tooh, dat art. 9 alinea 2 der Distributiewet 
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1916 inbezitneming yan goederen toestaat \ 
overeenkomstig de voorschriften der wet van 
3 Augustus 1914 (S. 351) welke wet de artt. 
76 a-f aan de Onteigeningswet van 28 Augus
tus 1851 (S. 125) heeft toegevoegd : 

dat art. 76a lid 1 inhezitneming van zekere 
goederen toestaat onmid,dellijk en zonder 
eenige formaliteit, terwijl het 2de lid hepaalt, 
dat die goederen zonder verwijl ter beschiklring 
w9rden gesteld van de bevolking of bedrijven; 

dat voorts art. 76b den burgemeester slechts 
toelaat de inbezitneming op te schorten indien 
degeen, onder wien de waren in bezit worden 
genomen, onmiddellijk terr genoegen van den 
burgemeester aanhiedt zelf de waren ter be
schiklring te stelien, terwijl art. 76e den burge
meester en zijn amhtenaren hevoegd verklaart 
ten alien tijde de uitlevering der in bezi t te 
nemcn waren te vorderen en hun ten alien 
tijde vrijen toegang waarborgt tot de plaatsen, 
wa.ar die waren vermoed worden aanwezig te zijn; 

dat voorts art. 76c bepaalt, dat bij niet 
onmiddellijke voldoening door den burge
meester aan bepaalde, hem door den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel gegeven 
opdra.chten, de inbezitneming en ter beschik
kingsteliing geschiedt door of van wege den 
Minister; 

dat uit het samenstel dier voorschriften 
ten duidelijkste blijkt, de wil van den wet
gever om in de buitengewone omstandig
heden, waarin zoowel de Distributiewet 1916 
als de wet van 3 Augustus 1914 (S. 351) be
stemd zijn te werken, de inbezitneming van 
goederen en de daarmede ten nauwste samen
hangende ter beschikkingstelling en verdeeling 
te doen plaats vinden met alien spoed en 
zonder oponthoud ; 

dat hiermede onvereenigbaar is en dus <loor 
die wetten - welke voor het overige den 
belanghebbende zijn eventueele bestaande 
aanspra.ken wegens onrechtmatige overheids
daden niet ontnemen - uitgesloten is dat die 
werkzaamheid van de overheid wordt opge
houden of zelfs belet door een verzet bij den 
rechter, ook in kort geding bij den President 
<ler Rechtbank, met de daarmede samen
hangende ·en soms aanzienlijken tijd vorde
rende p1 ocedures ; 

dat, waar reeds op dezen grond de uitspraak 
van het Hof in stand moet blijven, een onder
zoek naar het verder bij het cassatiemiddcl 
a.angevoerde overbodig is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 Februari 1919. BESLUIT, tot vemietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente Hoorn van 30 Juli 1918, waarbij 
de verordening dier gemeente d.d. 27 Mei 
1914, regelende de samensteliing en de 
bezoldiging van het personeel der gemeen
tepolitie, is gewijzigd. :--. 50. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Februari 1919, 
n°. 9367: 1918, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, tot vemietiging van het besluit van 
den Ra.ad der gemeente Hoorn van 30 Juli 
1918, waarbij de verordening dier gemeente 
d.d. 27 Mei 1914, regelende de samensteliing 
en de bezoldiging van het personeel der ge
meentepolitie, is gewijzigd ; 

Gelet op Ons besluit van 26 Augustus 1918 
(Staat.sblad n°. 533), waarbij voormelc Raads
besluit met toepassing van artikel 70 der Ge
meentewet, werd geschorst tot 1 Ma.art 1919; 

Overwegemle, dat voormeld Raadsbesluit 
strekt tot afschaffing van de betrekking van 
inspecteur van politie en tot het instellen van 
de betrekking van klerk onder den commis
saris van politie werkzaam ; 

dat de Raad bij het vaststellen van deze 
regeling is uitgegaan van 'het standpunt, dat 
de ondervinding het niet strikt noodzakelijke 
van het instituut van ,,inspecteur van politie" 
in de gemeente Hoorn heeft aangetuond; 

dat met de reorganisatie besparing van uit
gaven worclt verkregen, en dat, aangezien alleen 
rekening is te houden met de administratieve 
werkzaamheden tot dusver door den inspecteur 
van politie verricht, met de toevoeging van 
een klerk aan het politiecorps kan worden 
volstaan; 

dat de Burgemeester als hoofd der gemeente
politie eer versterking dan verzwakking van 
de politiemacht te Hoorn noodig oordeelt 
en mitsdien behoud van de betrekking van 
inspecteur van politie noodzakelijk acht ; 

dat bij cle vaststeliing van voor.melde ver
ordening, d.d. 27 Mei 1914 door den Raad 
besloten werd de tot dusver bestaande betrek
king van klerk bij de politie op te heffen en 
een inspecteur van politie in dienst te stellen 
op grond, dat de co=issaris van politie naast 
zich diende te hebben iemand van meer politie
kennis om hem met succes ter zijde te staan ; 

dat sedert dien de taak der politie te Hoorn 
aanmerkelijk is verzwaard, hetgeen blijkt uit 
de aanzienlijke stijging in de laatste jaren 
van het aantal behandelde brieven en processen
verbaal; 
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dat het mitsdien ongeraden is te ,achten 
thans terug te keeren tot een stelsel, dat in 
1914 als ondeugdelijk verlaten is; 

Overwegende, dat de Raad van Hoorn bij 
besluit van 28 September 1918 het voorstel 
van Burgemeester en W ethouders om zijn 
voormeld geschorst besluit in te trekken, heeft 
verworpen; 

dat op -grond van het vorenstaande het ge
schorst Raadsbesluit in strijd is te achten met 
het algemeen belang ; 

Staatsblad n°. 374), wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

1 °. artikel 17 vervalt ; 
2°. artikel 19 wordt gelezen: 
Verlaat een bij het Nederlandsch-Indische 

leger in dienst getreden militair, die in het 
genot was van voortdurend gagement, opnieuw 
den dienst dan wordt hem, indien hij alsdan 
valt in de termen van artikel 1 van het pen
sioenreglement, vastgesteld bij Ons besluit 
van 17 Februari 1905, n°. 8 (lndisch Staats-
blad n°. 299), overeenkomstig de bepalingen Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies 
18 Februari 1919, n°. 78); 

Gelet op het nader rapport van Onzen ·voor
noemden Minister van 21 Februari 1919, n°. 
2103, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

van van dat reglement pensioen toegekend naar 
reden van zijn geheelen diensttijd ; valt hij 
niet in de termen van dat artikel, dan wel, 
heeft hij tijdens zijne nieuwe verbintenis het 
recht op verkrijging van pensioen verloren, 
dan blijft hij in het genot van het vroeger 
toegekend gagement of wordt hem dit weder 
toegekend, tenzij het is of behoorb te vervallen 
ingevolge het bepaalde bij. artikel 21, b of c; 

Genoemd besluit van den Raad der gemeente 
Hoorn, van 30 Juli 1918, te verniettgen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afscbrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 12 Maart 1919.) 

30, artikel 21 wordt gelezen : 
Het gagement vervalt : 

a. bij weder in dienst treden bij het Neder
landsch-Indische leger, indien het niet ingevolge 
het bepaalde bij artikel 4 punt a is toegekend ; 

b. wanneer de gegageerde, zonder daartoe 
de Koninklijke toestemming te hebben ver
kregen, eenige geregelde rijksinkomst geniet 
van eene vreemde mogendheid en dat wel van 
en met den eersten der maand volgende op die 
waarin dit blijkt ; 

hem kan door Ons worden vergund het gage-
25 Februari 1919. BESLUIT, tot vaststelling ment -tot wederopzeggens toe -te behouden, 

van bepalingen tot regeling van het ge- indien v66r of uiterlijk zes maanden na het 
lijktijdig genot van militair traktement of aanvaarden van de betrekking, waaraan die 
soldij en gagement of pensioen. :-<. 51. rijksinkomst is verbonden, van den belang-

WIJ WILHELMINA, ENZ. hebbende eene schriftelijke aanvraag tot het 
Op de voordracht van Onzen Minister van bekomen van Onze goedkeuring op die aan

Kolonien van 8 Januari 1919, 8ste Afdeeling, vaarding bij het Departemoo.t van Kolonien 
n°. 1 ; wordt ontvangen; ook kan aan den gegageerde, 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 den Staat van Nederlander niet bezittende, 
Februari 1919, n°. 26); die na terugkeer in zijn eigen land geregelde 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister rijksinkomsten geniet uit hoofde van diensten, 
van Kolonien van 20 Februari 1919, Sate Af- waartoe bij krachtens de wetten des lands is 
deeling, n°. 75; verplicht. door Ons worden vergund het gage-

Hebben goedgevonden en verstaan: ment tot wederopzeggens te blijven .genieten ; 
Art. 1. Het reglement op het toekennen c. wanneer de betaling gedurende vijf 

van gagement aan del Europeesche militairen achtereenvolgende jaren niet is gevorderd; 
henedendenrangvanofficiervandelandmachtin nochtans kunnen zij, wier gagement volgens 
Ne,derlandsch-Indie en aan de bun gelijk gestelde deze bepaling verviel in het genot daarvan 
militaire personen, vastgesteld bij het Konink- , worden bersteld, in welk geval de uitkeering 
lijk besluit van 24 Augustus 1875, n°. 42 ' aanvangt van en met het kwartaal, volgeride 
(lndisch Staatsblad 1876, n°. 44), zooals dit . op dat, waarin de aanvraag tot herstel is 
reglement is gewijzigd, laatstelijk bij Ons ; ingekomen; 
besluit van 14 Februari 191 6, n°. 40 (Indisch I d. van en met den lsten van het kwartaal 
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volgende op dat waarin de gegageerde over
lijdt; 

4°. Een nieuw artikel, 21 bis, wordt inge
la.scht, luidende : 

De gegageerde, die is veroordeeld tot ge
vangenisstraf van drie maanden, tot becbtenis 
van drie maanden, tot plaatsing in eene Rijks
werkinricbting of tot eenige zwaardere straf, 
mist gedurende den tijd, dat bij zijne straf 
ondergaat of zich door de vlucbt aa,n de tenuit
voerlegging van het vonnis onttrekt, bet genot 
van gagement. 

Ten aarizien van hem, die in Nederland 
zijne straf ondergaat of zicb aldaar door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, behouden wij Ons voor, daartoe ter
men vindende, en ten aanzien van hem, die 
in Nederlandsch-lndie zijne straf ondergaat 
of zich aldaar door de vlucht aan de tenuit
voerlegging van bet vonnis onttrekt, is de 
Gouverneur-Generaal bevoegd, om : 

1 °. gedurende dien tijd over het gagement 
van den veroordeelde te beschikken ten be-

dit reglement is gewijzigd, laatstelijk bij Ons 
besluit van 14 Februari 1916, n°. 40 (lndiach 
St,aatablad n°. 374), wordt nader gewijzigd 
a.ls volgt: 

1°. Van artikel 9 wor~t § 1 gelezen: 
De militair, die btj het Nederlandsch-Indi

sche leger in dienst is getreden, terwijl hij in 
het genot was van voortdurend militair gage
ment of pensioen ten laste van de koloniale 
geldmiddelen of . van pensioen ten laste van 
de Staatsbegrooting als gewezen militair van 
de landmacht in Weat-lndie, wordt bij bet 
verlaten van den dienst gepensionneerd naar 

. reden van zijn geheelen dienst.4iijd, indien hij 
alsdan valt in de termen van het bepaalde bij 
artikel 1. Is dit niet het geval, dan wel heeft 
de betrokkene tijdens zijne nieuwe verbintenis 
het recht op verkrijging van pensioen verloren, 
dan blijft hij in het genot van het vroeger toe
gekende gagement of pensioen of wordt hem 
dit weder toegekend, tenzij ter zake anders is 
bepaald. 

20. artikel 10 vervalt. 
hoeve van zijne vrouw, van zijne minderjarige 3°. artikel 12, punt b, wordt na de woorden: 
kinderen in de rechte linie of van zijne bloed- aanspraak geven op pensioen of gagement, 
verwariten in de opgaande linie ; gelezen : 

2°. voor zoover van de onder 1°. bedoelde en - behoudens het bepaalde bij artikel 9 
bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, § 1 ten aanzien van de gepensionneerde mili
hem, die uit de gevangens of Rijkswerkin- tairen van de landmacht in W est-lndie - niet 
richting is ontslagen, in het genot te stellen van reeds met pensioen of gagement zijn vergolden. 
eene uitkeering welke bij een straftijd van 40_ artikel 30 § 1 punt a wordt gelezen : 
minder dan een jaar de helft van het bedrag bij wede:r in dienst treden bij het Neder-
van het gagement over dien straftijd, en bij landsch-Indische leger indien het niet ingevolge 
eeii. straftijd van langeren duur, de helft van · het bepaalde bij artikel 1, 1°., is toegekend; 
het jaarlijksche bedrag van het gagement niet 5°. artikel 30 § 2 vervalt; 
te boven gaat. 6°. artikel 30 § 3, eerste lid, wordt ge-

Gedurende de plaatsing in een strafcursus, lezen : 
hoe ook genaamd, wordt · het gagement niet Indien de gepensionneerde militair van het 
uitgekeerd, doch onder beperkende bepalingen Nederlancsch-Indische leger of van de land
ten aanzien van de terugneming, ten name van macht in Weat-lndie, wiens pensioen tenge
den gegageerde in de postspaarbank belegd. volge van zijn in dienst treden bij het Neder. 

Als de gegageerde vrouw of wettige dan landsch Indische leger is vervallen, den dienst 
wel gewettigde kinderen te zijnen la.ate heeft, bij dat leger verlaat, wordt hem ten laste van 
kan, in Nederland door den Minister van Kolo- de Kolonia.le geldmiddelen pensioen toegelegd 
nien, in Nederlandsch-lndie door den comman- overeenkomstig het bepaalde bij artikel 9; 
dant van het leger en chef van het Departe- 1 7°. artikel 30 § 3, tweede lid, vervalt ; 
ment van Oorlog worden bepaald, dat over 8°. artikel 30 § 3, laatste lid, wordt ge-
het gagement ten behoeve van het gezin kan ,· lezen : 
worden beschikt. Het krachtens het eerste lid van dern para-

2. Het reglement op het verleenen van graaf te verleenen pensioen gaat in met den 
pensioenen en van onderstanden voor eens dag, waarop het traktement of de soldij heeft 
aan de Europeesche en met dezen gelijkgestelde opgehouden, wanneer het binnen een jaar 
militairen beneden den rang van onderluite- daarna wordt aangevraagd, en met den dag 
nant van het Nederlandsch-Indische leger, waarop de aanvraag wordt ontvangen als 
vastgesteld bij Ons besluit van 17 Februari deze na verloop · van <lien termijn wordt inge-
1905, n°. 8 (lndisch Staatsblad n°. 299), zooals diend. 
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9°. artikel 30 § 4, de aanhef en punt a worden en kinderen, vastgesteld bij het Koninklijk 
gelezen : besluit van 24 November 1859, no. 70 (lndisch 

Van het voorschrift onder b van § l van dit Btaatsblad 1860, n°. 27) worden tusschen de 
artikel kan door Ons tot wederopzeggens wor- woorden ,,reglement" en ,,to<>gekend" ingevoegd 
den afgeweken: de woorden ,,aan weduwen en kinderen". 

a. ten opzichte van gepensionneerde mili- 5. Ten aanzien van het bepaalde in de 
tairen, die den staat van Nededander niet artikelen 1, 2 en 3 wordt vastgesteld de vol
bezitten en na terugkeer in hun eigen land geode 
geregelde rijksinkomsten genieten, uithoofde I 
van diensten, waartoe zij krachtens de wetten 
des lands zijn verplicht. 

10°. artikel 31 ~ 2 punt b wordt gelezen : 
voor zoover van de onder a bedoelde be

voegdheid geen gebruik wordt gemaakt, hem, 
die uit de gevangenis oi rijkswerkinrichting 
is ontslagen, in het genot te stell<'n van eene 
uitkeering, welke bij een straftijd van minder 
dan een jaar de helft van het bedrag van het 
pensioen over dien straftijd, en bij een straftijd 
van langeren duur, de helft wm het jaarlijksch 
bedra.g van het pensioen niet te boven gaat ; 

ll 0 • aan artikel 31 wordt- eene ~ 4 toege
voegd, luidend e : 

Gedmende de plaatsing in een strafcursus 
hoe ook genaamd, wordt het pensioen niet 
uitgekeerd, doch onder beperkende bepalingen 
ten a,anzien van de terugneming, ten name 
van den gepensionneerde in de postspaarbank I 
belegd. 

Als de gepensionneerde vrouw ot wettige 
kinderen te zijnen laste heeft, kan in Neder/.and 
door den Minister van Kolonien, in N ederlandsch
Jndie door den commandant van het leger en 
chef van het departement van Oorlog worden 
bepaald, dat over het pensioe n ten behoeve 
van het gezin kan worden beschikt. 

3. Het reglement op het verleenen van 
pensioenen aan de inlandsche schepelingen 
der gouvernementsmarine, vastgesteld bij Ons 
besluit vnn 27 Maart 1911, n°. 40 (Jndisch 
Staatsblad n°. 336), wordt gewijzigd als volgt : 

1°. In het hoofd, in artikel 1 en de over
gangsbepalingen wordt voor : inlandsche sche 
pelingen, gelezen: mindere schepelingen; 

2°. aan artikel 10 wordt een derde lid toege
voegd, luidende: 

Het bepaalde in het eerste- en in het tweede 
lid is niet van toepassing op gegageerde- en 
gepensionneerde militairen van de zee- en land
macht, die bij de gouvernementsmarine in 
dienst treden . I 

4. In artikel 30 van het reglement op het 
toekennen van pensioenen en gagementen aan. 
de Europeesche officieren en mi!itairen beneden I 
dien rang van de in Nederlandsch-lndie aan- I 
wezige landmacht en aan hunne weduwen 

OVERGANGSBEPALJNG. 

· De op grond van : 
1°. artikel 4 punt a van het gagements

reglement in lndisch Swatsblad 1876, no. 44 en 
2°. artikel I; 1° van het pensioenreglement 

in lndisch Staatsblad 1905, n°. 229, 
gegageerde- of geponsionneerde militairen 

van het Nederlandsch-Indische leger, die op
nieuw bij dat leger dan wel bij de landmacht 
in Nederland of in West-lndie, of bij 's-Rijks 
zeemacht in dienst zijn getreden en zich nog 
daarbij in dienst bevinden op den datum van 
in werking treden van dit besluit, worden van 
dien datum af weder in het genot gesteld van 
het hun vroeger toegekende gagement of pen
sioen als de daartoe strekkende aanvraag binnen 
een jaar na genoemden datum wordt inge
diend. 

De bepalingen nopens het gelijktijdig genot 
van militaire inkomsten en gagement of pensi
oen zijn niet van toepassing op de bij in werking 
treden van dit besluit in dienst zijnde militairen, 
die een hun uit anderen hoofde dan de in het 
eerste lid genoemde bepalingen toegekend 
voortdurend gagement of pensioen. ten behoeve 
van vrouw of kinderen dan wel in den vorm 
van toelage aan vrouw of kinderen genieten. 

Tijdens de loopende verbintenis van die 
militairen blijft dat genot gehandhaafd, tenzij 
het om andere redenen mocht verloren gaan. 
• 6. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het Btaats
b/.ad waarin het is geplaatst en werkt terug, 
in Neder/.andsch-lndie en in West-lndie tot 
den dag van in werking treden in Nederland, 

Onze Mini~er van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Btaats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Financien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, lllENBURG. 

( Uit,ge,g. 13 Maart 1919.) 
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· 26 F~bruari 1919. BESLUIT, houdendo bepa
lingen betreffende een doorloopend van 
Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aan
vaard toezicht op het logies voor schepe
lingen en op de ziekenverblijven aan boord 
van Nederlandsche visschersvaartuigen. 
8. 52. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordmcht van Onzen Minister van 

Lf\ndbouw, Nijverheid en Handel van· 22 
Fehrnari 1919, n°. 8286, afdeeliug N\jverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa,len a.ls volgt : 
Te rekenen van heden wordt gelegenheid 

gegeven om Nederlandsche visschersvaartuigen 
te onderwerpen aan een doorloopend van Rijks 
wege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toe
zicht op het logies voor de schepelingeh en op 
de ziekenverblijven a.an boord van bedoelde 
schepen en we! onrler de navolgende voorwaar
den. 

Art,. I. 1. Het logies der schepelingen 
moet op nieuw te bciuwen schepen gelegen zijn 
achter een waterdicht schot, hetwelk op ten 
minste 1/?JJ van de lengte van het schip, gemeten 
op de lastlijn, acbter den voorsteven is aange
bracht. 

2. Aan of nabij den ingang van elk logies 
moet op zichtbare wijze een opschrift z\jn 
aangebracht, vermeldende bet aantal schepe
lingen, waarvoor bet logies is bestemd. In
dien het logies uitsluitend client tot slaapver
blijf, moet daarvan in dat opschrift blijken. 

3. . Op nieuw te bouwen scbepen moet het 
logies ten minste een inhoud van 3.5 M3• per 
scbepeling hebben en, indien het bestemd is 
voor meer clan 6 schepelingen, een vrije dek
rnimte van 0.75 M2• per schepeling, met dien 
verstande, dat die dekruimte niet minder dan 
6 1'!1:2. mag bedragen. Is het logies bestemd 
voor 6 schepelingen of minder, dan moet de 
vrije dekruimte ten minste 1 M2• per schepeling 
bedragen. 

4. Op schepen, welke bij het · in werking 
treden van dit besluit reeds bestonden of op 
stapel waren gezet, kan met een inhoud van ten 
minste 2.25 M3

• per schepeling worden volstaan. 
5. Bij de vaststelling van den inhoud wordt 

dt rnimte boven de kooien ihedegerekend, 
terwij l onder ,, vrije dekruimte" is te verstaan 
de vloeroppervlakte na aftrek van kooien en 
kastcn. 

Art. II. De hoogte van het logies moet 
ten minste 1.83 M. beclragen; deze hoogte 
wordt gerekend tot a.an den onderkant dcr 
in bet logies doorloopende dekbalken. 

Art. III. 1. Het dek, hetwelk het logies 
van boven afsluit, moet waterdicht en de 
vloer van het logies moet dicht zijn. 

2. Als het dek, hetwelk het logies van boven 
afsluit, van staal of ijzer i~, mag het a.an de 
onderzijde slechts bedekt zijn met een stof, 
die onmiddellijk daartegen is aangebracht. 

3. Als de vloer van het logies van staal 
of ijzer is, m.oet deze bedekt zijn met een stof, 
die de warmte slecht geleidt. 

4. De ijzeren of stalen wanden van het 
logies mogen niet met eene beschicting bedekt 
zijn, tenzij deze bestaat uit planken, die 
gemakkeljjk wegneembaar zijn; de wanden 
van het logies voor zoover daartegen kooien 
zijn aangebracht,. moeten geheel beschoten 
zijn met wegneembare planken. 

5. De wandbetimmering van het !ogies moet 
met een goed dekkende verf worden beschil
derd en gevernist, tenzij deze uit een edele 
houtsoort is vervaardigd, in welk geval met 
politoeren, olicn of vernissen kan worden 
volstaan. Voor zoover de wanden en het dek, 
hetwelk het logies van boven a fsluit, van staal 
of ijzer vervaardigd en niet met bout beschoten 
zijn, moeten zij met eene verfsoort, welke h~t 
zoogenaamde zweeten belet, bijvoorbeeld kurk
verf, bedekt zijn. 

Art. IV. 1. De toegangen tot het logies 
moeten te alien tijde vlug en gemakkelijk 
geopend kunnen worden en zoodanig zijn inge
richt, dat in gesloten toestand geen regen of 
overkomend zeewater naar binnen kan dringen. 

2. Het logies moet van alle andere ruimten, 
die niet uitsluitend voor verblijf zjjn bestemd, 
door goed afsluitende schotten zijn afgescheiden. 

3. Bergplaatsen voor gevulde lampeh, petro
leum en aangemaakte verf in open bussen mogen 
noch met het logies nocb met den , toegang 
daarvan in rechtstreeksche verbinding staan. 
Op zeilvisschersvaartuigen kan van dit voor
schrift afwijking worden toegest,aan, indien 
naar het oordeel van den ambtenaar der 
Scheepvaartinspectie voldoende waarborgen 
voor veiligheid aanwezig zijn. 

4. Buizen, die door het logies loopen, 
moeten behoorlijk beveiligd zijn ; koppelingen 
van buizen moeten bij voorkeur buiten het 
logies zijn aangebracht. 

5. Indien de ankerkettingen door het 
logies loopen moeten zij omgeven zijn door 
zware ijzeren kokers. 

Art. V. 1. Elk logies moet evenveel kasten, 
kisten of laden bevatten als het aantal schepe
lingen bedraagt, waarvoor het is bestemd. 
Deze bergplaatsen moeten zoodanige afmetin-
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gen bebben en zoodanig ingericbt zijn, dat zij 
geschikt zijn voor bet opbergen van kleeding
stukken en voor afslwting met een hangslot. 

2. In het logies moet eene afzonderlijke 
bergruimte zijn voldoende voor bet geza.menlijke 
eetgereedscbap. 

3. Voor iederen schepeling moet een eigen 
afzonderlijke slaappla.ats aanwezig zijn. 

4. De slaapplaatsen moeten ten minste 
1.83 M. lang en 0.50 M. breed zijn ; de lengte 
moet worden gemeten in de a.slijn der kooi en 
de breedte in bet midden in een ricbting lood
recht daarop op 1 d.M. hoogte boven de onder

lagen. De kooien moeten behoorlijk van el
kander gescheiden en elk afzonderlijk toegan
kelijk zijn; de onderlagen moeten wegneem
baar zijn. Schuifdeuren moeten over een 
a.fstand van ten minste 0.75 M. kunnen worden 
geopend. 

5. De onderlagen van de onderste slaap
plaatsen moeten t en minste 15 c.M. boven 
den vloer en de bovenste slaapplaatsen op 
de h elft van de hoogte daarboven zijn aange
bracht. Meer dan twee slaapplaatsen mogen 
niet boven elkander worden aangebracht. 

'6. Wanneer de kooien afgesloten kunnen 
worden, moeten de schotten, die de bovenste 
langscheepsche kooien van het logies afscheiden, 
van over de geheele lengte doorloopende, 
tusschen de dekbalken aangebrachte lucht
roosters en de overige kooien van in elk der 
schuifdeuren zoo hoog mogelijk aangebracbt~ 
met meta.algaa.s a.fgesloten openingen van 
minstens 2 d.M. middellijn zijn voorzien. 

7. Op nieuw te bouwen schepen moet een 
afzonderlijke ziekenkooi worden aangebracbt, 
welke met losse wegneembare schotten is inge
richt, zoodanig dat een zieke er gemakkelijk 
in en nit kan worden gebracht ; deze kooi mag 
zich niet in het volkslogies bevinden. Op 
schepen, welke bij de in werking treding van 
dit besluit reeds bestonden of op stapel waren 
gezet, moet een der kooien, bij voorkeur buiten 
het volkslogies, op de hiervoren aangegeven 
wijze a.ls ziekenkooi worden ingericht, tenzij 
naa.r het oordeel van den ambtenaar der 
Scheepvaartinspectie een hiervoor doelmatig 
ingericht.e kooi aanwezig is. 

Het logies moet een tafel van voldoende 
afmetingen en voor iederen daarin verblijf 
houdenden schepeling een zitplaats bevatten ; 
op schepen, die bij het in werking treden van 
<lit besluit reeds bestonden of op stapel waren 
gezet, kan in stede van een tafel met een 
voldoend aantal schaftplanken worden volstaan. 

9. Er moet gelegenheid bestaan om oliegoed, 

I natte en vuj]e kleedingstukken op te hangen, 
zoo mogelijk buiten het logies. 

Art. VI. 1. Naa.r gelang van het jaarge
tijde moet in het logies een doelmatig middel 
tot verwarming worden aangebracbt. Be
ste.at <lit wt een kachel, da.n moet de pijp 
daarvan omgeven zijn door meta.alga.as of een 
andere doelmatjge afscheiding. 

2. De schuiven der kacbels rµo eten zoo
danig zijn ingericht, dat de afvoer nimmer geheel 
kan worden afgesloten. 

3. Het gebruik van petroleumkachels in 
bet logies is niet toegela.ten. 

Art. VII. 1. De verlichting van het logies 
moet geschieden door middel van schijnlichten, 
patrijs- of andere poorten, of, indien dit niet 
mogelijk is, door dekprisma's of andere doel
matige dekglazen, des nachts moet deze 
gescbieden door op vaste plaatsen behoorlijk 
bevestigde lampen of lantaarns. 

2. De verlicbting van het logies beboort 
bij gesloten toegang voldoende te zijn om 
gewonen druk te kunnen lezen ; des daags 
geldt dit slecbts bij normale weersgesteldbeid. 

Art. VIII. 1. Het verblijf van de schepe
lingen moet voorzien zijn van voldoende ven
tilatiemiddelen. Als zooda.nig kunnen worden 
aangemerkt de toegang tot het logies en een 
schijnlichtkap, wanneer deze minstens 0.5 M. 
hoog is en zoodanig ingericht, dat onafgebroken 
luchtafvoer mogelijk is. Indien de toegang 
door deuren geheel kan worden afgesloten, 
moeten deze voorzien zijn van een doelmatig 
luchtrooster. Wanneer geen schijnlichtkap als 
hiervoor bedoeld is a.angebracht, moeten zoo 
ver mogelijk van den ingang van het logies, 
bij voorkeur in de zijden, twee of meer lucht
kokers zijn aa.ngebracht, waarvan de gezamen
lijke doorsnede in oppervlakte minstens 1 d.M 2

• 

bedraa.gt : deze luchtkokers moeten ten minste 
0.5 M. boven het dek uitsteken en voorzien 
zijn van een zwaanshals of andere kap, welke 
het binnendringen van zee- of i·egenwater belet. 

2. Luchtkokers mogen niet in of boven een 
slaapplaats uitkomen. 

Art. IX. Het kookfornuis moet op nieuw 
te bouwen Rtoomvisschersvaartuigen boven
deks zijn geplaatst en op nieuw te bouwen 
zeilvisschersvaartuigen zoo . mogelijk bove!
deks, doch in ieder geval buiten het logies. 

Art. X. Houten dekken en schotten in de 
nabijheid van stookplaatsen en kachels moeten 
met ijzeren platen worden beschermd. 

Art. XI. 1. Op stoomvisschersvaartuigen 
en op nieuw te bouwen zeilvisschersvaartuigen 
moet boven de lastlijn en binnen boord een 
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afgesloten ruimte aanwezig zijn voor privaat '. 
bestemd. 

2. Indien een doorspoelbaar privaat is 
ingericht moet de afvoerbuis ruim zijn en 
gemakkelijk doorgespoeld kunnen worden. 

Art. XII. Voor schepen, die bij het af. 
kondigen van dit besluit reeds bestonden of od 

1 
stapel waren gezet, kan in overleg met de 
ambtenaren van de Soheepva.a.rtinspeotie, a,£. 
wijking worden toegestaan van het bepaalde 
in artt. II, III, tweede en vierde lid, IV, tweeda 
lid, V, ,ierde en vij fda lid, VII en VIII, eersta lid. 

Art. XIII. 1. Readers, die een of meer 
van hunne schepen a.an dit toezicht wenschen 
te onderwerpen, zenden hiertoe hunne a.an• 
vragen rechtstreeks in a.an den Hoofdinspec 
teur voor de Scheepvaart. Wanneer bij het 
hierna ixgestelde onderzoek blijkt, dat deze 
schepen a.an al de bovenstaande voorwaarden 
voldoen, behoudens de afwijkingen in artikel 
XII toegestaan, wordt hiervan in Onzen naam 
door den Hoofdinspecteur voor de Scheep• 
vaart een certificaat afgegeven, dat mede 
vermeldt het aantal schepelingen, waarvoor het 
logies is bestemd, en slechts geldig is, zoolang 
a.an de voorwaarden van dit besluit wordt 
voldaan. 

2. Van dit certificaat moet een afschrift 
in het logies op zichtbare wijze worden opge• 
hangen. 

Onze Minister van La.ndbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad za.l worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landh., Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 15 1',faart 1919.) 

27 F,bruari 1919. BESLUIT, tot nadere wij
ziging van het laatstelijk bij besluit van 
12 September 1917 (Staatsblad n°. 586), 
gewijzigde Koninklijk besluit van 20 
Januari 1913 (Staatsblad n°. 35), regelende 
de voorwaarden, waaronder voor rekening 
van anderen dan het Rijk aan 's Rijks 
Munt kan worden gemunt, medailles 
kunnen worden geslagen en muntstempels 
of medaillestempels kunnen worden ver• 
vaardigd. $. 53. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Financien, van 8 Januari 1919, n°. 128, Genera.le 
Thesauria; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
Januari 1919, n°. 34): 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 24 Februari 1919, no. 
165, Genera.le Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
i e bepalen ·als volgt : 
1. In artikel 19 van Ons besluit van 20 

Januari 1913 (StaatBblad n°. 35), zooals dat is 
gewijzigd, laatstelijk bij Ons besluit van 12 
September 1917 (Staatsblad n°. 586); wordt 
de tabel gelezen als volgt : 

Voor I I I B O s 
p~nni~gen g:oot Goud. Zilver. \of ko~r. 

m m1ddelliJn. 

m.M. \Per stuk. \Per stuk. \Per stuk. 

beneden 40 
van 40-60 
van 60-80 

f 2.50 
3.75 
5.-

f 2.-
3.-
4.-

Indian van een soort meer dan iO stuks ver. 
langd worden, worden voor de meerdere exem
plaren de prijzen met 20 % verlaagd; bij af. 
name van meer dan 100 stuks bedraagt deze 
verlaging voor die meerdere exemplaren 40 %-

BovengenQemde prijzen kunnen, naar mate 
de uitvoering bewerkelijker is, verhoogd worden 
tot ten hoogste tweemaal de overeenkomstig 
het vorenstaande berekende bedragen. 

2. Artikel 20 van Ons vorengenoemd be
sluit wordt gelezen als volgt : 

,,De vergoedingen, die voor de vervaardi• 
ging van een of meer poin~oenen en dienst
stem pels van eene medaiUe in rekening worden 
gebracht, worden in elk bijzonder geval desge
wenscht v66r de vervaardiging aan den aan
vrager medegedeeld." 

3. Artikel 21 van Ons vorengenoemd be
sluit vervalt, 

4. Artikel 22 van Ons vorengenoemd be• 
sluit wordt gelezen a.ls volgt : 

,,Voor elken medaillestempel, die aan 's Rijks 
munt wordt vervaardigd of voor de eerste 
maal afgeslagen, worden 2 afslagen boven het 
bestelde aantal genomen, bestemd voor Rijks. 
verzamelingen". 

5. Artikel 23 van Ons vorengenoemd be
sluit wordt gelezen a.ls volgt : Gelet op Ons besluit van 20 Januar1 19l3 I 

(Staatsblad n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 12 September 1917 (Staatsblad n°. 
586); 

,.Behalve de volgens artikel 19 bepaalde ver
goeding wordt het edele meta.al, in de medailles 

, vervat, in rekening gebracht tegen een prijs 
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welke desgewenscht v66r de verva.ardiging 
a.an den aanvrager wordt medegedeeld. 

woude, Oterleek, Oudkarspel, Oudorp, St. 
Pancras, Petten, Scha.gen, , choorl, Texel, 
Uitgeest, Vlieland, Warmenhuizen, Wieringen, 
Wieringerwaa.rd, W.ijk a.an Zee en Duin, Zijpe. 

Voor bronzen en koperen medailles zijn de 
kosten van het metaal in het tarief voor de 
afslagen begrepen". 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waa.rvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gr_avenhage, den 27sten Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uit,ge,g. 8 Maart 1919. l 

28 Februari 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij de artikelen 1 en 2 
der Radenwet. fl. 54. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 7 Januari 1919 n°. 37, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 1 .tin 2 der Radenwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 28 

Januari 1919 n°. 28); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 Februari 1919, no. 
344, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. te bepalen, dat ten behoeve van de 

oprichting van Raden van Arbeid het Rijk in 
de volgende gebieden wordt verdeeld : 

1. Hoorn, Hoorn, omvattende de gemeen
ten: Abberkerk, Andijk, Avenhorn, Beemster, 
Beets, Berkhout, Blokker, Bovenkarspel, Edam, 
Enkhuizen, Graft, Grootebroek, H ensbroek, 
Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, Ilpendam, 
Kwadijk, Medemblik, Middelie, Midwoud, 
Nibbixwoud, Nieuwe Niedorp, Obdam, Oost
huizen, Opmeer, Opperdoes, Ondendijk,Oude 
Niedorp, Pnrmerend, de Rijp, Schellinkhout, 
Schermer (Zuid en oord), Schermerhorn, 
Sijbekarspel, Spanbroek, Twisk, Urk, Ursem, 
Venhuizen, Warder, Wervershoof, Westwond, 
Winkel, Wijdenes, Wijde Wormer, Wognum , 
Zwaag; 

2. Alkmaar, Alkmaar, omva.ttende de ge
meenten: Akersloot, Alkmaar, Anna-Paulowna., 
Ba.rsingerhorn, Bergen, Beverwijk, Broek op 
Langendijk, Callantsoog, Castricum, Egmond 
aan Zee, Egmond Binnen, Harenkarspel, 
Heemskerk, Heerhugowaard, H eilo, Helder, 
Koedijk, Limmen, St. Maarten, Noord-Schar-

Zuid-Scharwoude ; 
3. Ha.arlem, Haarlem, omvattende de ge

meenten : Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haar
lemmermeer, Heemstede, Schoten, Spaarndam, 
Velsen, Zandvoort; 

4. Amsterdam, Am8terdam, omvattende de 
gemeenten: Amsterdam, Watergraafsmeer; 

5. Zaandam, Zaandam, omv-attende de 
gemeenten : Aalsmeer, Abcoude-Baambrugge, 
Abcoude-Proostdij, Assendelft, Broek in Wa
terland, Buiksloot, Diemen, Jisp, Katwoude, 
Koog a.an de Zaa.n, Krommenie, Landsmeer, 
Marken, ~fonnikendam, Muiden, ieuwendam, 
Nieuwer-Amstel, Nigtevegt, Oostzaan, Ouder
Amstel, Ransdorp, Sloten, Uithoorn, Vreeland, 
Weesp, Weespercarspel, Westzaan, Wormer, 
Wormerveer, Zaandam, Zaandijk; · 

6. Utrecht, Utrecht, omvattende de gemeen
ten : ;\faarssen, Utrecht, Zuilen ; 

7. Zeist, Z ei8t, omvattende de gemeenten : 
Achttienhoven, Amerongen, Barwoutswaarder, 
Benschop, de Bildt, Breukelen- Jijenrode, 
Breukelen-St. Pieters, Bunnik, Cothen, Doorn, 
Driebergen, Everdingen, Haarz~ens, Hage
stein, Harmelen, H ei- en Boeicop, Hoenkoop, 
Houten, Jaarsveld, Jutfaas, K amerik, Kocken
gen, Laa.g-Nieuwkoop, Langbroek, Leersnm, 
Lexmond, Linschoten, Loenen, Loenersloot, 
Lopik, Maarn, Maarsseveen, Maartensdijk, 
Montfoort, Mijdrecht, Oudenrijn, Odijk, Pols
broek, Rhenen, Rietveld, Ruwiel, Rijsenburg, 
Schalkwijk, Snelrewaard, Tienhoven, Tull en 
' t Wa.a.l, Veldhuizen, Vianen, Vinkeveen, 
Vleuten, Vreeswijk, Waarder, Werkhoven, 
Westbroek, Willeskop, Willige Langerak, 
Wilnis, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJssel
stein, Zegveld, Zeist ; 

8. Amersfoort, AmerBfoort, omvatt.ende de 
gemeenten : Amersfoort, Ankeveen, Baarn, 
Blaricum, Bunschoten, Bussum, Eemnes, 
's-Graveland, Hilversum, Hoevelaken, Hoog
land, Huizen, Kortenhoef, Lareri, Leusden, 
Loosdrecht, Naarden, Nederhorst den Berg, 
Nijkerk, Putten, Renswoude, Scherpenzeel, 
Soest, Stoutenburg, Veenendaal, Woudenberg; 

9. Gouda, Gouda, omvattende de gemeen
ten : Arnmerstol, Benthuizen, Bergamba.cht, 
Berkenwoude, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, 
Capelle-a.-d.-IJssel, Gouda, Gouderak, Gou
driaa.n, Groot-Ammers, Haastrecht, Hekendorp, 
Krimpen-a.-d.-Lek, Krimpen-a.-d.-IJssel, Lan-



79 28 F E B R U A R I. 1919 

gerak, Lange Ruige Weide, Lekkerkerk, Moer
kapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk-a. -d. -IJssel, · 
Nieuwpoort, Ottoland, Ouderkerk-a.-d.-IJssel, 
Oudewater, Papekop, R eeuwijk, Schoonhoven, 
Stolwijk, Streefkerk, Vlist, Waddinxveen, Zeg
wa.ard, Zevenhuizen, Zoetermeer ; 

Strijen, Vierpolders, Westmaas, Zuid-Beijerland, 
Zuidland, Zwartewaal ; 

16. Goes, Goes, omvattende de gemeenten : 
St.-Annaland, Baarland, Borsselen, Brouwers
haven, Bruinisse, Burgh, Colijnsplaat, Drei
schor, Driewegen, Duivendijke, Elkerzee, E lle
meet, Ellewoutsdijk, Goes, 's-Gravenpolder, 
Haamstede, 's-Heer-Abtskerke, 's-Heer-Arends
kerke, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Hoede
kenskerke, Kapelle, Kats, Kattendijke, Kerk
werve, Kloetinge, Kortgene, Krabbendijke, 
Kruiningen, St.-Maartsendijk, Nieuwerkerk, 
Nisse, Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland, 
Oudelande, Oud-Vossemeer, Ouwerkerk, Ove
zand, St.-Philipsland, Poortvliet, Renesse, Ril
land Bath, Scherpenisse, Schore, Serooskerke, 
(S.), Stavenisse, Tholen, Waarde, Wemeldinge, 
Wissekerke, Wolphaa'.rtdsijk, Yerseke, Zierik
zee, Zonnemaire ; 

10. Leiden, Leiden, omvattende de gemeen 
ten : Ter Aar, Aarlanderveen, Alkemade, 
Alphen, Hazerswoude, Hillegom, Katwijk, 
Koudekerk, Leiden, Leiderdo.rp, Leimuiden, 
Lisse, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oudshoorn, Rijn
saterwoude, Rijnsburg, Sas3enheim, Stomp
wijk, Valkenburg, Veur, Voorhout, Voorschoten 
vVarmond, Woubrugge, Zevenhoven, Zoeter
woude, Zwammerdam ; 

11. Delft, Delft, omvattencle de gemeenten : 
Delft, 's-Gravenzande, Hof van Delft, Kethel, 
de Ller, Maasland, Maassluis, Monster, Naald
wijk, Nootdorp, Schiedam, Schipluiden, Vlaar
dingen, Vlaardinger-Ambacht, Vrijenban, Wa
teringen; 

12. 's-Gravenhage, 's -Gravenhage, omvat
tende de gemeenten : ' s-Gravenhage, Loos
duinen,. Rijswijk, Voorburg, Wassenaar; 

13. Rotterdam, Rotterdam, omvattende de 
gemeenten : Bergschenhoek, Berke!, Hillegers
berg, Overschie, Pijnacker, Rotterdam, Schie
droek, IJsselmonde; 

14. Dordrecht, Dordrecht, omvattende de 
gemeenten : Alblasserdam, Ameide, Arkel, 
Asperen, Bleskensgraaf, Brandwijk, Dordrecht, 
Dubbeldam, Giessen, Giessendam, Giessen
Nieuwkerk, Gorinchem, Hardinxveld, Hendrik
Ido-Ambacht, Heukelum, Hoogblokland, Hoor
naar, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Meer
kerk, Molenaarsgraaf, Nieuwland, Nieuw
Lekkerland, Noordeloos, Oud-Alblas, Papen
drecht, Peursum, Ridderkerk, Rijswijk, Schel 
luinen, Sch<ionrewoerd, Sliedrecht, Tienhoven, 
Werkendam, Werken (de) c.a., Wijngaarden, 
Woudrichem, Zwijndrecht; 

15. Brielle, Brielle, omvattende de ge_ 
meenten: Abbenbroek, Barendrecht, Den 
Bommel, Brielle, Dirksland, Geervliet, Goede
reede, Goudswaard, 's-Gravendeel, Heenvliet, 
Heerjansdam, Heinenoord, Hekelingen, Helle
voetsluis, Herkingen, Hoogvliet, Klaaswaal, 
Maasdam, Melissant, Middelharnis, Mijns
heerenland, Nieuw-Beijerland, · Nieuwenhoorn, 
Nieuw-Helvoet, Nieuwe-Tonge, Numansdorp, 
Ooltgensplaat, Oostvoorne, Oud-Beijerland, 
Ouddorp, Oudenhoorn, Oude-Tonge, Pernis, 
Piershil, Poortugaal, Putter~h_pek, Rhoon, 
Rockanje, Rozenburg, Sommelsdijk, Spijke
nisse, Stad-aan-'t-Haringvliet, Stellendam, 

17. Middelburg, Micldelburg, omvattende 
de gemeenten: Aagtekerke, Aardenburg, Arne
muiden, Axel, Biervliet, Biggekerke, Bosch
kapelle, Breskens, Cadzand, Clinge, Domburg, 
Eede, Graauw en Langendam, Grijpskerke, 
Groede, Hengstdijk, Hoek, Honteniss!I, Hoofd
plaat, Hulst, IJzendijke, St.-Janssteen, Koe
wacht, Koudekerke, St. Kruis, St. ·Laurens, 
Meliskerke, Middelburg, Neuzen (ter), Nieuw
en Joostland, Nieuwvliet, Oostburg, 0,- en 
W.-Souburg, Oostkapelle, Ossenisse, Overslag, 
Philippine, Retranchement, Ritthem, Sas
van-Gent, Schoondijke, Serooskerk (W.), Sluis, 
Stoppeldijk, Veere, Vlissingen, Vrouwenpolder, 
Waterlandkerkje, gWestdorpe, • Westkapelle, 
Zaamslag, Zoutelande, Zuiddorpe, Zuidzande ; 

18. Leeuwarden, Leeuwarden, omvattende 
de gemeenten : Ameland, ' t Bildt, Dantuma
deel, Dokkum, Ferwerderadeel, Kollumerland 
en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwardera
deel, Menaldumadeel, Oostdongeradeel,Schier
monnikoog, W estdongeradeel ; 

19. Sneek, Sneek, omvattende de gemeenten: 
Baarderadeel, Barradeel, Bolsward, Doniawer
stal, Franeker, Franekera.deel, Gaasterland, 
Harlingen, Hemelumer-Oldephaart en Noord
wolde, Hennaarderadeel, Hindeloopen, IJlst, 
Lemsterland, Rauwerderhem, Sloten, Sneek, 
Stavoren, Terschelling, Wijmbritseradeel, Won 
seradeel, Workum: 

20. Heerenveen, Heerenveen, omvat,tende 
de gemeenten : Achtkarspelen, Aengwirden, 
Haskerland, Idaarderadeel, Ooststellingwerf, 
Opsterland, Schoterland, Smallingerland, Tiet
jerksteradeel, Utingeradeel, Weststellingwerf; 

21. Groningen, Groningen, omvattende de 
gemeenten : Adorp, Aduard, Baflo, Bedum, 
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Eelde, Eenrum, Ezinge, Grijpskerk, Groningen, 
Grootegast, Haren, Hoogkerk, K antens, Kloos
terburen, Leek, Leens, Marum, Middelstum, 
Noorddijk, Oldehove, Oldekerk, Peize, Roden, 
Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, 
Warffum, Winsum, Zuidhorn, Zuidlaren ; 

22. Winschoten, Winschoten, omvattende 
de gemeenten : Appingedam, Beerta, Belling
wolde, Bierum, Delfzijl, Finsterwolde, Hooge
zand, Loppersum, Meeden, Midwolda, Mun
tendam, Nieuwe Pekela, Nieuwe Schans, 
Nieuwolda, Noordbroek, Onstwedde, Oude
Pekela, Sappemeer, Scheemda, Slochteren, 
Stedum, Ten Boer, Termunten, Veendam, 
Vlagtwedde, Wedde, Wildervank, Winschoten, 
't Za,,;dt, Zuidbroek; 

23. Assen, Assen, Oll}Vattende de gemeen
ten : Anlo, Assen, Beilen, Borger, Coevorden, 
Dalen, Diever, Dwingelo, Emmen, Gasselte, 
Gieten, Hoogeveen, Norg, Odoorn, Ooster
hesselen, Rolde·, Schoonebeek, Sleen, Smilde, 
Vries, Westerbork, Zuidwolde, Zweelo ; 

24. Zwolle, Zwo!le, omvattende de gemeen
ten: Avereest, Blankenham, Blokzijl, Doorn
spijk, Elburg, Genemuiden, Giethoorn, Graf
horst, Hasselt, Hattem, Havelte, IJsselmuiden, 
Kampen, Kamperveen, Kuinre, Mcppel, Nieuw
Leusen, Nijeveen, Oldebroek, Oldemarkt, 
Rµinen, Ruinerwold, Staphorst, Steenwijk, 
Steenwijkerwold, Vledder, Vollenhove (Ambt), 
Vollenhove (Stad), Wanneperveen, Wilsum, 
Wijk (de), Zalk en Veecaten. Zwartsluis, Zwolle, 
Zwollerkerspel ; 

25. Deventer, Deventer, omvattende de ge
meenten : Bathem, Dalfsen, Deventer, Diepen
veen, Gramsbergen, Ram (den), Hardenberg 
(Ambt), Harden berg (Stad), Heino, Hellendoorn, 
Holten, 01st, Ommen (Ambt), Ommen (Stad), 
Raalte, Rijssen, Wierden, Wijhe ; 

26. Hengelo, H engelo, omvattende de ge
meenten : Almelo, Borne, Delden (Ambt), 
Delden (Stad), Denekamp, Diepenheim, En
schede, Goor, Haaksbergen, Hengelo, Lon
neker, Losser, Markelo, Oldenzaal, Ootmarsum, 
Tubbergen, Vriezenveen, Weerselo; 

27. Apeldoorn, Apeldoorn, omvattende de 
gemeenten : Apeldoorn, Barneveld, Ede, Epe, 
Ermelo, Harderwijk, Heerde, Voorst; 

28. Arnhem, Arnhem, omvattende de ge
meenten : Angerlo, Arnhem, Didam, Doesburg, 
Doorwerth, Duiven, Huissen, Renkum, Rheden, 
Rozendaal, Wageningen, Wehl, "Vestervoort, 
Zevenaar; 

29. Zutphen, Zutphen, omvattende de ge
meenten : Aalten, Bergh, Borculo, Brummen, 
Dinxperlo, Doetinchem (Ambt), Doetinchem 

(Stad), Eibergen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, 
Hengelo, Hummelo, Laren, Lichtenvoorde, 
Lochem, Neede, Ruurlo, Steenderen, Vorden, 
Warnsveld, Winterswijk, Wis"ch, Zelhem, 
Zutphen; 

30. Tiel, Tiel, omvattende de gemeenten : 
Ammerzoden, Appeltern, B~esd, Beusichem, 
Brake!, Buren, Buurmalsen, Culenborg, Deil, 
Dodewaard, Dreumel, Driel, Echteld, Est 
en Opijnen, Gameren, Geldermalsen, Haaften, 
Redel, Heerewaarden, Hemmen, Herwijnen, 
Heteren, Hurwenen, IJzendoorn, Kerkwijk, 
Kesteren, Lienden, Maurik, Nederhemert, 
Ophemert, Poederoijen, Rossum, Tie!, Varik, 
Vuren, Waardenburg, Wadenoijen, Wamel, 
Zaltbommel, Zoelen, Zuilichem ; 

31. Nijmegen, Nijmegen, omvattende de 
gemeenten : Balgoij, Batenburg, Beers, Bemmel, 
Bergharen, Beuningen, Cuijk c.a., Druten, 
E lst, Escharen, Ewijk, Gassel, Gennep, Gent, 
Gra~e, Groesbeek, Herwen en Aerdt, Heumen, 
Horssen, Linden, Millingen, Mook c.a., Nij
megen, Ottersum, Overasselt, Pannerden, 
Reek, Ubbergen, .Valburg, Velp, Wijchen; 

32. 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, om
vattende de gemeenten : Alem c.a., Berghem, 
Berlikum, Beugen c.a., Bokhoven, Boxmeer, 
Boxtel, Cromvoirt, Deursen c.a., Dieden c.a., 
Dinther, den Dungen, Empel c.a., Engelen, 
Erp, Esch, Geffen, Haps, Heesch, Heeswijk, 
Herpen, 's-Hertogenbosch, Huisseling c.a., 
Liempde, Lith, Lithoijen, Maashees c.a., l\Iegen 
c.a., St.-Michielsgestel, Mill . c.a., Nistelrode, 
Nuland, St.-Oedenrode, Oeffelt, Oijen c.a., 
Oploo c.a., Oss, Ravenstein, Rosmalen, Sam
beek, Schayk, Schijndel, Uden, Veghel, Vier
lingsbeek, Vught, Wanroy, Zeeland; 

33. Roosendaal, Roosendaal, omvattende . 
de gemeenteri : Bergen op Zoom, Dinteloord 
c.a., Fijnaart c.a., Halsteren, Huybergen, 
Klundert, Nieuw Vosseme.er, Ossendrecht, 
Oudenbosch, Oud- en Nieuw-Gastel, Putte, 
Roosendaal c.a., Rucphen c.a., Standdaarbuiten, 
Steenbergen c.a., Willemstad, Woensdrecht, 
Wouw, Zevenbergen; 

34. Breda, Breda, omvattende de gemeen
ten: Breda, Chaam, Etten c.a., Geertruiden
berg, Gilze c.a., Ginneken c.a., 's-Gravenmoer, 
Hoeven, Made c.a., Oosterhout, Princenhage, 
Raamsdonk, Rijsbergen, Terheijden, Tete
ringen, Zundert, Zwaluwe (Hooge- en Lage-); 

35. Tilburg, Till>urg, omvattende de ge
meenten: Almkerk, Alphen c.a:, Andel (Op
en Neer-), Baardwijk, Baarle Nassau, Berke!, 
Besoyen, Capelie, Diessen, Dongen, Dron
gelen, Drunen, Dussen, Goirle, Haaren, Hedik-
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huizen, Heesbeen c.a., Helvoirt, Herpt, Heus
den, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Meeuwen 
c.a., Moergestel, Nieuwkuyk, Oisterwijk, Oud
heusden, Sprang, Tilburg, Udenhout, Veen, 
Vlijmen, Vrijhoeve-Capelle, Waalwijk, Waspik, 
Wijk c.a.; .; 

36. Eindhoven, E·indhoven, onivattende de 
gemeenten : Aalst, Aarle-Rixtel, Asten, Bake! 
c. a., Beek en Donk, Bergeijk, Best, Blade! c.a., 
Boeke!, Borke! c.a., Budel, Deurne c.a., Dom
melen, Duizel c.a., Eersel, Eindhoven, Geldrop, 
Gernert, Gestel c.a., Heeze, Helmond, Hooge
loon c.a.., Leende, Lierop, Lieshout, Luyks
gestel, l\faarheeze, Mierde (Hooge- en Lage-), 
Mierlo, Nunen c.a., Oerle, Oirschot, Oost-, 
West- en Middel-Beers, Reuse!, Riethoven, 
Soerendonk c.a., Someren, Son c.a., Stip· 
hout, Stratum, Strijp, Tongelre, Valkenswaard, 
Veldhoven c.a., Vessem c.a., Vlierden, Waalre, 
Westerhoven, Woensel, Zeelst, Zesgehuchten; 

,l7. Vento, Venlo, omva.ttende de gemeen
ten: Arcen c.a., Baexem, Beegden, Beese!, 
Belfeld, Bergen, Broekhuizen, Buggenum, 
Echt, Grathem, Grubbe.nvorst, Haelen, Heel 
c.a., Heiden, Herten, Heijthuizen, Horn, Horst, 
Hunsel, Ittervoort, Kessel, Linne, Maasbracht, 
Maasbree, Maasniel, M~erlo, Meijel, Melick, 
c.a., Montfort, Nederweert, Neer, Neeritter, 
Nunhem, St-Odilienberg, Ohe en Laak, Poster
holt, Roermond, Rogge!, Roosteren, Sevenum, 
Stevensweert, Stamproij, Susteren, Swalmen, 
Tegelen, Thorn, Venlo, Venray, Vlodrop, 
Wanssum, Weert, Wessem; 

38. Heeden, Heerlen, omvattende de ge
meenten : Amstenrade, Beek, Bingelrade, 
Bocholtz, Born, Broeksittard, Brunssum, 
Eijgelshoven, Elsloo, Geleen, Geulle, Greven
bicht, Heerlen, Hoensbroek, Hulsberg, Jabeek, 
Kerkrade, Klimmen, Limbricht, Merkelbeek, 
l\'Iunstergeleen, Nieuwenliagen, Nieuwstadt, 
Nuth, Obbicht c.a.,Oirsbeek, Schaesberg, Schim
mert, Schinnen, Schin-op-Geulle, Schinveld, 
Simpelveld, Sittard, Spaubeek, Stein, Ubach
over-Worms, Urmond, :Yoerendaal, Wijlre, 
Wijnandsrade; 

39. Maastricht, Maa8tr·icht, omvattende de 
gemeenten : Ambij, Bemelen, Berg en Terblijt, 
Borgharen, Bunde, Cadier c.a., Eijsden, St.
Geertruid, G'ronsveld, Gulpen, Heer, Houthem, 
Itteren, Maastricht, Margraten, Meerssen, Mesch, 
Mheer, Noorbeek, Oud-Va1kenburg, Oud
Vroenhoven, Rijckholt, Sint Pieter, Slenaken, 
Ulestraten, Vaals, Valkenburg, Wittem; 

II. te bepalen, dat voor elk der onder I 
genoemde gebieden een Raad van Arbeid 
wordt opgericht ; 

1919. 

III. te bepalen, dat de Raad van Arbeid 
gevestigd is in de pla.a.ts, welke onder I van dit 
besluit onmiddellijk na. de benaming van het 
gebied van den Raad van Arbeid is genoemd; 

IV. a.an te wijzen de volgende 2 groepen 
van Raden van Arbeid, waarvoor een Ver
zekeringsra.a.d zal worden opgericht ; 

1. 's-Gravenhage, omvattende de Raden 
van Arbeid: 

1. Hoorn, 
2. Alkmaa.r, 
3. Haarlem, 
4. Amsterdam, 
5. Zaandam, 
6. Utrecht. 
7. Zeist, 
8. Amersfoort, 
9. Goud:.i., 

10. Leiden, 
11. Delft, 
12. 's-Gravenhage, 
13. Rotterdam. 
14. Dordrecht, 
15. Brielle, 
16. Goes, 
17. Middelburg. 

2. Arnhem, omvattende de Raden van 
Arbeid: 
18. Leeuwarden, 
19. Sneek, 
20. Heerenveen, 
21. Groningen, 
22. Winschoten, 
23. Assen, 
24. Zwolle, 
25. Deventer, 
26. Hengelo, 
27. Apeldoorn, 
28. Arnhem, 
29. Zutphen, 
30. Tiel, 
31. N~megen, 
32. "s-Hertogenbosch, 
33. Roosendaal, 
34. Breda, 
35. Tilburg, 
36. Eindhoven, 
37. Venlo, 
38. Heerlen, 
39. Maastricht ; 

V. te bepalen, dat voor elke groep van 
Raden van Arbeid onder IV van dit besluit 
genoemd, een Verzekeringsraad wordt opge
richt; 

VI. te bepalen, dat de Verzekeririgsraap 
gevestigd is in de gemeente, welke onmid-

6 
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dellijk na het volgnummer van de onder IV 
van dit besluit onderscheiden groepen van 
Raden van Arbeid is genoemd. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 10 Maart 1919.) 

28 Februari 1919. BESLUIT, tot bepaling 
van den dag van inwerkingtreding van 
de Radenwet. S. 55. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, van 27 Februari 1919, afdeeling Ar
beidersverzekering, no. 628 ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 99 der 
Radenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

De Radenwet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van de dag
teekening van dit besluit. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1919. 
WILHELMINA .. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 10 Maart 1919.) 

2~ Februari 1919. BESLUIT, houdende bepa
lingen tot bescherming van egels. S. 56. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, ijverheid en Handel van 29 
Januari 1919, Directie van den Landbouw, 
n°. 2095, 2de afdeeling ; • 

Gelet op de wet van 22 Juni 1914 (Staatsblad 
n°. 262), houdende bepalingen tot bescherming 
van in het wild levende nuttige dieren ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Februari 1919, n°. 23) ; 

Gezien het nadere rapport van Onzen voor
noemden Mimster van 26 Februari 1919, 
Directie van den Landbouw, no. 4574, 2de 
afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Het is verboden op gronden, bij 

anderen in gebruik, egels te vangen of te dooden, 

tenzij met schriftelijke machtiging van Onzen 
Commissaris in de provincie, waar de gronden 
gelegen zijn, en met scbriftelijke toestemming 
of in gezelschap van den gebruiker dier gronden. 

Het in het vorige lid bepaalde is niet van 
toepassing op personen, die behooren tot het 
gezin van den gebruiker der gronden of zich 
bij dezen in ·dienst bevinden. 

2. Het is verboden egels ten verkoop in 
voorraad te hebben, te koop aan te bieden, te 
verkoopen of te vervoeren, tenzij met schrif
telijke machtiging van Onzen Commissaris in 
de provincie, waar het feit gepleegd wordt. 

8. Eene machtiging, als bedoeld in artikel 1 
en 2, wordt slechts verleend aan personen, 
die te goeder naam en faam bekend zijn. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoeriug van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en wa!l.rvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Lanab., Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 15 Maart 1919.) 

3 Maart 1919. BESLUir, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 4 September 
1862 (StaatBblad n°. 174 ). laa.tstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 2 
December 1912 (Staatsblad n°. 362). hou
dende voorschriften ter uitvoering van 
de wet van 21 December 1861 (Staatsblad 
n°. 129), regelende de samenstelling en 
bevoegdheid van den Raad van State. 
s. 57. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Binnenlandsche Zaken, van 
6 Januari 1919, n°. 604, afdeeling 2A en van 
9 Januari 1919, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, no. 225; 

Overwegende, dat ten gevolge van Ons 
besluit van 25 September 1918 (Staat§blad 
n°. 551), waarbij twee Departementen van 
Algemeen Bestuur werden ingesteld, die den 
naam dragen van Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en van ,Ministerie 
van Arbeid, eene nadere w:\j7.iging noodzakelijk 
is van het Koninklijk besluit van 4 Septem her 
1862 (Staatsblad n°. 174), zooals het laatste
lijk Js gewijzigd bij Ons besluit van 2 December 
1912 (Staatsblad n°. 362) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Februari 1919, n°. 13); 
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Gelet op bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van 20 Februari 1919, 2de 
afdeeling A, n°. 501 en van 26 Februari 1919, 
n°. 2205, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Artikel 31 van het Koninklijk 

besluit van 4 September 1862 (Staatsblad n°. 
1 74), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
2 December 1912 (Staatsblad n°. 362), wordt 
gelezen als volgt : 

,,De eerste afdeeling staat in betrekking 
tot het Departement van Buitenlandsche 
Zaken; 

de tweede tot dat van Justitie; 
de derde tot dat van Binnenlandsche Zaken ; 
de vierde tot dat van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen; 
de vijfde tot dat van Marine ; 
de zesde tot dat van Financien ; 
de zevende tot dat van Oorlog ; 
de achtste tot dat van Waterstaat; 
de negende tot dat van Landbouw, Nijver-

heid en Handel ; 
de tiende tot dat van Arbeid ; 
de elide tot dat van Kolonien". 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Ons besluit, waarbij de leden der afdeelingen 
nader worden aangewezen, bepaalt het tijdstip, 
waarop de vierde en de tiende afdeeling hare 

·werkzaamheden zullen aanvangen. 
De afdeelingen, die in betrekking staan tot 

de Departementen van Binnenlandsche Zaken, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel brengen de bij haar aanhangige 
zaken, voor zooveel deze niet door den vice
president naar 'de vierde of de tiende afdeeling 
worden verzonden, ten einde. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche 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. 

's-Gravenh11,ge, den 3den Maart 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 4 Maart 1919.) 

3 Maart 1919. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
5 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 114) tot 
bepa.ling van het maximum der ver
pleegden en het minimum der geneeskun
digen in het krankzinnigengesticht ,,Voor
burg", te Vught. ~- 5"'. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 Februari 1919, 
n°. 1660, afdeeling 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: 

Eeni.g artikel. 
In het 2de lid van artikel 1 van het Ko -

ninklijk besluit van 5 Augustus 1888 (Staats
blad n°. 114), zooals dat artikel gewijzigd is 
bij Onze besluiten van 7 April 1900 (Staatsblad 
no. 42), van 16 Mei 1906 (Staatsblad n°. 114) 
en van 19 Januari 1917 (Staatsblad n°. 187), 
wordt in de plaats van ,,31 December 1918" 
gelezen ,,31. December 1920". 

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

's-Gravenhage, den 3den Maart 1919. 
WILHELMINA. 

De M iniater van B innenlandache Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 18 Maart 1919.) 

3 J.1aart 1919. BESLUIT, tot aanwijzi ng, over
eenkomstig art;. 157 der hooger-onderwijs
wet, van de afdeeling gymnasium van het 
St. Jans Lyceum te 's-Hert.ogenbosch, van 
de vereeniging ,,Ons Middelbaar Onderwijs 
in .Noord-Brabant". S. 59. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
30 Januari 1919, n°. 134/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op art. 157 der hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 18 

Februari 1919, n°. 77) ; 
Gelet op het nader rapport van Onz en voor

noemden Minister van 27 Februari 1919, n° 
730, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De afdeeling gymnasium van het St. Jans 

Lyceum te 's-Hert.ogenbosch, van de vereeni 
ging ,,Ons Middelbaar Onderwijs in Noord
Brabant", te rekenen van 10 September 1918 

6* 
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voor een tijdperk van zes jaren a.an te wijzen 
a.ls bevoegd, om, met inachtneming der des
betreffende wettelijke voorschriften, a.an hare 
leerlingen, die hat onderwijs tot aa.n het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrifi van be
kwaamheid tot universitaire studiiin af te 
geven, dat, met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van c'it besluit, dat in het Staatsblad en de 
Staatacourant zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den Ma.art 1919. 
. WILHELMINA. 

De Min v. Onderwijs, Kun.sten e-n WetenBchappen, 
J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 19 Maart 1919.) 

3 Maart 1919. BESLUIT, tot aanwijzing, over
eenkomstig art. 157 der hooger-onderwijs
wet, van de afdeeling gymnasium van 
het St. Maria Lyceum ta 's-Hertogen
bosch, van de vereeniging ,,Ons Middelbaar 
Onderwijs in Noord-Brabant". 8. 60. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
30 Januari 1919, n°. 125/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger- onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

18 Februari 1919, n°. 76) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 Februari 1919, n°. 
732, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
De afdeeling gymnasium van het St. Maria 

Lyceum te 's-Hertogenbosch, van de vereeniging 
,.On~ Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant", 
te rekenen van 10 September 1918 voor een 
tijdperk van zes jaren a.ante wijzen a.ls bevoegd, 
om, met inachtneming f er desbetreffende 
wettelijke voorschriften, aan hare leerlingen, 
die het onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studien af ta geven, dat 
met !:let getuigschrift in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in hat Staatsblad en de Staats- I 
wurant zal worden geplaatst, en waarvan 

afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

's -GravenhagP., den 3den Ma.art 1919. 
WILHEI.MIJ:'f A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER, ·. 

( Uitgeg. 19 Maart 1919.) 

.._ 

3 Maart 1919. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
21 November 1902, Staatsblad n°. 200, tot 
vaststelling van een algemeene'n maatregel 
van bestuur a.ls bedoeld in artikel 59, 
sub 2, der Ongevallenwet 1901, laatstelijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
5 April 1916, Staatsblad n°. 156. S. 61 . 

WIJ WILHELl\IINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid en van Waterstaat, van 10 Januari 
1919, n°. 60, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat b.et wenschelijk is wijziging 
te brengen in Ons besluit van 21 November 
1902, Staatsblad n°. 200, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, a.ls 
bedoeld in artikel 59, sub 2, der Ongevallenwet 
1901, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 5 April 1916, Staatsblad n°. 156 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Februari 1919, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport· van Onze voor
noemde Ministers van 25 Februari 1919, n°. 
419, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden verstaan: 
Art. I. Artikel 14 van Ons besluit van 21 

November 1902, Staatsblad n°. 200, laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 5 April 19160 

Staatsblad no. 156, wordt gelezen als volgt 1 

,,De kapitaliseeringsfunctie, dienende ter · 
berekening van de in artikel 55 der Ongevallen
wet 1901 bedoelde contante waarde eener 
rente, welke ingevolge artikel 21 der genoemde 
wet is vastgesteld op het dee! K van het dagloon 
van den getroffene, wordt berekend volgens de 
formula: 

K. R 
1 X + S,S 

1 
+ -;; µ µ + r x + s,s x + s + l,s + 1 

+ 0 µx +s,sµx +s+ l,s+ l µx+s+2,s+2+----) 

In het eerste lid stelt x voor den lee~ijd 
van den getroffene op het oogenblik van de 
niet-voorloopige vaststelling zijner rente, terwijl 
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voor s die waarde wordt gekozen, waarbij 

iH,x + s,s de hoogste waarde heeft.". 

Art. II. Aan de 2de alinea van art. 15, 
sub II, van Ons vorenbedoeld besluit wordt 
toegevoegd : 

,,Indien eene weduwe en twee kinderen wor
den nagelaten en de leeftijd van het oudste 
kind door de toepassing van artikel 3 op 16 
wordt gesteld, wordt dit kind buiten beschou

wing gelaten en geschiedt de berekening over
eenkomstig het sub 1 bepaalde." 

Art. III. In artikel 17 van Ons vorenbe
doeld besluit wordt de formule voor de kapi
taliseeringsfunctie vervan~en door : 

K.R = K (1 _!_ µ .-
1 X + S,S "'f X + S,S 

+_!_µ µ + 
,2 x + s,s x + s + l ,s + 1 

+ ~ µ x+s,s µ x+s+ l,s+l µ x+s+2,s+2+ .... ) 

De laatste alinea van dit artikel wordt 
gelezen als volgt : 

,,In deze formule stelt x voor den leeftijd 
van den getroffene op bet oogenblik van de 
niet-voorloopige vaststelling zijner rente. 

Voor s wordt die waarde gekozen, waarbij 

. R + de hoogste waarde heeft, behalve 
1 X S,S 

in de gevallen, waarin s daardoor op eene 
lagere waarde zou moeten worden gesteld dan 
die, verkregen door den tijd, verloopen tusschen 
den dag van de niet voorloopige vaststelling 

der rente en bet tijdstip, waarop de weten
schappelijke balans betrekking beeft, af te 
ronden in geheele jaren op de wijze, waarop 
in artikel 3 ten aanzien van de leeftijden is 
bepaald. In deze gevallen wordt voor s de 
laatstbedoelde waarde in rekening gebracht.". 

Art. IV. Van de-tabellen, bedoeld in artikel 
9 van Ons vorenbedoeld besluit, gelijk die 
tabellen luide~ na de in dat besluit gebrachte 
wijziging bij Ons besluit van 16 December 
1913, Staatsblad n°. 444, worden de tabellen 
I en II vervangen door de bij dit besluit ge
voegde tabellen. 

Art. V. De in de artikelen 54 en 55 der 
Ongevallenwet 1901 bedoelde contante waar
den van renten, die ingaan v66r het inwerking 
tre<len van dit besluit, worden voor de eerste 
maal berekend volgens de bepalingen en ta
bellen, geldende op het tijdstip van ingang der 
rente. 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsb/,ad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de nitvoering van dit besluit, dat in het Staat,,. 
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worrlen gezonden aan den Raad 
van State . 

' s-Gravenhage, dan 3den Maart 1918. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbe£d, AALBERSE. 

De Min. va.n Waterstaat, A. A. H. W. Komo 
(Uityeg. 14 J11aart 1919.) 



TABEL I, bedoeld in a.rtikel IV van <lit besluit. 

WAAHDENcf.VAN !J.x + s,s 

10 0,9878 0,9651 0,9546 0,9496 0,9458 0,9426 0,9472 0,9475 0.9651 
11 0 9877 09646 0 9539 0,9493 0,9455 0.94-23 0,9470 0,9473 0,9652 
12 0,9876 0,9641. 0,9532 0,9490 -0,9452 0,9420 0,9468 0,9471 0,9653 
13 0,9875 0,9636 0,9525 0,!M.87 0,9448 0,0417 0,9461) 0,9470 0,9654 
14 0,9873 0,9630 0,9519 0,9483 0,9445 0,9414 0,94-66 0,9472 0,9655 
15 0,9870 0,9623 0,9513 0,9478 0,9444 0,9415 0,9468 0,9474 0,9656 
16 0,9866 0,9616 0,9507 0,9476 0,9445 0,9419 0,9471 0,9478 0,9657 
17 0,9861 0,9608 0,9502 0,9476 0,9450 0,9424 0,9476 0,9482 0,96158 
18 0,9855 0,9601 0,9501 0,9478 0,9455 0,9429 0,9480 0,9486 0,0658 
19 0,9S48 0,9598 0,9501 0,9481 0,9460 0,9434 0,9484 0,9490 0,9658 
20 0,9846 0,9597 0,9502 0,9485 0,9466 0,943!) 0,9488 0,9496 0,9659 
21 0,9845 0,9596 0,9504 0,9489 0,9469 0,94-43 0,9493 0,0504 0,9661 
22 0,9844 0,9595 0,9507 0,9491 0,9472 0,9448 0,9499 0,9513 0,9664 
23 0,9843 0,9595 0,9507 0,9493 0,9476 0,9454 0,9506 0,9522 0,9666 
24 0,9842 0,9594 0,9508 0,!l495 0,9479 0,9460 0,9513 0,9531 0,9669 
25 0,9839 0,9592 0,9509 0,9497 0,9483 0,9466 0,9520 0,9540 0,0672 
26 0,9836 0,9591 0,9510 0,9400 0,9487 0,9472 0-,9527 0,9546 0,9673 
27 0,9833 0,9590 0,9512 0,9504 0,9491 0,9479 0,9534 0,9551 0,9674 
28 0,9829 0,9590 0,9514 0,9506 0,9496 0,!)486 0,9539 0,9554 0,9675 
29 0,9826 0,9590 0,9516 0,9511 0,9502 0,9492 0,9542 0,9556 0,9675 
30 0,9823 0,9591 0,9521 0,9517 0,9507 0,9496 0,9546 0,9558 0,9676 
31 0,9821 0,9594 0,9525 0,9522 0,0512 0,9501 0,9549 0,9560 0,9676 
32 0,!)820 0,9597 0,9530 0,9526 0,9517 0,9506 0,9552 0,9563 0,9677 
33 0,9820 0,9599 0,0534 0,9530 0,9523 0,9510 0,9555 0,9565 0,9677 
34 0,9819 0,9603 0,9538 0,95J5 0,9527 0,9515 0,9558 0,9567 0,9678 
35 0,9819 0,9605 0,9542 0,9539 0,9532 0,9518 0,9560 0,9569 0,9679 
36 0,9819 0,9608 0,95415 0,954.:S 0,9535 0,9.521 0,9563 0,9572 0,9680 
37 0,9819 0,9610 0,9548 0,9546 0,9539 0,9525 0,0566 0,9575 0,9680 
38 0,9819 0,9612 0,9551 0,9548 0,9542 0,9528 0,9568 0,9578 0,9680 
39 0,9819 0,9613 0,9553 0,9551 0,9545 0,9532 0,9570 0,9/"i80 0,9681 
40 0,9818 0,9613 0,9655 0,9553 0,9549 0,9535 0,9575 0,9584 0,9682 
41 0,9817 0,0613 0,9556 0,9555 0,9552 0,9540 0,9579 0,0587 0,9682 
42 0,9816 0,9612 0,9556 0,9556 0,9556 0,9545 0,9584 0,0590 0,9681 
43 0,9815 0,9610 0,9555 0,9558 0,9562 0,9551 0,9587 0,9591 0,0681 
4.4 0,9813 0,0608 0,9555 0,9561 0,9568 0,9556 0,9589 0,9594 0,9680 
45 0,9811 0,9605 0,9555 0,9565 0,9573 0,9560 0,9592 0,9597 0,9681 
46 0,9808 0,9602 0,9555 0,9567 0,9576 0,9565 0,9595 0,9601 0,9682 
47 0,9805 0,9599 0,9554 0,9568 0,9581 0,9569 0,!)599 0,9606 0,9684 
48 0,9801 0,9594 0,9552 0,9569 0,9585 0,95715 0,9604 0,9612 0,9686 
49 0,9797 0,9587 0,9550 0,9570 0,9591 0,9,382 0,9610 0,9619 0,9688 
50 0,9791 0,9581 0,9547 0,9572 0,9597 0,9588 0,9617 0,9621> 0,9690 
51 0,9785 0,9575 0,9546 0,9575 0,9602 0,9:395 0,9623 0,9633 0,9691 
52 0,9777 0,9569 0,9545 0,9577 0,9607 0,9602 0,9629 0,9638 0,9690 
53 0,9772 0,9564 0,9545 0,9580 0,9613 0,9609 0,96M 0,9641 0,9688 
54 0,9765 0,9560 0,9546 0,9584 0,9617 0 9614 0 9636 09645 0 9683 
--~ 

0 9705 0,9825 0 981:i3 
0,9705 0,9823 0,9850 
0,9705 0,9821 0,9846 
0,97015 0,9819 0,9844 
0,9705 0,9817 0,!)841 
0,97015 0,9814 0,!)835 
0,9703 0,9809 0,9831 
0,9700 0,9804 0,9826 
0,9699 0,9799 0,9821. 
0,9697 0,9794 0,9817 
0,9696 0,!)790 0,9813 
0,9696 0,9786 0,9810 

I 0,9696 0,9783 0,9807 
0,9696 0,9780 0,9805 
0,9696 0,9778 0,9803 
0,9695 0,9776 0,9802 
0,!)6!)5 0,9776 0,9801 
0,9695 0,9774 0,9799 
0,9605 0,9773 0,0799 
0,9605 0,9773 0,9797 
0,9695 0,9771 0,9796 
0,9695 0,9770 0,9795 
0,9694 0,9769 0,9794 
0,9694 0,9768 0,9792 
0,9695 0,9768 0,979 1 
0,9695 0,9767 0,9789 
0,9696 0,9765 0,9787 
0,9696 0,9764 0,9785 
0,9697 0,9762 0,9783 
0,9697 0,0760 . 0,9780 
0,9696 0,9757 0,9777 
0,9695 0,9754 0.9774 
0,9694 0,9751 0,9772 
0,9693 0,9748 0,9770 
0,9693 0,9746 0,9769 
0,9694 0,9744 0,9766 
0,9695 0,9742 0,9764 
0,9696 0,9739 0,0762 
0,0697 0,9737 0,9760 
0,9698 0,9734 0,9757 
0,9699 0,9730 0,9755 
0,0698 0,9725 0,9751 
0,9696 0,9718 0,9733 
0,9692 0,9708 0,9712 
0 9686 0 9696 09688 

0,9892 
0,9888 
0,9884 
0,9881 
0,9876 
0,9871 
0,9866 
0,9861 
0,9856 
0,9852 
0.9849 
0,9847 
0,9845 
0,9843 
0,9841 
0,9840 
0,9839 
0,9838 
0,9836 
0,9835 
0,9833 
0,9832 
0,9830 
0,9828 
0,9825 
0,9823 
0,9821 
0,9817 
0,9813 
0,!)810 
0,9807 
0,9804 
0,9802 
0,9800 
0,9799 
0,9798' 
0,9799 
0,9790 
0,9778 
0,9766 
0,97151 
0,9733 
0,9712 
0,9688 
0 9660 

0,9948 
0,9943 
0,9938 
0,9933 
0,9928 
0,9923 
0,9918 
0,9914 
0,9910 
0,9907 
0,9904 
0,9902 
0,9900 
0,9898 
0,9697 
0,9895 
0,9894 
0,9892 
0,9890 
0,9888 
0,9886 
0,9884 
0,9881 
0,9877 
0,9874 
0,9870 
0,0865 
0,9858 
0,9'862 · 
0,9845 
0,9839 
0,9832 
0,0825 
0,9817 
0,9808 
0,9799 
0,9790 
0,9778 
0,9766 
0,9751 
0,9733 
0,9712 
0,9688 
0,9660 
0 9627 

,.... 
co ,.... 
co 
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58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

o:9735 
0,9726 
0,9714 
0,9702 
0,9687 
0,9670 
0,9651 
0,9629 
0,9602 
0,9572 
0,9537 
0,9500 
0,9460 
0,9420 
0,9383 
0,9341 
0,9291 
0,9241 
0,9180 
0,9116 
0,9046 
0,8950 
0,8826 
0,8720 
0,8646 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,691 
0,651 
0,601 
0,435 
0,00 

0;9561 
0,9662 
0,9664 
0,9564 
0,9561 
0,9555 
0,9544 
0,9529 
0,9511 
0,9485 
0,9458 
0,9427 
0,9396 
0,9363 
0,9328 
0,9282 
0,9236 
0,9177 
0,9117 
0,9050 
0,8950 
0,8826 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,651 
0,501 
0,43n 
0,00 

o'.9559 
0,9562 
0,9563 
0,9660 
0,9565 

I o,9646 
0,9530 
0,9612 
0,9488 
0,9461 
0,9431 
0,9400 
0,9368 
0,9334 
0,9288 
0,9244 
0,9186 
0,9126 
0,9060 
0,8960 
0,8826 
0,8720 
0,8646 
0.846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,691 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 · 

o'.9595 
0,9594 
0,9690 
0.9682 
0;9571 
0,9664 
0,9633 
0,9608 
0,9480 
0,9448 
0,9415 
0,9382 
0,9347 
0,9300 
0,9253 
0,9195 
0,9126 
0,9060 
0,8960 
0,8826 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 

• 0,591 
0,551 
0,601 
0,435 
0,00 

I 

0,9620 0,9614 0,9624 
0,9614 0,9606 0,9611 
0,9604 0,9694 0,9694 
0,9591 0,9578 0,0572 
0,9674 0,9656 0,9546 
0,9651 0,9631 0,9516 
0,9626 0,9602 0,9482 
0,9495 0,9469 0,9446 
0,9462 0,9434 0,9411 
0,9428 0,9401 0,9374 
0,9394 0,9365 0,9317 
0,9358 0,9317 0,9262 
0,9310 0,9262 0,9195 
0,9262 0,9195 0,9125 
0,9195 0,9125 0,9050 
0,9126 0,9060 0,8960 
0,9060 0,8960 0,8826 
0,8960 0,8 26 0,8720 
0,8825 0,8720 0,8645 
0,8720 I 0,8645 0,846 
0,8646 0,846 0,833 
0,846 0,833 0,819 
0,833 0,819 0,806 
0,819 0,806 0,790 
0,806 0,790 0,771'> 
0,790 0,776 0,763 
0,775 0,763 0,746 
0,763 0,746 0,723 
0,746 0,723 0,703 
0,723 0,703 0,682 
0,703 0,682 . 0,664 
0,682 0,654 0,626 
0,654 0,626 0,591 
0,626 0,591 0,651 
0,591 0,661 0,501 
0,651 0,501 0,435 
0,601 0,436 0,00 
0,436 0,00 
0,00 . 

I 
I 

o'.9620 o'.9631 o'.9619 1 o:o!\90 o:95!>0 o:9607 o'.9463 
0,9603 0,9608 o,9590 I 0,9560 0,9607 0,94(13 0,9420 
0,9582 0,9676 0,9/i60 0,9607 0,9463 0,9420 0,9374 
0,9566 0,9643 o,9507 I 0,9463 0,9420 0,9743 0,9317 
0,9526 0.9607 0,9463 0,9420 90,374 0,9173 0,9262 
0.9492 0;9463 0,9420 0,9374 0,9317 0,9262 0,9196 
0,9455 0,9420 0,9374 0,93 ]7 0,9262 0,9196 0,912/i 
0,9420 0,9374 0,9317 0,9262 0,9195 0,9125 0,9050 
0,9374 0,9317 0,9262 0,9195 . 0,9126 0,9050 0,8950 
0,9317 0,9262 0,9195 0,9125 0,9050 0,8960 0,8825 
0,9262 0,9195 0,9125 0,9050 0,8950 0,8825 0,8720 
0,9195 o,912n 0,9050 0,8950 0,8826 0,8720 0,864f, 
0,9125 0,9060 0,8950 0,8825 0,8720 0,8645 0,846 
0,9050. 0,8950 0,8825 0,8720 0,8645 0,846 0,833 
0,8960 0,8825 0,8720 0,8645 0,846 0,833 0,819 
0,8825 0,8720 0,8645 0,846 0,833 0,819 0,806 
0,8720 0,8645 0,84-6 0,833 0,819 0,806 0,790 
0,8646 0,846 0,833 0,819 0,806 0,790 0,776 
0,846 0,833 0,819 0,806 0,790 0,776 0,763 
0,833 0,819 0,806 0,790 0,775 0,763. 0,746 
0,819 0,806 0,790 0,776 0,763 0,746 0,723 
0,806 0,790 0,776 0,763 0,746 0,723 0,703 
0,790 0,776 0,763 0,746 0,723 0,703 0,682 
0,775 0,763 0,746 0,723 0,703 0,682 0,664 
0,763 0,746 0,723 0,703 0,682 0,654 0,626 
0,746 0,723 0,703 0,682 0,664 0,626 0,691 
0,723 0,703 0,682 0,654 0,626 0,691 0,6f51 
0,703 0,682 0,654 0,626 0,591 0,651 0,601 
0,682 0,654 0,626 0,691 0,551 0,501 0,436 
0,654 0,626 0,591 0,661 0,501 0,435 0,00 
0,626 0,691 0,651 0,601 0,435 0,00 
0,591 0,551 0,501 0,435 0,00 
0,551 0,501 0,436 0,00 
0,501 0,435 0,00 
0,435 0,00 
0,00 

I . 
Voor s > 13 w ordt de waarde van l' x + s,s gevonden door middel van de formule: 

,"x +s ,s = •' (x + s -13) + 13,13 
Behoort bij Koninkli Uk besluit van 3 Maart 1919 (Staatsb/,ad 61). Ons bekend, 

De Minister. van Arbeid, AALBF.RSE. 
De MiniRter van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
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TABEL II, bedoeld in artikel IV 
besluit. 

van dit I 4 Maart 1919. BESLUI'r, tot w1Jz1gmg van 
art. 16, tweede lid, van het Koninklijk 

Sterfte- en trouwkanaen van bt.trekkingen, 
bedoeld "&ij artikel 24 sub A der Ongevallen
wet 1901. 

~R "' "' aiR "' "' ,:: ,:: .: .: ""~ .. .. "O~ .. .. 
"O" ~ >'! .'( "O" -"= K .I( 

'""ii= .t::~ 
> K '""ii= ~~ ~~>< .t::::, 5,.!:I .t::::, .... 

~ 
.... 0 "'"" " a,-,:: C) 

jf .., j; in 
.... 

tn E-< 

I I ! 20 0,0038 0,147 61 0,0215 0,0025 
21 0,0038 0,1385 62 0,0235 0,002 
22 0,0039 0,1305 63 0,0261 0,0015 
23 0,0039 0,122 63 0,0288 0,001 
24 0,0040 0,114 65 0,0319 0,001 
25 0,0041 0,1055 66 0,0350 -
26 0,0042 0,098 67 0,0384 -
27 0,0043 0,091 68 0,0415 -
28 0,0044 0,085 69 0,0449 -
29 0,0045 0,0795 70 0,0488 -
30 0,0046 0,0745 71 0,0534 -
31 0,0047 0,0695 72 0,0588 -
32 0,0049 0,065 73 0,0650 -
33 0,0051 0,060 74 0,0709 -
34 0,0053 0,0555 75 0,0767 -
35 0,0055 0,051 76 0,0820 -
36 0,0058 0,0465 77 0,0878 -
37 0,0061 

I 
0,042 78 0,0942 -

38 0,0064 0,0385 79 0,1024 

I 
-

39 0,0067 0,0345 80 0,1112 -
40 0,0070 I 0,031 81 0,123 -
41 0,0073 0,028 82 0,133 -
42 0,0077 0,0245 83 0,145 -
43 0,0081 0,0215 84 0,155 -
44 0,0084 0,019 85 0,167 -
45 0,0088 0,016 86 0,180 -
46 0,0092 0,014 87 0,193 -
47 0,0096 0,0115 88 0,209 -
48 0,0100 0,0095 89 0,225 -
49 0,0105 0,0075 90 0,242 -
50 0,0108 0,006 91 0,261 -
51 0,0112 0,0055 92 0,282 -
52 0,0116 0,005 93 0,302 -
53 0,0120 0,005 94 0,322 -
54 0,0124 0,005 95 0,35 -
55 0,0130 0,005 96 0,38 -
56 0,0138 0,0045 97 0,4S -
57 0,0149 0,0045 98 0,48 -
58 0,0161 0,004 

I 
99 0,56 -

59 0,0178 0,0035 100 1,00 -
60 0,0198 0,003 

Behoort bij Koninklijk bealuit van 3 Ma&rt 
1919 (StaatBblad n°. 61). 

Ons bekend, 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

besluit van 12 December 1917 (Staatsblad 
n°. 692), Rtrekkende · tot uitvoering van 
artikelen der Kieswet, der ProYinciale Wet 
en der Gemeentewet, en tot wijziging v~n 
het Model VI in voormeld art. 16 bedoeld. 
8. 62. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzeu Minister van 
Binnenlandsche . Zaken van 1 Februari 1919, 
n°. 103062 , afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Den Raad van State gehoqrd, a.dvies van 
25 Februari 1919, n°. 27 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 25 Februari 1919, 
n°. 2384, afdeeling Binuenlandsch Bestuur; 

I Hebben goedgevonden en verstaan : 
I te bepalen : 

I 
1°. Het tweede lid van art. 16 van Ons 

besluit van 12 December 1917 (Staatsblad 
n°. 692), sedert gewijzigd, tot uitvoering van 

I artikelen der Kieswet, der Provinciale Wet en 
l der Gemeentewet, wordt gelezen : 

,,Het stembiljet heeft een rechthoekigen 

I 
vorm en wordt verv~ardigd van wit papier": 

2°. Het model stembiljet, (model VI), 
bedoeld in voormeld artikel 16 van Ons voor
noemd besluit, wordt vervangen door het 
model dat hiernevens is gevoegd : 

3°. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binuenlauds11he Zaken is 
bclast 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 4den ~faart 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zakcn, 
CR. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. Ma.art 1919.) 
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Model VI. (Artikel 69 der Kieswet .) 

Voorzijde. 

STEMBILJET voor de ste~mlng ter verklezlng van de Jeden van . .. 
. . . op . (datum, maand, jaar. ) 

KIESKRING . . .... 1) . 
LIJSTEN VAN CANDIDATEN door bet boofdstembure11u genummerd in de volgorde door 

bet lot aangewezen . 

1. 

C 11111••••-'-«itK.I 
/W.o..plut&.11'1 

Cl 
C 
C 
[] 
a 
C 
C 

C 
C 
CJ 
C 
a a 
C 
C 

3. 
2 . C . C 

C 
a 
c 
Cl 
[l 
C 

C 
' C 

[] 
C 
C 
C 
C 
a 

4 . 

(en too vervol1ea• 
ln devenl1r1wol1· 
ord11 der •11•.er. 
1111t h1aoht1eflll ill 
va1 het lqprlRtt• 
van de lfeteii .. ,t 
IVII ID- I t,} 

De kiezer stemt door met potlood op ~n der candidatenlijsten zw11rt te maken een (en nlet 
maer dan 66n) wit sti pje, g~pl!latst !n bet stemvak voor den num van den candidaat zijner keuze. 

1 ) Zic aanteekening 1 op model I. 2 ) Zie a.anteekening 3 op model IV. 

Achterzijde. 

Aan deze zijde te stemp~len de bandteekenlng 
van den voorzltter van bet boofdstembureau. 
Het stemb!IJet wordt zoo dicbtgevouwen, dat 
deze bandteekenlng zlcbtbaar blijft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 62). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 

6 Maart 1919. BESLUIT, houdende bepaling 
van het tijdstip van in werking treden 
van de wet van 21 Februari 1919 (Staats
blad n°. 48). S. 63. · 

Bepaakl op 15 .ilfacirt 1919. 

Zie achterzijde. 

6 .ilfaart 1919. BESLUIT, naar aanleiding van 
het Koninklijk besluit van. 25 September 
1918 (Staatsbktd n°. 551), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 J anuari 1919 
(Staatsblad n°. 23). S. 64. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien Ons besluit van 25 September 1918 

(Staatsbktd n°. 551) tot instelling van Departe
menten van Algemeen Bestuur, die den naam 
zullen dragen van Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en van Ministerie . 
van Arbeid; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , van 
Arbeid, van Binnenlandsche Zaken, van Water
staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 27 December 1918, n°. 17,Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 1919, n°. 42); 
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Gelet op het na.der rapport van Onze voor- 1 
noemde Ministers van 4 Maart 1919, n°. 1, 
Afdeeling Kabinet ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n : 
Met ingang van het tijdstip, waarop in 

werking treedt de wet tot wettelijke voorziening 
naar aanleiding van het Koninklijk besluit 
van 25 September 1918 (Staatsblad n°. 551), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 Januari 
1919 (Sta.atsblad n°. 23), te bepalen : 

Art. 1. 1. Alfe bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, welke ingevolge Ons 
besluit van 25 September 1918 (Staatsbl.ad 
no. 551), gewijzigd bij Ons besluit van 13 Januari j 
1919 (Staatsblad no. 23), tot den werkkring van I 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen behooren en bij bestaande 
algemeene maatregelen van bestuur aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken zijn opge
dragen, gaan over op Onzen Minister van 

-,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
2. Alie bevoegdheden en verplichtingen, 

onderwerpen betreffende, welke ingevolge Ons 
besluit van 25 September 1918 (Staatsblad n°. 
551), gewijzigd bij Ons besluit van 13 Januari 
1919 (Staatsblad n°. 23), tot den werkkring 
van Onzen Minister van Arbeid beh ooren en 
bij bestaande algemeene maatregelen van be
stuur aan Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, aan Onzen Minister van Waterstaat 
of aan Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel zijn opgedragen, gaan over 
op Onzen Minister van Arbeid. 

2. 1. Alie verplichtingen, de in het eerste 
lid van artikel 1 bedoelde onderwerpen be
treffende, welke bij bestaande algemeene maat
regelen van bestuur a.an derden j egens Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken zijn opge
legd, worden na het in werking treden van 
dit besluit geacht te zijn opgelegd jegens Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, 

2. Alie verplichtingen, de in het tweede 
lid van artikel 1 bedoelde onderwerpen betref
fende, welke bij bestaande algemeene maat
regelen van bestuur aan derden jegens Onzen 
Miruster van Binnenlandsche Zaken, jegens 
Onzen Minister van W aterstaat of jegens 
Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel zijn opgelegd, worden na het in 
werking treden van dit besluit geacht te zijn 
opgelegd jegens Onzen Minister van Arbeid. 

3. Dit besluit treedt in. werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. I 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, van Arbeid, van Binnen
landsche Zaken, van Waterstaat en van Land
bouw, ijverheid en Handel zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBR0UCK. 

De Minister v. !Vaterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
De Min. v. Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
( Uitgeg. 13 Maart 1919.) 

6 Maart 1919. Mr SIVE van den Minister 
van Arbeid aan de Gedeputeerde Staten 
der provinrien, betreffende misbruik van 
sterken drank bjj verkiezingen. 

Het komt den Minister van Binnenl. Zaken 
en mij wenschehjk voor om het misbruik van 
sterken drank op de dagen, waarop de stemming 
zal plaats hebben voor de a.s. Prov. Staten- en 
gemeenteraadsverkiezingen, zooveel mogelijk 
te voorkomen. 

Art. 7, 1 • lid, punt 4 der Drankwet biedt aan 
de gemeentebesturen de gelegenheid om ter 
bevordering van dit doe! werkzaam te zijn. 

Ik het de eer Uw college te verzMken de 
aandacht van de besturen der gemeenten in 
Uwe provincie hierop te vestigen met uit
noodiging, namens mij, om alsnog eene ver
ordening, al in die wetsbepaling bedoeld, 
tijdig in het !even te roepen, dan we!, waar 
zoodanige verordening reeds mocht bestaan, 
deze op de stemmingsdagen toe te passen. 

Desgewenscht zulien de gemeentebesturen 
daarvoor de voorlichting knnnen vragen van 
den inspecteur voor het toezicht op de naleving 
der drankwet. 

8 Maart 1919. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Binnenvisscherijreglement. S. 65. 

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

La.ndbouw, ijverheid en Handel van 27 
Januari 1919, n°. 413, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Viss9herijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 345) 
en op het .lililllenvisscherijreglement (Ons 
besluit van 15 April 1911, Staatsblad n°. 119), 
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waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 
in Ons besluit van 29 November 1915 (Staatsblad 
n°. 484) en dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 16 October 1918 (Staatsblad n°. 564); 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
25 Februari 1919, n°. 32); 

Gezien het nader mpport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Maart 1919, no. 1945, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebhen goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De artikelen 9 en 10 van het Binnen

visscherijreglement, welke artikelen laatstelijk 
zijn gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 
April 1917 (Staatsblad n°. 293), worden nader 
gewijzigd als volgt: 

A. 
I. In artikel 9, letter a, wordt, in plaats 

van ,,30 April", gelezen: ,,31 Mei". 
JI. In letter b van dit artikel wordt tusschen 

de woorden ,,brasem" en ,,kolblei" ingevoegd 
het woord : ,,karper". 

III. Letter c van genoemd artikel vervalt. 
IV. Lid 4 van hetzelfde artikel wordt 

gelezen a,ls volgt : 
,,4. Met afwijking in zoover van het bepaal- • 

de in lid 2 van dit artilrnl en in lid 2 van artikel 
23 der Visscherijwet, mogen zij, die van 23 
April tot 31 Mei vi,echen met den aaldobber, 
den aalreep of de zetlijn, blankvoorn en ruisch
voorn in hun vaartuig vervoeren en in opslag 
hebben, alsmede als lokaas voor de genoemde 
vischtuigen bezigen." 

B. 
I. Artikel 10, letter a, wordt- gelezen als 

volgt: 
,,a. van 16 ofaart tot 31 Mei met zetangels 

en loop- of sleephengels". 
II. In genoemd artikel worden de letters 

b en c vervangen door een nieuwe letter b, 
luidende: 

,,b. met de vischzegen en het schrobnet : 
1°. van 23 April tot 31 Mei in de rivieren, 

de daaraan gelegen open havens en de binnen 
het zomerbed gelegen gedeelten van de met de 
rivieren in open gemeenschap staande inham
!'len, kreken, spranken en killen ; 

2°. van 1 l\faart tot 30 September in de 
overige wateren, behoudens dat Onze Minister 
bevoegd is bij een in de Staatscourant te plaatsen 
beschikking te bepalen, dat in de daarin aan 
te wijzen wateren bereids van 1 Augustus of 
van een lateren dag v66r 30 September af 
met de vischzegen mag worden gevischt". 

III. Letter l van dit artikel wordt gelezen 
als volgt: 

.. l. met alle overige vischtuigen : 

A. van 23 April tot 31 Mei in de nv1eren, 
de daaraan gelegen open havens en de met de 
rivieren in open gemeenschap staande inham
men, kreken, spranken en killen ; 

B. van 16 Maart tot 31 Mei in de overige 
wateren; 

behoudens dat het gedurende de in A en B 
g:enoemde tijdvakken geoorloofd is te visschen 
met: 

1°. den henge!, doch a.Ileen ingeval deze 
uitsluitend met de kunstvlieg geaasd is, den 
aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den aalzak, 
den aalreep, den aaldobb~r, de zetlijn, de 
peur, de gebbe, het kruisnet en de ' mosselrijf ; 

2°. het zalm- of elftdrijfnet, het fint- of 
houtingdrijfnet en de zalm- of elftfuik, mits 
a!leen in de rivieren en, wat het zalm- of elft
drijfnet en het fint- of houtingdrijfnet aangaat, 
tevens in de met de Zuidhollandsche beneden
rivieren in open gemeenschap staande inham
men, kreken, spranken en killen". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwlk in het Staat.sblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift · zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den _8sten Maart 1919. 

WILHEL'\HNA. 

De Minislet· van Landb., Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

(Uitgeg. 11 Maart 1919.) 

8 Maart 1919. BESLUIT, tot vervroeging in 
1919 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staats
blad n°. 236). S. 66. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Maart 1919, 
n°. 2225, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in 1919 de vervroegi'ng met 

een uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 cler wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236), zal aanvangen den zevenden April 
en zal eindigen den negen en twintigsten 
.September. 

Onze Min_ister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
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dat in het Staatsblad en in de Nederlandsche 
Staatscourant z11,l worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten llfaart 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uit,geg. 18 Maart 1919.) 

8 Maart 1919. WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 67. 

Bij deze wet worden eenige a.rtikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hierva.n worden de totalen va.n 
de navolgende afdeelingen verhoogd a.ls volgt : 
va.n de Ilde Afdeeling met f 101,000 ; van de 
IIIde Afdeeling met f 12,000; van de IV de 
Afdeeling met f 5000 ; van de VIde Afdeeling 
met f 135,000 ; van de VIIde Afdeeling met 
f 1,655,000 ; van de VIIIste Afdeeling met 
f 108,590 en va.n de Xllde Afdeeling met 
f 6000, terwijl het eindcijfer van het hoofdstuk 
wordt verhoogd met f 2,022,590. 

8 Maart 1919, WET, tot verklaring Vl\,n het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen noodig voor het stiehten van 
een gebouw, ter uitbreiding van het Ge
meenteziekenhuis aan den Zuidwal te 
' s-Gravenhage. S. 68. 

8 Maart 1919. WET, tot verhooging en wijzi
ging van het vijfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918. S. 69: 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, wordt een artikel ingevoegd en wordt 
de omschrijving van een artikel gewijzigd. 

Tengevolge h'iervan worden verhoogd : 
Afdeeling I met f 21,470; 
Afdeeling II met f 10,000 ; 
Afdeeling III met f 6,753,950; 
Afdeeling IV met f 397,350 ; 
Afdeeling V met f 790,700 ; 
Afdeeling VI met f 46,500 : 
Afdeeling VII met f 295,000 ; 
Afdeeling VIII met f 1,023,000; 

en het eindcijfer der begrooting met f 9,337,970. 

8 Maart 1919. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 
19.07 (Staatsblad n°. 222), voor het dienst
jaar 1919. S. 70. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 957,500. 

8 Maart 1919. WET, tot wijziging van de 
wet van 5 October 1841 (Staat.sblad n°. 
40) , houdende instructie voor de Alge
meene Rekenkamer, zooals die wet is ge
wijzigd, laatstelijk bij de wet van 17 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 382), en int.rekking 
van de in laatstgenoemde wet opgenomen 
overgangsbepaling. S. 71. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genom!).n hebben, 

dat het wenschelijk is nadere voorzieningen 
te treffen ten aanzien van de bezoldiging van 
den vaorzitter en van de overige leden der Alge
meene Rekenkamer ; 

Zoo iR het, clat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 4, eerste lid, der wet van 

5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), houdende in
Rt.ructie voor de Algemeene Rekenkamer, zoo
als dit artikel luidt na de wijziging bij de wet 
van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 382) wordt 
eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende : 

,,De hierbedoelde tijdvakken worden, indien 
de benoeming ingaat op een anderen dan den 
eersten clag van eene maand, geacht aan te 

, vangen met den eersten dag van de onmiddel
Jijk daarop volgende ma.and. " 

2. De overgangsbepaling der wet van 17 
Juni 1918 (Staatsblad n°. 382) is ingetrokken. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1919. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 8sten Maart 

1919. 
WILHELl\UN A. 

De ;Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgey. 21 J1aart 1919.) 

8 .M.aart 1919. WET, tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegroot-ing 
voor het dienstjaar 1917. S. 72. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van 

de Iste afdeeling en dat van het geheele hoofd
stuk met gelijk bedrag verhoogd en alzoo ge
bracht respectievelijk op f 39,268,760.05 en 
f 46,109,560.05. 

8 Maart 1919. WET, tot nadere aanvulling 
van het zevende hoofdstuk A der Staa.tsbe
grooting voor het dienstjaar 1918. ~- 73 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van 

de lste afdeeling en dat van het geheele hoofd
stuk nader verhoogd met f 40,000 en a.lzoo 
gebracht respectievelijk op f 38,989,885.80 en 
f 46,085,685.80. 
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S Mciart 1919. WET, hondende wuz1ging 
en verhooging van de begrooting van uit
gaven van het Pensioenfonds voor de 
gemeenteambtenaren voor het dienstjaar 
1918. s. 74. 

8 Maart 1919. WET, houdende wijziging en 
verhooging van de begrooting van ont
vangsten en uitgaven van het Weduwen
en Weezenfonds voor burgerlijke ambte
naren voor het dienstjaar 1918. S. ·75. 

8 Maart 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente 's-Hertogen
·bosch, noodig voor den aanleg van een 
haven met toebehooren door die gemeente. 
s. 7/\ . 

8 Maarl 1919. WET, houdende verklaring 
, van het a lgemeen nut der onteigening 

van eig!)ndommen noodig voor de uit
breiding van het post- en telegraafgebouw 
aan de Hypolitusbuurt tti Delft. S 77. 

8 111aart 1919. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor en ten behoeve 
van de uitbreiding van het gemeentelijk 
telefoongebouw te Rotterdam. S. 78. 

8 Maart 1919. WET, tot verklaring van 
het· algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van uitbreiding van het stations
emplacement Wijlre-Gulpen. S. 79. 

8 Maa,·t 1919. WET, houdende wijziging en 
nadere verhooging van de koloniale huis
houdelijlie begrooting van Cura~ voor 
het dienstjaar 1917. S. 80. 

8 Maart 1919. WET, houdende nadere ver
hooging van het elfde hoofdstuk der Staats
begrooting van het, dienstjaar 1917. S. 81. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het ge

zamenlij k bedrag der !Ude afdeeling a ls het 
eindcijfer van het hoofdstuk verhoogd met 
f 80,736.665• , 

8 JJiaart . 1919. WET, houdende nadere wij
ziging en verhooging van de ko loruale 
huishoudelijke begrooting van Cura()ao 
voor het dienstjaar 1918. S. 82. 

8 Maart 1919. WET, houdende nadere ver
hooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
1::1. 8a. 

Bij deze wet ~ordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het ge

zamenltik bedrag der IIIde afdeeling a ls het 
eindcijfer van het hoofdstuk verhoogd met 
f 50,000. 

8 Maart 1919. MISSIVE van den Minister van 
Financien aan de Gemeentebesturen be
treffende de financieele uitvoering van de 
Landarbeiderswet. 

lk heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat 
de financieele uitvoering van de wet van den 
20sten . April 1918 (Staatsb lad n°. 259), tot 
verkrijging door landarbeiders van land met 
waning in eigendom of van los land in pacht 
bij het Departement van Financien berust ; 
a.lie stukken, die financieele uitvoering betref
fende, zullen derhalve rechtstrneks a.an di t 
Departement, niet a.an het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn in te 
zenden. 

Bij de financieele uitvoering der Landarbei
derswet staat het Rijk enkel tot de gemeenten 
in financieele betrekkingen, niet met de ver
eenigingen en stichtingen, in artikel 6 sub la 
dier wet genoemd. De gemeenten staan voorts 
of met de voormelde vereenigingen en stich
tingen of, waar deze ontbreken, met de land
arbeiders, in financieele betrekkingen. 

De financieele betrekkingen tusschen Rijk 
en gemeente steunen voornamelijk op de 
artikelen 7, 9 en 10 der Landarbeiderswet en 
de artikelen 9 tot en met 12 van het Koninklijk 
besluit van den 14den November 1918 (Staals
blad n°. 589), tot uitvoering van de artikelen 
6, 7 en 8 der Landarbeiderswet ; die tusschen 
ge~ente en vereeniging of stichting steunen 
voornamelijk op de artikelen 8 en 9 der Land
arbeiderswet en de artikelen 13 en 14 van 
voormeld besluit, terwijl die tusschen gemeente, 
vereeniging of stichting eenerzijds en land
arbeiders anderzijds voornamelijk steunen op 
de artikelen 34 tot en met 39 der Landarbeiders
wet. 

Bij kennisneming van wet en besluit z~j de 
lezing der voormelde artikelen in Ow bijzondere 
aandacht aanbevolen. 

De gevallen, waarin eene gemeente, ter be
vordering van de verkrijging van onroerend 
goed door -landarbeiders, financieelen steun 
van het Rijk zal beh-oeven, kunnen in de vol
gende rubriek warden gerangschikt : 

1 
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I. De gemeente behoeft geld voor eigen ge· 
bruik. 

II. De gemeente behoeft geld om dit te 
leenen aan een stichting of vereeniging. 

Beide rubrieken kunnen op de volgende wijze 
worden onderverdeeld. 

Ad I. De gemeente wenscht van het Rijk 
geld te leenen : 

a. tot uitbetaling van het door den land
arbeider benoodigd bedrag voor de verkrijging 
van een plaatsje (art. 13 der wet); 

b. tot verkrijging van onroerend goed om 
dit 1 °. hetzij dadelijk, 2°. hetzij later voor een 
plaatsje uit te geven (art. 20 der wet) ; 

c. tot verkrijging van onroerend goed om 
dit 1 °. hetzij dadelijk, 2°. hetzij later als los 
land in pacht uit te geven (artikel 27 der ..,;et); 

d. tot uitvoering van een onteigeningsplan 
(artikel 10 der wet); 

Ad II. De gemeente wenscht van het Rijk 
geld te leenen om dit weer aan eene vereeniging 
of stichting uit te leenen voor de doeleinden, 
hiervoren onder a, b, c en d genoemd. 

Het is, met het oog op de artikelen 7 sub 2 
der Landarbeiderswet en 9 van het Koninklijk 
besluit van den 14den November 1918 (Staat8-
blad n°. 589), van groot gewicht, zoo nauw
keurig mogelijk de rubriek of rubrieken te ver
melden, waaronder eene door Uwe gemeente 
aan het Rijk te vragen geldleening valt en Uwe 
desbetreffende raadsbesluiten en voordrachten 
zorgvuldig te motiveeren. 

Alleen op deze wijze toch kan de Regeering 
in staat worden gesteld te beoordeelen of ver
leening van den gevraagden financieelen steun 
de verkrijging van onroerend goed door land
arbeiders op richtige wijze bevordert (artikel 9 
van voormeld Koninklijk besluit) en zal het 
mogelijk worden, overeenkomstig artikel 7, 
sub 2 der Landarbeiderswet, de daarbedoelde 
besluiten met redenen te omkleeden. 

Dezelfde eischen worden ook ten aaniien 
van de door Uwe gemeente overeenkomstig 
artikel 8 der Landarbeiderswet te nemen be
sluiten in Uwe bijzondere zorg aanbevolen. 

In verband met de bepaling van artikel 11 
van het Koninklijk besluit van den 14den No
vember 1918 (Staatsblad n°. 589), moet een 
scherp onderscheid gemaakt worden tusschen : 

a. de bewilliging, door het Rijk a.an de ge
meente, eener geldleening; 

b. de uitbetaling door het Rijk aan de ge
meente, geheel of gedeeltelijk, der bewiUigde 
geldsommen. 

In het geval sub a is het van groot gewicht 
dat door U steeds duidelijk in de desbetreffend~ 

besluiten af anderszins, wo1dt te kennen ge· 
geven, welk dee! van het bedrag eener aan te 
vragen of aangevraagde geldleening door Uwe 
gemeente, ter voldoening of naar aanleiding 
van door haar, eene vereeniging of stichting 
of den landarbeider, dadelijk verschuldigde 
uitgaven is benoodigd. 

Bij de aanvrage eener geldleening uit 's Rijks 
kas behoort door Uwe gemeente te worden 
overgelegd een gewaarmerkt afschrift van het 
deshetreffende raadsbesluit, benevens een ge
waarmerkt afschrift van de daarbij behoorende 
voordracht van Burgemeester en Wethouders. 

Bij aanvragen tot uitbetaling·van het geheele 
of gedeeltelijke bedrag eener bewilligde geld
leening zullen moeten worden overgelegd ge
waarmerkte afschriften der besluiten van de 
gemeente, vereeniging of stichting bedoeld in 
de artikelen 8 en 28 der Landarbeiderswet, 
met gewaarmerkte afschriften der eventueel 
daarbij behoorende voordrachten van Burge
meester en Wethouders en eventueel een ge
waarmerkt afschrift van de akte, bedoeld in 
artikel 14 van meergenoemd Koninklijk besluit. 

Het spreekt, in verband met de bepalingen 
der artikelen 8, 29, 30 en 33 der Landarbeiders
wet, vanzelf, dat van het definitief zijn der 
over te leggen besluiten of van de verkrijging 
van overeenstemming tusschen partijen zal 

· moeten blijken; in geval Gedeputeerde Staten 
uitspraak doen, zal een gewaarmerkt afschrift 
dier uitspra.ak moeten worden overgelegd. 

Bijzondere vermelding verdienen de gevallen 
waarin vast goed wordt aangekocht om dit 
later voor plaatsjes of los land uit te geven. 
(Gevallen I. b. 2°. c. 2°. II. b. 20. c. 2°.) In 
deze gevallen wordt door de gemeente of de 
vereeniging of stichting onroerend goed ver
worven, dat, voor de uitvoering der wet in de 
toekomst, wordt gereserveerd en }'.llOet de Re
geering er staat op kunnen ma.ken, da.t dit 
onroerend goed inderdaad voor de door de 
Landa-rbeiderswet beoogde doeleinden wordt 
beschikbaar gehouden. 

Aan de bewilliging eener geldleening aan een 
gemeente, ter bevordering der verwerving door 
gemeente, Vl:reeniging of stichting van der 
gelijke onroerende goederen zal dan ook steeds 
de voorwaarde worden verbonden, dat jaarlijks 
op nader aan te geven wijze aan de Regeering 
gegevens zullen worden verschaft omtrent de 
hoeveelheid en wijze van exploitatie van het 
op bovenbedoelde wijze beschikbaar gehouden 
onroerend goed, terwijl ·dergelijke gegevens 
door de vereenigingen of stichtingen welke 
onroerend goed voor de uitvoering der Land -
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arbeiderswet hebben gereservee1·d, jaarlijks 
zullen moeten worden verstrekt bij de toezen
ding van het beredeneerd verslag genoemd in 
&rtikel 4/ van het Koninklijk besluit van den 
14den November 1918 (Staatsblad n°. 589), 

Ik verzoek U a.an het bovenstaande zorg
vuldige aandacht te willen schenken, ten einde 
eene goede en vlugge financieele uitvoering 
der Landarbeiderswet te verzekeren, 

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

10 Maart 1919, WET, houdende naturali
satie van: 

Franz Falke, geboren te Oberlcirchen ( Prnisen) 
den 26 April 1868, fabrikant, wonende 
te Groningen, provincie Groningen. . 84, 

Heinrich Anton Joseph Plochg, geboren te 
Gloppenburg (Oldenburg) den 4 April 
1863, handelsreiziger, wonende te Nijme
gen, provincie Geu1erlanil._ S. 85. 

Pieternella Elizabeth Janssen, geboren te 
Mi.ddelhurg (Transvaal) den 25 December 
1893, tijdelijk ambtenaar bij de Rijks
verzekeringsbank, wonende te Am,sterdam, 
provincie Noordlwlland. S, 86. 

Christia.an Eliza Geerling, geboren te 's-Gra
venhage (provincie Zuidlwlland) den 11 
Augustus 1873, bnitengewoon geem
ployeerde bij den RijkstelegraaJdienst, · 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland en Woliter Albertus Christia.an 
Geerling, geboren te Pretoria (Zuid
Afrikaansche Unie) den 12 December 1897, 
milicien-sergeant-telegrafist, in garnizoen te 
Willem'ltad, provincie ·Noordbrabant. S. 87. 

Carl Adelbert Vehorn, geboren te Vechta 
(Oldenburg) den 22 September 1859, 
winkelchef, wonende te Am,'lterdam, pro
vincie N oordlwlland en Maria Hendrica 

Louisa Vehorn, geboren te Amsterdam(Noord
lwlland) den 23 October 1896, tijdelijk 
schrijfster bij de Rijksverzekeringsbank, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 88. 

Leopoldus Josephus Herman, geboren te Sint 
Joost ten Noode (Bel{lie) den 4 September 
1862, bouwmeester, wonende te Amster
dam, provincie N oordlwtland. ::i. 89. 

Friedrich Otto Vogt, geboren te Fredeburg 
(Pruisen) den 26 Juni 1855, winkelier, 
wonende te Appingedam, provincfe Gro
ningen. ::;_ \JO. 

Franz Anton Noggerath, geboren te Neheim 
(Pruisen) den 25 Augustus 1880, schouw
burgdirecteur, wonende te Amsterdam, 
provincii: Noordlwlland. S, 91. 

Peter Wilhelm Moires, ge.boren te Mettmann 
.(Pruisen) den 10 December 1873, leer
looier, wonende te Leipzig, Saksen. S. 92, 

Ernst Joseph Preiss, geboren te Bremen 
(Duitschla.nd) den 22 Augustus 1881, 
hofmeester, wonende te Am,sterdmn, pro
vincie Noordholland. S. 93. 

Ahl.rich Andrea.s Liihrs, geboren te l!J,nden 
(Priiisen) den 14 Februari 1879, bestuurder 
van een werkliedenbond, wonende te Rote 
terdmn, provincie Zuidholland. S. 94. 

Joseph Heinrich Hermann Schmeing, geboren 
te Ben/.heim (Pruisen) den 21 Juli 1861, 
manufacturier, wonende te A.rnhem, pro
vincie Gelderland. S. 95. 

10 Maart 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 3 September 
1918 (Staatsblad n°. 540), houdende be
palingen omtrent de jaarwedden van de 
leden en cien griffier van en de su bstituut
griffiers bij den centralen raad van beroep 
en van de voorzitters en griffiers van de 
raden van beroep. .:i. \:lti. 

Wu WILHELMI A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 3den Januari 1919, afdeeling 
A.S., n°. 647 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 1919, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Ma.art 1919, afdeeling 
A.S., n° . . 658 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken over te gaan tot de herziening van Ons 
besluit van 3 September 1918 (Staatsblad n°. 
540), houdende bepalingen om.trent de jaar
wedden van de leden en den griffier van en 
de substituut-griffiers bij den cen tralen raad 
van beroep en van de voorzitters van de raden 
van beroep. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Gerekend met ingang van 1 Jannari 1919 

te bepalen a.ls volgt : 
Art. 1. De overgangsbepalingen van Ons 

besluit van 3 September 1918 (Staatsblad no. 
540) zijn ingetrokken. 

Overgangobepaling. 
2. Een ambtenaar, bedoeld in artikel 1 

van voornoemd besluit, ontvangt in de door 
hem op 1 Januari 1919 bekleede b;trekking 
de jaarwedde, waarop hij op d ezen dag over
eenkomstig de overgangsbepalingen van voor
noemd besluit aanspraak zou hebben gehad, 
indien en zoolang deze wedde hooger is dan de 
wedde welke hij ingevolge Ons besluit van 3 
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September 191g (Staatsblad n°. 540), gelijk 
dat bij dit besluit is gewijzigd, zou ontvangen. 

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

's-Gravenhage, den l0den Ma.art 1919. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 15 Maart 1919). 

10 .iJfaart 1919. BEsr,UIT, tot vaststelling van 
eenige buitengewone maatregelen tot afwen' 
ding van de pest en de Aziatische cholera. 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 97. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsb/,ad n°. 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 uitbreiding 
en gevolgen noodzakelijk is wegens het voor
komen van pest en Aziatische cholera op 
enkele plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 24 Januari 1919, 
n°, 17719, afdeelihg Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Februari 1919, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onl:en Mi
nister Yan Binnenlandsche Zaken, van 5 Maart 
1919, n°. 1849, afdeeling Vollrngezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Verboclen zijn, tenzij met vergunning 

van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en met inachtneming van de door dezen ter 
voorkoming van verbreiding der besmetting 
te geven voorschriften : 

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

2°. het verrichten van lijkopeningen op 
lijken van personen, overleden aan de pest of 
verdacht van a.an 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. 

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

' 

stoffen bevatten of ,,erdacht worden dit te 
doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den !Oden Ma.art 1919. 

WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 28 Maart 1919.) 

10 Maart 1919. BESLUIT, tot vernietigiug 
van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Benesse van 12 Mei 
1916, waarbij a.an L. J. Kappers aldaar, 
vergunning is verleend voor den verkoop 
van sterken drank in bet klein. S. 98. 

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

Binnenlandsche Zaken, van 3 Februari 1919, 
n°. 936, afdeeling Volksgezondheid, betreffende 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Benesse van 12 Mei 1916, waarbij a.an 
L. J. Kappers aldaar, vergunning is verleend 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein; · 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van B enesse deze vergunning, blijkens 
de overwegingen van het besluit, hebben ver.
leend op grond van artikel 55, lste lid, der 
Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235); 

Overwegende, dat artikel 55, lste lid, dier 
wet bepaalt, dat voor de localiteiten, waarin 
op 1 Mei 1881 zonder strijd met wet of ver
ordening sterke drank werd verkocht, zoo
lang aan die Jocaliteiten de bestemming om 
voor verkoop van sterken drank in het klein 
te worden gebruikt niet door een daad van 
den eigenaar of gebruiker is ontnomen, de 
vergunning, tenzij in de daar bedoelde gevallen, 
niet geweigerd kan worden o.a. aan hem, die 
op voormeld tijdstip daarin het bedrijf uitoe
fende, zoolang hij leeft ; 

dat echter, ingevolge het bepaalde bij artikel 
55, derde lid, in verband met artikel 28, 8ste 
dier wet, het eerste lid, van artikel 55 niet 
meer van toepassing is, indien de vergunning 
is ingetrokken op grond van het overleggen 
van een schriftelijke, door den houder van 
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de vergunning onderteekende verklaring, dat 
deze afstand doet van de vergunning ; 

dat zoodanige verklaring in 1907 aan Bur
gemeester en W ethouders van Benesse is over
gelegd, waarop voor de localiteiten waarin 
L. J. Kappers het bedrijf uitoefende, vergun
ning werd verleend aan M. C. Kappers; 

dat het eerste lid van artikel 55 op bedoelde 
localiteiten derhalve niet meer van toepassing 
was en bovengenoemd besluit van Burgemees
ter en Wethouders van Benesse dus is genomen 
in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 153 van de Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

18 Februari 1919, n°. 79 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Arbeid van 4 Maart 1919, n°. 1584, af
deeling Volksgezondh'lid ; 

Hebben _goedgevdtden en verstaan: 
voormeld besluit van Burgemeester en Wet

houders van B enesse van 12 Mei 1916 te ver
nietigen wegens strijd met, de wet. 

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

's-Gravenhage, den l0den Maart 1919. 
WILHELl\HNA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 28 lVIaart 1919.) 

10 Jfoart 1919. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het ,,Reglement voor de Macbi
nisten-examens", vastgesteld bij Konink
lijk Besluit van 27 December 1907 (Staats
blad n°. 354). S. 99. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 Januari 
1919, n°. 696, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
25 Februari 1919 n°. 33; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Maart 1919, n°. 2017, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In artikel 7, 1, IV van het ,,Regle

ment voor de Machinisten-examens", vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 27 December 
l907 (Staatsblad n°. 354), gewijzigd bij de Ko
ninkl ijke Besluiten van 14 Juli 1916 (Staats
blad n°. 322) en van 20 December 1917 (Staats
blad n°. 724), wordt v66r de zinsnede, aanvan
gende met de woorden : 

HJl~ 

,,Als dienstt\jd zal ook gelden de tijd in dienst 
doorgebracht :" de volgende bepaling opge

nomen, luidende : 
,,De voor het verkrijgen van de diploma's 

B en C alli machinist gestelde eisch, dat de 
candidaten den bepaalden diensttijd op de 
voorgeschreven wijze moeten hebben volbracht 
onderscheidenlijk in , het bezit van het diploma 
A en B als machinist, zal gedurende den tijd 
van een jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit niet worden: gesteld voor die candidaten, 
die tijdens den porlog en als gevolg daarvan 
buiten Nederland vertoefd hebbende, niet in 
de gelegenheid zijn geweest om hier te lande 
examen af te leggen: De regel dat de diploma's 
A, B en C als machinist achtereenvolgens moeten 
worden behaald, blijft hierbij gehandhaafd". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening · van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den !Oden l\faart 1919. 
WILHELMINA. 

De 1Win. v. Landbouw, Nijverheid en Handel, \ 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

( Uitgeg. 18 Maart 1919.) 

10 Maart 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Een met een hond bespannen rijwiel is 
een hondenkar in den zin der Trekhonden
wet. 

Volgvns art. 4 Trekhondenwet is niet het 
als houder maar het als geleider de honden- • 
kar gebruiken zonder voorzien te zijn van 
het nummerbewijs, strafbaar gesteld. 

Zie c\e verschillende qualificatie van het 
bewezenverklaarde feit door H. R. en Adv.
Gen. Oplegging van een geldboete. 

(Trekhondenwet art. 1.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. J. A. A. 'Bosch, A. Fentener 
van Vlissingen, J. Kosters en Jhr. E. A. E. 
van Meeuwen. 

De Officier van Justitie bij de Arr-Rechtbank 
te Zwolle, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr,,-Rechtbank te Zwolle van 
12 December 1918, waarbij in hooger beroep 
werd bevestigd een bij verstek ·gewezen vonnis 
van den Kantonrechter te Zwolle van 26 Sep-

7 
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tember 1918, bij hetwelk J. A. enz. is ontsla.gen 
van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaa] Mr. 
Besier. 

Bij het in eersten a.a.nleg gewezen vonnis 
is bewezen verklaa.rd wat aa.n den bekla.agde 
was te la.ste gelegd, n.l. dat hij den 19 Augustus 
1918 des namidda.gs circa 21/. uur onder de 
gemeente Ambt-Vollenhove a.ls houder van 
een met, een hond bespannen rijwiel dit op 
den openba.ren weg te Barsbeek heeft gebruikt, 
zonder voorzien te zijn van een nummerbewijs 
als bedoeld in art. 2 der Trekhondenwet 
1910 (S. 203), terwijl dit voertuig niet voorzien 
was van een drinkbak, terwijl op dit voertuig 
de naam van den houder en van de gemeente, 
waarin hij woonpla.ats had, alsmede het nummer 
van het voertuig niet goed leesbaar voor
kwa.men. Te dier zake is hij echter van alle 
rechtsver volging ontslagen, op grond ,,dat de 
Trekhondenwet onder hondenka.r verstaat een 
voertuig, met een of meer honden bespannen, 
da.t een rijwiel een geheel bijzonder vervoer
middel is, door menschelijke kracht voortbe
wogen, en zonder menschelijke hulp onmogelijk 
in evenwicht kan worden gehouden en als 
voertuig gebruikt, dat verschillende voor
schriften, b.v. het aanbrengen van steunsels, 
die voorkomen, dat het voertuig den hond 
drukt, wanneer hij in rust is, onmogelijk zijn 
na te komen ; dat a]zoo een rijwiel niet onder 
het begrip voertuig valt". Dit vonnis is in 
hooger beroep bij het bestreden vonnis bevestigd. 

Bij tijdig ingediende memorie voert de 
eischer aan, dat door de~e beslissing zijn ge
schonden of verkeerd toegepast artt. 1, 2, 4 
Trekhondenwet 1910 (S. 203) j0 art. 3 K. B. 
6 Februari 1911 (S. 45), gewijzigd bij K. B. 
rnn 12 Juni 1911 (S. 143). 

Het middel komt mij gegrond voor met dien 
verstande, dat de aangehaalde artikelen en 
bovendien art. 7 der Wet zijn geschonden. 
Een r;jwiel is in het algemeen stellig een voer
tuig; art. l der Motor- en Rijwielwet noemt 
motorrijtuigen, waaronder ook die op twee 
wielen - derhalve motorrijwielen - vallen, 
uitdrukkelijk voertuigen en het Motor- en 
Rijwielreglement spreekt doorloopend van 
motorrijtuigen, rijwielen en andere rij- of voer
tuigen en in art. 3 van rij- of voertuigen, geen 
motorrijtuigen · of rijwielen zijnde. Wordt 
nu zulk een voertuig met e'tn of meer honden 
bespannen, dan is het wat art. 1 der Trekhon
denwet 1910 (S. 203) een hondenkar noemt. 
Uit niets blijkt dat het woord ,, voertuig" 

hier een beperkte beteekenis zou hebben. 
Dat een rijwiel door menschelijke kracht 
pleegt te worden voortbewogen, kan m. i. 
niets afdoen ; ook menige gewone hondenkar 
wordt niet alleen door honden getrokken 
doch tevens door den . begeleider geduwd. 
E venmin is beslissend, dat een rijwiel- de 
Kantonrechter derrkt hier aan het gewone 
geval van een tweewielig rijwiel, dat hij hlijk
baar in de telastelegging bedoeld acht- zonder 
menschelijke hulp niet in evenwicht kan 
worden gehouden. En de wetgever, in het 
bijzonder die van het K . B. tot uitvoering van 
de artt. 1, 4 en 5 der Trekhondenwet, moge 
niet aan het geval van een met een hond be
spannen rijwiel geda.cht hebben en dientenge
volge voorschriften hebben gegeven, welke 
ten opzichte van rijwielen niet uit ,roerbaa.r zijn, 
de eenige s!otsom welke hieruit t e trekken 
valt, is dat rijwielen in het geheel niet 9Js 

•hondenkarren mogen worden gebezigd. 
Ik concludeer, dat het bestreden vonnis 

za.l worden vernietigd, doch alleen wat betreft 
de bevestiging van het in eersten aanleg ge
wezene, voorzoo ver daarbij de beklaagde ,an 
a.lie rechtsvervolging is ontslagen, alsmede 
dit vonnis, voorzooveel dit ontsla.g van rechts
vervolging betreft, dat onder aanhaling van 
de artt. 1, 4 en 7 der Trekhondenwet 1910 (S. 
203), art. 3 van het K. B. van 6 Februari 
1911 (S. 45) laatstelijk gewijzigd bij K. B. 
van 5 October 1917 (S. 597), en de artt. :?3 en 
55 Sr. aan het bewezen verklaarde za.l worden 
gegeven cle benaming : 

als houder van een hondenkar die gebruiken 
zonder voorzien te zijn van een nummerbewij~ 
als ·bedoeld in art . 2 der Trekhondenwet 1910 
(S. 203), terwijl zij niet is voorzien van een 
drinkbak en terwijl de naam van den houder 
en van de gemeente, wa8,rin hij woonplaats 
heeft, alsmede het nummer van de kar daa.rop 
niet goed leesbaar voorkomen ; 

en dat de schuldige te dier zake za.l worden 
veroordeeld tot beta ling van eene geld boete 
van een gulden, bij gebreke van betaling te 
vervangen door hechtenis van een dag. 

De Hooge Ra.ad, enz.; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters: 

Gelet op het middel van cassa.tie door den 
requirant voorgesteld bij memorie luidende : 
(zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0., dat bij het bevestigd vonnis van den 
Kantonrechter ten la.~te van den gerequireerde 



99 10 MAART. 1919 

wettig en overtuigend is bewezen verklaard, 
dat enz. (zie cone!. adv.-Gen.); · 

dat de Kimtonrechter dit feit echter niet 
strafbaar heeft verklaard en den gerequireerde 
ter zake heeft ontslagen van alle rechtsvervol
ging, op grond, dat de genoemde wet onder 
,,hondenkar" een voertuig, met een of meer 
honden bespannen verstaande, niet van toe
passing is op rijwielen, daar een rijwiel een 
geheel bijzonder vervoermiddel is, door men
schelijke kracht wordt voortbewogen en zonder 
menscheli}ke hulp niet in evenwicht te houden 
en a.ls voertuig te gebruiken is, terwijl voorts 
verschillende bepalingen, gelijk die betreffende 
het aanbrengen van steunse1', welke voorko
men dat het voertuig de hond drukt, wanneer 
hij in rust is, ten aanzien van een rijwiel niet 
kunnen worden 'nagekomen ; 

dat de Rechtbank bij haar bestreden vonnis 
het vonnis des Kantonrechters met overneming 
der gronden heeft bevestigd ; 

0., dat het hiertegen gerichte middel is ge
grond ; 

dat de wettelijke bepalingen ten deze van 
belang, van toepassing zijn op houder~ van 
hondenkarren en de meerbedoelde wet in het 
laatste lid van art. 1 onder ·,,hondenkar" ver
staat een voertuig met een of meer honden 
bespannen; 

dat aanvankelijk in het ontwerp van wet 
werd gewaagd van ,,eene kar of een wagen" 
en van ,,eene hondenkar of wagen", doch dat 
deze uitdrukkingen bij de schriftelijke behande
ling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal door de voormelde om
schrijving van ,,hondenkar", als zijnde meer
omvattend, vervangen zijn; 

cl.at nu uit de algemeene woorden der genoem
de bepaling en hare klaarblijkelijke strekking 
valt op te ma.ken, dat de wettelijke bescherming 
verleend wordt met betrekking tot a.lie, met 
een of meer honden bespannen voertuigen 
zonder onderscheid, zoodat rijwielen, als zijnde 
voertuigen, bij zoodanige bespanning onder 
de regelen der wet vallen, zonder dat ter 
zake ·afdoet, dat deze vervoermiddelen gemeen
lijk a.Ileen door and.ere dan diervjke trekkracht 
worden voortbewogen en slechts met mensche· 
lijke trekkracht worden voortbewogen en 
slechts met menschelijke hulp a.an hunne 
bestemming kunnen beantwoorden ;· 

dat het tegendeel evenm,in is a£ te leiden uit 
die wettelijke voorschriften, welke ten aanzien 
van een, met een hond bespannen rijwiel niet 
of bezwaarlijk kunnen worden nagekomen ; 

dat toch uit het feit, dat becioelde regelen 

zich blijkbaar een met aard en inrichting 
van het gebezigd voertuig strookend gebruik 
van den hond voor oogen stellen, geenszins volgt 
dat bij eene andere, met heerschende gewoonten 
strijdige aanwending der trekkracht van het 
dier, de wet hare bescherming zou hebben 
onthouden en buiten toepassing zou moeten 
blijven; 

dat mitsdien de Rechtbank, door het vonnis 
des Kantonrechters te bevestigen, de ·in het 
middel genoemde wetsvoorschriften, alsmede 
art. 7 der Trekhondenwet 1910 (S. 203) in ver
band met de art. 247 en 256 v. heeft ge· 
&ehonden; 

0., ambt..shalve : 
dat het ten laste gelegde en bewezen ver

klaarde voorzooveel betreft dat gerequireerde 
op tijd en plaats voormeld a.ls houder van een 
met een hond bespannen rijwiel dit heeft 
gebruikt zonder voorzien te zijn van een 
nummerbewijs als bedoeld in art. 2 der Trek
hondenwet 1910 (S. 203), niet strafbaar is, 
daar volgens art. 4 der wet niet, het als houder 
maar het als geleider de hondenkar in dier 
voege gebruiken strafbaar is gesteld, terwijl 
het feit, dat gerequireerde geleider der kar 
was, niet is ten laste gelegd ; . 

Vernietigt het vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Zwolle den 12 December 1918 in deze zaak 
gewezen doch a.Ileen ten aanzien der bevesti
ging van bet vonnis des Kantonrechters, 
voorzociveel de gerequireerde daarbij van alle 
rechtsvervolging is ontslagen ten aanzien van 
het feit cl.at hij op tijd en plaats voormeld als 
houder van een met een hond bespannen rijwie·l 
dit heeft gebruikt, terwijl dit voertuig niet 
voorzien was van een drinkbak en terwijl op 
dat voertuig de naam van den houder en van 
de gemeente, waarin hij woonplaats had als
mede het nummer van het voertuig niet goed 
leesbaar voorkwamen ; 

Rechtdoende krachtens art . 105- R. 0.; 
Vernietigt het vonnis van den Kantonrechter 

te Zwolle van 26 September 1918, doch alleen 
met betrekking tot het daarbij uitgesproken 
ontslag van rechtsvervolging van den gere
quireerde ten aanzien van het zooeven bedoelde 
strafbaar geachte feit ; 

Gezien de artt. 1 en 7 der Trekhondenwet 
1910 (S. 203), art. 3 van bet IC B. van 6 Fe
bruari 1911 (S. 45) en art. 23 Sr. ; 

Qualificeert het bewezen verklaarde feit, 
voorzooveel dit strafbaar is, a!s : 

,,het als houder van eene hondenkar, die 
gebruiken zonder inachtneming der voor
schriften van den Algemeenen Maatregel van 
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Bestuur, hedoeld in a.rt. l, 1° der Trekhonden- 1 12 
wet 1910 (S. 203)" ; 

Maart 1919. BESLUIT, tot WlJZigmg van 
het Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie. S. 101. Veroordeelt den gerequireerde tot beta.ling 

van eene geldhoete van e{m gulden, bij gebreke 
va.n beta.ling te verva.ngen door hechtenis va.n 
Mn da.g. (N. J.) 

11 J.lfaart 1919. BESLUIT, houdende intrek
king van het Koninklijk besluit van 30 
Juli 1914 (8taat.sblad n°. 332) en weder 
inwerkingstelling van het Koninklijk hesluit 
van 30 October 1909 (Staatsblad n°. 351), 
betreffende de toelating van oorlogsschepen 
va.n vreemde Mogendheden in de Nederla.nd
sche territoria.le wateren en het daarbinnen 
gelegen Nederla.ndsch watergebied. S. 100. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op gemeenscha.ppelijke voordracht van Onze 

Ministers van Binnenla.ndsche Za.ken, a.d interim 
Minister van Marine, van 4 Ma.a.rt 1919, bureau 
S. n°. 68, van Oorlog van 5 Februa.ri 1919, l ste 
a.fdeeling, n°. 228. van Buitenlandsche Zaken 
van 17 Februa.ri 1919, lste a.fdeeling, n°. 7018 
en van Justitie van 8 Ma.art 1919, 2de afdeeling, 
A., no. 638; 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 Juli 1914 
(Staatsblad n°. 332), houdende tijdelijke intrek
king van het Koninklijk besluit van 30 October 
1909 (Staatsblad n°. 351), betreffende de toela.ting 
van oorlogsschepen van vreemde Mogendheden 
in de Nederlandsche territoria.le wateren en het 
da.arbinnen gelegen Nederlandsch wa.teigebied; 

Overwegende, dat de bij het aa.ngehaa.lde 
besluit van 30 Juli 1914 gegeven beperkende 
bepalingen niet !anger geha.ndha.afd behoeven 
t e worden; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
te bepalen: 
Art. 1. Onder intrekking van het Koninklijk 

besluit van 30 ,Juli 1914 (Staatsblad n°. 332), 
worden de bepa.lingen van het Koninklijk be
sluit van 30 October 1909 (Staatsblad n°. 351) 
weder in werking gesteld. 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog, 
van Buitenlandsche Za.ken en van Justitie zijn 
bela.st met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaa.tst. 

's-Gravenha.ge, den llden Maart 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine a. i ., 
QR. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister v. Oorlog, ALTING VOK GEUSAU. 
De Minister van Biiitenlandsche Zaken, 

VAN KARXEBEEK. 
. De M inister van J ttStitie, HEEMSKE

0

RK. 
( Uityey. 17 April 1919.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra.cht va.n Onze Ministers van 

Oorlog en van Kolonien, van 1 Februari 1919, 
!Ide afdeeling, n°. 48, en va.n 8 Februari 1919 
7de a.fdeeling, n°. 43; 

Den Ra.ad va.n State gehoord (advies van 
den 25sten Februari 1919, n°. 30) ; 

Gezien het na.der rapport van voornoemde 
Ministers van 4 Ma.art 1919, !Ide afdeeling, 
n°. 117, en van 8 Ma.art 1919, 7de a.fdeeling, 
no. 23; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n te 
bepa.len: 

Artikel een. 
Het Reglement van de Koninklijke J\filita.ire 

Academie, va.stgesteld bij Koninklijk besluit 
van 7 Juni 1912 (Staatsblad n°. 186), la.a.tstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 19 November 
1917 (Staatsblad n°. 648), wordt nader gewijzigd 
a.ls volgt : 

10. Punt 4°. van het eerste lid van a.rtikel 
58 wordt gelezen : 

,,4°. a.an hen, die een anderen da.n den Chris
telijken of den Isra.elietischen godsdienst 
belijden, ook op de voor de belijders van die 
andere godsdiensten geldende, na.der door de 
Ministers va.n Oorlog en van Kolonien a.an te 
wijzen feestda.gen" ; 

2°. Aa.n b van het tweede lid van artikel 104 
wordt een nieuw ·punt toegevoegd, luidende: 

,,3°. desgewenscht een of meer gewezen 
burgerleeraren van de Koninklijke Militaire 
Academie, die aan de cadetten, die eindexa.mens 
a.fl.eggen, in het derde studieja.ar onderricht 
hebben gegeven, da.n we! andere burgers". 

Artikel twee. 
De Tabel, behoorende bij het Reglement in 

artikel een bedoeld, zooa.ls die Ta.be! la.a.tstelijk 
gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 20 
September 1918, n°. 19, wordt nader gewijzigd 
a.ls volgt: 

1°. Het gestelde onder A. Staf in de eerste 
kolom: 

Gouverneur . . . . . . . . 
Eerste-Oflicier. . . . . . . . 
Adjudant van den gouverneur 
Kwartiermeester. . . . . . . 

alsmede het daarachter in de tweede en derde 
kolom van de Ta.be! gestelde wordt verva.ngen 
door: 
,,Gouverneur Opper- of Hoofdoffi.-

cier (I) 1 
Eerste-Offi.cier Hoofdoflicier (I) 1 
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Adjudant van den Kapitein of eerste-
gouverneur luitenant (1) 1 

Officier, toegevoegd Luitenant (1) 1 
aan den gouver-
neur 

Officier, toegevoegd Luitenant 
aan den Eerste-

(1) 1 

Officier 
Administrateur Kapitein van de mi-

litai.J:e administra-
tie (1) l " 

2°. Aan het gestelde onder A. Staf wordt, in 
de eerste, tweede en derde kolom van de Tabel 
onderscheidenlijk toegevoegd : 
,,Assistent bij het 

onderwijs in de ge-
niewetenschappen Burgerbeambte l " 
3°. Het getal ,,7" in de derde kolom van de 

Tabel, vermeld achter ,,Overige officieren" 
en ,,Luitenants der infanterie ( 1 )", onderschei
denlijk vermeld in de eerste en tweede kolom 
van de Tabel onder het hoofd ,,B. Offecieren 
inge,deeld bij de Cadettencompagnieen", wordt 
vervangen door: ,,8". 

4°. Het getal ,,26" in de derde kolom van de 
Ta.be!, vermeld achter ,,Leeraren in de militai.J:e 
en aanverwante vakken" en ,,Luitenants der 
infanterie, cavalerie, artillerie en genie (1) (2) 
of burgerleeraren", onderscheidenlijk vermeld 
in de eerste en tweede kolom van de Tabel onder 
het hoofd ,,C. Onderwijzend personeel", · wordt 
vervangen door ,,29". 

5°. Onder het hoofd ,,D. Vast militair 
personeel bene,den den offeciersrang (5)" in de 
eerste kolom van de Tabel, wordt voor ,,Admi
n~trateur der compagnie oppassers" en het 
daarachter in de tweede en derde kolom van 
de Tabel gestelde onderscheidenlijk gelezen : 
,,Belast met de 

administratie der 
Compagnie oppas-
sers sergeant-majoor 2 (8)" 
6°. Onder het hoofd ,,D. Vast militair 

personeel hene,den den offeciersrang (5)" in de 
eerste kolom van de Tabel, wordt voor ,,Schrij 
vers op het bureel van den gouvernew:': , 
,,Schrijver op het bureel van den Kwartier
meester" en het daa.rachter in de tweede en 
derde kolom van de Tabel gestelde onderschei
denl ijk gelezen : 
,,Schrijvers op het 

bureel van den 
gouverneur, den 
eerste-O fficier en 
den aclm.inistra- Schrijver l ste, 2cle of 
teur 3cle klasse 4 (Sa)" 

7°. Oncler het hoofd ,,D. Vast militair 
per8oneel beneclcn den officiersrang (5)" in de 
eerste kolom van de Tabel, vervalt ,, ergeant
majoor, Sergeant- of Korporaal-tamboer" 
a lsmede het daarachter in de tweede en derde 
kolom van de Tahel gestelde. 

8°. In de kolom ,,Bijzondere bepalingen" 
wordt: 

a. ;;_out (8) gelezen: ,, (8) E en kan den rang 
van adjudant-onderofficier bekleeden" ; 

b. eene nieuwe noot ingelascht, luidende : 
,, Sa) Hunne bestemming wordt door den 
gouverneur aangegeven"; 

c. noot (10) gelezen: ,, (10) Een kan den rang 
van opperwaohtmeester-instructeur of van 
adj udant-onderofficier bekleeden." 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal w01·den geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den :M:aart 1919. 
WILHELlHNA. 

De };finister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

De Minister van Kolon·ien, IDENBURG. 

( Uitgeg. 27 .'!foart 1919.) 

12 ,11Jaart 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor den Hoofdcursus. S. 102. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers 'van 
Oorlog en van Kolonien van 1 Februari 1919, 
Ile A.fd., no. 48 en van 8 Februari 1919, 7e 
afdeeling n°. 43 ; 

Den Raad van State geho01·d. (advies van 
den 2.5sten Februari 1919, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 4 Maart 1919, Ile Afd., n°. 117 
en van 8 Ma.art 1919, 7• afdeeling, n°. 23 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Het R eglement voor den Hoofdcursus, 

vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 Fe
bruari 1910 (8taatsb lad n°. 45) laatstelijk ge
wijzigd bij K oninklijk Besluit van 7 Mei 1918 
(Staatsblad n°. 285), wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

I;, a.rtikel 59 word t in bet gesteldo onder b 

1 °. ,na ,,officieren" ingelascht ,,of burgerleeraren" 
en wordt a.an b een nieuw punt toegevoegd, 
luidende: 

,,3°. desgewenscht een of meer gewezen 
burgerleeraren van den Hoofdcursus, die aan 
de leerlingen, die eindexamen afleggen, in het 

I 
tweede studiejaar onderricht hebben gegeven." 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
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zijn, iedcr voor zoovt>el hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarva.n 
afschrift zal worden ~ezonden a.an den Raad 
van State. 

lijden, ook op de voor de belijders van die and ere 
godsdiensten geldende, nader door de Ministers . 
van Oorlog en van Kolonien a-an te w ijzen 
feestdagen." 

's-Gra.venba.ge, den 12den Mae.rt 1919. 
5°. In artikel 69 wordt na bet gestelde onder 

, punt c ingelascht: 
WILHELlHNA. ,,d. Plant- en dierlcunde. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van Kolonien, lDENBURG. 

(Uilgeg. 2 Maart 1919.) 

Hoofdzakelijk betreffende den bouw, de in
' richting en de levensverrichtingen der hoogere 
1 

planten, eenige kennis van planten en van de 
indeeling van het plantenrijk ; blijken gewn 

12 Maart 1919. BESLmT, tot wijziging van het , van gedetermineerd te bebben. 
Reglement voor de Cadettenschool. S. 103. Bouw en eenige kennis van de !even verrich-

Wu WILHELMINA, ENZ: [ tingen van den mensch, gewervelde dieren; 
Op de voordracht van Onze Ministers van indeeling van het dierenrijk." 

Oodog e11 van Kolonien van 1 Februari 1919, 6°. In artikel 69 worden de letters d, e, fen g, 
II• Aid. n°. 48 en van 8 Februari 1919, 7• afdce- geplaatst onderscheidenlijk voor ,, Aardrijk • 
ling, n°. 43; I kunde, Geschiedenis, Nederlandsche taal en 

Den Raad van State gehoord (advies van den Fransche-, Hoogduitsche- en Eugelscbe talen", 
2-5sten Februari 1919, n°. 30); vervangen onderscbeideulijk door de letters 

Gezien het nader rapport van voornoemde · ,,e, /, g en h." 
Ministers van 4 l\1aart 1919, IJe Afd., n°. 117 en 7°. In artikel 71 wordt de alleenstaande letter 
van 8 Maart 1919, 7• Afdeeling, n°. 23; g vervangen door ,,h". 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 2. De Tabel, behoorende bij bet Reglement 
Art. 1. H et Reglement voor de Cadetten- in Artikel een bedoeld, wordt nader gewijzigd 

chool, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van als volgt: 
5 April 1893 (Staatsblad n°. 58), laatstelijk ge- )0. Het gestelde in de eerste kolom onder 
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 1 Juni 1918 I bet hoofd ,,Stqf" luidende: ,,Kwartiermeesti:r 
(Staatsbl,,i_d n°. 305), wordt nader gewijzigd als (tevens Administrateur van !tleeding en van 
volgt : wapening) " en bet in de tweede kolom. ,an de 

10. ln art. 6 wordt: / 1'abeldaaracbtergestelde,wordtonderscheiden-
a. in de eerste zinsnede voor ,,15 ,Juni" lijk vervangen door: 

gelezen ,,1 Juli": ,,Administrateur (te-
b. in de derde zinsnede voor ,,15 Juni tot vensAdministrateur 

15 Juli" gele7:en: ,,1 Juli tot den aanvang van van kleeding en van 
dat overgangsexamen". wapening). 

Kapitein of Luitenant 
van de militaire 
administratie ( 1 )". 

20. In artikel 18 wordt de eerste zinsnede 2°. Het ge telde in de eerste kolom onder bet 
gelezen: ,,Het boofd van onderwijs in de wis- hoofd ,,Onderwijzend personeel", luidende: 
kundige vakken is belast met de leiding van en ,,Leeraren in de wiskunde, de natuurkunde, de 
het toezicht over het onderwijs in de wiskunde, ! scheikunde, de talen, de geschiedenis, de a,ard
de mechanica, de natuur- en scbeikunde, de I rijkskunde, de staathuishoudkunde, de tatistiek 
plant- en dierkunde, de cosmografie, het boek- en bet handteekenen" en het in de twcede en 
houden, het hand- en het rechtlijnig teekenen". derde kolom van de Tabel daarachter gestelde 

30_ In artikel 61 wordt punt 30_ gelezen : wordt onderscheidenlijk vervangen door : 
,,3°. a . voor de cadeetten, die niet naar de ,,Leeraar in de ver- Luitenants (1) (3) 

Koninklijke 11-Jilitaire Academie overgaan: de .scbillende vakken. of burgerleeraren. 14" 
ma.and Augustus en ongeveer de eerste helft I 3°. Het gestelde in de eerste kolom onder het 
van de maand September: hoofd ,, VaBt ,nilitair pers,,neel beneden den rang 

b. voor de cadetten, die naar de Koninklijke \ van Officier. (4)", luidende : ,,Schrijver op het 
Militaire Academie overgaan : de maand Angus- burcel van den Kwartiermeester" wordt ver
tus en de maand eptember, tot hun o,ergang vangen door: ,,Schrijver op bet bureel van den 
naar die inrichting". Administrateur (tevens Administrateur van · 

4°. Punt 4°. van het eerste lid van A:rtikel 62 kleeding en van wapening)." 
wordt gelezen: 3. De in ai-tikel een, sub 5°. , genoemde wijzi-

,,40. Aan hen, die een anderen dan den ging wo:rdt voor de eerste maal toegepast bij 
C'hristelijkcn of lsraelietischen godsdienst be- het toelatingsexamen in 1920. 



103 12 MAArtT. 1919 

Onze Ministers yan Oorlog en van Kolonien I 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van <lit besluit , dat in bet Staats 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1919. 
WILHELMINA. 

De Jlinister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

De Jiinister van Kolonien, IDENBURG. 

(Uitgeg. 28 Maart 1919.) 

12 Maart 1919. BESLUIT, tot intrekking o. a. 
van het Koninklijk Besluitvan 12 Mei 1867 
(Staatsblad n°. 49) en tot vaststelling van 
een nieuwe regeling inzake de weerbaar
heidsbeweging. S. 104. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Oor
log, van Binnenlandsche Zaken en van Juatitie 
van 8 Januari 1919, Geheim, Litt. L 3; van 11 
Januari 1919, n°. 352, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; en van 16 Januari 1919, le Afd. B., 
n°. 674; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
11 Februari 1919, n°. 27 Geheim, Litt. A/ 1) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 25 Februari 1919, Geheim, Litt. 
F 28 ; van 28 Februari 1919; n°. 2386, Afdee
ling Binnenlandsch Bestuur ; van den 10 
i\faart 1919, n°. 632, I• Afdeeling B ; 

Overwegende, dat 
het vrijwillig zich voorbereiden voor den 

krijgsdienst en het onderhouden en verhoogen 
van reeds verkregen militaire bekwaamheden 
in het belang van 's Lands weer9aarheid is en 
mitsdien behoort te worclen bevorderd en aan -
gemoedigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
In te ·trekken het sedert gewijzigde Konink

lijk Besluit van 12 Mei 1867 (Staatsblad n°. 49), 
het seclert gewijzigde Koninklijk Besluit van 
4 Juli 1902, no. 24, en het Koninklijk Besluit 
van 14 September 1908, n°. 57. 

Vast te steUen: 
Art. 1. Van R ijkswege kan op de in dit 

Besluit aangegeven wijze ondersteuning en 
medewecking worden vel'leend a.an vereeni
gingen of personen, die het bewijs doen ver
werven, bedoeld in Art. 70 der Militiewet, 

voorts aan vereenigingen, die gelegenheid 
geven om het schieten met handvuurwapenen 
te beoefenen volgens de daarop voor de Land
macht betrekking hebbende voorschriften, 

en a.an landstormkorpsen (landstormcgm
pagnieen), landstormafdeelingen), welke ten 

doe! hebben om de militaire bekwaamheden 
der leden te ontwikkelen, te onderhouden en 
te verhoogen, en die onderricht geven dat voor
bereidt tot de kadervorming in het leger. 

Art. 2. De vereenigingen, personen en lancl
stormkorpsen (landstormcompagnieen, land
stormafdeelingen) moeten, om voor onder
steuning en medewerking • in aanmerking te 
komen, voldoen a.an de eischen, gest,eld in de 
door Onzen Minister van Oorlog tot uitvoering 
van dit besluit te geven voorschriften. Voorts 
moeten de vereenigingen, rechtspersoonlijk
heid bezitten en de personen, die het onderwijs 
geven, bedoeld in de eerste zinsnede van Art 
1, in bet bezit zijn van : 

de akte van bekwaamheid voor middelbaar 
of voor lager onderwijs in de gymnastiek, of 

het getuigschrift B of A volgens het Konink
lijk Besluit van 22 Augustus 1913, n°. 51, of 

het getuigschrift als !eider van lichaamsoefe 
ningen volgens het Koninklijk Besluit van 25 
Juli 1916, n°. 44, of 

een door Onzen Minister van Oorlog te ver
leenen bijzondere machtiging. 

Art. 3. De commandanten en verdere offi
cieren der landstormkorpsen (landstormcom
pagnieen, landstormafdeelingen) worden door 
Ons, op voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, benbemd, bevorderd en ontslagen. 

Het kader beneden den rang van officier wordt 
benoemd, bevorderd en ontslagen naar regelen 
door Onzen Minister van Oorlog vast te stellen. 

Art. 4. Als ondersteuning van Rijkswege 
kunnen worden toegekend : 

a. een bedrag in eens voor het aanschaffen 
van materieel, het aanleggen van schietbanen 
sn dergelijke doeleinden ; 

b. een jaarlijksche toelage, wanneer de be
schikbare geldmiddelen op den duur ontoe
reikend zijn om de kosten te bestrijden ; 

c. premien naar den maatstaf van het aantal 
lotelingen, die het bewijs hebben verworven, 
bedoeld in Art. 70 der Militiewet, zoomede van 
het aantal lotelingen of vrijwilligers bij het 
Reservekader, die een door Onzen Minister van 
Oorlog vast te stellen getuigschrift hebben ver
worven, betrekking hebbende op de geschikt
heid tot kadervorming. 

Art. 5. De medewerking van Rijkswege 
kan bestaan in : 

a. het beschikbaar stellen van hulp van 
militair personeel ; 

b. het in bruikleen verstrekken van wapens, 
kleeding en uitrusting, of antler materieel ; 

c. de vergunning om schietbanen en oefe
ningsterreinen te gebruiken ; 
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d. het verstrekken van munitie ; 
e. het verstrekken van toelagen voor onder

houd van wa.pens, kleeding en uitrusting, of 
antler materieel. 

Art. 6. De ondersteuning en medewerking, 
als bedoeld in de artikelen 4 en 5 geschieden 
door Onzen Minister van Oorlog en naar regelen 
door hem te stellen. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in liet Staatsb/,ad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 12den Ma.art 1919. 

WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uit,geg. 24 Maart 1919.) 

12 Maart 1919. BESLUIT, houdende nadere 
wijzig~g van het besluit van 28 Juni 
1917 (Staatsblad n°. 480), tot vaststelling 
van regelingen omt,rent toekenning van 
verloven en wachtgelden aan- en omtrent 
terugbetaling van genoten uitkeeringen 
enz. door ter vervulling van burgerlijke 
ambten naar Suriname of naar Gura,;,ao ge
zonden personen. S. 105. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 3 Februari 1919, 9de afdeeling, 
n°. 1; • 

De Raad van State gehoord (advies van 18 
Februari 191!), n°. 82) ; · 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 8 Maart 1919, 9de 
afdeeling, n°. 14 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Artikel 3, lste lid, 2°., van Ons 

besluit van 28_ Juni 1917 (Staat8blad n°. 480), 
zooa ls dat artikel luidt ingevolge Ons besluit 
van 11 Februari 1918 (Staatsb/,ad n°. 112), 
wordt gelezen als volgt : 

,,2°. hunne werkzaamheden ruet of ruet naar 
behooren hebben aanvaard of na terugkeer van 
verlof als in artikel 1 bedoeld hebben hervat, 
dan wel binnen een bij iedere terbeschikking
stelling, uitzending of detacheering door Onzen 
Minister van Kolonien te bepalen tijd na hunne 
aankomst in de kolonie uit den kolonialen dienst 

ontslagen of van hunne detacheering ontheven 
worden". 

2. Dit besluit is niet van toepassing op de 
voor den kolonialen dienst in Surina,ne of 
GurUfO,<J bestemde personen, wier terbeschik
kingstelling, uit,zending of detacheering is ge
regeld v66r 1 April 1918. 

Ten aanzien van de in bet vorig lid bedoelde 
personen worden, zoo noodig, de v66r de tot
standkoming van dit besluit voor hen geldende 
regelen toegepast. 

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

's-Gravenhage, den 12den Maart 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister vav Kolonien, !DEN-BURG. 

(Uitgey. 1 April 1919.) 

12 Maart 1919. BESLUIT, houdende macht i
ging tot uitgift.e van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de Wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewij1.igd bij die van 15 Juli 1912 (Staat8-
blad n°. 240) en de Wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 106. 

12 Maart 1919. MrssrvE van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan de Gedeputeerde Staten der provincien 
betreffende bou wverordeningen. 

Naar aanleiding van mijne nevenvermelde 
oirculaire ( 1) werden van verschi!lende zijden be
zwaren geopperd tegen bet daarin gedaan ver
zoek. Deze bezwaren komen hierop neer, dat 
het opnemen van eene bepaling in de bouw
verordeningen, waarbij bet recht tot· amotie 
van een gebouw afhankelijk wordt gesteld van 
de vergunning van bet gemeentebestuur, in 
strijd moet worden geacht met de wet, zulks 
op grond van de overwegingen van het Kon. 
besluit van 6 December 1904 (Staatsblad n°. 
248), waarbij is vernietigd artikel 1 van de 
bouwverordening voor de gemeente Soest, 
waarbij o.m. verboden was te sloopen zonder 
schriftelijke vergunning van Burgemeester en 
Wethouders of zonder inaohtneming van de 
bepalingen der verordening en de voorsohriften, 
tot hare uitvoering gegeven. 

Ook werd aangevoerd, dat Gedeputeerde 
Staten niet de bevoegdheid zouden hebben de 

(1) 1 October 1918. 
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gemeentebesturen te dwingen tot opneming van 
beperkende bepalingen, betreffende het sloopen 
bijv. door het eischen van eene voorafgaande 
kennisgeving van Burgemeester en Wethou
ders met inachtneming van zekeren termijn, 
aangezien· art. 3 der Woningwet, als ,iitwer
king van art. 1 geene bepalingen omtrent het 
sloopen noemt. Zoodanige voorschriaeq zou
den derhalve berusten op art. 135 der Ge
meentewet en zouden dus, als zij'nde ~een 
woningelementen, niet aan hunne goedkeuring 
zijn onderworpen. 

Na 'aanleiding dezer geopperde bezwaren heh 
ik de eer het volgende onder de aandacht van 
Uw College te brengen. Mij stellende op het 
standpunt, dat moet worden aangenomen, dat 
de overwegingen van het Kon. besluit van 6 
December 1904 (Staatsbktd n°. 248) - het
welk aan mijne aandacht was ontgaan - juist 
zijn, moet ik toegeven, dat het inderdaad niet 
mogelijk zijn zal voor slooping vergunning van 
het gemeentebestuur te eischen. 

Echter meen ik, dat bouwverordeningen, 
waarin een voorschrift omtreuo oone vooraf
gaande kennisgeving der slooping verplicht 
wordt gesteld, niet ongeldig mogen worden 
geacht, gelijk in het meergenoemd Kon. besluit 

·ook uitdrukkelijk wordt erkend, en dat de 
Gedeputeerde Staten in dien zin invloed zou-
den kunnen uitoefenen. Het valt toch wel 
niet te ontkennen, dat zoodanige verordening 
is te brengen onder art. 135 der Gemeentewet, 
als betreffende de huishouding der gemeente, 
immers het aanzien der openbare straat. En 
kan al slooping niet worden verboden, de ken
nisgeving er van op ruimer termijn dan vier 
en twintig v,an te voren, zal toch wel niet 
enkel als een nudum praeceptum, maar als 
een verplichting met zekere sanctie kunnen 
worden gesteld . 

Bij verlenging van den termijn tot 14 dagen 
of een maand zoude in ieder geval reeds bereikt 
zijn, dat er tijd zou zijn om overleg te plegen, 
wat in dat geval gedaan kan worden om on
herstelbaar nadee] uit architectonisch en kunst
historisch oogpunt te voorkomen. 

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

13 .Maart 1919. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet. S. 107. 

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

Arbeid van 11 Maart 1919, n°. 718, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 243 der Invaliditeitswet ; 

Hebben goedge,.;'onden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Het model der rentekaarten wordt 

vastgesteld overeenkomstig het bij dit besluit 
gevoegde formulier. 

2. De termijn, gedurende welken een rente
kaart geldig is, bedraagt een jaar. 

3. In afwijking van het in het vorig artikel 
bepaalde, wordt de termtin, gedurende welken 
een rentekaart, opgemaakt v66r 1 Dec!)mber 
1920, geldig is, vastgesteld overeenkomstig de 
volgende regelen. 

Rentekaarten, opgemaakt v66r 3 December 
1919, worden voor de bepaling van den termijn, 
gedurende welken zij geldig zijn, geacht in de 
maand November 1919 te zijn opgemaakt. 

Voor de rentekaarten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal, liggende in de groep 001 
tot en met 091, wordt als datum, waarop de 
termijn, gedurende welken zij geldig zijn, ein
digt, aangewezen een dag in de tweede maand 
na die, waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaarten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal liggende in de groep 092 tot 
en met 182, een dag in de derde maand na die, 
waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaarten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal, liggende in de groep 183 
tot en met 273, een dag in de vierde maand na 
die, waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaa.rten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal, liggende in de groep 27 4 
tot en met 364, een dag in de vijfde maand na 
die, waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaarten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal, liggende in de groep 365 
tot en met 455, een dag in de zesde maand na 
die, waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaarten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal liggende in de groep 456 
tot en met 546, een dag in de zevende maand 
na die, waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaarten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal liggende in de groep 54 7 tot 
en met 637, een dag in de achtste maand, na 
die, waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaarteri., waarvan het nmnmer 
eindigt in een getal, liggende in de groep 638 
tot en met 728, een dag in de negende maand 
na die, waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaarten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal, liggende in de groep 729 
tot en met 819, een dag in de tiende maand na. 
die, waarin zij werden opgemaakt ; 

voor de rentekaarten, waarvan het nummer 
eindigt in een getal, liggende in de groep 820 
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tot en met 910, een dag in de elfde maand na ' uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
die, waarin zij werden opgemaakt ; , zul worden geplaatst. 

voor de rentekaarten, waarvan het nummer I 's-Gravenhage, den 13den l\faart 1919. 
eindigt in een getal, liggende in de groep 911- WI LHELMINA. 
000, een dag in de twaalfde maand na die, I De 1l1inister mn Arbeid, AALBERSE. 
waarin zij werden opgemaakt. ( Uitgeg. 31 Maart 191!).) 

4. Het aantal rentekaarten, bedoeld in ar-
tikel 3, waarvan de termijn, gedurende welken i 
zij geldig zijn, in een be,paalde maand eindigt, I 
wordt behoudens het in het tweede lid van dit 
artikel bepaalde, voor elken werkdag van die j 
maand vastgesteld op een zooveel mogolijk 
gelijk aantal en voorts in dier voege, dat de 
laatste drie cijfers van het nummer der rente
kaart, waarvan de geldigheidstermijn op een 
bcpaalden dag eindigt, een getal oplevert, dat 

1 
hooger is dan elk der op overeenkomstige wijze 
gevormde getallen voor rentekaarten, waarvan 
de geldigheidstermijn op een vroegeren dag der 
maand eindigt. 

Voor de rentekaarten, w11,arvan de geldig
heidstermijn eindigt in de twaalfde maand na 
die, waarin zij werden opgemaakt, wordt de 
duur van den termijn, gedurende welken zij 
geldig zijn, op een jaar vastgesteld. 

5. De termijn, gedurende welken een rente
kaart geldig is, kan door den Raad van Arbeid 
worden verlengd. Verlenging kan slechts ge
schieden, zoolang de geldigheidstermijn van 
de rentekaart nog niet is verstreken en ten 
hoogste voor den tijd van een jaar. 

Verlenging van den termijn van geldigheid 
eener rentekaart geschiedt door een gedag
teekende, door den Voorzitter van den Raad 
van Arbeid onderteekende, den duur van de 
verlenging vermeldende, verklaring, welke op 
de voorzijde van de rentekaart wordt gesteld en 
op de binnenzijde door een stempelafdruk wordt I 
aangegeven. " 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
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INV ALIDITEITSWET. 
RENTEKAART. 

Rentenummer 
R.V .A ... . .. . ...... . nr. . . ... . 

geldig tot . ...... .. ..... . .. .' .. 

11fgegeven aan den verzeker<le: 
--- -- -- --- -

I 

1 
naam 

{voor gehuwde 
lvrouwen beide 

l
namen te ver
melden. ) I 
voornamen { I 

I geboren l 
II I woonplaats 

I 
I 

adres 

beroep op den datum Yan inleve
ring der kaart. 
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Rentenummer t,i) van ........... .. . 
;a R .V.A ......... .; 
bll 

nr ........... tot . .. . .. ... .. . ... 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 ]9 20 

I 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

I I 
Art. 232, 1 e lid. 

Op de rentekaart en op de daarop 
geplakte zegels mogen woorden nocb 
teekens gesteld worden, voor zoover 
dit niet bij of .j;:r'l.cbtens deze wet voor
geschreven of toegelaten is. 

H et dagteekenen ·der zegels is toege
laten ook in cje gevallen, waarin bet 
niet voorgeschreven is. 

naam van den ver- overgegaan in rente-
zekerde nummer 

................. R.V.A . ...... . .. . . 

·· ·· ··· ··· ···· ··· nr . . . .... . ...... 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

- --
46 47 48 49 50 

I 
E lk zegel moet worden 

51 52 gedagteekend. 

Deze kaart moet Overigens mogen op de 
zegels geen teekens wor-worden ingeleverd 

voor bet einde van den gesteld. 

den 
duur. 

geldigheids- De zegels te plakken in volg-
ord e vnn de numm eTing-. 

kennis 
ingeleverd / .• 19. par gegeven .. / • . 19. par. 

----------- - -
buiten ge-

• ./ •• 19. 
opge-

.• / .• 19. hruik gesteld zonden 

klasse I II lII I V V totaal .. --- - ------.E 
,:: aantal .. + = -t:l premien .. .. .. ---

MPC.1 f ... f ... 1~ -- .___ 
> waarde f .. . f .. . I .. . 

niet vereffend werden de boekin-, ... ~ premien over de weken, 
loopende van ge 11 --totaal .... ... . . 19 . ... .. . . . 19 der reke-
orndat {zie aangebechte strook) ning 

volgnummer aanteekeningen · 

(art. 253 enz. ) 

Art. 381. 
· Met hecbtenis van ten boogste een 

maand of geldboete van ten boogste 
bonderd gulden wordt gestraft hij, die 
op een rentezegel een onjuiste dagtee
kening stelt of die de door hem op 
een rentezegel gestelde dagteekening 
verandert. 

De strafbaarheid vervalt indien aan-
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nemelijk is, dat het stellen van de 
onjuiste dagteekening het gevolg was 
van een vergiesing of dat het veranderen 
van de dagteekoning geschiedde tot 
herstel van een vergissing. 

Art. 394. 
· Hij die de rentekaart van een arbei

der, die niet ontheven is van de ver
plichting om premie te betalen, anders 
dan krachtens wettelijk voorschrift 
tegen diens uitgedrukten wil onder 7,ich 
behoudt of zonder diens toestemming 
aan een derde afgeeft, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste 
vijftig gulden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Maart 
1919 (Staatsblad n•. 107). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

13 Maart 1919. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende toepassing van het Vreemde
lingenreglement. 

Ingevolge art. 3 van het Vreemdelingen
reglement (Staatsbl.ad 1918, n°. 521) zijn alle 
vreemdelingen, die hier te lande kom en, ver

. plicht, zich binnen vier en twintig uren in 
persoon bij de politie te melden. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken, den 
hoofden der politie in Uw gewest namens mij 
te doem weten, dat indien aan de verplichting 
om zich aan te melden niet, voldaan is door 
personen, welke niet in bezit zijn van een regel
matig paspoort, terwijl zij in het bezit daarvan 
hadden behooren te zijn en indien die perso
nen aan de betrokken autoriteiten niet aan
nemelijk kunnen mak;en, dat de niet-naleving 
der voorschrifien is toe te schrijven aan om
standigheden, min of meer ten aanzien van den 
botrokken vroomdoling a.ls overmacht a.an te 
m erken, doch tevens de belangen van veilig
heid en openbare orde hier te lande niet ra
kende, m.a.w. wanneer in het bedoelde geval 
niet voetstoots kan worden aangenomen, dat 
de vreemdeling zijn ver-~uim te goeder trouw 
beging, - aan den Inspecteur der Konink
lijke Marechaussee een voorstel tot aanwijzing 
van een tijdelijke verblijfplaats voor dien 
vreemdeling behoort te worden gedaan, zoo
lang het onderzoek na.ar de identiteit van den 
betrokkene nog niet zal zijn afgeloopon. Zoo
danige vreemcleling toch moet, als zijnde nog 

niet voldoende bekend en zonder geldige pa• 
pieren, in strijd met de -bepaalcle voorschrifien 
over de grens gekomen, geacht worden ge
vaarlijk te zijn voor de openbare veiligheid. 

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

14 Maart 1919. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst en van 
het Algemeen Reglement Dienst Locaal
spoorwegen. S. 108. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrachten van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 Januari 1919, n°. 319 en 
van 19 Februari 1919, La. A, afdeeling Spoor
wegen; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatsbl.ad n°. 67), het laatst gew:ijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321), op 
a.rtikel 1 tler wet van 9 Juli 1900 ( Staatsbl.ad 
n°. 118) en op artikel II der Overgangsbepa 
lingen van de wet van 13 Juli 1907 (Staatsblad 

n°. 193); 
Den Raad van State gehoord (adviezen van 

11 Februari 1919, n°. 22, en van 4 Ma.art 1919, 
n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Ma.art 1919, La. B., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I . Het Algemeen Reglement Dienst, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 
(Staatsbl.ad n°. 315) en het Algemeen Reglement 
Dienst Locaalspoorwegen, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 3 Juni 1915 (Staatsblad n°. 
230), welke beide reglementen het laatst werden 
gew:ijzigd bij Koninklijk besluit van 15 Decem
ber 1916 (Staatsbl.ad n°. 531), te wijzigen als 
volgt: 

a. a.an het bepaalde onder a van het tweede 
lid van de a.rtikelen 64 worden toegevoegd de 
woorden: 

,,tusschen de afsta.ndsseinen, tenzij door den 
Raad van Toezicht anders is bepaald" . 

en a.an het bepaalde onder e de woorden ,.ten
zij door den Raad van Toezicht anders is be
paald". 

b. a.an het eerste lid van de artikelen 97, 
wordt a.ls letter e toegevoegd : 

,,e. een loonraad bestuurders van den spoor
wegdienst omtrcnt de loonregeling van advies 
dient. Deze loonraad zal zijn samengesteld 
uit ten hoogste elf leden, waarvan door bestuur
ders van den spoorwegdienBt vijf, uit de be
ambten en bedienden, zoo mogelijk door tus
schenkomst van besturen van vereenigingen, 
evenzoo vijf leden zijn aa.~gewezen en een lid -
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tevens voorzitter - door den Minister wordt 1 15 Maart 1919. WET, houdende overbrenging 
benoemd". .. . . van den_ bij het Rijk in beheer en onder-

II. Met ahv1Jkmg van de artikelen 98 van houd ZJJnden weg, welke leidt naar de 
het Algemeen Reglement Dienst en van het begraafplaats te 'luiskil, in beheer en 
Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen onderhoud bij de gemeente Te1· Xeuzen. 
te bepalen, dat de loonregeling voor de beamb- S. 112. 
ten en bedienden der Maatschappij tot Exploi-
t atie van Staatsspoorwegen en dcr Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij zal worden 
herzien tegen 1 Januari 1921. 

III. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het StaatBblad, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Mini ter van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift a.an den Raad 
,an tate medegedeeld zal worde11. 

's-Gravenhage, den 14den Ma.art 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KtiNIG, 
( Uitgeg. 31 Maart 1919.) 

15 Marirt 1919. WET, tot verklaring van het 
n.lgemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het verbreeden van 
een gedeeltc van de Burgemeester Reiger
st,raat te Utrecht. S. 109. 

I 

15 Maart 1919. WET, tot regeling van de 
inkomsten en uitgaven van het Staatsmunt
bedrijf voor het dien-stjaar 1919. S. 113. 

De begrooti ng word t vastgesteld op een be
drug van f ti66,900. 

15 /Jllaart 1919. WET, tot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dien tjaar 1919. . 114-

Bij deze wet wordt het Ude hoofdstuk d~r 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1919, betreffende de Hooge College& van 
Staat en het Kabinet der Koningin, vastgesteld, 
zooals h iema verkort volgt: 
Afd.: 
1. De Staten-Generaal . . . . 
2. De Raad van · tate . . . . 
3. De Algemeene Rekenkamer . 
4. De Kanselarij der ederland-

sche Orden ..... 
5 

16, 

701,705.-
16\l,3:l0.
:!56,055.-

18,9:l0.-
60,250.50 Het Kabinet der Koningin . 

Pensioenen, wacbtgelden, gra, 
tificatien, toelagen en kosten 

15 ,llaart 1919. WET, houdende vaststelling voor de vergaderingen van 
van het vij/de hoofdstuk der Staatsbegroo- den Ministerraad , . . 
ting voor het dienstjaar 1919. S. llO. 7. Onvoorziene uitgaven . . . . 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der 
hegrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1919, betreffende het Departement 

93,960.-
5,000.-

Totaal van het Ude boofdstuk f 1,305,210.50 

van Binnenlandsche Zaken, vastgeste!d, zooals 15 Maart 1919. WET, houdende nadere 
hiern11 verkort volgt : wijziging der Indische Comptabiliteitswet. 
Afd. : S. 115. 
1. Kosten van het Departement . f 130,008 Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n°. 323, 1-4. 
2. .Binnenlandsch .Bestuur . . . 1,50:l,ti!l~ Hand. id. 1918/1919, bladz. 1731. 
3. Armwezen. : . . . . . . . :l ,007,437 Hand. l• Karner 1918/19, bladz. 242, 280. 
4. :Nederlandscbe Staatscourant, Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Handelingen der Staten-Gene- Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
raal en Staatsblad . . . . . . HiB,640 dat bet wenschelijk is den termijn voor de 

5. Pensioenen, toelagen, gratifica- behandeling van de ontwerpen der begrooting 
tiiin, wachtgelden, enz. . . . . :l5~,'241 I van Nederlandsch-Indie door den Volksraad te 

6. Onvoorziene behoeften . . . . L0,000 vcrlengen; 

Totaal van bet Vde hoofdstuk f 4.071,018 

1.3 J[aart 1919. WET, houdende wijziging 
der begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie en Tele
fon ie voor het dienstjaar 1918. S. 111. 

I Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Comptabiliteitswet 1917 

(Neder/,andsch Staatsblad n°. 275; lndisch 
taatsblad n°. 521) wordt nader gewijzigd a.ls 

volgt: 
In het laatste lid van artikel 4 wordt in 

plaats van ,,1 Juli" gelezen: ,,16 J.uli" . 
Het eerste lid van ai·tikel 5 wordt gelezen : 
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,,De wetsontwerpen tot definitieve vaststel
ling van de begrooting worden uiterlijk op 
16 October van het jaar, voorafgaande aan dat, 
waarin de begrooting moet werken, aan de 
Staten-Generaal aangeboden." 

In artikel 30 wordt onder 1°. in plaats van 
,,artikel 9" gelezen : ,,artikel 7". 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegevf'n te 's-Gravenhage, den l5den Maart 

1919. 
WILHELMINA. 

De Jfinister van, Kolonien, lDENBURG. 
( Uitgeg. 28 Maart 1919.) 

15 Ma.art 1919. WE·r, tot wijziging der wet 
van 17 Juni 1918 (Staatsbla.d n°. 394), 
houdende nadere wijziging 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 amb
tenaren, alsmede van de klassen der 
rechtbanken en kantonger~chten. S. 116. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, bla.dz. 327, 
1--4. 

Hand. id. 1918/19, bla.dz. 1680. 
Hand. l• Kamer 1918/19, bla.dz. 242,279,280. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen in 
de wet van 17 Juni 1918 (Sta.atsbla.d n°. 394), 
houdende nadere wijziging der wet van 5 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 181), tot regeling van de 
samenstelling van den hoogen ra-ad, de ge
rechtshoven, de arrondissement -rechtbanken 
en de kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambten'!'ren, alsmede van de 
klass 1 der rechtbanken en kantongerechten, 
gelijk deze gewijzigd is bij de wet van 17 Juli 
1911 (Staa.tsbla.d n°. 214) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De overgangsbepalingen der wet 

van 17 Juni 1918 (Staatsbla.d n°. 394) zijn 
ingetrokken. 

Overgangsbepaling. 
2. Een rechterlijk ambtenaar ontvangt in 

de door hem op 1 Januari 1919 bekleede 
betrekking de jaarwedde, waarop hij op dezen 
dag overeenkomstig de overgangsbepalingen 
der wet van 17 Juni 1918 (Sta.atsbla.d n°. 394) 
aanspraak zou hebben gehad, indien en zoolang 
deze wedde hooger is, dan de wedde, welke hij 

ingevolge de wet van 17 Juni 1918 (Sta.atsbla.d 
n°. 394) gelijk die bij deze wet is gewijzigd, zou 
ontvangen. 

Slotbepaling. 
3. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 Januari 1919. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Maart 

1919. 
• WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEE~ISKERK. 
( Uitge,g . 27 Maart 1919.) 

15 Ma.art 1919. WET, tot verhooging en 
wijziging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 191 . 
(Verschillende artikelen.) S. 117. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, wordt de omschrijving van eenige ar
tikelen gewijzigd, wordt een artikel ingevoegd 
en wordt een artikel verminderd. 

1en gevolge hiervan worden de totalen van 
de artikelen 64, 126 en 175 van vorenver
melde begrooting onderscheidenlijk gebracht op 
f 5300, f 484,647 en f 1,563,000, en ondergaan 
de totalen van de nagenoemde afdeelingen dier 
begrooting de wijzigingen, daarbij aangewezen : 

de In• afd. wordt verhoogd met f 1,250 
IX• verminderd 3,200 

,, XVIII• ,, verhoogd ,, 244,700 
XIX• 54,000 
xxr• 33,200 

,, XXIII• ,, 76,943 
en,, XXIV• ,, !3,000 
terwijl het eindcijfer van het hoofdstuk wordt 
verhoogd met f 449,893. 

15 Ma.art 1919. WET, tot verklaring Yan het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente Doornspijk, noodig 
tot uitbreiding van het schietterrein der 
Legerplaats bij Oldebroelc. S. 11 . 

15 Maart 1919. WET, tot nadere verhooging 
van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf der Artil
lerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
Hrl8. S. 119. 

15 Maart 1919. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Bouwfonds voor de 
Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen voor het dienstjaar 1919. S. 120. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 6,550,022. 
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15 Ma.art 1919. WET, tot wijziging der wet dat nadere voorziening ten aanzien van het 
yam 17 Jnni 1918 (Staatsblad n°. 408), ~oederenverkeer met het bnitenland wensche
houdende wijziging der wet van 20 Juni lijk is , 
1913 (Staatsblad n°. 292), tot aanvnlling Zoo is het, dat Wjj, den Raad van State, enz. 
van art. 143 der Regtspleging bij de Art. 1. Het laatste lid van artikel 1 der 
Landmagt, van de Provisioneele Instructie wet van 1 September 1917 (Staatsblad n°. 576), 
voor het Hoog Militair Gerecb,_tshof, en houdende bijzondere maatregelen .ten aanzien 
nadere voorzieningen, betreffende de jaar- van het goederenverkeer met het buitenland, 
wedden van de leden der militair-rechter- wordt gelezen als volgt · 
lijke macht. S. 121. ,,Ook knnnen Wij de Nederlandsche Bank tot 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: een bedrag van ten hoogste f 40,000,000 vrij
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, waren voor verlies uit het beleenen van effecten 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen in of het disconteeren of beleenen van handels-
de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 408), papier, voor zoover die credietgeving in goede
houdende wijziging .der wet van 20 Juni 1913 renverkeer met het buitenland haar oorsprong 
(Staatsbladn°. 292), tot aanvnlling van art. 143 vindt." 
der Regtspleging bij de Landmagt, van de SL0TBEPALINGEN. 
Provisioneele Instructie voor het Hoog Mili- 2. Voor zoover noodig bekrachtigd de voor-
tair Gerechtshof, en nadere voorzieningen waarden, welke v66r 2 Jannari 1918, aan ver
betreffende de jaarwedden van de leden der I gunningen t-ot uitvoer van goederen naar het 
militair-rechterlijke macht; buitenland zijn verbonden, hetzij rechtstreeks 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. \ door ,of namens Onzen Minister van Landbouw, 
Art. 1. De overgangsbepalingen der wet I Nijverheid en Handel, hetzij door lichamen, 

van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 408) zijn welke tot taak hadden de regeling van den uit-
ingetrokken. voer van bepaalde goederen. 

3. De gelden, , welke zijn betaald krachtens 
Overgangsbepaling. ' I voorwaarden als in het vorig ,utikel omschreven, 

2. Een rechterlijk ambtenaar ontvangt in gesteld door de in dat artikel bedoelde lichamen, 
de door hem op 1 Januari 1919 bekleede worden aangemerkt a.Is inkomsten dier licha.men. 
betrekking de jaarwedde, waarop hij op dezen f 4. Lichamen, ingesteld ten behoeve van de 
dag overeenkomstig de overgangsbepalingen regeling van de distributie en den uitvoer van 
der wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 408) bepaalde goecleren, worden ontbonden indien 
aanspraak zou hebben gehad, indien en zoolang Onze Minister van Lanclbouw, Nijverheid en 
deze wedde hooger is dan de wedde, welke Handel die ontbinding beveelt. Zij kunnen 
hij ingevolge de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad niet ontbonden worden dan na goedkeuring 
no. 408), gelijk die bij deze wet is gewijzigd, van dien Minister. 
zou ontvangen. 5. De vereffening van de rekeningen der in 

het vorig artikel bedoelde lichamen geschiedt 
Slolbepaling. \ volgens de voorschriften, door Onzen Minister 

3. Deze wet treedt in werking met ingang van Landbouw, Nijverheid en Handel vast-
van 1 Januari 1919. gesteld. Zij behoeft de goedkeuring van dien 

Lasten en bevelen, enz. Minister. Bij verschil van gevoelen worden 
Gegeven te 's-Gravenhage, 'den 15den Maart drie scheidslieden door partijen in gemeen over- . 

1919. leg benoemd. Wanneer binnen acht dagen na. 
WILHELMINA. het geschil partijen zich niet over de keuze der 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. scheidslieden kunnen verstaan, worden zij door 
De Minister van Mar.ine a. i., de a.rrondissements-rechtbank te 's-Gra.venhage 

CH. DE Ruys DE BEERENBROUCK. aangewezen. Deze scheidslieden beslissen a.ls 
De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. goede mannen naar billijkheid. Tegen hunne 

( Uit,geg. 27 Maart 1919.) beslissing staat geen voorziening open. 

15 Maart 1919. WET, tot nadere voorziening 
ten aanzien van het goederenverkeer met 
het buitenlanil. S. 12!. 

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

6. Indien en voorzoover bij de in het vorig 
artikel bedoelde vereffening blijkt, ,.J.at, uitgaven 
zijn gedaan, welke het gevolg zijn van door het 
betrokken lichaam verrichte handelingen, welke, 
naar het oordeel van Onzen.Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, of ingeval scheids-
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lieden sijn benoemd, yo[gens de door dezen 
genomen beslissing, als niet te billijken moeten 
aangemerkt worden. worden de dientengevolge 
gedane uitgaven slechts in de rekening geleden 
tot het door Onzen voornoemden Minister of 
door evenbedoelde scheidslieden bepaald be
drag. Zij, die ten tijde van bet doen der uit
gaven het bestuur van het betrokken lichaam 
uitmaakten, met uitzondering van den bestuur
der, van wien blijkt, dat de handeling buiten 
zijn toedoen is geschied, zijn hoofdelijk voor 
het geheel voor bet te veel der uitgaven aan
sprakelijk. 

7. Ten opzichte van lichamen, ingesteld 
ten behoeve van de regeling van de distributie 
en den uitvoer van bepaalde goerleren, welker 
rekeningen reeds v66r het in werking treden 
dezer wet zijn vereffend of welke reeds v66r 
dat in werking treden zijn ontbonden, vindt 
bet bepaalde bij de artikelen 5 en 6 overeen
komstige toepassing. . 

8. Voor zoover een voorschrift van Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverbeid en Handel, 
gegeven ingevolge artikel 5, strekt om bestuur
ders of gewezen beslruurders te verplichten tot 

_ bet geven van mondelinge of schriftelijke in
lichtingen met betrekking tot het beheer van 

.een lichaam, als bedoeld bij de artikelen 4 of 7, 
of tot de afgifte van boeken of bescheiden, 
welke op dat beheer betrekking hebben, wordt 
overtreding van zoodanig voorschrift gestraft met 
geldboete van ten hoogste zes duizend gulden. 

Het feit, bij het voorgaande lid strafbaar ge
steld, wordt als eene overtreding aangemerkt. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang van 
den dag, volgende op dien harer afkondiging. 

Bij deze wet wordt het IVde hoofdstuk de:r 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1919, . betreffende het Departement van 
Justitie, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 
Afd.: 
1. Kosten v. b . Departement. f 
2. Kosten van de rechterlijke 

macht ........ , . 
3. Kosten van het Hoog Mili

tair Gerechtshof, van de 
krijgsraden bij de Land-
macbt en van den Zee-
krijgsraad binnen het Rijk 
in Europa, van het officie 
bij laatstgenoemden krijgs-
raad en van de auditien 
in de militaire arrondisse-
menten . , ...... . 

4. Kosten van den Centralen 
Raad v!\n Beroeµ en van de 
Raden van Beroep . . . • 

5. Gerecbiskosten . . . . . . 
6. Kosten aan algemeene of 

Rijkspolitie. . . . . . . . 
7. Kosten van gevangenis8en 

en Rijkswerkinrichtingcn . 
8. Kosten van het Rijkstucht

en opvoedingswezen 
9. Reclasseering. . . . . . . 

10. Gebouwen . . . . . . . . 
11. Pensioenen, wachtgelden, 

gratificatien enz. . . . 
12. Verscbillende uitgaven 
13. Onvoorziene uitgaven. 

424,224.-

4,124,110.-

212,805.-

279,810.-
521,000.-

3,428,920.-

5,262,428.-

4,419,115.-
212,400.-

2,678,174.-

715,021.50 
155,300.-
50,000.-

Totaal van bet vierde boofdstuk f 22,483,307.50 
Lasten en bevelen, enz. I 
Gegeven te 's-Graveahage, den 15den Yiaart 

l919. 20 Maart 1919. WET, tot vaststelling van bet 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1919. S. 124. WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Rijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Min. van Oorl,og, ALTING vox GEUSAU. 

De Minister va1t Buite,~landsche Zaken, 
VAN KARNEBEF.K. 

De Minister van Kol,onie:n, lDENBURG. 

De .Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 19 Maart 1919.) 

15 Maart 1919. WET, tot vaststelling van 
bet vierde boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1919. S. 123. 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der 
I Staatsbegrooting voor b,et dienstjaar 1919, be
I treffende het Depa.rtement van Bujtenlandsche 

Zaken, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 
I Afd. 
I 1. Kosten van bet Departement . f 28fl,300 
1 

2. ,Kosten van buitenlandsche zen-
dingen en consulaten . . . . . 

3. Verschillende uitgaven . . . . 
4. P ensioenen, wachtgeldcn en toe-

lagen .. ..... . 
5. Ollvoorziene uitgaven . . . . . 

1,545.600 
513,950 

52,440 
10.000 

Totaal van het 3de Hoofdstuk f 2,408,290 
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20 .Alaart 1919. BESLUIT, houdende toepas
sing van art. 40, tweede lid der Wet tot 
regeling van het lager onderwijs in ver
band met art. 5 der Burgerlijke Pensioen
wet. 

.WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van G. Bulten te Hillegom, gewezen hoofd eener 
openbare lagere school te Noordwijkerhout; 

Gezien het advies van den Burgerlijken 
Pensioem·aad van 16 November 1918, n°. 18, 
La G. L. 0.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Februari 1919, n°. 526 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 14 Maart 1919, n°. 77, Afd. 
Pensioenen ; 

Overwegende: dat de Burgerlijke Pensioen
raad in zijn voormeld advies Ons in overweging 
heeft gegeven op de aanvrage afwijzend te 
beschikken, aanvoerende dat de belangheb
bende bij besluit van den Raad der gemeente 
Noordwijkerhout van 27 Juli 1918, met ingang 
van l October 1918, eervol is ontslagen; dat 
hij, geboren 3 November 1871, bij ontslag den 
ouderdom van slechts 46 jaren had bereikt ; 
dat niet is aangetoond dat hij uit hoofde van 
ziekte of gebreken ongeschikt is voor de verdere 
waarneming zijner be trekking, weshalve , de 
Pensioenraad van oordeel is dat hij aan geene 
enkele bepaling der wet aanspraak op pensioen 
kan ontleenen ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
in afschrift aan den belanghebbende wae 
medegedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven dat daarover het gevoelen moge 
worden ingewonnen van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur, 
aanvoerende dat hij zich sedert 1911 - eerder 
reeds in enkele gevallen - herhaaldelijk wegens 
pijnlijke ziekten in zijn ademhalingsorganen, 
alsmede wegens · voortdurende overmoeidheid 
onder geneeskundige behandeling heeft moeten 

.stellen ; dat hij zich zoowel om zijn longlijden 
a ls om zijne neurasthenische aandoeningen op 
medisch advies meermalen in zijne werkzaam
heden heeft moeten beperken ; dat hij die 
beperking allereerst en steeds zocht in ver
mindering van werkzaamheden buiten de 
.schooltijden en dientengevolge tot z.ijn financieel 
nadeel; dat hij in 1913 en in 1916 zelfs geduren
de eenige maanden zich op medisch advies 
geheel van alle werk buiten de schooltijden 
heeft moeten onthouden, ook omdat verschijn
·elen van zenuwlijden zich krachtig begonnen 

1919. 

te openbaren; dat hij- uit besef van plicht en 
omdat de zesklassige school met slechts drie 
leerkrachten te Zilk zijn tegenwoordigheid 
noodzakeli.jk maakte, zijne ongesteldheden 
ni.et achtte en zoo goed en kwaad als 't ging 
toch steeds onderwijs gaf en de zaken der 
school op de allereerste en allervoornaamste 
plaats bleef behartigen, met terzijdestelling van 
de belangen van zijn gezi.u, die gediend konden 
worden in de werkzaamheden buiten de school
tijdeu, door welke werkzaamhedeu hij een 
onoutbeerlijke aanvulling van zijue !age be
zoldiging tot onderhoud van ziju zeer groot 
gezin moest trachten te vinden ; dat hij midden 
onder zijn arbeid in de school meerdere malen 
wegeus afmatting eenigen tijd ophouden moest 
om weer tot rust en bij kracht te komen ; dat 
hij bij deze opvatting van zijn taak dan ook 
zeer zeldzaam en alleen in de uiterste noodza
kelijkheid wegens ziekte de school verzuimde ; 
dat hij ovedegt eene verklaring van zijn 
huisarts, den heer Der Weduwen te Hillegom, 
die hem gedurende vele jaren geneeskundig 
behandeld heeft, waaruit blijken kan, dat hij 
dezen geneesheer raadpleegde voor zijn long
en zenuwlijden, o. m. ook in 1913 en 1915, 
toen de aanvallen meer heftig waren ; dat dit 
lijden in de laatste jaren steeds verergerde, 
doch bestaanszorg voor zijn gezin hem nog 
steeds tot den schoolar beid bleef verplich ten, 
ook al kon hij dien niet volwaardig ver
richten ; 

0. , dat ingevolge art. 40, 2• lid, der wet tot 
regeling van het lager onderwijs pensioen 
wordt verleend aan een onderwijzer die na 
tienjarigen diensttijd uit hoofde van lichaams
gebreken voor de waarnemi.ng zijner betrekking 
ongeschikt is en ontslag heeft genomen ; ter
wijl ingevolge art. 6 der Burgerlijke Pensioen
wet in verband met art. 14 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs het bestaan der onge
schi.ktheid, slechts kan worden aangenomen op 
grond van eene, op die ongeschiktheid betrek
king hebbende, met redenen omkleede schrifte
lijke verklaring van twee geneeskundigen, 
steunende op een d@or hen ingesteld onderzoek 
naar den gezondheidstoestand van den betrok
ken ondE\1-'wijzer; 

dat als zoodanig moet worden aangemerkt 
de door de twee geneeskundigen, die zijn 
belast geweest met het i.nstellen van een genees
kundig onderzoek naar den gezondheidstoe
stand van den belanghebbende, afgegevene 
schrifteli.jke verklaring dat hij uit hoofde van 
ziels- en lichaamsgebreken ongeschikt moet 
worden geacht voor de verdere waarnemi.ng 

8 
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van zijn ambt van hoofd eener open bare lagerr Hebben goedgevonden en verstaan: . 
school; 1°. in de eerste zinsnede van het bepaalde 

dat de diensttijd van den belanghebbendr in Ons laa.tst vermeld besluit tusschen de woor
bedoeld in art. 40, 4• lid, der wet tot rcgeling den ,,doorgebracht" en ,;vrijgesteld" in te 
van het lager onderwijs een tijdvak uitmaak( lasschen : ,,of wel in het tijdvak tusschen de 
van 27 jaar en 3 maanden; in 1918 gehouden en in 1919 te houden examens 

dat zijne jaarwedde van 1 October 1917 t en minRte een maand in den militairen dienst 
tot 1 Januari 1918 f 1700 en van l Januari geweest zullen zijn" ; 
1918 tot 1 October 1918 f 1850 beeft bedragen, 2°. te bepalen, dat de woorden in het be
zoodat een zestigste dee! der bij art. J2, 1 ° lid, pa.aide in het meergenoemd besluit ,,of we!" 
der bovengemelde wet bedoelde middelsom tusschen ,,zijn" en ,,minder" vervallen. 
ad f 1812.50 bedraagt f 30.206/ 8 en de belang- Onze }Iinister van Onderwijs, Knnsten en 
hebbende derhalve ingevolge de artikelen 40 Wetenscha.ppen is belast met de uitvoering van 
en J2 der voormelde wet recht heeft op een dit besluit, hetwelk in het Staatsblad za.l worden 
pensioen van f 823.1717 / 2 ,. geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge-

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet en dr j zonden aan den Raad van State. 
Wet tot regeling van het lager onderwijs ; 's -Gra.venhage, den 2l sten )'[aart 1919. 

Hebben goedgevonden en ver ·taan : WILHELMINA. 
a.an G. Bulten te Hillegom, gewezcn hoofci De 1lfinister van Onde:r10ijs, 

eener openbare lagere school te Noordwijker- Kimsten en Wetenschappen, 
hout, te rekenen van 1 October 1918 cen jaar- · J. TH. DE VISSER. 
lijksch pensioen toe te kennen van f 824. I (Uityeg . 2 April 1919.) 

Onze Minister van Fi nancien is be last, enz. 
(Besliss.) 21 Maart 1919. BESLUIT. bepalende de bekend 

making in het Staatsblail van de goedkeu-
2 l ,lfciart 1919. BE5T,UIT, tot aauvulling van ring, door Nederland, van de verlenging 

het Koninklijk besluit van 30 October 1918 der bevoegdheden van de gemengde recht-
(Staatablad n°. 580), tot bet in verband ba.nken in Egypte (Staatsblail 1918 n°. 247). 
met de mobilisatie verleenen van gedeelte- S. 126. 
lijke vrijstf'lling van in 1919 a.f te ncmen WIJ WILHELMINA, ENZ. 

e.·amens. S. 125. Overwegende dat Wij hebben toegestemd in 
WIJ WILHELMINA, E~z. de hernieuwde verlenging van de bevoegdheden 
Op de voordracht van Onzen ~fo,istet· van der gemengde rechtbanken in Egypte voor den 

Onderwijs, Kunsten en Wetenscha.ppen van I tijd van negen maanden, eindigende op l No-
8 Februari 1919, n°. 4923, afdeeling ~fidclelbaar vember 1919 ; 
Onderwijs; Gelet op artikel 2 der wet van 6 December 

Gelet op de a.rtikelen 12 en 123 der Hooger- 1898 (Staatsblad n°. 254); 
onderwijswet en op de artikelen 55 en 57 cler Gezien de hierbijgevoegde Egyptische wet 
wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs; van 31 Ja.nua.ri 1919, n°. 1, waa.rbij bedoelde 

Gezien het Koninklijk besluit van 21 Juni verlenging is afgekondigd; 
1887 (Staatablad n°. 106), la.atstelijk gewijzigd Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
bij Ons besluit van 25 Februa.ri 1907 (StaaJ"•blad Buitenla.ndsche Zaken van den 17den Ma.a.rt 
no. 57), artikelen 1 en 2 van Ons besluit van 4 1919, Directie van het Protocol en Eerste Af
Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), laatstelijk ge- deeling, n°. 8679; 
wijzigd bij dat van 16 November 1912 (Staats - Hebben goedgevonden en verstaan: 
blad n°. 348), Ons besluit van 29 Januari 1916 voorzegde verlenging te doen bekend ma.ken 
(St,iatsblad n°. 58), gewjjzigd bij dat van 6 April door deplaa.tsingvandit besluitinhetStaatsblad. 
1916 (Staatsblad n°. 157), Ons besluit van 26 Onze Ministers, Hoofden van Depa.rtementen 
Janua.ril917(Staatsbladn°. 195),Ons besluitvan I van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor· 
14 November 1917 (Staatsbladn°. 641) en Ons be- zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
sluit van 30 October 1918 (Staatsblad n°. 580); hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Den Ra.ad van State gehoord, a.dvies van 11 's-Gravenhage, den 2l sten Ma.art 1919. 
Ma.art 1919, n°. 20; WILHELMINA. 

Gelet op bet nader r,.,pport van Onzen voor
noemden Minfater van 19 Ma.a.rt 1919, n°. 1508, 
afcleeling Middelba.ar Onderwijs; 

De .Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 9 April 1919.) 
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LOI n°. 1 de 1919 prorogea.nt Jes Pouvoirs des 
Tribuna.ux Mixtes jusqu'a.u l er novembre 
1919. 

~ 

Nous, SULTAN D'EoYPTE, 
Vu le Reglement d'Organisa.tion Judiciaire 

pour Jes Proces Mixtes et notamrnentl'a.rticle40 
du Titre III ; 

Vu Jes Decrets des 6 ja.nvier 1881, 28 janvier 
1882, 28 ja.nvier 1883, 19 ja.nvier 1884,3lja.nvier 
1889, 3 fevrier 1890, 29 ja.nvier 1894, 31 ja.nvier 
1899, 30 janvier 1900, 30janvier 1905, 30janvier 
1910, 26 ja.nvier 1915, 31 janvier 1916, 20 roars 
1916, 30 janvier 1917 et 28 janvier 1918, 
prorogea.nt successivement jusqu'au ·l er fevrier 
1919, le terme de la premiere periode judiciaire 
des Tribunaux Mixtes Egyptiens ; 

Considera.nt que Notre Gouvernement et les 
Gouvernements des Puissances interessees sont 
convenus de proroger les pouvoi.rs des dits 

a.an geva.ngenen behooren te worden in acht ge
nomen, wordt de na.volgende w:ijziging a.an
gebracht. 

De punt aa.n het slot van voormeld artikel 17 
wordt vervangen door de volgende zinsnede : 
,, , voor zoover niet met Onze machtiging bij het 
inwinnen van het ad vies anders wordt bepaald". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden da.g na dien der dagteekening 
van het Staatsb/,a,d, wa.arin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is bela.st met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad za.l worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2lsten Ma.art 1919.~ 
WILHELMINA. 

De Miniater van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitge,g. 25 Maart 1919.) 

Tribuna.ux; 21 Maart 1919. WET, tot wijziging van arti-
Sur la proposition de Notre Ministre de la kel 374 der Invaliditeitswet. S. 128. 

Justice et ['a.vis conforme de Notre Conseil des Bijl. Hand. 2° Kamer 1918/19, n°. 367. 1-6. 
Ministres ; Hand. id. 1918/19, n°. 1773. 

Decretons: Hand. 1° Kamer 1918/19, bladz. 327, 335. 
Article ler. Les pouvoirs des Tribunaux I WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Mixtes Egyptiens sont proroges jusqu'au l er Alzoo W(j in overweging genomen hebben, 
novembre 1919 , I dat het wenschelijk is het bedrag der rente, be-

2. Notre Ministre de la Justice est charge doeld in de artikelen 369 en 370 der Invalidi-
de !'execution du present decret. teitswet, te verhoogen; 

Fa.it a.u Pala.is Bousta.n, le 31 janvier 1919. j Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
FOUAD. Art. I. Artikel . 374 der Invaliditeitswet 

Par le 81tltan : worrlt gew\jzigd a.ls volgt : 
Le President du Conaeil dea Ministres, ,< In hct eerste lid wordt na den cersten volzin 

H. RucnDr. \ een nieuwe volzin ingevoegd, luidcnde : 
- ,,To rekenen van 1 Januari 1919 bedraagt 

21 Maart 1919. BESLUIT, tot wijziging van den \ echter de rente, bedoeld in de artikelen 369 en 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 370, 156 gulden per jaar.". 
in a.rtikel 68, tweede lid, der Grondwet. I In het tweede lid worden in den eersten volzin 
S. 127. tusschen ,,gulden" en ,,per" ingevoegd de woor-

WIJ WILHELMINA, ENZ. den : ,,doch, voor zooveel betre~ de renten, 
Op de voordracht van Onzen Minister vap. bedoeld in de artikelen 369 en 370, te rekenen 

J ustitie, van 21 Februari 1919, 2de afdeeling B, van 1 J anuari 1919, 130 gulden". 
n°. 239, Geheim ; In het derde lid wordt de eerste zit1sncde ge-

Den Raad van State gehoord (advies van lezen a.ls volgt: 
11 Ma.a.rt 1919, no. 29 Geheim, Litt. B/1); ,,De rente van 78 gulden wordt door het be-

Gelet op de nadere voordracht van Onzen stuur der Bank verhoogd tot 104 gulden en die 
voornoemden Minister van 19 Ma.art 1919, 2de van 130 gulden tot 156 "gulden". 
afde ling A, n°. 205, Geheim; 

1 
Art. II. Voor de toepassing van de artikelen 

Hebben goedgevonden en verstaan : 127 en 133 der lnvaliditeitswet worden de reu-
Art. 1. In artikel 17 van den algemeenen \ fen van 156 gulden en 130 gulden per jaar, be

maatregel van bestuur van 13 December 1887 doeld bij artikel I dezer wet, geacht 104 gulden 
(Staatsbl,a.d n°. 215), tot uitvbering van artikel I en 78 gulden per jaar te bedragen. 
68, tweede lid, der Grondwet, en tot vaststelling Art. III. Het nominale bedrag van alle 
van eenige regelen, welke bij de behandeling van , reeds ingevolge de bopalmgen van de ar!llkelen 
verzoeken om gratie en van de jaarlijksche voor- 1 369 en 370 de1· lnvaliditeitswet toegekende 
drachten tot het verleenen van afslag en ontslag ! renten wordt geacht met ingang van 1 Januari 

S" 
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19l9, of zooveel later als het recht op rente is ' een artikel 3bi8 opgenomen van den volgenden 
ontstaan, te zijn verhoogd tot de bedragen, inhoud : 
genoemd in artikel 374 der Invaliditeitswet, ,,Het is verboden radiotelegrafen en -tele
gelijk dat artikel luidt na de daarin bij deze wet fonen, al dan niet voor bet openbaar verkeer 
gebrachte wijziging, zonder dat t-e dier zake bestemd, a.an boord van andere dan Neder
eene nadere beslissing van het bestuur de.r I landscbe vaartuigen te doen werken in de terri
Rijksverzekeringsbank wordt vereischt. toriale wateren of in bet daarbinnen gelegen 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met watergebied des Rijks, tenzij met inacbtne
ingang van den dag na dien harer afkondiging. ming van de daarvoor door Onzen Minister 

Lasten e1\ bevelen, enz. van Waterstaat vast te stellen voorschri.ften. 
Gegeven te 's-Gravenhage,, den 21sten Maart Voor de radiotelegrafen en -telefonen, als om-

1919. I schreven in bet eerste lid, wordt nocb concessie, 
WILHRLMIN A. nocb macbtiging vereiscbt, tenzij zij zicb be-

De Jfinister van Arbeid, AALBERSE. vinden binnen de territoriale wateren op bet 
( Uitgeg. l April 1919.) watergebied de Rijks, zonder voorzien te zijn 

21 Maart 1919. WET, boudende wijziging en 
verhooging van de begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor bet dienst
jaar 1918. S. 129. 

21 Maart 1919. WET, boudende aanvulling 
en W1Jz1gmg van de wet van den llden 
Januari 1904 (StaatBblad n°. 7), botreffende 
aanleg, exploitatie en gebruik van tele
grafen en telefonen, aangevuld en gewij
zigd bij de wet van den 2den Januari 
1905 (Staatsblad n°. 2). S. 130. 

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

dat bet wenscbelijk is over te gaan tot aanvul
ling en wijziging van de wet van den llden Ja
nuari 1904 (Staatsblad n°. 7), betreffende aan
leg, exploitatie en gebruik van telegrafen en 
telefonen, aangevuld en gewijzigd bij de wet 
van den 2den Januari 1905 (Staat8blad n°. 2) ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. A. Het laatste lid van artikel 1 van 

voormelde wet wordt gelezen a.ls volgt : 
,,Zoowel in dit a.ls in de volgende artikelen 

zijn onder ,,telegrafen en telefonen" tevens 
begrepen radiotelegrafen en radiotelefonen". 

B. Het eerste lid van artikel 3 van voormelde 
wet wordt gelezen a.ls volgt : 

,, Voor den aanleg en het gebruik van niet 
voor het openbaar ve~keer bestemde radiotele
grafen en -telefonen wordt eene macbtiging 
van Onzen Minister van Waterstaat vereischt; 
gelijke macbtiging wordt voor den aanleg en 
het gebruik van a.lie andere niet voor het open
baar verkeer bestemde telegrafen en telefonen 
vereischt, indien zij in, op of boven openbare 
gronden worden aangelegd of indien zij tegen 
betaling worden in gebruik gegeven". 

C. Na artikel 3 van voormelde wet wordt 

van eene vergunning kracbtens bet internati
onaal radiotelegraafverdrag met reglement 
van Londen, zooals dit tbans luidt (StaatBblad 
1913 n°. 132), of later, ook voor Nederland, 
mocbt worden gewijzigd". 

D. Het tweede lid van artikel 20 van voor
melde wet wordt vervangen door de volgende 
bepalingen : 

,,Met gelijke straf wordt gestraft bij, die, 
zonder de macbtiging, bij artikel 3 gevorderd, 
niet voor bet openbaar verkeer bestemde ra
diotelegrafen- of -telefonen aanlegt of gebruikt, 
dan we) andere niet voor bet openbaar verkeer 
bestemde telegrafen of telefonen aanlegt. 

Met gelijke straf wordt gestraft hij, die de 
voorschri.ften, bedoeld in artikel 3bis, over
treedt" . 

2. In de artikelen 2, 3, 5, 8, 9 en 14 van 
voormelde wet wordt in plaats van : 

,,Onze(n) Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid" gelezen: ,,Onze(n) Minister 
van Waterstaat". 

3. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
. Gegeven te 's-Gravenbage, den 2lsten 

Ma.art 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitgeg. 1 Mei 1919.) 

21 Maart 1919. WET, tot vaststelling van 
het vijfde hoofdstuk A der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1919. S. 131. 

Bij deze wet wordt bet Vde hoofdstuk A 
der begrooting van Staatsuitgaven voor bet 
dienstjaar 1919, betreffende bet Departement 
van Onde1wijs, Kunsten en Wetenschappen, ,ast 
gesteld, zooals hieraa verkort volgt : 
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Afd. 

21 MA ART. 1919 

1. Kosten van bet Departement en 
van bet ondcrwijs in bet alge-

· Onze 2\finister 'l'::m Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in het 

1 Staatsblad zal worden geplaatst. 
meen. . . . . . . . f 311,208 's-Gravenhage, den 2lsten Maart 1919. 

2. Hooger onderwijs . . 6.243.140 , WILHELMINA. 
3. Middelbaar onderwijs. 3,254.855 De Jlfinister van Financien, DE VRIES. 
4. Vakonderwijs . . .. 3,768,923 ( Uitgeg . 8 April 1919.) 
5. Lager Onderwijs Algemeen . 
6. Lager Onderwijs Financieel . 
7. Kunsten en Wetenscbappen. 
8. Pensioenen, toelagen, gratifica

tien, wacbtgelden, enz .. 
9. Onvoorziene beboeften . . . . 

5,699.453 
30,378,560 
2,003,809 

2,908,750 
30,000 

Totaal van bet Vde Hoofdstuk A f 54,598,698 

21 Maart 1919. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende ambtskringen van raden van 
beroep voor de directe belastingen. S. 132. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzcn Mini~ter van 
Financien, van 17 Maart 1919, n°. llO, Directe 
Belastingen ; 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. i\64), alsmede Onze be
sluiten van 24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 
115), la.atstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
2 Mei 1918 (Staatsblad n°. 282) en van 17 Decem
ber 1918, n°. 48, en 6 Januari 1919, no. 34; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 24 

Februa.ri 1915 (Staat.~blad n°. ll5), wordett de 
volgende wijzigingen gebracht : 

onderdeel 3°. wordt gelezen als volgt : 
het gedeelte der provincie Gel.derland, be

boorende tot de inspectien der directe belas
tingen te Amhem, lste, 2de en 3de afdeeling, 
J'Tijinegen, lste en 2de afdeeling, Tiel, Lobith. 
W a.geningen, H arderwijk en Zaltbommel, stand
plaats Arnhem: 

onderdeel 4°. wordt gelezen als volgt : 
het gedeelte der provincio Gel.derland, be

hoorende tot de inspectien der directe bE1las
tingen te Zutphen, lste en 2de afdeeling, Apel
doorn, Doetinchem en Winterswijk, standplaats 
ZuJ.ph en; 

onderdeel 10°. wordt gelezen als volgt : 

21 .il!aart 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
[Clausule: ,,De beslissing over de ver

klaring, toepassing of niet-nakoming dezer 
concessie blijft uitsluitend aan den Raad." 
Toetsing van 's Raads beslissing aan de 
goede trouw.] 

Cassatieberoep verworpen tegen Hof Am
sterdam 29 April 1918 N. J . 1918 biz. 866, 
wat bet eerste middel betreft, omdat dit ge
ricbt is tegen een overweging die de beslis
sing niet draagt, wat bet tweede middel 
aangaat, omdat 's Hofs beslissing (dat de 
gemeente Amersfoort, door zelf een water
leiding te expl9iteeren niet bad gehandeld 
in strijd met de goede trouw) mede steunt 
op een in bet middel niet aangevocbten 
grond. 

(B. W. art. 1374; Gemeentewet art. 150.) 

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

Raden: ·i\lrs. B. C. J. Loder, C. 0 . , egers, 
H. Hesse en Dr. L. E. Visser. 

De N . • V. ,,Utrechtsche Waterleiding l\lij." 
(Compagnie des eaux d'Utrecht), g<J\Testigd 
te Luik, doch kantoor houdencle te Utrecht, 
eischeresse tot cassatie van een tusschen par
tijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 
Amsterdam van 29 April 1918 (N. J. 1918 
biz. 866 Red.) advocaat l\lr. J. H . Telders, 

tegen: 
Mr. J. C. Graaf van Randwijck, in zijne hoe
dauigheid van Burgemeester der gemeente 
Amersfoort, verweerder, advocaat Jhr. Mr. 
W. M. de Brauw. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal :VIr. 
Tak. 

bet gedeelte der provincie Noordholland, be- Art. 3i der overeenkomst op 25 :\Iaart 1889 
hoorende tot de inspectien der d irecte betas- tusschen de gemeen te Amersfoort en de eische
t-ingen te l'Iilversum, Bussum, Zaandam, Am- / resse aangegaan, wa.arbij laatstgenoemd,e zich 
sterdam (buitengemeenten) l ste en 2de afdee- de levering van water aan en in die gemeente 
ling, standplaats Amsterdam (aan te duiden als bedong, luid,t: ,, De be lissing over de verkla
raad van beroep voor de directe belastingen \ ring, toepassing of niet-nakoming dezer con
II te A,nstP.rdam). cessie blijft uitsluiteud aan den Raad opge-

2. Dit besluit treedt in werking m<"t ingang dragen." · 
van 1 Mei 1919. Toen nu de Raad van Amersfoort op 1 No-
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vember 1910 besloot naast de bestaande water- I ten einde van die gemeente verlof te kunnen 
leiding van eischeresse eene eigene aan te leggen verkrijgen om uit hare voor Utrecht bestemd,e 
en te e>.-ploiteeren en aan dit besluit daadwer- prise d,'eau op de Soesterheide ook water aan 
kelijk uitvoering gaf door levering van water Amersfoort te mogen leveren, staat buiten 
uit de nieuw-gestichte leiding voor den publie- de tussohen geintimeerd,e en Amersfoort ge
ken dienst en aan de ingezetenen, steld,e eisohe- sloten overeenkomst, en nooh de wijze waarop 
resse eene aotie in, waarbij gevorderd werd, de Amersfoortsohe oonoessie te goeder trouw 
dat de Reohter zou verklaren, primair : ,,dat moet worden· ten uitvoer gebraoht, noch de 
het aanleggen en exploiteeren van eene water- billijkheid of het gebruik kunnen medebrengen, 
leiding in de gemeente Amersfoort door die dat Amersfoort bij de tenuitvoer!egging dier 
gemeente ten behoeve van den publieken dienst overeenkomst rekening moet houden met de 
en de ingezetenen is in strijd met de tussohen verplichtingen, die haar mede-oontraotant bij 
haar en de eisoheresse bestaand,e overeenkomst, eene andere oonoessie op zich nam; ten on
en subsid,iair : ,,dat dit ten opzichte van eisohe- reohte het bedoelde feit uitsohakelende uit 
resse is eene onreohtmatige daad," alsmede de geheele reeks van feiten en omstandigheden 
d,at de ged,aagde zou word.en veroor_deeld, welke bij eene juiste toepassing van artt. 1374 
behal ve tot vergoeding van kosten, sohaden en 1375 van het B. W. in aanmerking komen 
en interessen, tot sluiting der leiding en op- en daarmede eene onjuiste toepassing gevende 
hefting der aansluitingen. aa.n den regel, dat overeenkomsten alleen van 

Bij vonnis van 6 December 1916 (W. 10046) kraoht zijn tussohen de hand,elende partijen." 
(N. J. 1917, blz. 972, Red.) verklaarde de De eerste grief is gerioht tegen de door het 
Utrechtsche Reohtbank zioh bevoegd, van den Hof aanvaarde reohtsgeldigheid van art. 31 
eisch kennis te nemen en wees zij d,ien gaaf der overeenkomst, zooals ik dat hierboven 
toe, dooh het Gereoht hof te Amsterdam, weergaf. Met hoeveel klem de geeerde pleiter 
ofschoon de bevoegdheid der rechterlijke voor eischeresse ook tegen deze aanvaarding 
macht om over het geschil te jugeeren toe- is opgekomen en ons van Ulpianus over Pothier 
gevend en in dit opzicht die uitspraak be- tot Meijers heeft gevoerd langs bekoorlijke 
kraohtigend, vernietigde haar voor het overige wegen van wetsuitlegging en oasuistiek, hij 
bij arrest van 29 April 1918 (W. 10275) (N. J. I vergunne mij, dat ik hem niet volg en liever 
191 blz. 866 Red.) en meende alsnog aan ge- zijn tegenpleiter als gids hles, die met groote 
intimeerde hare primaire vord,ering te moeten juistheid heeft aangetoond, dat eene nuchtere 
ontzeggen, terwijl de subsidiairn van zelf buiten lezing van 's Hofs arrest de afwezigheid van 
behandeling werd gelaten. ieder belang voor eisoheresse aantoont haar 

Thans is Uw Raad geroepen te beslissen middel in behandeling te nemen. 
over de beid,e navolgend,e cassatiemid,delen, Wat tooh is het geval? Op 31 Januari 1911 
die door eisoheresse tegen 's Hofs oord,eel zijn sprak de Raad van Amersfoort, zich daartoe·be
opgeworpen: ,,1. Schending of verkeerde toe- • voegd aohtende kraohtens art. 31 der ooncessie
passing Yan art . 153 Grondwet, art. 14 A . B., voorwaard,en, als zijne meening uit, dat de ge
art. 2 R. 0., art. 620 Rv. en art . 1292 B . W., slotenovereenkomstgeenmonopolievooreische-

doordat het Hof, eene bepaling eener over- resse inhield en volkomen onafhankelijk van dit 
eenkomst aid.us nitleggend,e, dat ee.9e der oordeel stelt het Hof zich nu deze vraag, of 
partijen bij uitsluiting van ied,er and.er zel ve uit diezelfde overeenkomst voor de gemeente 
zal beslissen o,Ter verklaring, toepassing of d,e verpliohting voortvloeit zioh, gedurend,e 
zelfs over haar eigen niet-nakoming dier over- den duur der conoessie, van de oprichting en 
eenkomst, doze rechtsgeldig acht, ten onrechte exploitatie van eene gemeentelijke water
daar dusdoende de vervulling alleenlijk komt leiding te onthoud,en. Een negatief i\ntwoord 
a.£ te hangen van den wil van eene der partijen I brengt ons de zesd,e reohtsoverweging, waarin 
en voorts de bes!issing van gesohil!en door het Hof, de ooncessie zelve onderzoekend en 
eene der partijen zelve is buiten de wet en 

I 
d,en aa1·d der overeenkomst va.ststellend, tot 

t egen de goede zeden." de conclusie komt, dat de beslissing van den 
,.H. Schending of verkeerd,e toepa.ssing der Raad niet alleen ,,niet klaarblijkelijk onj uist, 

artt. 1374, 1375 en 1376 B. W., d,oordat het maar integendeel juist" is. 
Hof beslist : In deze overweging ligt het lot van het oas-

dat echter het feit, d,at de geintimeerde zich satiemid,del be loten, want zij oonstateertd,at, 
tegenover Utrecht eventueel tot tariefverlaging I al moge art. 31 d,er concessievoorwaarden ook 
verbond, zelfs al mocht zij dit hebben gedaan, nietig zijn en dus het ea satiemiddel in zoo,-erre 



119 21 MA ART. 1919 

gegrond, toch de rechter op grond van zijn kooper kan leveren en levert dan de Maat
zelfstandig onderzoek tot geeu andere gevolg- schappij, die dit volgens de concessievoorwaar
trekking is gekomen dan de gemeenteraad, den moet aanvoeren uit de Soesterheide en de 
zooc\at verwijzing der zaak slechts op over- Gemeente hee~ geweigerd deze voorwaarde 
schrijving der gegeven beslissing zonder meer te laten vallen, - op grond van alhetwelk de 
zou neerkomen met handhaving van het Maatschappij heeft gevorderd verklaring dat 
dictum. de handelingen der Gemeente in strijd waren 

0ok met betrekking tot het tweede verweer met de bestaande overeenkomst _ met veroor
rnlg ik geheel de lijn, die door den geeerden deeling tot schadevergoeding, sluiting der 
pleiter des verweerders is aangegeven. Het Gemeentewaterleiding en opheffing der aan
wraakt het ontkennend antwoord van het Hof sluitingen; weder met schadevergoeding bij 
op de derde vraag, die het zich gesteld had, niet-voldoening aan deze veroordeeling - ter
welke a ldus wordt geformuleerd: ,.Heeft in wijl de Maatschappij, voor het geval de con
elk geval, hoe ook het antwoord op vraag 2 cessie moest beschouwd worden niet a.ls een 
luidt, de gemeente, door de wijze waarop zij privaatrechtelijke. overeenkonist doch als een 
eene eigen waterleiding oprichtte en exploi- publiekrechtelijke handeling eene subsidiaire 
teerde, hare verplichtingen tegenover de ge- actie heeft inge teld, die, nu door Rechtbank 
intimeerde geschonden ?" Als basi~ nu voor en Hof werd uitgemaakt dat de concessie eene 
zijn oordeel in dezen neemt het Hof niet enkel burgerrechtelijke overeenkomst was en hier
de overweging, waarin de zinsnede voorkomt, tegen in cassatie niet is opgekomen, verder 
zooals het middel die vermeldt, doch bovendien buiten beschouwing kan blijven; 
nog twee andere, de eene beginnende met I dat de Rechtbank te Utrecht bij vonnis van 
,.trouwens", waarin wordt vastgesteld, dat de 6 December 1916 de primaire actie heeft toe
gemeente Amersfoort gerechtigd is te vorderen, gewezen met verwerping der van de zijde der 
dat door ei cheresse water moet worden ge- Gemeente opgeworpen exceptie dat na te melden 
leverd van de Soesterheide en de andere aan- art. 31 der Concessievoorwaarden den rechter 
vangende met ,,daarenboven", waarin wordt onbevoegd zou maken van het geschil kennis 
aangestipt, dat prijsverlaging voor Amersfoort te nemen ; 
niet noodzakelijk prijsverlaging voor Utrecht I dat het Hof evenwel, op dit laatste punt 
behoeft mede te brengen, zoodat uitsluiting het vonnis bekrachtigend, het voor het overige 
van concurrentie met eerstgenoemde gemeente heeft vernietigd en aan de Maatschappij hai:e 
niet te duchten is. primaire vordering heeft ontzegd ; 

De laatstgemelde overwegingen nu zouden 0., dat tegen deze beslissing als middelen 
intact blijven, zelfs al zou de eers te tastbaar I van cassatie worden aangevoerd: zie Cone!. 
onjuist zijn. I Adv.-Gen . Mr. Tak; 

Tk concludeer mitsdien tot verwerping van 0., ten aanzien van het eerste middel: 
het beroep met veroordeeling van eischeresse dat in appel door de Gemeente beroep was 
in de kosten dezer procedure in cassatie. ' gedaan op art. 31 der Concessievoorwaarden, 

D H R d . luidende : ,.de beslissing over de verklaring, 
e ooge aa ' enz. · toepassing of niet-nakoming dezer concessie 

0 .. dat blijkens het bestreden arrest de 

I 
blijft uitsluitend aan den Raad opgedragen", 

litrechtsche Waterleiding iVIij. bjj hare inlei- uit kracht van welk artikel - gelijk mede 
dende dagvaarding in hoofdzaak stelde, dat, vaststaat - de Gemeenteraad op 31 Januari 
niettegenstaande eene haar door den Gemeente- 1911 had beslist ,,dat uit de Concessievoorwaar
raad Yan Amersfoort in 1889 tot 1932 verleende den geene verplichting van de Gemeente voort
conces. ie tot den aanleg en de e:!..-ploitatie van vloeit om zich van het aanleggen en exploi
een drinkwaterleiding binnen Amersfoort, die teeren van een eigen drinkwater!eiding te 
gemeente sedert 1911 zelve een waterleiding onthouden"; 
exploiteert, waaruit zij water levert behalve cl,at voorts de Gemeente o.m. had aangevoerd 
voor den publieken dienst, ook aan de inge- dat zij haar contractueele verplichtingen niet 
zetenen Yan Amersfoort, hetgeen niet alleen had geschonden en niet verplicht was anders 
in strijd is met de tusschen partijen aangegane te handelen dan zij gedaan had ; 
overeenkomst, maar ook met wat goede trouw, dat het Hof, alvorens dit laatste te onder
billijkheid en gebruik in dergelijke overeen- zoeken, de vraag beantwoordt of a.an dat onder
komsten naar den aard medebrengen, ook zoek art. 31 inderdaad in den weg staat ; 
hierom, omdat de Gemeente haar water goed- dat het deze vraag ontkennend beantwoordt, 
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daarbij overwegende, dat, al konden partijen 
rechtsgeldig de nadere vaststelling der con
tractueele verplichtingen opdragen aan dep 
raad, ook hierbij art. 1374 B. W. van toepas
~ing bleef, zoodat de krachtens art . 31 genomen 
besl.issingen door den rechter waren te eer
biedigen, tenzij zij niet zouden zijn te goeder 
trouw, hetgeen het geval zou zijn, indien ze 
klaarblijkelijk onjuist waren, terwijl overigens 
de bevoegdheid des rechters niet door meer
genoemd artikel werd beperkt ; 

dat het Hof daarop de beslissing van 31 Janu
ari 1911 toetst aan art. 1374 en haar niet alleen 
niet klaarblijkelijk onjuist acht doch integen
deel juist, zulks in verband, met inhoud en aard 
der tusschen partijen gesloten overeenkomst 
en de door partijen bij het s!uiten dier over
eenkomst en daarna aangenomen houding, 
op al welke gronden het Hof aanneemt, dat 
de gemeente uit de overeenkomst niet verplicht 
was zich gedurende den duur der concessie 
van de oprichting en exploitatie eener gemeen
telijke waterleiding te onthouden ; 

dat het Hof mitsdien niet alleen zich de -vraag 
stelt of, aangenomen de recbtsgeld,igheid, van 
art. 31, de uit kracht daarvan genomen be
slissing beantwoord,de aan art. 1374 B . W., 
maar tevens of de overeenkomst de gemeente 
verplichtte zich te onthoud,en van het exploi
teeren van een eigen waterleiding; 

dat hieruit weder volgt, clat, waar nu het 
Hof deze laatste vraag ontkennend beant
woordde, het Hof naast d,at antwoord, voor 
zijn beslissing niet meer steun behoefd,e te 
zoeken in de bevestigende beantwoording van 
eerstbedoelde vraag, zoodat het middel opkomt 
tegen een overweging die de beslissing niet 
draagt, en het dus niet tot cassatie kan leiden ; 

0. ten aanzien van het tweed,e middel: 
dat het Hof met betrekking tot de vraag of 

de Gemeente - zoo clan al gerechtigd tot het 
exploiteeren eener eigen waterleiding - hare 
verplichtingen tegeno ver eischeresse in cassatie 
had geschonden door de wijze waarop zij die 
leiding oprichtte en exploiteerde, van oordeel 

is dat de gemeente geen d,aad had verricht 
die niet het normaal gevolg was van het besluit 
tot e1>.,>loitatie of die in strijd, zou zijn met de 
goede trouw waarmede de concessieovereen
komst moest worden uitgevoerd ; 

dat bij de staving van dit oordeel het Hof 
omtrent het bezwaar, dat de Gemeente goed
kooper water verstrekken kon en verstrekte 
dan de Waterleiding dit deed, en, met het oog 
op hare concessie binnen Utrecht cloen kon, 
bes!iste dat dit bezwaar ongegrond was, daar 

de concessie het voor de waterleicling geens
zins onmogelijk maakte om te concurreeren, 
welke onmogelijkheid volgens de Waterleiding 
hiermede in verband zou st!\ltn, d,at zij tegen
over Utrecht verbonden was hare tarieven 
in die Gemeente te verlagen, zoo zij buiten 
Utrecht uit de voor die Gemeente bestemde 
prise d'eau op de Soesterheide tegen lager 
tarief mocht gaan leveren ; 

dat het Hof hierop in hoofdzaak overweegt 
dat de waterlevering van af de Soesterheide 
niet bijzonder kostbaar is, en de concessie met 
amersfoort niet verhindert beneden het 
Utrechtsch tarief te leveren ; - dat de vrees 
voor tariefsverlaging door Utrecht geen ge
wicht in de schaal kan leggen, omd,at de ver
bintenis tegenover Utrecht ,,staat buiten de 
tusschen geintimeerde ( thans eischeres) en 
Amersfoort gesloten overeenkomst, en noch 
de wijze, waarop de Amersfoortsche concessie 
te goeder trouw moet word,en ten uitvoer ge
bracht, noch de billijkheid of het gebruik 
kunnen med,ebrengen, dat Amersfoort bij de 
tenuitvoerlegging dier overeenkomst, rekening 
moet houclen met de verplichtingen, die haar 
medecontractant bij eene andere concessie 
op zich na:m" ; 

dat het Hof op d,eze woorden nog in hoofd
zaak laat volgen, d,at trouwens Amersfoort, 
nu het zelf mocht exploiteeren, niet verplicht 
kan zijn, alleen om · aan de waterleiding de 
concurrentie gemakkelijker te maken, afstand 
te doen van het bed,ing van waterlevering van 
de Soesterheide, en dat claarenboven niet 
vaststaat d,at Utrecht van zijn bevoegdheid 
tot tariefverlaging zal gebruik maken en zelfs 
niet aannemelijk is gemaakt dat bij verlaging 
van het tarief in beide gemeenten tot de yoor 
de gemeentelijke waterleiding te Amersfoort 
vastgestelde prijzen, een loonende eiqiloitatie 
voor de eischeresse in cassatie onmogelijk zou 
zijn; 

dat hieruit volgt clat 's-Hofs zienswijze, dat 
Amersfoort niet had gehand,eld in strijd met 
de goede trouw waarmede d,e concessieovercen
komst moest worden uitgevoerd, niet enkel 
steunt op den grond, die in het middel wordt 
aangevochten, maar ook op_ and.ere gronden 
die het middel onaangetas.t Jaat, zoodat, a l 
ware de bestreden grond onjuist, de beslissing 
niettemin haar steun zou blij ven vinden in de 
andere gronclen en bet midd,el derhal ve eyen- · 
min a!s het vorige tot cassatie kan Jeiden : 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

• 
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22 .lfaart 1019. BESLUIT, houdende bepa· 
lingen betreffende schattingscommissien 
en commi ien van aan lag voor rle in
kom~tenbelasting. S. 133. 

WIJ W[LHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 17 l\Iaart 1909, n°. 108, Directe 
l3elastingen ; 

Gezien artikel 57, 2de lid, en artikel 66, 3de 
lid, der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
alsmede Onze besluiten van 20 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 159), 27 ovember 1918, n°. 50, 
1-! December 1918, n°. 43, 17 December 1918, 
n°. 48, en 6 Januari 1919, n°. 34; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In den als Bijlage I bij Ons boven

genoemd besluit van 20 l\iaart 1915 (Staal.•· 
blad n°. 159) gevoegden staat, zooals deze ge
wijzigd is bij Onze besluiten van 12 April 1917 
(Stcwtsblad n°. 284) en 23 April 1918 (Staatsblad 
11°. 263), worden, in hetgeen voorkomt onder : 
,,Directie Rotterdam" de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

a. hetgeen vermeld is achter gemeente 
,,Rotterdam" wordt gelezen als volgt : 
Rotterdam. l ste, 2de en -!de kantoor. 
(aan te duiden al 
Rotterdam I.) 

Rotterdam. · 
(A.lsvoren H .) 

Rotterdam. 
(Hoek van 

Holland.) 

3de en 5de kantoor. 

Gedeelte der gemeente Rot
terdam, hetwelk in de wet 
van 31 December 1913 
(Staatsblad n°. 469) wordt 
aangeduid met de bena
ming Hoek van Holland. 

b. in hetgeen vermeld is achter gemeente 
,;s-Gra venbage" wordt in plaats van: 

,,Inspectie, lste afdeeling", gelezen : lste 
kantoor. 

,,Inspectie, 2de afdeeling", gelezen : 3de en 
4de kantoor. 

,,Inspectie, 3de afdeeling", gelezen : 2de 
kantoor. 

,,Inspectie, 4de afdeeling", gelezen : kantoor 
Scheveningen. 

2. In den als Bijlage II bij Ons in het vorige 
artikel genoemd besluit gevoegden staat, zooals 
deze is gewijzigd bij Onze besluiten van 27 
April 1916 (Sta.a/,8blad n°. 170), 12 April 1917 
(Staa/,8blad n°. 284) en 23 April 1918 (Staatsbl.ad 
n°. 263) worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

a. uit hetgeen voorkomt ouder het opschri~: 
,,Directie Utrecht" vervalt : 

A~ERS.F00RT. 

Amersfoort. Kantoren Amersfoort en 
(aan te duiden als : Baam. 

Amersfoort I.) 
Amersfoort. Het overige gedeelte der 

(alsvoren II.). inspectie. 
b. hetgeen voorkomt onder het op chrift: · 
,,Directie Amsterdam", wordt gelezen als 

volgt: 

ALKMAAR, l ste AFDEELING. 

Alkmaar. Gemeente Alkmaar. 
(aan te duiden als: 

Alkma.ar A). 
Alkmaar. 

(alsvoren B). 
Het overig gedeelte der in

spectie. 

H00RN, l ste AFDEELING. 

Hoorn. Kantoor Hoorn. 
Purmerend. Het overig gedeelte der in-

spectie. 
3. Dit besluit treedt in werk.ing met ingang 

van 1 Mei 1919, met uitzondering van artikel 
1. hetwelk geacht wordt met inrrang van l 
Januari 1919 in werking te zijn getreden. 

Onze Minister van Finrmcien is belast met 
de uitvoering van dit bes\uit, hetwelk in het 
Staatsblad- zal worden geplaatst. 

's- ravenhage, den 22sten Maart 1919. 
WILHELMI A. 

De M inister van Firumcien, DE VRIES. 
( Uitgey. 8 April 1919.) 

22 Maart 1919. BESLUIT, waarbij de hooge en 
!age linie om Doesburg en het hoomwerk 
de Vrijheid, met wijziging in zooverre van 
het Koninklijk besluit van 11 October 1869 
(Staatsblad n°. 157), worden gerangschikt 
in geene klasse van vestingwerken. . 13-L 

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

Oorlog van 24 F ebruari 1919, Vde afdeeling, 
no. 10; 

Gelet op artikel 4 der wet van 21 December 
1853 (Staatsbl.ad n°. 128) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 11 Oc
tober 1869 (Staatsblad n°. 157) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Ma.art 1919, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapp.·rt van Onzen voor
noemden :Minister van 20 Maart 1919, Vde 
afdeeling, n°. 141; 

H ebben besloten en besluiten : 
dat de hooge en !age linie om Doesl>urg en 
het hoomwerk de Vrijheid tot geene klasse van 

I vestingwerken behoor n. 
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Dit besluit treedt, in werking op den tweeden I 24 Maart 1919. BESLUIT, tot nadere wijziging 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, I van het Reglement voor de opleiding van 
waarin het is geplaatst. stU<fonten in de geneeskunde aan de Neder-

Onze Minister van Oorlog is belast met de landsche Universiteiten tot officier van 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats- gezondheid bij de Landmacht. S. 136. 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift. 

l WIJ WILHELMINA, ENZ. za worden gezonden aan den Raad van State. I 
's-Gravenhage, den 22sten Maart 1919. 

WILHELMINA. 

De Min. mn Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

( Uitge,g. 7 April 1919.) 

24 j)foart 1919. BESLUIT, houd ende wederopen
stelling van de gelegenheid tot inwisseling 
van de zilverbons van f 2.50 van den ouden 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 25 Februari 1919, Geheim, Litt. X" ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
l l Maart 1919, n°. 22, Geheim, Litt. C1) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog van 20 Maart 1919, Geheim, Litt. 
H 3•; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

vorm , omsehreven in artikel 1 van het Eenig artikel. 

Koninklijk besluit van 31 Maart 1915 .• Het R eglement voor de opleiding van studen
(Staatsblad n°. 174), gewijzigd bij het Ko- 1 ten in de geneeskunde aan de Nederlandsche 
ninklijk be~luit van 14 Juni 1918 (StaatB- Universiteiten tot Officier van Gezondheid bij 
blad n°. 357). S 135. de Landmacht, opnieuw vastgesteld bij bet 

Wr,r WILHELMINA, ENZ. Koninklijk Besluit van 18 Juni 1913 (Staatsblad 
Op de voordracht van Onzen Minister van n~ 279), zooals dit luidt na de wijzigingen 

Financien, van den 19den Maart 1919, n°. 137, daarin aangebracht bij Koninklijk Besluit van 
Generale Thesaurie ; 30 Maart 1916 (Staatsblad n°. 148), wordt nader 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats- gewijzigd als volgt : 
blad n °. 377), tot uitgifte van zilverbons, en I In Artikel 3, § 4, tusschen de vijfde en zesde 
Ons beslu1t van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°• zinsnede wordt gelezen : 
174), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van ,,Op den aangenomene of bij miii.derja;igheid 
14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 357); van dezen op hem of haar die over den student 

Gelet op Ons besluit van 15 Februari 1919 de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, rust 
(Staatsblad n°. 42) ; voorts de verplichting : 

Hebben goedgevonden en verstaan te be- a. om jaarlijks in de maand Mei - 'voor 
palen : het eerst in het jaar volgende op dat der aan-

Eenig artikel. neming - aan het Departement van Oorlog in 
Tot en met 31 December 1919 zullen de, bij te zenden een bewijs nopens het in !even zijn 

Ons besluit van 15 Februari 1919 (Staatsblad no. en de voortdurende gegoedheid en bekwaamheid 
42) ingetrokken, zilverbons van f 2.50 aangeduid der gestelde borgen, afgegeven door den Bur
in artikel 1 van Ons besluit van 31 Maart 1915 gemeester van de plaats van inwoning dier 
(Staatsblad n°. 174), zooals dat, is gewijzigd bij borgen; 
On~ besluit van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 357) b. om bij overlijden van - of bij verlies van 
als zilverbons van de eerste soort, aan de kan- gegoedheid door - dan wel bij onbekwaamheid 
toren der betaalmeesters, alsmede t en kantore van een der beide borgen of beiden, aan gemeld 
van het Agentschap van het Ministerie van Departement onverw~jld in te zenden de grosse, 
Financien te Amsterdam tegen wettig betaal- in executorialen "vorm; van eene nieuwe nota-
middel kunnen worden ingewisselcl. rieele akte van borgstelling. 

Onze Minister van Financien is belast met I ,,De onder a en b hiervoor genoemde ver
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- plichtingen blijven ook na benoeming tot officier 
blad zal worden geplaatst. I van gezondheid op den betrokkene rusten ge-

'sGravenhage, den .24sten Maart 1919. durende den geheelen loop van het tijdvak be-
WILHELMIN A. doeld bij artikel 6, eerste zinsnede, behoudens 

eerder ontslag." 
De Minister van Financien, DE VRIES. 1 Onze Minister van Oorlog is belast met de 

( Uitge,g. 27 Maart 1919.) uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het Stacits
blad zal worden geplaatst en waarvan af -
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schrift zal worden gezonden- aan den Raad van 
State. 

's-Gra~enhage, den 24sten Maart 1919. 
WILHELltiINA. 

De Jfin . van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
( Uitgeg. 9 April 1919.) 

28 Maart 1919. BESLUIT, tot .vast1telling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 9 en 54 der 
Radenwet. S. rn7. 

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

Waterstaat van 8 Maart 1917, n°. 549, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen ·9 en 54 der Radenwet; 
Den Raad van Stat,e gehoorci. (advies vaµ 

10 April 1917, n°. 33) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter van Arbeid van 26 Maart 1919, n°. 1213, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. a. het aantal leden voor den Raad van 

Arbeid, gevestigd te Amsterdam, vast te stellen 
op 14; 

b. het aantal leden voor den Raad van Ar
beid, gevestigd te Rotterdam, vast te stellen 
np 14 ; . 

c. het aantal leden voor den Raad van 
Arbeid, gevestigd te 's-Gmvenhage, vast te 
stellen op 10 ; 

d. het aantal leden voor alle overige Raden 
van Arbeid vast te stellen op 8 ; 

II. het aantal bezokllgde leden voor iederen 
Verzekeringsraad alsmede dat hunner plaats
vervangers, te bepalen op 3. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 10 April 1919.) 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Maart 1919, n°. 764• 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bedrag bedoeld in artikel 3, eerste lid, 

letter c, -der Raden wet, vast te stellen : 
voor het gebied van iederen Raad van Arbeid 

op f 5. 
Onze Minister van Arbeid is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 10 April 1919.) 

.28 Maart 1919. ARREST van den H oogen Raad. 
Art. 7 der Huurcommissiewet verbiedt 

wel om binnen zes maanden na een einduit
spraak omtrent den huurprijs een nieuwe 
uitspraak omtrent dezelfde woning te ver
zoeken, doch·niet om v66r het vallen eener 
beslissing aan het ingediende verzoek een 
nieuw toe te voegen. 

Vordering van den Proc.-Gen. tot cas
satie in het balang der wet afgewezen. 

(Huurcommissiewet art. 7.) 

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

Raden: Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, Jhr. 
Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

Vordering van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Door de N. V. Nationaal Grondb·ezit te 
's-Gravenhage is aan de Huurcommissie II te 
Rotterdam goedkeuring gevraagd van ver
hooging van den huurprijs eener woning, die 
bedongen was v66r het instellen van die Com
missie ; de goedkeuring is verleend bij uitspraak 
der Commissie van 9 December 1918. 

Reeds voordat de uitspraak gegeven was, 
28 llfaart 1919. BESLUIT, tot vaststelling van doch meer dan zes maanden nadat de verhoogde 

een algemeenen maatregel van bestuur, als huurprijs was bedongen, heeft de genoemde 
bedoeld bij artikel 3, eerste lid, letter c, vennootschap ' OP grond dat de bedongene 
der Radenwet. S. 138. verhooging, waarvan de goedkeuring verzocht 

WIJ WILHELMINA, ENZ. was, de vermeerderde onderhoudskosten niet 
Op de voordracht van Onzen Minister van kon dekken, verzocht dat eene nieuwe verhoo

Arbeid van 28 Januari 1919, n°. 423, afdeehng ging zou worden goedgekeurd. 
Arbeidersverzekering ; I De Huurcommissie heeft haar in dit nadere 

Gezien artikel 3, eerste lid, letter c, der verzoek niet-on tvankelijk verklaard op grond 
Radenwet ; 

1 
van de bepaling van art. 7 der Huurcommissie-

Den Raad van State gehoord (advies van wet, dat na het verstrijken van zes maanden, 
4 i\faart 1919, n°. 28); '. nadat omtrent den huurprijs eener woning 
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bij einduitspraak is beslist, eene nieuwe uit
spraak van de Huurcommissie omtrent ,.die 
woning kan worden verzocht. Deze bepaling 
i. hiermede toegelicht da.t de omstandigheden 
zich z66 kunnen wjjzigen dat afwijking van de 
eenmaal gegeven uitspraak billijk wordt. 

Jn verband met het in art. 1 en 2 der Huur
commissiewet uitgedrukte beginsel dat eene 
verhooging van huur niet bedongen mag worden 
dan na of behoudens goedkeuring, resp. vast
stelling, door de Huurcommissie kan art. 7 
geene andere beteekenis hebben dan da.t het 
verbiedt het vra.gen van eene nieuweuitspraak, 

1919 op het beroep van de :;,ii. V. :Nationaal 
Grondbezit van eene uitspraak der Huurcom
missie II te Rotterdam Yan 23 December 
1918 tusschen genoemde vennootschap en 
G. J. Bakker, waarbij deze is vernietigd en de 
verzoekster on tvankelijk is vecltlaard in haar 
verzoek tot goedkeuring van eene nieuwe 
verhooging van den huurprijs eener woning, 
gedaan toen nog niet was beslist over een noe
ger verzoek tot goedkeuring van eene Yerhoo
ging betreffende dezelfde woning . 

De Hooge Raad, enz. ; 

indien eene vorige uitspraak niet zes maa.nden 0., dat blijkens de bestreden beslissing 
heeft gewerkt, zoodat de verzoeker, dit verbod Grondbezit op 16 November 1917 de Huur
o , ertredende, niet-ontvankelijk moet worden commissie ha.d verzocht ·overeenkomstig art. 2 
verklaard. der Huurcommissiewet goed te keuren een 

Rechtdoende op het beroep van bo , engemelde• verhooging van den huurprijs der woning 
uitspraak heeft de Kantonrechter te Rotter- Lambertusstraat 43 boven te Rotterdam, 
dam echter beslist dat de verzoekster wel verhuurd aan G. J. Bakker, welke woning op 
ontvankelijk is in dit geval, waarin bij het 1 Januari 1916 voor f 2.95 per week was ,er
eerste verzoek toepassing van art . 2 der huurd, tot f 3.10 per week, ingaande 3 Juli 
Huurcommissiewet gevraa.gd · was en de uit- 1916, welke verhooging de .Huurcommissie 
spraak der Huurcommissie terugwerkende bij uitspraak van 9 December 191 heeft 
kr.i,cht heeft aL~ houdende goedkeuring van toegestaan : 
eenen reeds vroeger bedongenen huurprijs, dat intusschen bij verzoekschrift ,an 9 
omdat die huurprijs reeds meer dan zes maanden Maart 1918 Nationaal Grondbezit der Huur
gegolden had en art. 7 zich niet verzet tegen het commissie had gevraagd die huur te mQgen 
in behandeling nemen van het tweede verzoek. I verhoogen tot f 3.30 per week. ingaa.nde 

Deze beslissing is in strijd met de woorden 11 :Maart 1918, welk verzoek de Huurcommissie 
van art. 7, waarbij niet a.cht geslagen wordt op bij uitspraak van 23 December 191 niet
den tijd gedurende welken een huurprijs a.ange- ontvankelijk heeft verklaa.rd op grond der 
vangen is te gelden, maar op dien welke na bepaling van art . 7 der Huurcommissiewet ; 
de einduitspraak is verloopen. dat de Ka.ntonrechter die uitspraak heeft 

Eene tweede vraag is of art. 7 ook van toe- vernietigd en verzoekster ontvankelijk heeft 
passing is op een verzoek tot goedkeuring van verklaard, omdat vermits de ingevolge art. 2 
eene nieuwe verhooging van huurprijs, inge- der Huurcommissiewet door de Huurcommissie 
diend op een tijdstip waarop omtrent een goedgekeurde verhoogde huurprijs meer dan 
vroeger verzoek tot goedkeuring van verhoo- zes maanden heeft gegolden, art. 7 der wet 
ging nog niet is beslist. er zich niet tegen verzette dat het tweede 

Deze vraag moet in bevestigenden zin I verzoek ingevolge art. 1 in behandeling werd 
beantwoord worden : het blij vende karakter genomen : 
van de uitspraak der Huurcommissie zou 0., dat tegen deze beslissing is gericht 
worden aangetast en de bepaling van art . 7 het cassatiemiddel, luidende : 
zou kmchto loos worden gemaakt indien aan Schending van art. 7 d,er Ruurcommissiewet 

een aan de eerste uitspra.ak voorafgaand van 26 Maart 1917 ( . 257), omdat verzoekster 
verzoek tot goedkeuring van eene nieuwe ontvankelijk is verklaard in hare vordering 
verhooging gehoor werd gegeven ; ook indien tot goedkeuring van eene nieuwe verhooging 
eene uitspraak op een vorig verzoek nog niet van den huurprijs eener woning, gedaan 
is gegeven zijn er geene zes maanden na de toen ri.og niet was beslist over een noeger 
uitspraa.k verloopen. verzoek tot goedkew·ing van eene verhooging 

Op grond van een en antler vo rder ik wegens betreffende dezelfde woning ; 
schending va.n art . 7 der Huurcommissiewet 0., dat dit middel niet tot cassatie kan 
van 26 Ma.art 1917, (S. 257), vernietiging in het leiden; 
belang der wet van de uitspraak va.n den I da.t toch, al moge ook de motiveering minder 
Kantomechter te Rotterdam van 14 Februari juist zijn, de beslissing des Kantonrechters 
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niet in•strijd is met art. 7, hetwelk wel verbiedt 
om binnen zes maanden na een einduit praak 
omtrent den huurprijs een nieuwe uitspraak 
omtrent dezelfde woning te yerzoeken, doch 
niet om v66r het vallen eener beslissing aan 
het ingediend,e verzoek een nieuw toe te voegen; 

Verwerpt het beroep; (N. J.) 

29 J1Jaart 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 3 Januari 1914 
(Staatsblad n°. 2), houdende regeling der 
toelagen aan de advocaten-raadslieden van 
beklaagden, die naar den Zeekrijgsraad, in 
Europa zijn verwezen. S. 139. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Gezien Ons Besluit van den 3 Januari 1904 
(Staatsblad n°. 2), houdende regeling d,er toe
lagen aan de advocaten-raad,slieden van be
klaagden, die naar den Zeekrijgsraad in Europa 
zijn verwezen ; 

Op de voordracht van Onzen :M:inister van 
Justitie van den 27 Maart 1919, 2e Afdeeling A., 
no. 622; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgend,e wijzigingen in vorenbed,oeld 

Besluit a.an te brengen : 
Art. I. Aan art. 1, eerste lid, sub 1°. wordt 

toegevoegd : ,,dit bedrag wordt verhoogd tot 
veertig gulden (f 40) voor het geval de verdedi
ger een tweede reis moet ma.ken voor de ver
dediging en hij dien tweed.en keer niet tevens 
eene and.ere verdediging heeft te voeren ;". 

Art. U. In art. 1, eerste lid, sub 2°., wordt 
in plaats van ,,vijf gulden (f 5) ;" gelezen: 
,,zeven gulden (f 7) ;". 

Art. III. In art. l, eerste lid,, sub 3°., wordt 

l April 1919. BE 'LUIT, houdende beslissing da t 
de in art. 89, derde lid, der Grondwet als 
pensioen a.angeduide uitkeering niet is te 
beschouwen als pensioen in den zin van 
de Burgerlijke Pensioenwet, zoodat de tijd, 
gedurende welken een ambtenaar het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer heeft 
waargenomen, overeenkomstig het tweede 
lid van art. 14 en niettegenstaande het 
laatste lid van hetzelfde artikel dier wet, 
als voor pensioen geldige diensttijd in aan
merking behoort te komen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen van 

Mr. Dr. J. W. H. 1. van Idsinga te 's-Graven
hage, gewezen referendaris met den persoon
lijken titel van administrateur aan het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken ; 

Gezien het advies van den Burgerlijken 
Pensioenraad van 14 December 1918, n°. 5; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Maart 1919, n°. 52; _ 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 26 llfaart 1919, n°. 148, Afd. 
Pensioenen ; 

Overwegende : dat de Burgerlijke Pensioen
raad in zijn yoormeld ad vies Ons in overweging 
heeft gegeven aan den belanghe bbende, met 
ingang van l Nov. 1918, een jaarlijksch pen
sioen toe te kennen van f 2493, aanvoerende 
dat hij bij Koninklijk Besluit van 12 October 
1918, n°. 28, met ingang van 1 November 
1918 eervol is ontslagen; dat zijn burgerlijke 
diensttijd van 20 jaren, 11 maanden en 16 
dagen, vereenigd met den tijd van 17 jaren, 
gedurende welk tijdvak hij het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

in plaa.ts van ,,tien gulden f 10; :" gelezen : heeft waargenon1en, een tijdvak uitmaakt 
,,vijftieu gulden (15) ;". van 37 jaren, 11 maanden en 16 dagen; d~t 

Art. IV. In het tweede lid van art. 1 wordt I hij, geboren 13 Juli 1854, den ouderdom van 
in plaats van ,,vijf en veertig gulden (f 45)" ge- 64 jaren heeft bereikt en uit hoofde van ziekten 
lezen: ,,zestig gulden (f 60)". 1· of gebreken voor de waameming van zijn 

Art. V. Dit Besluit wordt geacht te zijn in- ambt ongeschikt is, welke ongeschiktheid is 
gegaan op 1 Januari 1919. b, wezen door de verklaring der geneeskundigen 

Onze Minister van Justitie is belast met de Dr. A. Halbertsma en Dr. C. llf. llartog, 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het Staats- benoemd door den burgemeester van 's-Gra
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift venhage bij bescbikking van 14 Aug. 1918, 
zal word.en gezonden aan de Algemeene Reken- Ag. n°. 22430, Afcl. P.; clat zijn pensioensgrond-
kamer. slag heeft beclragen van 1 November 1913 

's-Gravenhage, den 29sten Maart 1919. tot 17 September 1918 f 3920, van 17 September 
WILHELMINA. 1918 tot 1 November 1918 f 4750, zoodat een 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uityeg. 9 Avril 1919.) 

zestigste dee! van de middelsom ad f 3940.28 
8/9, bedoeld bij a.rt. 7, l e lid, der wet bedraagt, 
f 65.67 4/27 ; dat de aanvrage is ingediend 
binnen Mn jaar na den dag op welken recht 
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op pensioen werd verkregen; dat bij de beoor
deeling van den bij de berekening van het 
aangevraagde pen ioen in aanmerking komenden 
diensttijd _de vraag is overwogen of de tijd van 
17 September 1901 tot en met 16 September 
1918, gedurende welk tijdperk Mr. Dr. van 
Idsinga het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaa.l hee£t waargeno
men, als voor pensioen geldige dimsttijd in 
aanmerki.ng behoort te komen ; dat tot het 
stellen dezer vraag aanleiding geeft de omstan
digheicl dat aan den belanghebbende bij Ko
ninklijk. Besluit van 20 September 1918, n°. 
18, krachtens het bepaalde bij art. 89, 3• lid, 
der Grondwet, een pensioen is toegekend a ls 
gewezen lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, terwijl art. 14, laatste lid, der Burger
lijke Pensioenwet voorschrijft, dat bij de ]:>e
paling van den voor pensioen geldigen diensttijd 
niet in aanmerk.ing komt de tijd waarover 
reeds pensioen ten laste van den Staat werd 
verleend; dat . naar het gevoelen van den 
Pensioenraad we! is_waar h.et pensioen dat aan 
gewezen Kamerleden wordt toegekend in den 
meest a lgemeenen zin als een ,,pensioen " mag 
worden aangemerkt, doch het - gelijk ook in 
de Memorie van Toelichting betreffende het 
ontwerp der Wet van 22 November 1918 
(S.B. no. 601) uitdrukkelijk is vermeld - niet 
een ambtenaars-pensioen is als bepaaldelijk in 
de Burgerlijke Pensioenwet bedoeld en het 
slechts den naam van pensioen daarmede 
gemeen heeft ; dat dan ook aan het woord 
,,pensioen", "z66 a,ls het m de evengenoemde wet 
wordt gebezigd, geen andere of ruimere betee
ke;1is mag worden toegekend dan het naa.r de 
opvatting van den wetgever klaarblijkelijk had 
op het tijdstip waarop de betreffende bepalingen 
di.er wet tot stand kwamen ; ·dat het geen nader 
betoog behoeft dat destijds niet aan het pen
sioen der Kamerleden werd of kon worden 
gedacht ; dat hieruit volgt dat in de Burgerlijke 
Pensioenwet aan de uitdrukk.ing ,,pensioen ten 
laste van den Staat" slecbts de beteekenis kan 
worden toegekend van het pensioen, dat krach
tens wettelijk voorschrift aan civiele of mili
taire ambtenaren wordt verleend ; weshalve de 
Pensioenraad van oordeel is, dat het laatste 
lid van art. 14 der Burgerlijke Pensioenwet ten 
deze niet toepasselijk is en dat derhalve het 
voorschrift van het 2• lid van dat artikel, dat 
bepaaldelijk is geschreven voor het geval 
waa.rin Mr. Dr. van Idsinga verkeert, er toe 

, ieidt de hooger gestelde vraag in bevesti
genden zin te beantwoorden, zoodat de be
langhe bbende volgens de · artt. 3e en 14a 

der wet recht heeft op een pensio~n van 
£ 2492.96; 

dat Onze Minister van Financien zicl1 met 
het advies van den Pensioenraad niet heeft 
kunnen vereenigen, onder mededeeling dat de 
P ensioenraad van oordeel lli dat l:)ij de regeling 
van het pensioen van den belanghebbende ook 
de tijd van zijn lidmaatschap van de Tweede 
K amer der Staten-Generaal in aanmerking 
behoort te komen, ofschoon hem krachtens 
het derde lid van art. 89 der Grondwet, over 
dien tijd reeds pensioen is. verleencl. ; dat de 
Raad het laatste lid van art. 14 der Burgerlijke 
Pensioenwet ten opzichte van dien tijd niet 
van toepassing acht omdat, waar die bepaling 
spreekt van ,,pensioyn ten laste van den 
Staat" daarmede uitsluitend a mbtenaren
pensioen wordt bedoeld; dat die meening vol
-gens Onzen Minister ;1iet juist is, aangezien 
er geen enkel gegeven is waaruit zou moeten 
worden afgeleid dat het de bedoeling van den 
wetgever is geweest, dat in het voorschrift 
van art. 14 der Btugerlijke Pensioenwet in 
dE-n ·zeer algemeenen term ,,pensjoen t en laste 
van den Staat" ander pensioen clan dat ver
leend aan oud-ambtenaren, niet begrepen zou 
zijn ; dat men die uitdrukking ook vindt in het 
2• lid van _art. 11 van laatstgenoemde wet en 
zij natuudijk in beide artikelen dezelfde be
teekenis heeft en niet geacht kan worden 
in art. 14 dat pensioen niet te omvatten, aange
zien zij nu - naar door het tot stand komen 
van de in het adyies van den Pensioenraad 
genoemde wet van. 22 November 1918 (Stbl. 
n o. 601) is vastgelegd - in a rt. 11 wel 
ook op het pensioen van oud-Kamerleden slaat ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraa.d 
en het afwijkend gevoelen van· Onzen Minister 
aan den belanghebbende waren tt1edegedeeld, 
deze het verlangen heeft te kennen gegeven 
dat daarover het gevoelen moge worden inge
wonnen van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur; 

0., dat art. 89 der Grondwet aan de leden 
der Tweede Kamer eene schadeloosstelling toe
kent van f 3000 's-jaars, terwijl de aftredende 
leden een pensioen ontvangen van£ 100 ·s jaars 
voor elk jaar gedmende hetwelk zij, zoo v66r 
als na de totstandkoming dezer bepalingen , 
lid der Kamer waren tot een maximum van 
f 2000, welk pensioen echter vervalt met den 
dag waarop het afgetreden lid na herkiezing 
weder in het genot van de schadeloosstelling 
van f 3000 treedt ; 

0., dat het karakter dezer pensioen genoemde 
uitkeering, een geheel ander is clan dat van 
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het in de .Pensioenwet voor burgerlijke ambtena
ren geregeld pensioen ; 

dat toch de~e in de Grondwet pensioen ge
noemd uitkeering evenals de daar vastgestelde 
schadeloosstelling eene vergoeding is voor 
inkomsten gedorven ten gevolge van de be
hartiging van .het publiek belang, t erwijl liet 
burgerlijk pensioen is een· a ls vergelding van 
arbeidspraestatie verworven inkomst ; 

dat de gewraa kte bedoeling van den wetgever 
te minder aannemelijk is omdat dientengevolge, 
behalve clan voor K a merleclen v66r de Grond
wetsherziening afgetreclen en sedert niet 
herkozen, eene volslagen antinomie zou ont
staan t usschen het tweecle !Jn het laatste lid 
van art. 14 omdat, aangezien de Grondwet 
aan a lle K a merleden pensioen verleent, de 
diensttijd, die volgens het vierde lid in aanmer
king komt , vo lgens het laatste lid nimmer in 
aanmerking kan komen, zoodat zelfs zonder de 
wetswijziging va,Jl 1918 een gezonde wetsinter
pretatie tot de onderscheiding zou nopen, 
die de wet uitdrukkelijk heeft vastgesteld ; 

dat de toekenning van deze vergoeding in 
de Grondwet algemeen is geregeld en zij zonder 
uitzondering wordt toegekend geheel onafhan
kelijk van de vraag, of in bijzondere gevallen 
bronnen van inkomsten aanwezig zijn die door 
de waarneming der p,µblieke zaak niet worden 
veTminderd of in gevaar gebracht ; 

f 0 . derhalve dat het voorschrift van art. 
14, 2• lid, toepasselijk is ; 

Gezien de Burgerlijke Pens ioenwet ; 
He bben goedgevonden en verstaan : 

aan Mr. Dr. J .. W. H. M. van Iclsinga te 

dat derhalve bet bezit van burgerlijk pensioen 
van geen invloed mag zijn op het bedrag der 
door de Grondwet onder den naam van pensioen 
toegekende vergoeding ; 

0., dat clan ook do wet van 22 November 
1918 (S.B. n°. 601) a.rt. 11, a l. 2 van de wet tot 
regeling der pensioenon van burgerlijke ambte
naren in dier voege heeft gewijzigd, da t het 
pensioen bodoelcl in art. 89 der Gronclwet geen 
invloed zal hebbcn op bet in die wet vastge
st elde maximum ; 

I 
's -Gravenhage, gewezen referendaris met den 
persoonlijken titel van administrateur aan het 
Departement van Bin.nenlandscbe Zaken, te 

dat cleze wetswijziging, gelijk met zoovele 
woorden in de J\IIemorie van Toelichting wordt 
gezegd, uitsluitend gegroncl is op het verschi1-
lend karakter van bet in de Grondwet genoemde 
pensioen en het pensioen waarvan sprake is 
in de wet op de burgerlijke pensioenen; 

0., dat, nu <lit beginsel door de wijziging 
van a,rt. 11, 2° lid, in de wet is vastgest eld, 
ditzelfcle beginsel ook bij de toepassing van 
art.114, laatste lid, moet worden in acht genomen; 

d~t- de opvatting dat onder pensioen in het I 
laatste lid van art. 14 der Burgerlijke Pensioen
wet genoemd, het pcnsioen bedoeld in art. 89 , 
der Grondwet zou zijn begrepen, terwijl in I 
ar~. 11. 2° lid cler wet de wetgever uitdrukkelijk 
<lit pensioen a l van geheel anderen aard van 
het pensioen in de wet geregeld, heeft onder
scheiden, alleen clan gegrond zoude zijn indien 
vaststond dat de wetgever zelf deze verschillende 
wetstoepassing had gewild ; 

clat echter uit de woorden der wet van 22 
November 1918 (S.B. n°. 601) een dergelijke 
wil van den wetgever niet is af te leiden, terwijl 
de Memorie van Toelichting zelfs uitdrukkelijk 
a ls motief der wetswijziging aangeeft : ,,het 
genot van het bij ar t. 89 der Grondwet inge
steld pensioen n iet van invloecl te doen zijn op 
bet beclrag van het daarmede cumuleerencl 
burgerlijk pensioen"; 

rekenen van 1 November 1918 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 2493. 

Onze :vlinister van Financien is belast, enz. 
(Besliss.) 

3 April 1919. WET, tot ,vaststelling van het 
zeverule hoofdstnk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 140. 

Bij deze wet wordt bet VIIde hoofdstuk B 
der begrooting van taatsuitgaven voor bet 
dienstjaar 1919, betreffende het Departement 
van Financien, vastgesteld, zooals hierna ver
kort volgt: 
Afd. 
1. Koster: v. h. Departement f 
2. Kosten van de Grootboeken 

der Nationale Schuld, van 
de rentebetaling en van bet 
Agentschap van het Minis
terie van Financien te Am-
sterdam .... . .. . 

3. Kosten van's Rijks schatkist 
4. Kosten van bet Muntwezen 
6. Kosten van administratie 

der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen 
en van den waarborg en de 
belasting der gouden en 
zilveren werken • . . . . 

6. Kosten van administratie 
van hetzegel, de registratie, 
de successie, de hypotheken 
en het kadaster, de ver
mogens belasting. (verdedi-

576,040.-

197,000.-
228,670.-

4,376,000.-

21,494,244.-
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gingsbelasting la en lb in
begrepen), de Staatsloterij, 
de domeinen onder beheer 
van het Departement van 
Fin1mcien, het geldelijk 
bebeer der g;oote wegen, 
vaarten, veren en de vis
scherij ·op de Zeeuwcbe 
Stroomen . . . , . . . . f 

7. Kosten der Eerediensten . 
8. Kosten van de Pensioen

raden, pensioenen , enz. . 
9. Uitkeeringen,verschillende 

uitgaven, wachtgelden , on
derstanden , gratificatien en 
toelagen 

10. Voorscbotten nit 's Rijks 
schatkist . . . . . . 

11. Onvoorziene uitgaven . . 

4,319,894,-
1,991,934.685 

3,426,696,92 

:.!1,181,612. -

48,764,376.-
50,000,-

Totaal v. h. VIIde boofdst. B fl06,686 ,366.605 

~ April 1919. WET, houdende verhooging 
van den accijns op het gedistilleerd E'n 
van de belasting op houtgeest. S. 141. 

Wu WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
da.t het noodza.kelijk is tot versterking va.n de 
middelen den a.ccijns op het gedistilleerd en 
in verba.nd da.armede de belasting op hout
geest te ·verhoogen ; 

Zoo is het, da.t Wij, den Raad va.n State, enz. 
Art. 1. De a.ccijns per hectoliter gedistil

leerd van vijftig percent sterkte, bij a.rtilrnl 1 
der wet van 4 December 1909 (Staatsblad 
n°. 375) vastgesteld op negentig gulden, wordt 
verhoogd tot honderd vijftig gulden. 

De verhooging betreft den a.ccijns, die na 
het in werking treden dezer wet vorderbaar 
wordt. 

2. De accijns per hectoliter houtgeest, bij 
artikel 2 der wet van 30 December 1910 (Staats
blad n°. 377) vastgesteld op eenhonderd tachtig 
gulden, wordt verhoogd tot driebonderd dertig 
gulden. 

Het invoerrecbt voor boutgeest en a.lle 
da.aruit bereide of daarmede vermengde vloei
stoffen, bij artikel 3 der wet va.n 30 December 
1910 (Staatsblad, n°. 377) vastgesteld op f 1.87 
per liter, wordt verboogd tot f 3.37 per liter. 

Het invoerrecbt voor va.ste stoffen, die hout
geest bevatten, bij bet in bet vorig lid genoemde 
wetsvoorschrift va.stgesteld op f 2.35 per kilo
gram, wordt verboogd tot f 4.25 per kilogram. 

3. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venbage, den 3den April 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRn:s. 
( Uitgeg. 3 April 1919.) 

3 April 1919. WET, houdende wijziging van 
artikel 55 der Pensioenwet voor de ge· 
meenteambtenaren 1913. S. 142. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/1919, n°. 277 
1-4. 

Hand. id. 1918/1919, . bladz. 1600, 1601. 
Hand. l • Kamer 1918/1919, bladz. '173, 373. 
Wu WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat bet wenschelijk is artikel 55 der Pensioen
wet voor de gemeenteambtenaren 1913 te 
wijzigen: 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De laatste zin van bet eerste lid van artikel 55 
der Pensioenwet voor de gemeentearnbtenaren 
1913 wordt gelezen als volgt : 

,,De eerste balans loopt over bet tijdvak 
van 1 October i913 tot 31 December 1917 en 
wordt bij de begrooting voor 1921 overgelegd." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den April 

1919. 
WILHELMINA. 

De ]11inister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBUOUCK. 
( Uitgeg. l .lf ei 1919.) 

3 April 1919. BESLUIT, tot intrekking van 
artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 
27 Maart 1918 (Staatsblad n°. 222), houden· 
de r egeling van de bezoldiging van gemobi· 
liseerde rijksambtenaren. S. 143. 

Wu WILHELMINA., ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordrach~ van 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken, van Financien, van Water
staat, van Landbouw, Nijverbeid en Handel, 
van Kolonien, van Arbeid en van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen van 15 Februari 
1919, I• Afd., n°. 26; 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 
Maart 1919, n°. 22) ; 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
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van Onze voornoemde Ministers van 29 Maart 
1919, I• Afd., n°. 128 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan, gerekend 
met ingang van 1 Januari 1919 te bepalen als 
volgt: 

Eenig artikel,. . 
Artikel 5 van Ons Besluit van 27 Maart 1918 

(Staatsblad n°. 222) wordt ingetrokken. 
1 Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 

Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Bin

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen ~'linister van 

Kolonien van 1 April 1919, • Afdeeling, no. 17; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

vast te stellen het volgende : 

, REGLEMENT op het verleenen van verlof, 
na opzending naar N ederland, aan ,nili
tairen beneden den rang van onderluitenant 
van het Nederlandsch-Indische Zeger. 

nenlandsche Zaken, van Financien, van Water- Art. 1. Mpita.iren beneden den rang van 
staat, van Landbouw, Nijverheid en Handel, I onderluitenant, op wier behoud voor den dienst 
van Kolonien, van Arbeid en van Onderwijs, wegens gedrag en geschiktheid wordt prijs 
Kunsten en Wetenschappen zijn, ieder voor gesteld, en overigens voldoende aan de in 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering artikel 2 gestelde eischen; worden - indien de 
van dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal bela.ngen van den dienst zulks gedoogen -
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor- op hun verzoek door den commandant van 
den gezonden aan de onderscheidene Ministe- het leger, hoofd van het departement vim 
rieele Departementen van Algemeen Bestuur, oorlog in Nederlandsch-Indie, voor ten hoogste 
aan den Raad van State en aan. de Algemeene vier maanden de heen- en terugreis niet inbe-
Rekenkamer. grepen, naar de Kolonia.le Reserve in Neder-

's-Grav;enhage, den 3den April 1919. land opgezonden, om aldaar in het genot van 
WILHELMINA. verlof te worden gesteld, overeenkomstig de 

De Min. van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. ter zake bestaande of nader uit te vaardigen 
De Minister van Marine, a. i., bepalingen betreffende genoemd korps. 

CH. RUYS DE J:}EERENBROUCK. 2. Voor opzending naar Nederland, als 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, bedoeld in artikel 1, komen a.Ileen in aanmer-

VAN KARNEBEEK. king buiten Nederlandsch-Indie voor den kolo-
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. nialen militairen dienst aangenomen militairen, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, die onderworpen zijn a.an het pensioenregle-

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. ment, vastgesteld bij Ons besluit van 17 Fe-
De Minister van Financien, DE VRIES. bruari 1905, n°. 8 (Indisch Staatsblad no. 299), 

De Jfin. van Waterstaat, A. A. H. 'W. KoNIG. wanneer zij, ongerekend de onderbrekingen, 
De Min. van Landbouw, Ni,iverheid en Handel, bedoeld in artikel 4, een diensttijd van ten 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. minste zes werkelijke, voor pensioen in aan-
De Minister van Kolonien, lnENBURG. merking komende jaren in Nederlandsch-Indie 
De Minister van Arbeid, AALBERSE heb,ben volbracht, en na ommekomst van het 

De Minister van Onderwijs, verlof nog ten min te drie jaren van eene 
Kunsten en Wetenschappen, aangegane verbintenis of herverbintenis hebben 

J. TH. DE VISSER. te volbrengen. 
(Uitgeg. 16 April 1919.) 3. Een militair kan gedurende zijn clienst-

4 April 1919. BESLUIT, houdende vaststel
ling van den dag, waarop de wet van 
3 April 1919 (Staatsblad n°. 141) betref
fende verhooging van den accijns op het 
gedistilleerd en van de belasting op hout
geest in werking treedt. S. 144. 

_Bepciald op 7 April 1919. 

tijd slechts tweemalen tot het in artikel 1 aan
gegeven doe! worden opgezonden. 

4. Onderbrekingen, waardoor de vorige 
dienst, bij de beoordeeling van de vra.ag of 
belanghebbende in aanmerking komt voor 
opzending naar Nederland, als bedoeld in arti
kel 1, buiten rekening blijft, ontstaan door : 

a. het verlaten van den d,ienst, indien dit 
gepaard is gegaan met opzending naar eene 
andere plaats in Nederlandsch-Indie dan waar 

4 .d.p,·il 1919. BESLUIT, tot regeling van het de belanghebbende in garnizoen was; 
verleenen van verlof in Nederland van de b. opze~ding naar Nederland; 
daartoe naar de Kolonia.le Reserve op
gezonden militairen van het Nederlandsch
Indische leger. S. 145. 

191!! 

c. binnenJand~ch verlof, als bedoeld in 
artikel 6. 

5. Militairen, die tot het in artikel 1 aan-

9 
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gegeven doe! naar Neder/,and worden opge
zonden, kunnen zich voor la.ndsrekening doen 
vergezellen door de led.en van hun gezin. 

De beoordeeling, wie als leden van bet gezin 
worden erkend, geschiedt overeenkomstig het 
bepaa.lde bij a.rtikel 2 van Ons besluit van 
22 Juni 1916, n°. 13 (lndisch Staatsblad n°. 605). 

6. De commandant van het leger, hoofd 
van het departement van oorlog in N ederlandsch
l ndie, kan in bijzondere, te zijner beoordeeling 
sta.ande gevallen, eene opzending na.a.r Neder
land tot het in a.rtikel 1 aangegeven doe!, op 
verzoek van den belanghebbende veranderen 
in een binnenlandscb verlof wegens lang
durigen dienst a.an militairen beneden den 
rang van onderluitena.nt van het Nederlandsch
Indisohe leger, overeenkomstig de t e dier 
za.ke door den Gouvemeur-Genera.al va.stge
stelde of nader vast te stellen regelen. 

Onze Minister van K olonien is bela.st met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afsohrift 
za.l worden gezonden a.an de Algemeene Reken· 
kamer. 

's-Gravenhage, den 4den April 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG. 
( Uitgeg. 17 April 1919.) 

4 April 1919. Wet, tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Staats begrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 14ti. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1919, betreffende het De'[XLrtement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, vastge
steld, zooals hierna verkort volgt : 
A fd. 
1. Kosten van het Departement 
2. Landbouw . 
3. Nijverheicl. 
4. Handel .. 
5. Pensioenen, restitutie van pen

sioensbijdragen , wachtgelden, 
gratificatien, scbadeloosstellin
gen en toelagen, (met uitzonde
ring van die, welke kom1m ten 
Jaste van het Staatsmijnbe
drijf), voorschotten wegens bui
tenlandsche reizen, premien in
gevolge de Ongevallenwet 1901 
en aandeel in de uitgaven van 
den dienst der Landsgebouwen. 

6. Onvoorziene behoeften . . . . 

f' 710,:.!61 
6,323,150 

48,838,171 
1)84,184 

92,756 
50,000 

Totaal van bet Xde boofdstuk f 57,298,522 

4 April 1919. WET, tot vaststelling rnn bet 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 147. 

Bij deze wet wordt het I Xde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor bet 
dienstjaar 1919, betreffende het Departemenl 
van Waterstaat, vastgesteld, zooals hierna ver
kort volgt: 
Afd. 
1. Kosten van. het Departement f 
2. Waterstaat . . . . . . . . 
3. Spoorwegen . . . . . . . . . 
4. Pensioenen, wachtgelden, grati 

ficatien, enz. . . . . . 
5. Onvoorziene beboeften . . . . 
6. Posterijen, Telegrafie, T ele

fonie en Rijkspostspaarbank. . 

:fri ,300 
22,937,183 
6,131,415 

388,922 
50,000 

1,497,500 

'fotnal van bet lXde hoofdst. f 31,282,320 

4 April 1919. WET, tot aanvulling en ver
hooging van bet negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1919. 
S. 148. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge biervan wordt het totaal der 

IIde afdeeling, alsmede het eindoijfer van ge
noemd hoofdstuk verhoogd met f 130,000.-. 

4 April l\!19. WET, houdende regaling van 
de inkomsten en uitgaven van de Poste
rij en, de Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1919. S. 149. 

De beg root. word t vastgesteld op f 50,980,47:l.04. 

4 April 1919. WET, houdende goedkeuring. 
van het op 8 Maart 1919 te Washington 
gesloten verdrag tot verlenging van den 
duur van het op 2 Mei 1908 gesloten 
Arbitrageverdrag tussohen Nederland en 
de Vereenigde Staten van Amerika, ver-· 
lengd bij het te Washington gesloten ver
drag van 9 Mei 1914. S. 150. 

Wu WILHELMINA, ENZ ... . doen t e weten : 
£I.zoo Wij in overweging genomen hebben 

dat het op Maart 1919 te Washington ge
sloten verdrag tot verlenging van den duur 
van het op 2 Mei 1908 gesloten Arbitrage
verdrag tussohen N ederland en de V ereenigde 
Staten van Amerika (Staatsblad 1909, n°. 105), 
verlengd bij bet te Washington gesloten ver
drag van 9 Miii 1914 (Staatsblad 1915, n°. 379),. 
wettelijke reohten betreft ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van state, enz. 
Art. 1. Het in afdruk bij deze wet gevoegd.. 
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op 8 Maart 19\~ te Washington gesloten ver
drag tot verlengmg van den duur van het op 
2 Mei 1908 te Washington gesloten Arbitrage
verdrag tusschen N ederland en de -JT ereenigde 
Staten verlengd bij het te Washington gesloten 
verdrag van 9 Mei 1914, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de compromissen te sluiten, bedoeld bij 
artikel 2 van het bij nevensgevoegd verdrag 
verlengde Arbitrageverdrag. 

3. Deze wet treedt in werking met den dag, 
volgende op dien, waarop zjj is afgekonrugd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4 April 1919. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VA:-! KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 19 April 1919.) 

Her Majesty the Queen of the Netherlands 
and the Government of the United States of 
America, being desirous · of further extending 
the Con;ention of Arbitration concluded 
between them on May 2, 1908, which Conven
tion, in consequence of article I of the Agree
ment between both lligh Contracting Parties 
of May 9, 1914, will remain in force till March 
25, 1919, have authorized the undersigned, to 
wit J. T. CREMER, Envoy Extraordmary and 
Minister Plenipotentiary of Her Majesty the 
Queen of the Netherlands at Washington, and 

I 
FRANK L. POLK, Acting Secretary of State 
of the United States, to conclude the following 

I agreement : 
Article I. The Convention of Arbitration 

1 
of May 2, 1908, between Her Majesty the 
Queen of the Netherlands and the Government 
of the United States of America, which, in 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden consequence of article I of the Agreement of 
en de Regeering der Vereenigde Staten van May 9, 1914, will remain in force till March 25, 
Amerika, bezield met den wensch het op 1919, is hereby extended and continued in 
2 Mei 1908 tusschen hen gesloten Arbitrage- force for a further period of five years from 
verdrag, hetwelk, ingevolge artikel I van het March 25, 1919. 
verdrag tusschen beide Hooge Contracteerende Article II. The present Agreement shall 
Partijen van 9 Mei 1914, tot 25 Maart 1919 be ratified by Her Majesty the Queen of the 
van kracht zal blijven, verder te verlengen, Netherlands and by the President of the 
hebben de ondergeteekenden, namelijk J. T. United States of America, by and with the 
Cremer, Buitengewoon Gezant en Gevol- advice and consent of the Senate thereof,' and 
machtigd Minister van Hare Majesteit de it shall become effective upon the fourteenth 
Koningin der Nederlanden te Washington, en day after the date of the exchange of ratifica
Frank L. Polk, Fungeerende Secretaris van I tions, which shall take place at Washington 
Staat der Vereenigde Staten, gemachtigd het as soon as possible. 
volgend verdrag te sluiten: Done in duplicate at Washington, in the 

Art. I Het Arbitrageverdrag van 2 Mei Dutch and English languages, this eighth day 
1908 tusschen Hare Majesteit de Koningin of March, one thousand nine hundred and 
der Nederlanden en de Regeering der Ver- nineteen. 
eenigde Staten van Amerika, hetwelk, inge-
volge artikel I van het verdrag van 9 Mei 1914, 
tot 25 Maart 1919 van kracht zal blijven, wordt 
hierbij verlengd en gehandhaafd voor een nieuw 

(L.S.) J. T. CREMER. 

FRANK L. POLK. 

tijdvak van vijf jaren, van af 25 Maart 1919. 5 April 1919. WET, tot uitvoering van het 
Art. II. Dit verdrag zal worden bekrach- Internationaal Verdrag voor de beveili-

tigd door Hare Majesteit de Koningin der ging van menschenlevens op zee. (Scheep-
Nederlanden en den President der Vereenigde vaart (Verdrags-)wet.) S. 151. 
Staten van Amerika, op advies en met goed- WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
keuren van derzelver Senaat, en het zal in Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
werking treden op den veertienden dag na de dat het noodig is wettelijke bepalingen vast 
uitwisseling der akten van bekrachtiging, te stellen ter uitvoering van het op 20 Januari 
welke zoo spoedig mogelijk te Washington 1914 te Landen gesloten Verdrag voor de 
zal plaats hebben. beveiliging van menschenlevens op zee, goed-

Gedaan in dubbel te Washington, in de I gekeurd bij de wet van 28 December 1914 
Nederlandsche en Engelsche ~ !en, den 8 Maart (Staatsblad n°. E;il6) en b~ke~d~ gemaakt in de 
negentien honderd en negent1en. Staatscourant van 21 Juh 19lo en het Staats-

(L.S.) J. T. CREMER. blad 1915 n°. 303; 
FRANK L. POLK. I Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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HOOFDSTUK I. 

Inleidende bepalingen. 

Ai·t. 1. 1. Voor de toepassing van deze 
wet wordt verstaan onder : 

Onze Minister : Onze Minister met de uit-
voering van deze wet belast ; 

schipper : elk gezagvoerder van een schip 
of die dezen vervangt ; 

het Verdrag: het op 20 Januari 1914 te 
Londen gesloten Verdrag voor de beveiliging 
van menschenlevens op zee, goedgekeurd bij 
de wet van 28 December 1914 (Staatsblad 
no. 616) en bekend gemaakt in de Staatscourant 
van 21 Juli 1915 en het Staatsblad 1915 n°. 303; 

het Reglement : het Reglement gevoegd bij 
het op 20 Januari 1914 te Londen gesloten 
Verdrag voor de beveiliging van menschen
levens op zee, goedgekeurd bij de wet van 
28 December 1914 (Staatsblad n°. 616) en be
kend gemaakt in de Staatscourant van 21 Juli 
1915 en het Staatsblad 1915 n°. 303. 

2. Voor de toepassing van deze wet, ook wat 
de strafbepalingen betreft, wordt onder ,,eige
naar" verstaan de persoon, die het beheer over 
het schip heeft, hetzij hij eigenaar, reeder of 
bQekhouder van de reederij van het schip of 
be tuurder van den reohtspersoon. aan wien 
het schip behoort, is, hetzij hem het schip in 
gebruik is gegeven. 

HOOFDSTUK II. 

bestemd zijn dan wel gebezigd worden om 
vanuit eene Jederlandsche haven eene reis 
te ondernemen, welke niet behoort tot de in 
artikel 4 bedoelde reizen. 

2. Voor zoover betreft de in het eerste lid 
bedoelde schepen, welke varen onder de v lag 
van eenen Staat of eene Kolonie, welke is 
toegetreden tot het Verdrag, zal het van 
Regeeringswege uitgeoefende toezicht worden 
beperkt tot het onderzoek of een geldig krach
tens het Verdrag uitgereikt veiligheidscertifi
ca.at aan boord aanwezig is, tenzij blijkt, dat 
het schip niet zee kan kiezen zonder gevaa~ 
voor de opvarenden, omdat zijne zeewaardig. 
heid niet meer aan de eischen van het Verdrag 
beantwoordt. 

3. De in · het eerste lid bedoelde schepen. 
welke varen onder de vlag van eenen Staat 
of eene Kolonie, welke niet is toegetreden tot 
het Verdrag, zullen aan alle bepalingen, bij 
en krachtens deze wet gesteld, moeten voldoen 
en zullen v66r hun vertrek naar zee van Regee
ringswege volledig worden onderzocht om 
vast te stellen, dat aan die bepalingen is vol
daan. Van den uitslag van dit onderzoek zal 
desverlangd door het Hoofd van de -Scheep
vaartinspectie eene schriftelijke verklaring 
worden afgegeven. 

• 4. De bepalingen van tleze wet zijn, be
halve indien en voor zoover zij anders bepaalt, 
niet van toepassing op schepen, welke de 
reizen maken, opgenomen in eene door Ons 

Schepen, waarop deze wet van toepassing is. vastgestelde en aan de Britsche R egeering 

2. 1. Deze wet is, behalve indien en voor medegedeelde lijst van reizen. Wij behouden 
zoover zij anders bepaalt, van toepassing op Ons het recht voor deze lijst te wijzigen, <loch 
de met een Nederlandschen zeebrief varende, onder verplichting de wijzigingen mede te 
door een krachtwerh.-tuig voortbewogen koop- deelen aan de Britsche Regeering. De lijst 
vaardijschepen, welke meer dan twaalf pas- zal geene reizen mogen bevatten, gedurende 
sagiers vervoeren, en welke bestemd zijn dan welke de schepen zich meer dan 200 zeemijlen 
wel gebezigd worden om eene reis te onder- van de dichtstbij gelegen kust verwijderen. 
nemen, welke niet behoort tot de in artikel 4 5. Een schip, waarop bij zijn vertrek de 
bedoelde reizen. bepalingen van deze wet niet van toepassing 

2. Als passagiers worden niet beschouwd zijn, kan er niet aan worden onderworpen 
de personen, die ingescheept zijn a.ls gevolg gedurende zijne reis, indien storm of eenige 
van overmacht of ten gevolge van de verplich- andere oorzaak van overmacht het in de nood
ting, welke rust op den schipper, om personen, zakelijkheid brengt een toevlucht te zoeken 
die in zee zijn opgenomen, dan wel andere in eene haven van een der Staten van de tot 
personen, over te voeren. . het Verdrag toegetreden partijen. 

3. 1. Deze wet is, behalve indien en voor I 
zoover zij anders bepaalt, op den voet van het HOOFDSTUK III. 
bepaalde in artikel 2, mede van toepassing Veiligheid van de scheepvaart. 
op de onder vreemde vlag of met Nederlandsch- 6. 1. De schipper van een met een Neder-
Indische, Surina.amsche of Curac;:aosche zee• landschen zeebrief varend schip, al dan niet 
brieven varende, door een krachtwerktuig bedoeld in artikel 2, is verplioht, om indien 
voortbewogen koopvaardij chepen, welke meer hij gevaarlijk ijs of een gevaarlijk wrak ont
dan twaalf passagiers vervoeren, en welke moet, door alle middelen om verbinding te 
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krijgen, waarover hij beschikt, de schepen 
in de nabijheid zoowel als de bevoegde autori
teiten van het eerste punt van den vasten wal, 
waarmede hij in verbinding kan komen, te 

aarschuwen. 
2. Iedere Nederlandsche auto1·iteit, aan 

welke gevaarlijk ijs of een gevaarlijk wrak 
gemeld wordt, moet alle maatregelen nemen, 
welke zij noodig acht om het bericlit ter kennis 
van belanghebbenden te brengen en om het 
mede te deelen aan de betrokken vreemde 
administraties. 

3. Het overbrengen van berichten betrek
king hebbende op ijs en wrakken is kosteloos 
voor de daarbij belanghebbende schepen. 

4. Voor het overbrengen van deze berichten 
kan gebruik gemaakt worden van een bij alge
meenen maatregel van bestuur in overeen
stemming met artikel I van het RegleJP.ent 
vast te stellen code. 

7. De schipper van een met een Neder
landschen zeebrief varend schip, al dan niet 
bedoeld in artikel 2, hetwelk voorzien is van 
eene radiotelegrafische installati~, is verplicht, 
zoodra hij het bestaan vaststelt van een drei
gend en ernstig gevaar voor zeevarenden, 
dit dringend te seinen overeenkomstig de bij 
algemeenen maatregel van bestuur in over
eenste~ming met artikel II van het Reglement 
vast te stellen voorschriften. 

8. Indien ijs is geseind op of in de nabijheid 
van den te volgen weg, is de schipper van een 
met een Nederlandschen zeebrief varend schip, 
al dan niet bedoeld in artikel 2, verplicht des 
nachts de vaart van zijn schip te matigen of 
zoodanig van koers te veranderen, dat hij 
voldoende buiten het gevaarlijke gebied blijft. 

9. 1. Een schip, bedoeld in een van de 
artikelen 2 en 3, derde lid, moet aan boord 
een lantaarn van voldoende sterkte hebben 
voor het geven van Morse-seinen. 

2. Het gebruik van de Morse-seinen aan 
boord van een schip, bedoeld in artikel 2, wordt 
geregeld in een bij algemeenen maatregel van 
bestuur in overeenstemming met de artikelen 
III en IV van het Reglement vast te stellen 
code. 

3. Een gedrukt exemplaar van den code 
van de dringende en belangrijke seinen moet, 
op eene goed zichtbate plaats, in de kaarten
kamer van elk met een Nederlandschen zee
brief varend schip, al dan niet bedoeld in 
artikel 2, worden aangebracht. 

10. 1. Het is verboden aan boord van een 
met een Nederlandschen zeebrief varend schip, 
al dan niet bedoeld in artikel 2, internationale 

nood emen voor een antler doel te gebruiken 
dan om in eenig geval van nood, daarvan 
kennis te geven. 

2. Het is verboden aan boord van een met 
een Nederlandschen zeebrief varend schip, 
al dan niet bedoeld in artikel 2, eigen seinen 
te gebruiken, welke verward zonden kunnen 
worden met de internationale noodseinen. 

11. 1. De eigenaar van een schip, bedoeld 
in artikel 2, dat op den Noord-Atlantischen 
Oceaan vaart, is verplicht zoowel de routes, 
welke hij zich voorstelt door zijn schip bij 
den overtocht in beide richtingen van den 
Noord-Atlantischen Oceaan te doen volgen, 
als de wijzigingen, welke hij hierin mocht 
aanbrengen, mede te deelen aan Onzen Minister, 
opdat deze tijdig voor bekendmaking daarvan 
in de N ederl,andsche Staatscourant zal kunnen 
doen zorgdragen. 

2. De schipper van een schip, als bedoeld 
in het eerste lid, is behoudens het bepaalde in 
artikel 8 verplicht de door den eigenaar vast
gestelde routes te volgen. 

12. De schipper is verplicht om, onvermin
derd het bepaalde bij artikel 359 van het Wet
boek van Koophandel, in het scheepsjournaal 
gedagteekende en onderteekende verklaringen 
te stellen en door een der scheepsofficieren te 
doen onderteekenen betreffende datgene, wat 
ter voldoening aan de in de artikelen 6, 7, 8 
en 11 opgelegde verplichtingen is geschied, 
alsmede betreffende datgene, wat in afwijking 
van de bedoelde verplichtingen is gedaan en 
betreffende de redenen, welke daartoe hebben 
geleid. 

HOOFDSTUK IV. 

Constructie. 

Nieuwe schepen en bestaande schepen. 

13. 1. Voor de toepassing van de artikelen 
van dit hoofdstuk worden de schepen verdeeld 
in nieuwe schepen en bestaande schepen. 

2. Nieuwe schepen zijn die, waarvan de kiel 
is gelegd na den lsten Juli 1915. De volgende 
artikelen van dit Hoofdstuk zijn geheel op 
hen van toepassing. 

3. De overige schepen worden bestaande 
schepen genoemd. Voor elk van deze schepen 
moeten de bestaande inrichtingen worden 
onderzocht, met het oog op verbeteringen, 
waarvan het aanbrengen mogelijk en redelijk 
zou zijn, ter vergrooting van de veiligheid. 
Zoodra de door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie aangegeven verbeteringen zullen zijn 
aangebracht, zal op den voet van het bepaalde 
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in artikel 54 het veiligheidscertificaat ·worden 
uitgereikt. 

W aterdichte indeeling der schepen. 

14. 1. De schepen moeten eene water
dichte indeeling hebben, welke zoo doeltref
fend mogelijk is, gelet op den aard van den 
dienst, waarvoor zij bestemd zijn. De voor
schriften omtrent de waterdichte indeeling, 
evenals die, welke de inrichtingen betreffen, 
welke in verband staan met de waterdichte 
indeeling, zijn als minimum eischen in de 
volgende artikelen en in de bij algemeenen 
maatregel van bestuur in overeenstemming 
met de desbetreffende artikelen van het Regle
ment te geven voorschriften aangegeven. 

2. De graad van veiligheid, verzekerd door 
de toepas ing van deze voorschriften, verandert 
op eene regelma.tige en doorloopende wijze 
met de scheepslengte en met een zeker criterium 
van dienst ; de bij algemeenen maatregel van 
bestuur te geven voorschriften zijn z66danig, 
dat de hoogste graad van veiligheid wordt 
a.angetroffen op de groot te schepen, welke 
voornamelijk bestemd zijn voor het vervoer 
van passagiers. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt in overeenstemming met de artikelen V 
tot en met IX van het Reglement de methode 
aangegeven, welke gevolgd 'moet worden bij 
het bepalen van de toelaatbare lengte van de 
afdeelingen, op den grondslag van de vulbare 
lengte, en worden de grenslengte van de af
deelingen, evenals de voorwaarden, welke 
voor zekere bijzondere gevallen gelden, bepaald. 

4. W anneer de waterdichte indeeling van 
een schip van dien aard is, dat zij daaraan een 
graad van veiligheid verzekert grooter dan 
die, welke de bij en krachtens deze wet gestelde 
regelen voorschrijven, wordt op verzoek van 
den eigenaar van het schip, van <lit feit melding 
gemaakt op bet veiligheidscertificaat van het 
schip in den omvang en in den vorm als bij 
algemeenen maatregel van bestuur in ove1·
eenstemming met artikel X van het Reglement I 
aan te geven. 

Aanvaringsschotten en schotten begrenzende he/, 

M achinegedeeUe. 

Brandschotten. 

16. Ten einde de uitbreiding van brand te 
verhinderen moeten in de schepen niet-brand
bare schotten aanwezig zijn, overeenkomstig 
de bij algemeenen maatregel van bestuur in 
overeenstemming met artikel XII van het 
Reglement te geven voorschriften. 

U itgangen uit waterdichte afdeelingen. 

17. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt in overeenstemming met artikel XIII 
van het Reglement aangegeven in welke ge
vallen nooduitgangen uit de verschillende 
waterdichte afdeelingen aanwezig moeten zijn. 

Gonstructie en beproeving van de waterdichte 
schotten. 

18. Ten einde- het weerstandsvermogen en 
de waterdichtheid van de waterdichte schotten 
te verzekeren, moeten deze geconstrueerd en 
aan proeven onderworpen worden, overeen
komstig de bij algemeenen maatregel van be
stuur in overeenstemming met artikel XIV 
van het Reglement te geven voorschriften. 

Openingen in de waterdichte schotten. 

19. -Het aantal openingen, aangebracht 
in de waterdichte schotten, moet beperkt 
worden tot het minimum, dat -vereenigbaar is 
met de algemeene inrichting en de goede 
exploitatie van het schip ; deze openingen 
moeten van voldoende sluitinrichtingen voor
zien zijn. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden in overeenstemming met de 
artikelen XV en XVII van het Reglement de 
bepalingen aangegeven omtrent het aantal van 
de openingen in de waterdichte schotten, 
omtrent den aard en de gebruikswijze van de 
slnitinrichtingen, waarvan- deze openingen 
voorzien moeten zijn, alsmede omtrent de 
proeven, a.an welke de waterdichte deuren 
onderworpen moeten worden. 

Openingen in den boordwa,ul. 

20. De patrijspoorten en de andere openin
gen in den boordwand alsmede de binnen
openingen van uitlaatpijpen door de huid 
moeten voorzien zijn van sluitinrichtingen en 

15. In de schepen moeten schotten aan- moeten op zoodanige wijze aangebracht zijn, 
wezig zijn aan de uiteinden v66r en achter, dat zooveel mogelijk elk toevallig indringen 
alsmede aan de einden van het machinegedeelte, van water in het schip verhinderd wordt. 
overeenkomstig de bij algemeenen maatregel I Bij algemeenen maatregel van bestuur worden 
van bestuur in overeenstemming met artikel XI in overeenste=ing met de artikelen XVI 
van het Reglement te geven voorschriften. I en XVII van het Reglement de voorwaarden, 

waaronder het geoorloofd is openingen in den 
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boordwand aan te brengen, de sluitinrichtingen, 
waarvan deze openingen voorzien_ moeten zijn, 
alsmede de bepalingen voor het behandelen 
van deze inrichtingen aangegeven. 

Oonstructie en beproeving van waterdiclue 
dekken, schacluen en ventilatiekokers. 

21. Teneinde het weerstandsvermogen en 
de waterdichtheid van de waterdichte dekken, 
schachten en kokers voor luchtverversching 
te verzekeren, moeten deze geconstrueerd en 
aan proeven onderworpen worden, overeen
komstig de bij algemeenen maatregel van 
bestuur in overeenstemming met artikel XVIII 
van het Reglement te geven voorschriften. 

Periodieke oefeningen met en inspecties van de 
waterdichte deuren, patrijspoorten, spuigaten, 

kleppen, asch- en afvalstortkokers. 

22. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt in overeenstemming met artikel XIX 
van het Reglement aangegeven in welke ge
vaHen periodiek gedurende de reis oefeningen 
m~t en inspecties van de inrichtingen voor de 
waterdichte sluiting van deuren, patrijspoor
ten, spuigaten, kleppen, asch- en afvalstort
kokers uitgevoerd . moeten worden. 

Aanteekeningen in het scheepsjournaal. 

23. De schipper is verplicht in het scheeps
journaal gedagteekende en onderteekende ver- , 
klaringen te stelleri en door een der scheeps
officieren te doen medeonderteekenen zoowel 
betreffende het sluiten en het openen van de 
waterdichte deuren, patrijspoorten, spuigaten, 
kleppen, asch- en afvalstortkokers, alsook 
betreffende alle oefeningen en inspecties, zooals 
bij algemeenen maatregel van bestuur in over
eenstemming DJ.et artikel XX van het Regle
ment wordt aangegeven. 

Dubbele bodem. 

24. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt in overeenstemming met artikel XXI 
van liet Reglement aangegeven in welke ge
vallen een dubbele bodem aangebracht moet 
zijn op de schepen van verschillende lengten, 
en worden in het bijzonder voorschriften ge
geven betreffende de minimum-uitgestrektheid 
van dezen dubbelen bodem in de langsscheep
sche richting en in de dwarsscheepsche richting. 

Vaart aclueruit en hulpstuurtoestel. 

25. De sohepen moeten, wat betreft hun 
vermogen om achteruit te varen en de aan
wezigheid van een hulp-stuurtoestel, voldoen 

aan de voorsohriften bij algemeenen maatregel 
van bestuur in ~·vereenstemming met de 
artikelen XXII en XXIII van het Reglement 
ttl geven. 

Eerste en volgende inspecties van de schepen. 

26. De algemeene beginselen, welke de 
inspeoties van de sohepen moeten beheersohen 
hetzij het bestaande, hetzij het nieuwe sohepen 
zijn, voor zooveel betre~ den romp, de ketels, 
de hoofd- en hulpmachines, en de uitrusting, 
alsmede de \litvoerige regels voor die inspecties, 
en de voorschriften voor het verzekeren van 
de toepassing van deze regels, worden bij alge
meenen maatregel van bestuur in overeenstem
ming met de artik~len XXIV tot en met XXVI 
van het Reglement aangegeven. 

V erdere Onderzoekingen en Overeenkoinsten. 

27. 1. Zoo spoedig mogelijk nadat het ter 
zake te voeren overleg tusschen de tot het 
Verdrag toegetreden partijen tot overeen
stemming zal hebben geleid, zal het criteriu,n 
van dienst, bedoeld in artikel 14, in een alge
meenen maatregel van bestuur worden op
genomen. 

2. Verder zullen op deze wijze worden vast
gesteld de voorschriften voor : 

I. de eventueele toepassing · van water
dichte langsschotten, van eene dubbele huid, 
van waterdichte dekken en afdekkingen ; 
eventueele vergrooting van de lengte der door 
deze inrichtingen beschermde afdeelingen ; 

II. de waterdichte indeeling van sohepen, 
welker lengte kleiner is da'n die van de bij 
algemeenen maatregel van bestuur aan te 

· geven schepen ; 
III. de constructie van de waterdichte 

schotten. 

HOOFDSTUK V. 

Radiotelegrafie. 

28. 1. Elk met een Nederlandsohen zeebrief 
varend schip, al dan ni'et bedoeld in artikel 2 
en elk onder vreemde vlag of met een Neder
landsch-Indischen, Surinaamschen of Curac;ao
schen zeebrief varend sohip, al dan niet bedoeld 
in artikel 3, eerste lid, -hetwelk bestemd is dan 
we! gebezigd wordt om vanuit eene Nederland
sche haven eene reis te ondernemen, moet 
onversohillig of het door een krachtwerktuig 
of door · middel van zeilen wordt voortbewogen 
en of het passagiers vervoert of niet, voorzien 
zijn van eene radiotelegrafische installatie, 
indien het in totaal vijftig of meer personen 
aan boord heeft. 
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2. Geen schip zal krachtens het bepaalde 
in de artikelen 2, 3 en 4 kunnen worden vrij
gesteld van de verplichtingen, in dit Hoofd
stuk omschreven. 

29. 1. Van de in het vorige artikel om
schreven verplichting zijn vrijgesteld de sche
pen, waarop het aantal aan boord aanwezige 
personen bij uitzondering en toevallig vijftig 
of meer bedraagt ten gevolge van overmacht 
of doordat de schipper zich in de noodzakelijk
heid bevindt het aantal leden van de beman
ning te vermeerderen ten einde zieken onder 
hen te vervangen, of wel doordat de verplich
ting op hem rust om personen, op zee opge
nomen, of andere personen te vervoeren. 

2. Bovendien kan door • Onzen Minister 
vrijstelling van deze verplichting worden ge
geven, indien de vaarroute en de bijzondere 
omstandigheden van de reis van dien aard zijn, 
dat eene · radiotelegrafische installatie nutteloos 
of overbodig zou zijn en we! : 

I. aan schepen, welke zich gedurende hunne 
reis niet meer dan 150 zeemijlen van de dichtst
bij zijnde kust verwijderen ; 

II. ' aan schepen, waarop het aantal aan 
boord aanwezige personen bij uitzondering • 
en toevallig vijftig of meer bedraagt ten ge
volge van het opnemen gedurende een gedeelte 
van hunne reis van helpers ten behoeve· van 
de lading, mits deze schepen niet varen van 
het eene vasteland naar het andere en zij ge· 
durende bedoeld gedeelte van hunne reis binnen 
den 30sten graad noorderbreedte en den 30sten 
graad zuiderbreedte blijven ; 

III. aan zeilschepen van primitieven bouw, 
indien het practisch onmogelijk is hen van eene 
radiotelegrafische installatie te voorzien. 

30. 1. De schepen, welke overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 28 voorzien moeten 
zijn van eene radiotelegrafische installatie, 
zijn, wat betreft den radiotelegrafischen dienst, 
in drie categorieen verdeeld, overeenkomstig 
de classificatie voor de scheepsstations, vast
gesteld in artikel XIII (b) van het Reglement, 
behoorende bij het radiotelegrafische Verdrag, 
den 5den Juli 1912 te Louden geteekend, en 
we!: 

Eerste categorie. - Schepen, waarvan het 
station een doorloopenden dienst heeft. 

Tot de eerste categorie behooren de schepen, 
welke ingericht zijn voor het vervoer van vijf 
en twintig of meer passagiers : 

1. indien zij in dienst eene gemiddelde sue!. 
heid hebben van vijftien knoopen of meer; 

· 2. indien zij in dienst eene gemiddelde snel
heid hebben van meer dan 13 knoopen, maar 

alleen op de dubbele voorwaarde, dat ZIJ en 
meer dan 200 personen · aan boord hebben 
(passagiers en bemanning), en gedurende 
hunne reis een afstand van ineer dan 500 zee
mijlen tusschen twee op . elkander volgende 
aanloophavens afleggen ; deze schepen kunnen 
evenwel ook in de tweede categorie gerang
schikt worden, mits zij een doorloopenden 
luisterdienst houden. 

Tweede categorie. - Schepen, waarvan het 
station een beperkten dienst heeft. 
' 'Cot de tweede categorie behooren de schepen, 

welke ingericht zijn voor het vervoer van vijf 
en twintig of meer passagiers, indien zij niet 
om andere redenen in de eerste categorie zijn 
gerangschikt. 

De schepen van de tweede categorie moeten 
tijdens de vaart gedurende ten minste zeven 
uren per dag een doorloopenden luisterdienst 
waarborgen, ·en bovendien de eerste tien 
minuten van elk der andere uren laten luisteren. 

Derde categorie. - Schepen, waarvan het 
station een niet aan bepaalde uren gebonden 
dienst heeft. 

Tot de derde categorie behooren alle schepen, 
welke noch in de eerste, noch in de tweede 
categorie zijn gerangschikt. 

2. Op verlangen van den eigenaar van een 
schip, gerangschikt in de tweede of in de derde 
categorie, wordt op het veiligheidscertificaat, 
dat hem wordt uitgereikt, het bedoelde schip 
opgegeven als te behooren tot eene hoogere 
categorie, indien het aan al de verplichtingen, 
gesteld aan die categorie, voldoet. 

31. 1. Zoodra dit door Ons nuttig zal wor
den geacht voor de beveiliging van menschen
levens op zee, zal bij algemeenen maatregel 
van bestuur de verplichting kunnen worden 
opgelegd om 9p alle schepen, welke voorzien 
moeten zijn van eene radiotelegrafische in
stallatie, gedurende de reis een doorloopenden 
luisterdienst te verzekeren. 

2. In afwachting dafl,rvan wordt m et in
achtneming van de na te noemen termijnen 
het houden van een doorloopenden luister
dienst opgelegd : 

I. Aan de schepen, waarvan de gemiddelde 
snelheid in dienst meer dan 13 knoopen be
draagt, welke 200 of meer personen aan boord 
hebben en gedurende hunne reis een afstand 
van meer dan 500 zeemijlen tusschen twee 
op elkander volgende aanloophavens afleggen, 
indien deze schepen in de tweede categorie 
zijn gerangschikt ; 

II. Aan de schepen van de tweede categorie 
gedurende den ganscben tijd, dat zij meer 
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dan 500 zeemijlen van de dichtstbijzijnde I lijke, door of namens Onzen Minister vast-
kust verwijdcrd zijn ; gestelde plaat s, zijn opgesteld. 

III. Aan de andere schepen, bedoeld in \ 3. In ieder geval moet de geheele nood
artikel 28, wanneer zij in de transatlantische , installatie in het hoogste gedeelte van het 
vaart dienst doen, of wel, wanneer zij een schip, zoo hoog a.ls practisch mogelijk is , wor
anderen dienst uitvoeren en hunne reisroute hen den opgesteld. 
er toe dwiPgt zich meer dan 1000 zeemijlen I 4. De noodinstallatie beschikt, overeen. 
van de dichtstbij zijnde kust t e verwijderen . j komstig artikel XI van bet Reglement , be-

3. De schepen. welke voor alle takken van hoorende bij het internA.tionale radiotelegra
visscherij, met inbegrip van de walvischvangst j fische Verdrag van 191:\ over een kracht.bron, 
gebezigd wordcn en die verplicht zijn eene I die alleen voor haar is bestemd. Zij behoort 
radiotelegra fische installatie aan boord te I snel . in werking gebra1,ht te kunnen wordcn 
hebben, zijn niet verplicht een doorloopenden en dienst te kunnen doen gedurende ten minste 
luisterd ienst te houden. zes uren rr{et een werkings feer van ten minste 

-1. De doorloopende luisterdienst kan ge- I 80 zeemijlen voor de. srbepen van de cerste 
daan worden door een of meer telegrafi ten , 0 ategorie en van ten minste 51) zeemijlen voor 
in het bezit van een cert ificaat , bedoeld in de schepen van de twee andere cate11-orieen. 
artikel X van het Reglement, behoorende bij 5. Indien de gewone scheepsinstallatie, 
het radiotelegrafische Verdrag van 1912 en welke overeenkomstig de bepalingen van dit 
zoo noodig ook door een of meer gediplo- artikel een -w erkingssfeer van ten minste 
meerde luisteraars. 100 zeemijlen heeft, voldoet aan de hierboven 

,:;. Indien echter een mcchanisch alarm· genoemde voorwaarden voor eene noodinstal
r ignaaltoestel mocht worden uitgevonden, dat latie, is eene afzonderlijke noodinstallat ie 
alle noodige waarborgen biedt, kan bij n.lge- niet vereischt . 
meenen maatregel van bestuur worden be- 6. De conccssie, bedoeld in artikef IX van 
paald, dat in den doorloopenden luisterdienst het R eglement, behoorende bij het radio
met behulp van d it toestel kan worden voor - t elegra fische Verdrag 'van 1912, kan niet uit
zien. gereikt worden, dan indien de installatie, 

G. Onder ,,gediplomeerd luisteraar" wordt zoowel aan de bepalingen van het genoemde 
verstaan elke persoon, . die voorzien is van Verdrag als aan die bij of krachtens deze wet 
een in Onzen naam afgegeven diploma van gesteld, voldoet. 
geschiktheid. Orn dit diploma te verkrijgen, 33. De onderwerpen welke door bet inter
moet de aanvrager bewijzen afleggen, dat hjj nationale radiotelegra fi che Verdrag van 1912 
in staat is bet radiotelegrafisch nood ein, en het daarbij behoorende Reglement worclen 
bencvens het bij algemeenen maatregel van beheerscht, met name de radiotelegrafische 
bestuur in overeenstemming met artikel II scheepsinstallaties , de overbrenging van be
van hct Reglem ent vastgestelde veiligheids- rich ten, de certificaten der t elegra fisten, blijven 
sein t e ontvangen en t e begrij pen. en zullen worden onderworpen aan d·e be-

7. De toegelaten luisteraars zijn verplicht, palingen : 
behalve tegenover de boven hen gesteldcn, (1) van het Verdrag en van dat Reglement, 
het geheim van de gewisselde berichten te en van alle andere besluiten, welke in de toe
eerbiedigen. komst daarvoor in de plaats mochten worden 

32. 1. De radiotelegrafische installa ties, gest eld ; 
voorgeschreven in artikel 28, moeten overdag (2) bij of krachtens dcze wet gesteld, op 
van chip tot schip in normale omstandigheden alle punten, waarop bet a-an bovenbedoelde 
dnidelijk waarneembare seinen kunnen geven regelmgen uitbreiding geeft. 
over een minimum afstand van 100 zeemijle n. 34. 1. De schipper van een met een Neder-

2. Elk schip, dat overeenkomstig de be- landschen zeebriet varend schip, die een ver
palingen van artikel 28 voorzien moet zijn zoek om hulp ontvangt, afgezonden door een 
van eene radiotelegrafische installatie, moet schip, dat in nood verkeert, is verplicht de 
onvcrschillig in welke cater;orie bet gerang- in nood verkeerenden te hulp te komen. 
schl kt is, overeenkomstig artikel XI van het 2. De schipper van een schip, dat in nood 
Reglement, behoorende bij het internationale verkeert, heeft het recht van de chepen, die 
radiotelegrafische Verdrag van 1912, voorzien zijn verzoek beantwoord hebben , dat schip 
zijn van eene radiotelegra fische noodinstallatie, of die schepen op te roepen, hetwelk of welke 
waarvan alle deelen op eene zoo veilig moge- I hij het meest geschikt acht om hem te hulp te 
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komen. Hij moet van dit recht geen gebruik 
maken dan na voor zooveel mogelijk overleg 
te hebben gepleegd met de schippers van deze 
schepen. Deze laatsten zijn gehouden on
middellijk aan de vordering gevolg te geven 
door zoo snel mogelijk de in nood verkeerenden 
te hulp te komen. 

3. De schippers, wier schepen niet met 
name zijn opgeroepen om hulp te. verleenen, 
zijn van de op hen rustende verplichting om 
te hulp te komen ontslagen, zoodra de schipper 
of schippers van met name opgeroepen schepen 
heeft of hebben medegedeeld, dat zij aan den 
oproep gehoor zullen geven, of zoodra. de 
schipper van een der op de plaa.ts van het 
onheil aangekomen schepen hun heeft doen 
weten, da.t hun hulp niet meer noodig is. 

4. lndien de schipper van een schip zich 
in de onmogelijkheid bevindt of meent dat 
het, gezien de bijzondere omstandigheden 
van het geval, onredelijk of om10odig is hulp 
te gaan verleenen aa.n het in nood verkeerende 
schip, dan stelt hij onmiddellijk den schipper 
van dat. schip da.armede in kennis. Hij ver

van dit Hoofdstuk, worden de schepen ver
deeld in nieuwe schepen en bestaande schepen· 

2. Nieuwe schepen zijn die, waarvan de 
kiel is gelegd na. den 3lsten December 1914. 

3. De overige schepen wordi n besta.ande 
schepen genoemd. 

Grondbeginsel. 

37. 1. Nimmer zal een schip tijdens de 
va.art een grooter a.a.nta.l personen a.an boord 
mogen hebben, dan het a.antal, hetwelk de 
gezamenlijke aa.n boord a.anwe·zige booten en 
pontonvlotten kunnen bevatten. 

2. Het aanta.l en de plaatsing van de booten 
en, indien deze a.a.nwezig zijn, van de ponton
vlotten van een schip ha.ngt af van het totale 
aa.ntal person en, wa.a.rvoor het schip is ingericht. 
Intusschen kan voor geene reis geeischt worden, 
da.t de geza.menlijke inhoud van die booten 
en, indien deze a.a.nwezig zijn, pontonvlotten 
grooter is dan die, wel.ke noodig is om alle aan 
boord a.a.nwezige personen te bevatten. 

Voorgeschreven boottypen. Pontonvlotten. 

meldt bovendien in het scheepsjournaal wa.ar- 38 Alie voor een schip toegela.ten redding
om hij aldus gehandeld he,eft, znl.ks ten einde het booten moeten voldoen aan de voorschri~en, 
mogelijk te ma.ken zijn gedrag te beoordeelen. welke door of krachtens deze wet bij alge-

5. , Door de voorafgaande bepalingen wordt meenen maatregel van bestuur in overeen
geen inbreuk gemaakt op het internationaal stemming met de a.rtikelen XXVII tot en met 
Verdrag, geteekend te Brussel den 23sten XXXII van het Reglement zijn vastge teld; 
September 1910, voor het vaststellen van bij dezen algemeenen ma.atregel van bestuur 
eenige eenvormige regelen betreffende hulp worden de voorgeschreven boottypen, welke 
en redding op zee, noch in het bijzonder op zijn verdeeld in twee ca.tegorieen, omschreven 
de verplichting tot hulp, bepaa.ld bij a.rtikel 11 en worden in overeenstemming met artikel 
van gezegd Verdrag. XXXIII van het Reglement de vereischten 

35. 1. Voor het in dienst nemen van tele- gesteld voor de pontonvlotten, vastgesteld. 

grafisten en het installeeren · van de r_adio-

1 

Sterkte van de reddi booten. 
telegra.fische toestellen op schepen, gerang- • ng 
schikt in de eerste en in de tweede categorie 39. Elke boot moet voldoende sterk zijn 
wordt uitstel verleend tot 1 Januari 1916. om zonder gevaa.r met hare voile beladmg aan 

2. Voor het in dienst nemen van telegra- personen en uitrusting te water te kunnen 
listen en luisteraa.rs op schepen, gerangschikt worden gelaten. 

in de derde ca.tegorie, het installeeren van de Andere typen van reddingbooten en vlotten. 
toestellen a.an boord van sohepen, gerang- .. . 
schikt in de derde. categorie en de invoering 40. Men za.l a.ls geliJ~waa.rd1g me~ eene 
van een door!oopenden Iuisterdienst aa.n boord I boot van eene van de bu den m a.rt1kel 38 
van schepen, gera.ngschikt in de tweede en in bedoe!den algemeenen maatregel van bestuur 
de derde categorie, wordt uitstel verleend tot omschreven ca.tegorieen, elk a.nder boottype, 
1 Janua.ri 1917. I en als gelijkwaa.rdig met een goedgekeurd 

HOOFDSTUK VI. 

Reddings,niddelen en ,naatregelen tegen brand-
gevaar. 

Nieuwe schepen en bestaande schepen. 

36. 1. Voor de toopassing van de a.rtikelen 

pontonvlot elk antler vlottype kunnen a.an
nemen, hetwelk door of na.mens Onzen Minister 
na het nemen van behoorlijke proeven zal zijn 
erkend als biedende dezelfde wa.a.rborgen als 

I de voorgeschreven boottypen van de bedoelde 
categorie of a.ls het goedgekeurde type pon
tonvlot. 
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l nsclieping in de reddingbooten en op de vlotten . 

41. I. Er moeten doelmatige voorzienin
gen zijn getroffen ten behoeve van de in che
ping ,an de passagiers in de reddingbooten. 

2. Op schepen, waarop zich vlotten be
vinden, moet steeds een aantal touwladders 
ten gebruike gereed worden gehouden ten 
behoeve van de inscheping van personen op 
de vlotten. 

Draagvermogen van de reddingbooten en van de 
pontonvlotten. 

42. Bij algemeenen maatregel van . bestuur 
wordt in overeenstemming met de artikelen 
XXXIV tot en met XXXIX van het Regle
ment aangegeven op welke wijze het aantal 
personen, hetwelk eene reddlngboot van een 
der voorgeschreven typen of een goedgekeurd 
pontonvlot kan bevatten, word t vastgeste ld. 

Uitrnsting van de reddingbooten en van de 
pontonvlotten. 

43. De uitrusting van de reddingbooten 
en van de pontonvlotten wordt bij algemeenen 
maatregel van bestuur in overeenstemming 
met artikel XL van het Reglement vastge
steld. A.He losse uitrustingsstukken moeten 
stevig vastgemaakt zijn aan de reddingboot 
of aan het pontonvlot, waartoe zij behooren. 

Purntsing der reddingbooten. Aantal davits. 

44. 1. De maatregelen t e nemen voor de 
plaatsing van de reddingbooten en inzoncier
heid de maatstaf volgens welke pontonvlotten 
kunncn worden toegelaten, worden bij alge
meenen maatregel van bestuur in overeen
stemming met de artikelen XLI, XLII en 
XLill van het Reglement aangegeven. 

2. Het minimum aantal stellen davit wordt 
vastgesteld in verhouding tot de lengte van 
hot schip. Intusschen zal nimmer een grooter 
aantal stellen davits kunnen geeischt worden 
dan hct aantal booten, noodig 0111 alle aan 
boord aanwezige personen te kunnen op
n emen. 

C itzetten van reddingbooten en vlotten. 

2. De ge~omen maatregelen moeten het 
te water laten van een zoo g root mogelijk 
aantal reddingbooten en vlotten, zoowel van 
de eene, als van de andere zijde van het schip, 
toelaten. Nadere aanw1Jzmgen hieromtrent 
worden bij algemeenen maatregel van bestuur 
in overeenstemming met artikel XLIV van 
het Reglement gegeven. 

Sterkte en inrichting der davits. 

46. I. De davits moeten voldoende sterk 
zijn om daarmede de reddingbooten m et hare 
voile belading aan personen en nitrusting t e 
kunnen behandelen, aangenomen dat hPt 
schip eene slagzijde van vij~ien graden heeft. 

2. De davits moeten van inriohtingen zijn 
voorzien, welke het mogelijk maken de red
dingbooten buiten boord te brengen , ook 
indien het schip de grootste helling heeft. 
waarbij het te water laten van scheepsbooten 
nog uitvoerbaar is. 

Andere inrichtingen gelijkwaardig met davits. 

47. Men zal als gelijkwaardig met davits 
of stellen davits alle andere toestellen of in
richtingen kunnen aannemen, welke door of 
namens Onzen Minister na het nemen van 
doelrnatige proeven zullen zijn erkend als bie
dende dezelfde waarborgen als davits of stellen 
davits. 

Reddingvesten en reddingboeien. 

48. 1. Er moet voor iederen aan boorcl 
aanwezige persoon . een red dingvest van goed
gekeurd model of een antler voorwerp m et 
gelijk drijfvermogen en geschikt om zich naar 
het lichaam _te voegen aan boord beschikbaar 
zijn. Bovenclien moet er een voldoende aan
tal reddingvesten of andere daarmede gelijk
waardige voorwerpen voor kinderen beschik
baar zijn. 

2. Bij. algemeenen maatregel van bestuur 
wordt in overeenstemming met artikel XL V 
van het Reglement het aantal reddingboeien 
van goedgekeurd mod.el vastgesteld, hetwelk 
aan boord van de schepen moet worden ge
plaatst naar verhouding van hunne lengte, 
en worden de vereischten, gestcld voor de 
zwemvesten en reddingboeien en voor de 
wijze, waarop deze voorwerpen aan boord 
moeten worden geborgen, omsclu-even. 

Bestaande schepen. 

45. I. Alie reddingbooten en alle vlotten 
moeten zoodanig geplaatst zijn , dat zij in den 
kortst mogelijken tijd, ook onder voor het te 
water laten van booten en vlotten ongunstige 
omstandigheden van slagzijde en stuur- of I 
koplast, te water gelaten en met een zoo groot 
mogelijk aantal personen bemand kunnen 
worclen 

49. I. Met betrekking tot bestaande scbc
pen moeten zoo spoedig mogelijk, en op zijn 

, laa tst den l sten Juli 1915, alle voorschriften 
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van de voorafgaande artikelen van dit Hoofd 
stuk worden uitgevoerd, wa.arbij in de eerste 
plaats zal worden geeischt, dat de redding
booten E>n vlotten ruimte bieden voor alle aan 
boord aanwezige personen. 

2 . . Intusschen kan Onze Minister, ingeval 
de strikte toepassing van deze beginselen 
practisch niet mogelijk of niet redelijk zou 
zijn; de afwijkingen toestaan, welke bij alge
meenen maatregel van bestuur iu overeen
stemming met artikel XL VI van het Regle
ment zuJlen worden aangebeven. 

Personenverkeer aan board. N oodverlichting. 

50. 1. Er moeten doeltreJfonde voorzie
ningen worden getroffen voQr het binnentreden 
en het verlaten van de verschillende afdee
lingen, dekken enz. 

2. Eene electrische of andere verlicht ing, 
voldoende aan alle eischen van veiligheid, moet 
in de verschillende gedeelten van nieuwe en 
bestaande schepen verzekerd zijn, in het bij
zonder op de dekken, waar zich reddingbooten 
bevinden. Op de nieuwe schepen moet een 
zelfstand1ge bron aanwezig zijn van voldoende 
vermogen, om, indien noodig, de toestellen van 
deze veiligheidsverlichting te voeden, welke 
bron in het hoogere gedeelte van het schip, zoo 
hoog als practisch mogelijk is , geplaatst moet 
zijn. 

3. De uitgang van iedere afdeeling moet 
voo1· zooveel noodig voortdurend verlicht zijn 
door een noodlantaarn, welke onafhankelijk 
is van de gewone verli chting van het schip en 
met een sleutel gesloten moet zijn. Deze 
noodlantaarns kunnen worden gevoed door 
de zelfstandige bron , bedoeld in het voor
gaande lid, indien men daartoe eene afzonder
lijke geleiding gebruikt en indien deze imich
ting tegelijkertij.d werkt met de gewone ver
li chting van het schip. 

Gediplomeerde sloe'Pffasten. Bemanning der 
booten. 

51. 1. Voor elke vereischte boot of elk 
vereischt vlot moet een minimum aantal ge
dil!lomeerde sloepgasten aan boord aanwezig 
zijn. 

2. Bij algemeenen maatrebel van bestuur 
worden in overeenstemming met a.rtikel XL VII 
van het Reglement voorschriften gegeven ter 
bepaling van het totale minimum aantal ge
diplomeerde sloepgasten, hetwelk aan boord 
van elk schip aanwezig moet zijn. 

3. De schipper van het schip houdt de be 
voegdheid om naar omstandigheden voor elke 

boot of elk vlot de gediplomeerde sloepgasten 
aan te wijzen. 

4. Outler ,,gediplomeerd sloepgast" wordt 
verstaan ieder lid der bemanning van het 
sohip, dat in het bezit is van een in Onzen naam, 
overeenkomstig bij algemeenen maatregel van 
bestuur t e stellen voorwaarden, uitgegeven 
bewijs van bekwaamheid. 

5. Betreffende de bema~ing der booten 
worden bij algemeenen maatregel van bestuur 
in overeenstemming met artikel XL VIII van 
het Reglement voorschriften gegeven. 

111aatregelen tf{!en brand. 

52. 1. Het is ve rboden om als ballast of 
a.ls lading aan boord t e nemen 0 1 te hebben 
stoffen, welke afzonderlijk of in vereeniging 
met elkaar , in ve1·band met haren aard, hare 
hoeveelheid of hare wijze van stuwing, het 
!even der passagiers of de veiligheid van het 
schip in gevaar kunnen brengen. Dit verbod 
is niet van toepassing op het voor het schip 
zelf bestemde materia-al voor noodseinen noch 
op de voor 's Rijks dienst bestemde marine- en 
legerbehoeften onder de voorwaarden, door 
de bevoegde militaire autoriteiten voor het 
vervoer van deze behoe~en vast i;;esteld. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
zullen de stoffen, welke als gevaarlijk moeten 
worden . beschouwd, worden aangedu,d en 
zullen de verplichte voorzorgsmaatregelen, te 
nemen voor hare verpakking en hare stuwing, 
worden aangegeven . 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
zullen in overeenstemming m et artikel XLIX 
van het Reglement de rriaatregelen worden 
aangegeven , welke in acht genomen moeten 
worden voor de opsporing en de blussching 
van brand. 

Alannrol en oefeningen. 

53. 1. Aan ieder schepeling zal een eigen 
taak bij alarm worden opgedragen. 

2. De alarmrol zal melding maken van 
alle deze bijzondere werkzaamheden ; inzon
derheid zal zij voor iederen schepeling de 
plaats vermelden, waarheen hij zich moet 
begeven en de werkzaamheden, die hij heett 
te verrichten. 

3. V66r het vertrek naar zee moet de 
alarmrol opgemaakt en bekend gemaakt zijn 
en moet de ter plaatse bevoegde ambtenaar 
in de gelegenheid zijn gesteld zich van het 
bestaan van de rol t e overtuigen. E xem
plaren van de rol moeten op verschillende 
goed zichtbare plaatsen van het schip, in het 
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bijzonder in de verblijven dn schepelingen , 
worden opgehangen. 

4. Bij algcmeenen maatregel van bestnur 
zullen in overeenstemming met de artikelen 
L en Ll van het Reglement de omstandig
heden, waaronder alarm zal worden gemaakt, 
en de wijze, waarop de schepelingen moeten 
wordcn geoefend, worden aangegeven. 

HOOFDSTUK VII. 

V eiligheidscertificate,i. 

54. 1. Een certificaat, genaamd veilig
heidsccrtificaat, zal op aanvrage door den 
eigenaa~ of den schipper van Onzentwoge door 
het Hoofd ,-an de Scheepvaartmspectie na 
.onderzoek in twee exemplaren worden uit
gereikt voor elk schip, bedoeld in artikel 2, 
dat op afdoende wijze zal hebben voldaan aan 
de bepalingen, bij en k.rachtens deze wet ge. 
steld . 

2. Voor cen niet in een der artikelen 2 en 
3, derde lid, bedoeld schip, hetwelk ingevolge 
artikel 28 voorzien moet zijn van eene radio
telegrafi che installatie, zal het ve iligheids. 
certi ficaat lechts betrekking hebben op doze . 
installatie . 

3. De kosten, veroorzaakt door het onde,·
zoek van sohepen, geclas eerd bij een der door 
Ons erkende particuliere onderzoekingsbureaux, 
en Yan niet-geclasseerde schepen worden bc
rekend na.a.r door Onzen 1ini ter vast te stellen 
tarieven en worden bij de uitreiking van het 
veiligheid;certificaat voldaan. 

4. Het veiligheidscertificaat zal worden 
opgemaakt in de Nederla.ndsche taal en de 
geschreven gegevens zullen w0t·den vermeld 
in latijnsche letters en in Arabische cijfors. 

J. Het model van het veiligheidscertificaat 
wordt bij algemeenen maatregel rnn bestuur 
in overeen temming met artikel LII van het 
Reglcment vastgesteld. 

55. 1. Hct veiligheidscertificaat zal slechts I 
vo0t· een termijn van ten hoog te twaalf maan
den worden uitgereikt. 

2. lndien het schip zich niet bevindt in 
ecn e haven van Nederland op het oogenblik, 
dat de termijn van geldigheid van het veilig
heidocertificaat afloopt, zal eene . verlcngi ng 
van den geld igheidsdunr kunnen worden ver
leend door een der door Ons tot dat doel ge
machtigde ambtenaren. Deze ver:lenging zal 
elechts wordcn verleend ten einde mogelijk 
te maken. dat het schip naar Tederland terug
k<'ert ter bceindiging vna zijne reis en alleen 
in do go,-allen, waarin deze verlenging gepa t 
en redelijk 7.,a[ voorkomen. 

3. De verlenging zal slechts kunnen gelden 
voor ten hoogste vijf maanden. Zij zal a.an 
het schip niet het recht geven opnieuw Neder
land te verlaten zonder zijn certificaat t e hebben 
la.ten vernieuwen. 

56. 1. Veiligheidscertificaten vervallen: 
a. door vorloop van den termijn, waarvoor 

zij gelden; 
b. wanneer hct schip wordt verbouwd. . 
2. Veiligheidecertificaten kunnen door het 

Hoofd 'van de Scheepvaartinspectie worden 
ingetrokken, indien het schip schade heeft be 
loopen of eene herstelling niet na.a. r behooren 
is geschied. Van de intrekking wordt den 
eigenaar bij geadviseerden dienstbrief bericht 
gezonden. 

3. De beide exem plaren van een vervallen 
of ingetrokken veilighei.decertificaat moeten 
door den eigenaar zoo poedig mogelijk aan 
het Hoofd van do Schoepvaartinspectie worden 
ingezonden , hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tusschenkomst van ambtenaren van de Scheep
vaartinspectie, waterechonten, ambtenaren met 
de in- of uitklaring bela t, of van Nederlandsche 
diplomatieke, con ulaire of koloniale ambte- ' 
naren . 

57. 1. Indicn, gedurendo eene bepaalde 
rnis, een schip een geringer aantal pas agiers 
dan in hct veiligheidscertificaat vermelde 
maximum aantal aan boord heeft, en de bij 
algemeenen maatregel van bestuur vastge telde 
regelen mitsdien toelaten het schip slechts te 
voorzien van reddingbooten en andere redding
middelen tot een geringer aantal dan op het 
bedoelde certificaat is vermeld, zal ecne des
betreffende verklaring kunnen worden afge
geven door een der door Ons tot dat doel ge
machtigde ambtenaren. 

2. Deze verklaring zal moeten inhouden, 
dater in het onderhavige geval niet is afgeweken 
van de bovenbedoelde regelen. De verklaring 
zal worden gchecht aan het vcilighcidscertifi
caat en zal crvoor in de plaats worden gesteld 
voor zoover de reddingmiddelen aangaat. De 
verklaring zal slecht geldig zijn voor de reis . 
waarvoor zij zal zijn afgegeven. 

HOOFDS'rUK VTTT. 

Toezicht en Beroep. 

58. 1. Onder de bovelen van Onzen Mi
nister wordt het toezicht op, evenals het onder
zoek Yan de schepen voor woveel betreft de 
toepa sing Yan de bepalingen, bij en krachtens 
deze wet gesteld, opgedragen aan de ambte
naren van de cheepvaartinspect ie, bedoeld 
in artikel 10 van de Schepenwot. 
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2. De werkkring en de bevoegdheden van 64. 1. Indien aan een ambtenaat· Yan de 
de in het vorige lid bedoelde ambtenaren, voor Scheepvaartinspectie blijkt, dat een schip, 
zooveel betreft de uitvoering van de bij en als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 tweede lid 
krachtens cleze wet gestelcle bepalingen, wor- niet voorzien is van een geld;g veiligheids
den bij algemeenen maatregel van bestuur certificaat, is hij gerechtigd het schip aan te 
geregeld. houclen. Eveneens is een ambtenaar van de 

59. 1. H et Hoofd van de Scheepvaart- Scheepvaartinspectie gerechtigd een schip, 
inspectie zendt jaarlijks aan Onzen Minister als becloeld in artikel 3, derde lid, aan te hou
een beredeneerd verslag over de werking en den, indien het niet beantwoordt aan alle 
de toepassing van de wettelijke voorschriften. bepalingen, bij en krachtens deze wet gesteld. 

2. Dit verslag wordt, hetzij geheel, hetzij 2. Indien een ambtenaar van de Scheep-
gedeeltelijk aan de taten-Generaal over- vaartinspectie gegronde reden heeft voor 
gelegd. twijfel of een schip, nicttegenstaande het 

60. De in artikel 58 bedoelde ambtenaren voorzien is van een gelcl ig veiligheidscertificaat, 
hebben te alien tijde toegang tot de schepen, zee kan kiezen zonder gevaar voor de opva
waarop deze wet van toepassing is en tot de renden, omdat de toestand van het schip, 
plaat ·en, waar zoodanige schepen word en zijne uitrusting of beman.ning niet overeenkom t 
gebonwd of hersteld. met het certificaat en evenzeer wanneer niet 

61. De eigenaars, cle schippers en de leden voldaan wordt aan de bepalingen van de 
der bemanning van schepen, waarop deze wet artikelen 60, 61 of 62, eerste lid , is hij gerech
van toepaesing is., zijn verplicht aan de in tigd het schip aan te houden. Hij geeft van 
artikel 58 bedoelde ambtenaren desverlangd de aanhouding onmiddellijk kennis aan het 
de voor hun toezicht noodige inlichtingen te Hoofd van de cheepvaartinspectie, die spoe
geven en hu.n inzage te geven van door hen dig beslist of de aanhouding gehandhaafd 
opgevorderde claarop betrekking hebbende . zal blijven. 
bescheiden. 3. Indien opvarenden van een schip redenen 

62. 1. Zoowel de werklieden als de hulp- mecnen te hebben voor twijfel over den vol
middelen, welke voor het onderzoek van een doenden toestand van het schip, zijne uitrusting 
schip noodig zijn, moeten op eene desbetref- of bemanning, in den zin dezer wet, zijn zij 
fende vorclering van een der in artikel 58 be- gerechtigd zich te wenden tot het Hoofd van 
doelde ambtenaren door den eigenaar of door de Scheepvaartinspectie. 
den schipper ter beschikking worden gesteld. 65. 1. Van elke aanhoucling en van de op-

2. De eigenaar en de schipper, alsmede een I hefting ·daarvan geeft de ambtenaar van de 
of m~er door elk hunner aan te wijzen personen, Scheepvaartinspectie, die de aanhouding heeft 
zijn bevoegcl bij het onderzoek tegenwoordig gedaan, zoo spoeclig mogelijk bij onderteekend 
te zijn. en gedagteekend schrijven kennis aan den 

63. 1. Meent een ambtenaar van de Scheep- eigenaar en aan den schipper van het schip, 
vaartinspectie, dat niet is of zal worden vol- en indien het schip vaart onder vreemde vlag, 
daan aan de bepalingen, bij en krachtens deze ook aan den clichtstbij gevestigden consulairen 
wet gesteld, dan bericht hij dit zoo spoedig ambtena.ar van het land, waartoe het schip 
mogelijk aan den eigenaar en aan den schipper behoort, benevens aan de betrokken ambte
van dat schip en gelijktijdig aan den hoogsten I naren met de in- en uitklaring belast. Aan 
in rang van de ter plaatse bevoegde ambte- deze laatsten geeft hij zoo nooclig telegrafisch 
naren der Scheepvaartinspectie, onder mede- kennis. 
deeling aan iecler hunner van hetgeen naar 2. Na ontva.ngst van een bericht van aan-
zijne meening ontbreekt. houcling, als in het eerste lid bedoeld, verleenen 

2. Op verlangen van den eigenaar of van de daar genoemde belastingambtenaren $eene 
den schipper bericht hij dezen op welke wijze expeclitie alvorens hu.n zal zijn bericht, dat de 
naar zijne meening in het ontbrekende kan aanhouding is opgeheven. 
worden voorzien. 3. De in het eerste lid bedoelde belasting-

3. Blijkt hem ten slotte, dat J:1iet aan zijne ambtenaren verleenen geene expeclitie voor 
aanwijzingen gevolg is gegeven, clan geeft hij een schip, waarvoor geen gelclig veiligheids
van zijn gevoelen onder vermelding va.n rede- certificaat kan worden vertoond en dat bestemd 
nen aan den eigenaar en aan den schipper en is om anders dan tot het doen va.n eene proef
aan den in het eerste lid bedoelden ambtenaar tocht bnitengaats te worden gebracht. 
van de Scheepvaartinspectie kennis. 4. Het is den schipper verboden met zijn 

.. 
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schip eene 1·eis te ondernemen, indien en zoo
lang bet op grond van bet bepaalde in bet eerste 
of tweede lid van bet vorige artikel door een 
ambtenaar van de Scheepvaartinspectie is 
aangebouden, of zoolang als door de ambte
naren, met de in- en uitklaring belast, geene 
expeditie is verleend. 

5. Wanneer bij bet op de aanhouding ge
volgde onderzoek van den ambtenaar of -
indien tegen de aanbouding beroep is ingesteld 
- bij bet in beroep ingestelde onderzoek blijkt. 
dat bet schip in strijd met de aanvankelijke 
meening van den ambtenaar op bet oogenblik 
der aanbouding in zeewaardigen toestand ver
keerde, worden de directie kosten van het onder
zoek door het Rijk gedragen, en worden de 
eventueel door bet onderzoek aan den eigenaar 
van het schip veroorzaakte indirecte kosten, 
gebeel of gedeeltelijk, berekend naar een bij 
algemeenen maatregel van bestuur vast te 
stellen tarief, door het Rijk aan den eigenaar 
vergoed, voor zoover deze de bedoelde kosten 
niet heeft kunnen voorkomen. 

6. De toeschatting van de in het vorige lid 
bedoelde vergoeding geschiedt, ook indien geen 
beroep is ingesteld, door den Voorzitter van 
den Raad voor de Scheepvaart, bedoeld in 
artikel 23 van de Schepenwet. 

7. Geene vergoeding wordt uitgekeerd in
geval de aanhouding heeft plaats gehad op 
grond, dat geen geldig veiligheidscertificaat 
kon worden vertoond. 

66. 1. .Beroep van beslissingen en voor
schriften van de in artikel 58 bedoelde ambte
naren kan door den betrokken eigenaar of 
schipper schriftelijk worden ingesteld bij den 
Voorzitter van den Raad voor de Scheepvaart. 

2. De Voorzitter is verplicht zoo spoedig 
mogelijk utspraak te doen, v66r bet geven van 

,zijne beslissing zich ter zake te doen voo,lich
ten en zijne uitspraak met redenen te omkleeden. 

3. Eene uitspraak in beroep gegeven, waar
bij wordt afgeweken van de beslissing of bet 
voorschrift, waarvan beroep is ingesteld, treedt 
in de plaats daarvan. 

4. Indien de uitspraak strekt tot vernieti
ging van eene beslissing, houdende weigering 
van afgifte van een\veiligheidscertificaat, wordt 
alsnog zoo spoedig mogelijk van Onzentwege 
door bet Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
een veiligheidscertificaat in twee exemplaren 
uitgereikt. 

5. Van efke in beroep gedane uitspraak 
wordt onverwijld een gedagteekend afschrift 
gezonden a.an hem, die het beroep heeft in
gesteld. 

67. Behalve waar bet eene beslissing be
treft door den ambtenaar van de Scheepvaart
inspectie krachtens artikel 64 genomen, vloeit 
nit eene beslissing of een voorschrift geenerlei 
verplichting voort, zoolang omtrent een daar
van ingesteld beroep niet is beslist. 

~8. l. Hij, die een beroep van eene beslis
sing of een voorschrift instelt, zet in zijn beroep
schrift zijne bezwaren tegen die beslissing of 
dat voorscbrift uiteen en zendt gelijktijdig een 
afschrift van bet beroepschrift aan den ambte
naar, van wiens beslissing of voorschrift hij 
beroep inste,lt en aan bet Hoofd van de Scheep
vaartinspectie. 

2. Het beroepschrift i;noet bevatten den 
naam en de voomamen voluit, bet beroep en 
de woonplaats van den appellant, moet door 
hem of zijnen gemachtigde onderteekend zijn 
en moet inhouden de vermelding van een adres, 
waaraan voor hem bestemde exploiten kunnen 
worden beteekend of kennisgevingen kunnen 
worden toegezonden of bezorgd. 

3. Indien de appellant is eene corporatie, 
maatschap of handelsvereeniging, zal deze 
hare benaming in de plaats van naam en voor
namen moeten vermelden. 

HOOFDSTUK IX. 

Strafbepalingen. 

69. Overtreding van bet bepaalde in een 
der artikelen 6, eerste lid, 7, 10, eerste en tweede 
lid, wordt gestraft .met hechtenis van ten 
boogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zes honderd gulden. 

70. 1. De schipper, die niet zorgt, dat aan 
boord van zijn schip internationale nood
seinen niet voor een antler doel worden ge
bruikt dan om in eenig geval van nood, daar
van kennis te geven, wordt gestraft met hech
tenis· van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogste zes honderd gulden. 
Met gelijke straf wordt gestraft de schipper, 
die niet zorgt, dat aan boord van zijn schip 
geene eigen seinen worden gebruikt, welke 
verward zouden kunnen worden met de inter
nationale noodseinen. 

2. Aan de verplichting van den schipper 
wordt geacht te zijn voldaan, wanneer hij 
aantoont, dat door hem de noodige bevelen 
zijn gegeven, de noodige middelen zijn ver
schaft en bet redelijker wijze te vorderen toe
zich~ is gehouden om de naleving te. verzekeren 
van de bepalingen, voor 'welker naleving hij 
verplicht was te zorgen. 

71. Overtreding van bet bepaalde in arti
kel 8 wordt gestraft met hecbtenis van ten 
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hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
twaalf honderd gulden. 

72. Overtreding van het bepaalde in arti
kel 11, eerst e en tweede lid, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. · 

73. · Overtreding van artikel 12, artikel 23, 
of artikel 34, vierde lid, tweeden zin, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste een hon
derd gulden. 

74 . De schipper, die eene reis onderneemt of 
voortzet, zonder dat zijn schip is voorzien, 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften, 
van eene radiotelegrafische installatie en van 
eene radiotelegrafische noodinstallatie, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar. 

75. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
tien jaren wordt gestraft de eigenaar van een 
schip, die den schipper van dat schip, door 
een der in artikel 47, n°. 2 van het Wetboek 
van Strafrecht, vermelde middelen, opzettelijk 
beweegt ten aanzien van dat schip de in h'et 
vorige artikel bedoelde overtreding te plegen. 

76. De schipper van een schip, dat inge
volge deze wet van eene radiotelegrafische 
installatie moet zijn voorzien, wordt, wanneer 
hij niet, overeenkomstig de desbetreffende bij 
en krachtens de artikelen 30 en 31 gegeven 
voorscbriften, den luisterdienst bij die instal
latie laat onderhouden, gestrafi met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste zes honderd gulden. 

77. 1. De radiotelegrafische installaties aan 
boord van schepen, bedoeld in een der artikelen 
2 en 3, derde lid, worden geacht te zijn ten 
algemeenen nutte gebezigde telegraafinrich
tingen en zij, die deze installaties bedienen, 
worden geacht te zijn belast met het toezicht 
op of met den dienst van eene ten algemeenen 
imtte gebezigde telegraafinrichting, een en 
antler 'voor zooveel de toepassing betreft van 
de artikele'n 351, 35lbis, 371, 374 en 375 van 
het Wetboek van Strafrecht. 

2. Voor de toepa-ssing van artikel 375 van 
het Wetboek van Strafrecht word~ de schipper 
geacht te zijn een persoon, belast met bet 
toezicht op of met den dienst van eene ten 
algemeenen nutte gebezigde telegraafinrichting. 

78: 1. Overtreding van het bepaald~ in 
artikel 34, eerste lid, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste zes maanden. 

2. Overtreding van het bepaalde in arti
kel 34, tweede lid, derden volzin, wordt gestraft 
met hecbtenis van ten hoogste een j aar. 

79. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
tien jaren wordt gestraft de eigenaar van een 
schip, die den schipper van dat schip, door 
een der in artikel 47, n°. 2 van het Wetboek 
van Strafrecht, vermelde middelen, opzettelijk 
beweegt om eene der in het vorige artikel be
doelde overtredingen te plegen. 

80. Met hechtenis van ten hoogste een jaar 
wordt gestraft de schipper, die zijn schip bezigt 
voor het gelijktijdig vervoeren van een grooter 
aantal personen dan het aantal, hetwelk de 
gezamenlijke aan boord aanwezige booten en 
pontonvlotten kunnen bevatten. 

81. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
tien jaren wordt gestraft de eigenaar van een 
schip, die den schipper van dat schip, door 
een der in artikel 47 n°. 2 van het Wetboek 
van Strafrecht vermelde middelen, opzettelijk 
beweegt om de in het vorige artikel bedoelde 
overtreding te plegen. 

82. Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zes 
honderd gulden wordt gestrafi de schipper, 
die niet zorgt, dat gedurende de reis alles wat 
tot de uitrusting van het schip behoort in deug. 
delijken staat en voor onmiddellijk gebruik 
gereed is, een en antler met inachtneming van 
de bepalingen, bij en krachtens deze wet ge
steld. 

83. Met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zes honderd 
gulden wordt gestraft de schipper, die, indien 
v66r het ondernemen van de reis of gedurende 
de reis het schip en al hetgeen daarbij be
hoort niet blijken te voldoen aan de bepalingen, 
bij en krachtens deze wet gesteld, niet v66r 
den aanvang van of tijdens de reis al het 
mogelijke verricht, opdat aan de eiscben der 
wettelijke voorschriften zij voldaan, of niet 
zoodra mogelijk zorgt, dat daaraan onverwijld 
wordt voldaan, voor zoover dit noodzakelijk 
is om de veiligheid van bet schip en van de 
opvarenden te verzekeren. 

84. De eigenaar, die het bepaalde in arti
kel 56, derde lid, overtreedt, wordt gestraft 
met bechtenis van ten hoogste eene maan.d 
of geldboete van ten boogste honderd gulden. 

85. De schipper, die niet op eerste aan
vraag van bet journaal inzage geeft aan de in 
artikel 58 bedoelde ambtenaren, wordt ge
straft met bechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten boogste bonderd 
gulden. 

86. 1. Met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten boogste honderd 
gulden wordt gestraft : 
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a. de schipper, die niet zorgt, dat niet 
minder gediplomeerde sloepgasten aan boord 
aanwezig zijn, dan krachtens artikel 51, tweede 
lid, bij algemeenen maatregel van bestuur is 
voorgeschreven ; 

b. de schipper, die niet zorgt, dat het ver
bod, vervat in artikel 52, eerste lid, niet wordt 
overtreden ; 

c. de schipper, die niet zorgt, dat elk van 
de in artikel 52, derde lid, bed<)elde maat
regelen ter opsporing en blussching van brand 
wordt nageleefd; 

d. de schipper, die niet zorgt, dat elk van 
de in artikel 53 bedoelde voorschriften be
treffende het opmaken en het ophangen van 
den alarmrol en de alarm-, boot-, brand- en 
andere oefeningen van de schepelingen wordt 
nageleefd. 

2. Aan de verplichting van den schipper 
wordt geacht te zijn voldaan, wanneer hij aan
toont, dat door hem de noodige bevelen zijn 
gegeven, de no_odige middelen zijn verschaft 
en het redelijkerwijze te vorderen toezicht is 
gehouden om de naleving te verzekeren van 
de bepalingen, voor welker naleving hij ver
plicht was te zorgen. 

87. Met hechtenis van ten hoogste een jaar 
wordt gestrafi : 

a. de schipper, die het verbod, vervat in 
het vierde lid van artikel 65, overtreedt ; 

b. de schipper, die met zijn schip eene reis 
onderneemt of voortzet, zonder dat een op het 
oogenblik van het ondememen of voortzetten 
van de reis nog geldig veiligheidscertificaat 
bestaat. 

88. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
tien jaren wordt gestraft de eigenaar van een 
schip, die den schipper van dat · schip, door 
een der in artikel 47, n°. 2 van het Wetboek 
van Strafrecht, vermelde middelen, opzettelijk 
beweegt ten aanzien van dat schip het verbod, 
vervat in het vierde lid van artikel 65, te 
overtreden, of met dat sohip eene reis te onder
nemen of voort te zetten, wanneer een op het 
oogenblik van het ondememen of voortzetten 
van de reis nog geldig veiligheidscertificaat 
niet afgegeven is. 

89. Indien eene naamlooze vennootschap 
of eene cooperatieve of andere rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging eigenaar is 
van het schip, worden voor de toepassing van 
de artikelen 75, 79, 81 en 88 als eigenaren 
aangemerkt alle leden van het bestuur, die het 
strafbare feit hebben gepleegd. 

90. 1. Met het opsporen van de overtre
dingen van deze wet, zijn, behalve de bij 

1919. 

artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen, belast de marechaussee, 
alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
de daartoe aangewezen Nederlandsche con
sulaire ambtenaren en de Nederlandsche kolo
niale ambtenaren, die daartoe door de koloniale 
overheid worden aangewezen, alsmede de in 
artikel 58 bedoelde ambtenaren. 

2. De door een Nederlandschen consulairen 
of kolonialen ambtenaar opgemaakte proces
sen-verbaal gelden als wettig bewijsmiddel 
der door hen geconstateerde daarin omschreven 
overtredingen, mits zij bevestigd worden door 
zijn daarin opgenomen schriftelijken eed 
(belofte). 

91. 1. De in artikel 58 bedoelde ambte
naren zijn, uitgezonderd tegenover de boven 
hen gestelde ambtenaren, verplicht tot geheim
houding van hetgeen hun in plaatsen, waar zij 
krachtens artikel 60 binnentreden, omtrent 
het daar uitgeoefend wordend bedrijf is bekend 
geworden, voor zoover het niet in strijd is met 
de bepalingen van deze of van eene andere wet. 
Gelijke verplichting rust op den Voorzitter van 
den Raad voor de Scheepvaart en op de door 
dezen bij behandeling van een beroep geraad
pleegde personen. 

2. Hij, die opzettelijk de in het vorige lid 
opgelegde geheimhouding sche,ndt, wordt ge
strafi met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste zes 
honderd gulden, met of zonder ontzetting van 
het recht om ambten of bepaalde ambten te 
bekleeden. 

3. llij, aan wiens schuld schending van die 
ge_heimhouding te wijten is, wordt gestrafi 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. 

4. Geene vervolging heefi plaats dan op 
klachte van den eigenaar van het schip of van 
den schipper of van den bestuurder van het 
bedrijf, dat ter plaatse wordt uitgeoefend. 

92. De bij en krachtens deze wet strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als over
tredingen behalve de feiten, strafbaar gesteld 
bij artikel 75, artikel 77, artikel 79, artikel 81, 
artikel 88 en bij het tweede en derde lid van 
artikel 91, welke als misdrijven worden be• 
schouwd. 

93. Op overtreding van voorschriften der 
krachtens deze wet uitgevaardigde algemeene 
maatregelen van bestuur kan daarbij straf 
worden gesteld, doch geene andere of hoogere 
dan hetzij hechtenis van ten hoogste drie maan
den of geldboete van ten hoogste drie honderd 

10 
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gulden, hetzij geldboete van ten hoogste d:de 
honderd gulden. 

94. De bij en krachtens deze wet gestelde 
strafbepalingen zijn toepasselijk op ieder, die 
zich hetzij binnen, hetzij buiten het rijk in 
Europa schuldig maakt aan eenig bij of krach
tens deze wet strafbaar gesteld feit. 

HOOFDSTUK X. 

Slotbe'JXl,lingen. 

95. Alie ten gevolge van deze wet opge
maakte of overgelegde stukken, verzoekschrif
ten, beroepschriften en beschikkingen zijn 
vrij van het recht van zegel en van de formali
teit van registratie en worden kosteloos uit
gereikt. 

96. Hetgeen nog ter uitvoering van deze 
wet noodig is, wordt bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

97. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Scheepvaart (Verdrags-)wet". 

98. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den April 

1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landhouw, Nijverlteid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 24 April 1919.) 

5 April 1919. WET, tot verhooging van het 
tie1id,e hoofdstuk der Staats begrooting 
voor het dienstjaar 1918. (Ver chillende 
onderwerpen.) S. 152. 

Bij d~ze wet worden eenige artikelen v.er
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der IIde Afdeeling met f 50,000 ; dat 
der IIIde Afdeeling met f 2900 ; dat der 
IV<le Afdeeling met f 11,004,400, terwijl het 
eindcijfer van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918 wordt ver
hoogd met f ll,057,300. 

5 April 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het verharden en 
verbreeden van den Woestijgerweg te 
Amersfoort, alsmede ter bestrijding van 
,werkloosheid. S. l fi3 . 

5 April 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor de vuilverwijdering 
in de gemeente Hilversum, alsmede ter 
bestrijding van werkloosheid. R. 154. 

5 April 1919. BESLJJIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de Wet van 4 April 
1870 (Staalsblad n°. 62), laatstelijk gewij
zigd bij die van 15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 
240) en de Wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 155. 

8 April 1919. BESLUIT, tot regeling van de 
vergoedingen, toe te kennen a.andeleden 
en de secreta.rissen der pla.atselijke commis· 
sien, kra.chtens artikel 86 der Ongeva.llenwet 
1901 ingesteld bij Ons besluit van 26 No
vember 1902 (Staatsblad n°. 202), en der 
Rentecommissien, krachtens a.rtikel 375 
der Invaliditeitswet ingesteld bij Ons be
sluit van 12 December 1914 n°. 36. S. 156. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht va.n Onze Ministers va.n 

Arbeid va.n 27 Ma.art 1919, n°. 522, a.fdeeling Ar
beidersverzekering, en van Financien van 3 April 
1919, n°. 143, a.fdeeling Gene:cale Thesaurie ; 

Gelet op artikel 3 van Ons besluit van 19 De
cember 1918 (Staatsblad n°. 804A) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa.len, dat ten aanzien va.n de leden en 

de secretarissen der pla.a.tselijke commissien, 
kra.chtens a.rtikel 86 der Ongeva.llenwet 1901 
ingesteld bij Ons besluit van 26 November 1902 
(Staatsblad n°. 202), en der Rentecommissien , 
krachtens artikel 375 der Invaliditeitswet in
gesteld bij Ons besluit van 12 December 1914, 
n°. 36, niet van toepassing is de regeling der 
vacatiegelden, neergelegd in Ons besluit van 
l 9 December 1918 (Staatsblad n°. 804A), <loch 
da.t ten a.a.nzien va.n eerstbedoelde commissien 
onvera.nderd zal gelden de regeling der vacatie
gelden, neergelegd in Ons besluit van 18 De
cember 1902 (Staatsblad n°. 223), la.a.tstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 9 Ma.art 1916 
(Staatsblad n°. ll 7), en t.en a.anzien van laatst
bedoelde commissien de regeling der va.catie
gelden neergelegd in Ons besluit van 25 Juli 
1913 (Staatsblad n°. 331 ), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 15 November 1918 (Staats
blad n°. 591). 

Onze Minister va.n Arbeid is belast met de 
uitvoering va.n dit besluit, hetwelk m het
Staatsblad zal worden geplaa.tst, en waarva.n 
a.fschrift za.l worden gezonden aa.n de Algemeen«i 
Rekenka.mer. 

's-Gra.venha.ge, den 8sten April 1919. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, AALBERSE. 
De M inister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 2 Mei 1919.) 
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9 April 1919. BESLUIT tot intrekking ·van 
het Koninklijk besluit van 31 Maart 1916 
(Staatsblad n°. 150), houdende verbod van 
uitvoer van heide. S. 157. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 Maart 
1919, Directie van den Landbouw, n°. 2831, 
6de afdeeling B. ; 

Gelet op de wet van 3 Augustus 1914 (Staats '. 
blad n°. 344), gewijzigd bij de wetten va~ 31 De
cember 1915 (Staatsblad n°. 532), 1 September 
1917 (Staatsblad n°. 578) en 3 Juni 1918 (Staats
blad n°. 326) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Maart 1919, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Lanclbouw, Nijverheicl en Handel van 
7 April 1919, Directie van den Landbouw, n°. 
8018, 6de afdeeling B.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag der afkondiging van 

dit besluit in te trekken het Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1916 (Staatsblad n°. 150), hou
dende verbod van uitvoer van heide. 

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

's-Gravenhage, den 9den April 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

(Uitgeg. 1 llfei 1919.) 

10 April 1919. WET, tot vaststelling van het · 
achtste hoofdstuk der Staats begrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 158. 

Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
clienstjaar 1919, betreffende het Departement 
van Oorlog, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd. 
1. Kosten van het Departement. f 458,603 

6. Kosten van kleeding en uit
rusting van onderofficieren en 
soldaten en van ledergoed . . 

7. Kosten van · huisvesting, gtal
ling, nachtligging en reiniging 

8. Aanschaffing, voeding en ver
zorging van paarden ; maat
regelen in het belang der 
remonteering en africhting van 
honden voor oorlogsdoelenden. 

9. Studien, onderwijs en oefe-
ningen .......... . 

10. Administratiekosten. . · . . . 
11. Verschillendc uitgaven bij de 

staven en diensten en de wa
penkorpsen . . . . . . . . 

12. Geneeskundige dienst . . . . 
13. Inrichti11gen van onderwijs. . 
14. Kosten van den Luchtvaart

dienst . . . . . 
16. Kosten, vallende op de motor

afdeeling. . . . . . . . . . 
16. Centrale magazijnen van mili

taire kleeding en uitrusting en 
militaire verplegingsinrichiin
gen ; aanschafilng en onderhoud 
van kampementsgoederen,veld• 
uitrusting en voertuigen voor 
den verplegingsdiensi te velde. 

17. Materieel der artillerie, zoo
mede practische oefeningen en 
proeven bij bet wapen der 
artillerie . . . . . . . . . . 

IS. Militaire verkenningen en To
pographische Inrichting . . . 

19. Dienst der Genie . . . . 
20. Kosten van verplaatsing van 

personen en goederen .... 
21. Subsidien, gratificatien en ver

dere uitgaven van bijzonderen 
aard . . , , ....... . 

22. Nonactiviteits-traktementen, 
pensioenen en daartoe betrek
kelijke uitgaven, lijfrenten, toe
lagen en wachtgelden . . 

23. Wapen der marechaussee 
24. Buitengewone uitgaven . 

f 2,539,990 

765,100 

1,940,490 

882,470 
193,170 

516,000 
1,637,731 

701,406 

836,860 

287,770 

830,775 

3,376,510 

384,505 
980,890 

340,130 

204,050 

4,033,159 
85:.:l,742 

1,661,500 2. Bezoldiging van het personeel 
der siaven van het leger. . . 456,900 25. Onvoorziene uitgaven . . 60,000 

3. Bezoldiging van het personeel 
der intendance en der militaire 
administratie . . . . . . . . 

4. Bezoldiging van het personeel 
der verschillende wapens en 
der land weer . . . . . . . • 

5. Kosten van voeding van onder
ofilcieren en soldaten . . . . 

550,567 

15,809,506 

2,337,187 

26. Voltooiing van het vesting-
stelsel . . . . . . . . . M emorie. 

27. Verbetering van de kustver-
dediging ......... . 

28. Begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf 

600,000 

der artillerie-inrichtingen . . M emorie. 
Totaal van het VIII• -hoofdstuk f 4o,:.:l:.i7,:.:l81 

10"' 
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10 April 1919. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven, ten behoeve van 
de voltooiing van het ve tingstelsel, dienst 
1919. s. 159. 

De begrooting wordt vastgesteld op eeu be
drag van f 368,000. 

10 April 1919. WET, tot vast.stelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artilleri e
Inrichtingen voor het dienstjaar 1919 en 
nadere regeling der afschrijvingen van de 
bezittingen van dat bedrijf. S. 160. 

De begrooting wordt vastgestel~ op een be
drag van f 5,624,570. 

10 April 1919. WET, tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1919. S. 161. 

Bij deze wet wordt het VIde hoof\istuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst 
jaar 1919, betreffende het Departement van 
Marine, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Iste A~'D, Militaire uitgaven. 

Actieve zeemacht, 
1• Ouderafd. Kosten van beheer 

en administratie . . . . . . . f 
:2• Onderafd. Materieel der zee

macht eri van 's Rijks werven, 

831,416 

maritieme etablissementen en 
inrichtingen . . . . . . . . . 20,032,555 

3• Onderafd. P ersoneel der zee-
macht . . . . . . . . . . . 9,036,131 

4• Onderafd. Pensioenen, onder-
standen, wachtgelden , enz. . 3,631,482 

2• A~'D, Niet-militaire uigaven. 
Loodswezen, betonning, beba
kening, verlichting en dydro
graphie. 

1• Onderafd. Loodswezen, beton
ning, bebakening en verlich-
ting ... ....... .. . 

2• Onderafd. Hydrographie . . . 
3• Onderafd. Pensioenen, onder

standen, wachtgeldeu, enz ... 

3• AFD. Onvoorziene uitgaven . 

f 33,531,482 

4,608,693 
215,088 

399,384 

f 6,223,165 
60,000 

Tota.al van het Vlde hoofdstuk. £ 38,814,647 

10 April 1919. WET, tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. (Buitengewoon kre -
diet). . 162. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
de Ude onderafdeeling der late afdeeling en 
het totaal der l ste afdeeling verhoogd met 
f 116,000, het totaal der IVde afdeeling met 
f 10,893,000, zoomede het eindcijfer van het 
VIde hoofdstuk verhoogd met f 11,008,000. 

10 April 1919. BESLUIT, waarbij a.an CLE-
MENCE DESLOGES, als bestuurderesse van 
het te Schimmert gevestigde zedelijk 
lichaam ,,Dochteren der Wijsheid" ver
gunning wordt verleend het gesticht voor 
idioten te Druten, tot de oprichting waar
van vergunning is verleend bij het Konink
lijk besluit van 17 October 1904 (Staats
blad n°. 236), in te richten tot een ge
sticht -voor zwakzinnigen (idioten en 
imbecillen). S. 163. 

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

Binnenlandsche Zaken van 8 April 1919 no. 
2882, afdeeling 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: 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1919 wordt 

ingetrokken Ons besluit van 17 October 1904 
(Staatsblad n°. 236), zooals dat is gewijzigd 
bij Ons Besluit van 18 September 1917 (Staats
blad no. 590). 

2. Aan CLEMENCE DESLOGES, als bestuur
deresse van het te Schimmert gevestigd zedelijk 
lichaam ,,Dochteren der Wijsheid" wordt ver
gunning verleend het gesticht voor idioten te 
Druten, tot de oprichting waarvan vergunning 
is verleend bij Ons besluit van 17 October 
1904 (Staatsblad n°. 236) in te richten tot 
een gesticht voor zwakzinnigen (idioten en 
imbecillen) overeenkomstig de overgelegde 
teekeningen en beschrijving. 

3. In het gesticht, bestaande uit 2 pavil
joenen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
slechts meisjes worden verpleegd, ten getale 
van niet meer dan 165. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het ge
stichtsterrein geene opstallen, tenzij overeen
komstig de teekeningen en bescluijving, ge-
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noemd in artikel 2, worden opgericht, en mag 
niet aan derden de beschikking over eenig deel 
van het terrein worden gegeven. 

5. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken inag in de gebouwen, 
de rioleering en verdere inrichtingen op het 
terrein, zoomede in de afrastering van het 
terrein en in de omheining der tuinen, geene 
verandering worden aangebracht, welke ten 
gevolge . zouden hebben, dat zij niet meer 
geheel overeenstemden met de teekeningen 
en beschrijving genoemd in artikel 2. 

6. In elk voor meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aange
geven waarvoor het bestemd is. 

7. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
een geneeskundige. 

8. Een afschrift van dit besluit en van de 
Ministerieele beschikkingen bedoeld in de ar
tikelen 4 en 5, zoomede een copie van de tee
keningen en beschrijving, bedoeld in artikel 2, 
moeten in het gesticht aanwezig zijn en aan 
de inspectems voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigenen krankzinnigengestichten en aan 
den officier van Justitie te alien tijde, op ver
verlangen, ter inzage voorgelegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het St,aatsbktd zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den !Oden April 1919. 
WILHELMINA. 

De 1"J!Iinister van Binnenktndsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg . 23 Jl1ei 1919.) 

11 April 1919. WET, tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 191~. S. 164. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk A der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1919, betreffende het Departement 
van Arbeid, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd. 
1. Kosten van het Departement f 235,000 
2 . Arbeicl 801,964 
3. Arbeidersverzekering. 12,548,700 
4. Volksgezondheid. 12,722,935 
5. W erkloosheidsverzekering en 

Ar beids bemiddeling 2,139,110 
6. Pensioenen, wachtgelden, grati -

ficatiep, enz. 70,066 
7. Onvoorziene behoeften . 50,000 

Totaal van het Xde hoofdstuk A f 28,567,775 

11 April 1919. WET, houdende wijziging van 
eenige artikelen der Radenwet. S. 165. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/1919, n°. 289, 1-6~ 
Hand. id. 1918/1919, bktdz. 1571- 1590. 
Hand. 1 • Kamer 1918/1919, bktdz. 278, 450. 
WIJ WILHELMINA, ENZ, .. doen te weten : 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, __ 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen 
in eenige artikelen der Radenwet, alsmede 
eenige wijzigingen te brengen in de tabel, 
behoorende bij genoemde wet : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In het eerste lid van artikel. 3 der 

Radenwet wordt onder d gelezen, in plaats 
van ,,dienstjaar": ,,belastingjaar" . 

In dat lid wordt onderdeel e gelezen : 
,,e. die zelf of wiens niet van tafel en bed 

gescheiden echtgenoot over het loopende of 
voorafgaande belastingjaar in de inkomsten- • 
belasting is aangeslagen in hoofdsom ten 
minste tot het voor ieder gedeelte des Rijks 
in de bij deze wet behoorende tabel aange
geven bedrag". 

Art. II. Na artikel 94 der Radenwet wordt 
ingevoegd een artikel 94a, luidende : 

,,De gemeentebesturen geven aan den Ver
zekeringsraad, den voorzitter van dien Raad, 
den Raad van Arbeid, het bestuur en den 
voorzitter van dien Raad, en een door den 
Raad ~an Arbeid ingestelde Commissie of 
aangewezen commissaris op daartoe gedaan 
verzoek kosteloos de noodige inlichtingen voor 
de toepassing van deze wet of van de l~rach
tens haar vastgestelde bepalingen.". 

Art. III. Na artikel 96 der Radenwet 
wordt ingevoegd een artikel 96a, luidende : 

,,(1) In afwijking van het bepaalde in 
artikel 8, eerste lid, en artikel 56, tweede 
lid, worden de leden en de plaatsvervangende 
leden van den Raad van Arbeid en de onbe
zoldigde leden en plaatsvervangende leden 
van den Verzekeringsraad de eerste maal aan
gewezen door Onzen Minister. Indien gedu
rende den zittingstijd van de hierbedoelde · 
leden een lid uitvalt, wordt zijn plaats vervuld 
door zijn plaatsvervanger. Ontbreekt een 
plaatsvervanger, dan wijst Onze Minister een 
nieuw lid aan. Het bepaalde in h!>t dercle 
lid van artikel 19 is van toepassing op het 
in de beide voorgaande zinsneden bedoelde 
plaatsvervangend, onderscheidenlijk nieuw 
aangewezen lid. 

(2) De ingevolge het eerste lid aangewezen 
leden en plaatsvervangende leden van den 
Raad van Arbeid en van den Verzekerings
raad worden voor · de toepassing dezer wet 
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geacht te zijn gekozen leden en plaatsvervan
gende leden. 

(3) De artikelen 14 en 15 zijn analogisch 
van toepassing." . 

Art. IV. Na artikel 97 der Radenwet wordt 
ingevoegd een artikel 97a, luidende: 

,,De voorzitters eii de secretarissen van de 
Raden van Arbeid, alsmede de aan die Raden 
ondergeschikte ambtenaren en beambten, de 
bezoldigde leden en de secretarissen der Verze
keringsraden, alsmede de onder de secreta
rissen der Verzekeringsraden werkzame amb
tenaren en beambten, worden als burgerlijke 
am btenaren aangemer,kt.". 

Art. V. In de tabel, bedoeld in artikel 
3, eerste lid, e, der Radenwet, worden de 
navolgende wijzigingen aangebracht : 

I. Ten aanzien van de provincie Noord
brabant: 

de woorden: ,,(kom en onmiddellijke om
geving)" geplaatst achter ,,Helmoncl" ver
vallen; 

de woorden : ,,('t Hout)" achter ,,Mierlo" 
geplaatst, vervallen ; 

het woord : ,,(kom)" achter ,,Oudenbosch" 
geplaatst, vervalt ; 

de woorden: 
,,Helmond (overig deel) 4,25" 
,,Oudenbosch (overig deel) 4,25" 
,,Mierlo (overig deel) . . . 2,75" 

vervallen. 
II. Ten aanzien van de provincie Gelderland : 
de woorden : ,,en Tricht (Dorpen)" geplaatst 

achter ,,Buurmalsen", vervallen ; 
het woord : ,,(stad)" achter ,,Doetinchem" 

geplaatst, vervalt ; 
het woord: ,,(stad)" achter ,,Harderwijk'. 

geplaatst, vervalt ; 
de woorden : ,,en Dalem (Dalem)" achter 

,,Vuren" geplaatst, vervallen; 
de woorden: 
,,Buurmalsen (overig deel) ... f 4,25" 

vervallen; 
het woord : ,,(kom)" achter ,,Didam" ge

plaatst, vervalt ; 
de woorden: ,,(dorpen Ermelo en Nunspeet)" 

achter ,,Ermelo" geplaatst, vervallen ; 
het woord : ,,(kom)" achter ,,Groesbeek" 

geplaatst, vervalt ; 
het woord : ,,(kom)" achter ,,Millingen" ge

plaatst, vervalt ; 
het woord: ,,(kom)" achter ,,Vorden" ge

plaatst, vervalt; 
de woorden: 
,,Vuren en Dalen (Vuren) . . .. f 4,25" 

vervallen; 

het woord: ,,(kom)" achter ,,Wamel" ge
plaatst, vervalt ; 

het woord: ,, (kom)" achter ,,Wijchen" ge
plaatst, vervalt ; 

het · woord: ,,(Terborg)" achter ,,Wisch" 
geplaatst, vervalt ; 

de woorden: 
,,Didam (overig deel) ..... 

Doetinchem (stad, schependom) 
,,Ermelo (overig deel) 

Groesbeek ( overig deel) 
H arderwijk (overig deel) 

,,Millingen (overig deel) 
,,Vorden (overig deel). 

Wamel (overig deel) 
,,Wijchen (overig deel) 

Wisch (overig deel) . 
vervallen. 

f 2,75 
2,75" 
2,75 
2,75 
2,75" 
2,75" 
2,75 
2,75" 
2,75 
2,75" 

III. Ten aanzien van de provincie Zuid
holland: 

de woorden: 
,,Rotterdam (,behalve Kralingsche 

veer en Charlois) . . . ...... f 14,00" 
worden vervangen door de woorden : 

,,Rotterdam (behalve Kralingsche 
veer, Charliois en Hoek van Holland) 14,00" 

tusschen de woorden : 
,,Rijswijk .. 

en 
,, Vlaardingen . . . . . . . . . 

worden ingevoegd de woorden : 
,,Rotterdam (Hoek van Holland) 
IV. Ten aanzien van de provincie 

holland: 
de woorden: 
,,Amsterdam (behalve de bij de wet 

van 20 Maart 1896 (Staatsblad n°. 39) 
aan Amsterdam toegevoegde, doch in 
deze tabel afzonderlijk genoemde voor
malige deelen van Nieuwer-Amstel, 

8,00" 

8,00" 

8,00" 
Noord-

Sloten en Diemen) . . . . . . . . f 14,00" 
en 

,,Amsterdam (de voormalige wijk H 
van Nieuwer-Amstel en het bij de wet 
van 20 Maart 1896 (Staatsblad n°. 39) 
aan Amsterdam toegevoegde voormalig 
deel van Sloten) . . . . . . . 14,00" 
vervallen en worden vervangen door 
de woorden: 

,,Amsterdam . . . . . . . . 14,00" 
de woorden : ,,(Meester Lottelaan)" geplaatst 

achter ,,Heemstede" vervallen ; 
de woorden: 
,,Amsterdam (het bij de wet van 20 

Maart 1896 (Staatsblad n°. 39) aan 
Amsterdam toegevoegde voormalig 
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deel van Diemen) 
vervallen; 

de. woorden : 

f 6,50" 

,,Velzen (Jan Gijzenvaart) 6,50" 
warden vervangen door de woorden : 

,,Velzen (Velzeroord) . . . . . . . 6,50" 
de woorden: 
,,Heemstede (overig dee!) . 5,00" 

vervallen. 
V. Ten aanzien van de provinoie Utrecht : 
de woorden: 
,,Soest (Soestdijk, Langeind, Middel-

wijk en de Kerkeburen) . . . . . . f 6,50" 
warden vervangen door de woorden : 

,,Soest (S-oestdijk, Soesterberg, Lang-
eind, Middelwijk en de Kerkeburen) _ . 6,50" 

VI. Ten aanzien van de provincie Fries-
land: 

de woorden: 
,,Hindeloopen . . . . . . . _. . _ f 5,00" 

vervallen; 
de woorden: 
,,Stavoren .. 

vervallen; 
achter de woorden : 
,,Tietjerksteradeel. 

warden ingevoegd de woorden : 
,,Westdongeradeel. 

Wijm britseradeel. 
W onseradeel 
Hindeloopen 
Stavoren .. 

de woorden: 

5,00" 

5,00" 

5,00" 
5,00" 
5,00 
4,25 
4,25 

,,Westclongeradeel. . 4,25" 
vervallen, evenzoo de woorden : 

,,Wijmbritseradeel 4,25 
W onseradeel 4,25" 

VII. Ten aanzien van de provincie Over
ijssel : 

het woord: ,,(8tad)", geplaatst achter 
,,Kampen", vervalt; 

na de woorden : 
,,Kampen ........ . 

warden ingevoegd de woorden : 
,,Zwollerkerspel ('bij Zwolle) 
tusschen de woorden : 
,,Hasselt . . . . . . . . . 

en 

. f 8,00" 

8,00" 

4,25" 

,,IJsselmuiden (overig dee!) 4,25" 
warden ingevoegd de woorden : 
,,Hellendoorn . . . . . 4,25" 
de woorden: 
,,Karp.pen (overig deel) . . . . . 4,25" 

vervallen; 
de woorden: ,,(behalve Marle)", geplaatst 

achter ,,Wijhe", vervallen; 

achter het woord : ,,Zwollerkerspel" warden 
ingevoegd de woorden : ,,(overig deel)"; 

de woorden: 
,,Wijhe (Marle) ... ..... f 2,75" 

vervallen. 
VIII. Ten aanzien van de provincie Gro

ningen: 
de woorden: 
,,Groningen . . . . . . : . . .. £ 14,00" 

warden vervangen door de woorden : 
,,Groningen (Stad) . . . 14,00 

Groningen (Helpman) . 10,25" 
de woorden: 
,,Haren (Helpman) . . . . . . . . 10,25" 

vervallen. 
Lasten en bevelen, enz. 

- Gegeven te 's -Gravenhage, den llden April 
1919. 

WILHELMINA. 
De jjfinister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitge,g. 23 April 1919.) 

11 April 1919. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 166. 

Bij deze wet warden eenige artikelen toe
gevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
. IIIde Afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
genoemd hoofdstuk verhoogd m et f 540,950. 

11 April 1919. WET, tot wijziging van de arti-
kelen 8, 21, 42, 47, 47bis en 87 der On
gevallenwet 1901. S. 167. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/1919; n°. 369, 
1-6. 

Hand. id. 1918/1919, bl.adz. 1773-1778. 
Hand. 1 • Kamer 1918/1919, bladz. 379, 450. 
WIJ WILHELMINA, ENZ._. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, ' 

dat het wenschelijk is het maximum dagloon, 
hetwelk ingevolge de bepaling van artikel 21, 
laatste lid, der Ongevallenwet 1901 (wet van-
2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 26 Juli 1918, Staatsbl.ad 
no. 499) voor de berekening van de geldelijke 
schadeloosstellingen in aanmerlring kan komen, 
te verhoogen, en dat in verband daarmede de 
artikelen 8, 21, 42, 47, 47bis en 87 dier wet be
hooren te warden gewijzigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 8, lid 1, 2 en 3, der Onge

vallenwet 1901 wordt in plaats van ,,een gul
den" gelezen ,,een gulden en vijftig cent". 

Art. II. In de artikelen 21, !aatste lid ; 42, 
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lid 3; 47, lid 2; 47bis en 87, lid 2, wordt in 
plaats van ,,vier gulden" gelezen ,,acht gul(len". 

Art. III. De vaststelling van geldelijke 
schadeloosstelling ter zake van ongevallen, 
welke v66r het in werking treden van deze 
wijzigingswet hebben plaats gevonden, geschiedt 
overeenkomstig de bepalingen der Ongevallen
wet 1901, gelijk die luiden v66r het in werking 
treden van deze wijzigingswet_ 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op 
den eersten Maandag na den twintigsten dag, 
volgende op dien barer afkondiging. 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Ail.BERSE. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIO 

( Uitge,g. 26 April 1919. ) 

11 April 1919. WET, houdende goedkeuring 
van de overeenkomsten, onderscheiden
lijk op 5 December 1918, op 6 December 
1918, op 3 December 1918 en op 5 Decem
ber 1918 gesloten tusschen Nederland en 
Groot-Britannie en lerland, tusschen Ne
derland en Frankrijk, tusschen Nederland 
en J talie en tusschen N ederland en den War 
Trade Board van de Vereenigde Staten 
van Amerika, alsmede voorzieningen van 
geldelijken aard ten aanzien van die over
eenkomsten. S. 168. 

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

dat de overeenkomsten, onderscheidenlijk op 
5 December 1918, op 6 December 1918, op 
3 December 1918 en op 5 December 1918 
gesloten tusschen Nederland en Groot-Britan
nie en Ierland, tusschen Nederland en Frank
rijk, tusschen Nederland en Italie en tusschen 
Nederland en den War Trade Board van de 
Vereenigde Staten van Amerika, op grond 
van art. 59, 2de lid, der Grond~et, de goed
keuring der Staten-Genera.al behoeven en 
voorts dat het wenschelijk is voorzieningen 
van geldelijken aard te treffen ten aanzien 
van die overeenkomsten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. De in afschri~ bij deze wet ge

voegde overeenkomsten, welke onderscheiden
lijk op 5 December 1918, op 6 December 
1918, op 3 December 1918 en op 5 December 
1918zijn gesloten tusschen Nederland en Groot
Britannie en Ierland, tusschen ederland en 
Frankrijk, tusschen Nederland en Italie en 

tusschen Nederland en den War Trade Board 
van de Vereenigde Staten van Amerika worden 
goedgekeurd. 

2. Onze Minister van Financien i ge
machtigd: 

1°. uit 's-Rijks kas voorschotten te ver 
leenen aan het lichaam, dat belast is of aan 
de lichamen, die belast zijn met de uitvoering 
van de in artikel 1 bedoelde overeenkomsten ; 

20. aan het verleenen van de onder 1° 
bedoelde voorschotten zoodanige voorwaarden 
te verbinden als hij noodig zal achten ; 

30_ het onder 10 bedoelde lic:haam of de 
onder 10 bedoelde lichamen te VI"ijwaren voor 
verlies, uit de uitvoering van de daarbedoelde 
overeenkomsten voortvloeiende ; 

4°. de Nederlandsche bank te VI"ijwuren 
voor verlies, voortvloeiende uit de crediet
geving voor de uitvoering der eerste drie in 
artikel 1 bedoelde overeenkomsten, aan het 
lichaam, dat met die uitv-oering is belast. 

3. De in het vorig artikel onder 1° bedoelde 
voorschotten bedragen te zamen niet meer 
en worden niet voor !anger tijdvak verleend 
dan voor de uitvoering van de in artikel l 
bedoelde overeenkomsten noodig is. 

4. Ter voldoening in de kasbehoeften voor 
de verleening van de in het vorig artikel be
doelde voorschotten kunnen schatkistpromessen 
en schatkistbiljetten worden uitgegeven en 
schatkistbiljetten worden beleend tot een zoo
danig bedrag als noodig is voor de uitvoering 
van de in artikel 1 bedoelde overeenkomsten· 

5. Met afwijking in zooveITe van het be
paalde in de wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n°. 62), zooals die is gewijzigd, laatstelijk bij 
de wet van 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 499), 
gelden ten aanzien van de in het vorig artikel 
bedoelde schatkistbiljetten de volgende be
palingen: 

De looptijd van de schatkistbilj etten kan 
bepaald ,worden op ten hoogste vijf jaren. 
Onverminderd de bevoegdheid tot tusschen
tijdschen inkoop van de biljetten, kan het 
r echt wor<len voorbehouden de biljetten tus
schentijds a f te lossen met rentebetaling t6t 
den dag, waarop zij alsdan aflosbaar zijn. 
In geval tot tusschentijdsche a.floss ing van 
een dee! der op denzelfden datum betaalbare 
biljetten wordt besloten, worden de aflosbaar 
te stellen biljetten vooraf bij uitloting aan
gewezen. Deze uitlotingen hebben plaats 
volgens door Ons te stellen regelen. 

De schatkistbiljetten kunnen beneden pari 
worden uitgegeven. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
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van den dag volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-G1:avenhage, den llden April 

1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK, 

De 1l1inister van Financien, DE VRIES, 

De Min. van Lanabouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

( Uitgeg: 7 Mei 1919.) 

OVEREENKOMST tusschen Nederland en 
<Jroot-Britannie en I erland. 

AFSCHRIFT. 

The Royal Netherlands Government will 
cause to be advanced to the British Trea
sury a sum of 60,000,000 florins in six equal 
monthly instalments on the terms following : 

(I) The sum of 60,000,000 florins plus 
accrued interest at 5 % from January 1st 1919 
to the date of payment, will be made available 
at par against 5 % British Treasury Exchequer 
Bonds, expressed in terms of florins, both 
capital and interest to be free of all British 
taxes, interest payable half yearly on June 
30th and December 31st, the coupon payable 
on June 30th 1919 to carry a full half year's 
interest. 

(II) If at any time during the currency 
of these Bonds the rate of Exchange in Am
sterdam for cable transfers on London is at 
or above 12 florins _15 cents to the pound 
sterling. any of the Bonds may be surrendered 
at the offices of Messrs. Hope and Company 
in Amsterdam who will at once inform the 
Bank of England thereof and the Bank of 
England will, on receipt of, such information, 
hold at the disposal of a Bank or Banker 
in London designated by the holder at the 
time of surrender in Amsterdam the face 
value of the Bond in Sterling at the rate of 
£ 1 to 12 florins 10 cents, plus accrued interest 
at the rate of five per cent per annum cal
culated up to the date on which the Bank 
of England place the proceeds in sterling at 
the disposal of the Bank or Banker designated 
in London against such Bank or Bankers's 
duly signed(receipt. II 

(III) The Bonds will be repayable at the 
option of the British Treasury either in florins 
or in sovereigns at the rate of 1650 florins 
per kilogram of fine gold, or in gold other 

than sovereigns at the rate of 1648 florins 
per kilogram of fine gold, at any interest 
date subj ect to three months' notice, but 
not later than the 31st December 1923. · The 
giving of such notice on behalf of the British 
Treasury shall not, however, affect the holder's 
option of payment in sterling under (II) above 
until the actual date of repayment of the 
Bonds. 

(IV) The British Treasury Bills in the 
annexed statement will be accepted in payment 
for the above Bonds as the equivalent of 
cash under discount at the rate of 5 per cent. 

(V) The cash due for the Bonds, after 
allowing for the portion purchased in exchange 
for British Treasury Bills under (IV) above, 
will be payable by the Royal Netherlands 
Government in six equal monthly instalments 
on the first day of each of the six month, 
commencing 1st January 1919, (or if such 
day shall be a holiday upon the second day) 
but such cash will be leR by the British Tre
asury with the Royal Netherlands Govern
ment or its nominees at interest at the rate 
of 3 % per annum until required to meet 
maturities of the outstanding Bills in the 
annexed list, with the exception of the excess 
over the sum required for this -purpose which 
will be paid in cash to the agents of the Bri
tish Treasury out of the proceeds of the first 
instalments. The Royal Netherlands Govern
ment will release to Messrs Hope and Co. 
as the Agents of the British Government at 
each maturity date of the Traesury Bills on 
the annexed list, either in maturing Bills 
and/or in cash, the amount of such maturity, 
in so far as the amount in hand at the dates 
i n question in respect of the present Loan 
suffices for that purpose, and in so far as 
such amount is temporarily insufficient the 
resulting deficit shall be paid by the Royal 
Netherlands Government in cash as soon as 
a sum sufficient for this purpose has again 
accumulated. 

(VI) Should there be a failure on the part 
of the Associated Governements to comply 
with the provisions of the General Agreement 
with the Royal Netherlands Government of 
which the present Financial Agreement forms 
a part or should the British Government 
withdraw from the General Agreement by 
notice to the Royal Netherlands Government 
or terminate it by mutual agreement with 
the Royal Netherlands . Government, the exe
cution of the provisions of the Financial 
Agreement will be automatically discontinued 
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from the date of termination of the General 
Agreement, and no further payments will be 
made by the Royal Netherlands Government 
except in the event of the General Agree
ment again coming into effective operation. 

(VII) The Royal Netherlands Government 
shall have the option to be exercised before 
the 1st January 1919 to adopt the following 
alternative to the above provisions : 

To increase the amount of the Loan to 
fl. 75,000,000 payable in six monthly instal
ments of fl . 12,500,000 each employed on 
the same conditions as the above except that 

(a) The figure in Clause (II) above at 
which the Loan may be redeemed in sterling 
in the event of the rate of exchange in Amster
dam for cable transfers on London being quoted 
at or above 12 florins 15 cents to the pound 
sterling shall be reduced from 12 florins 10 
cents to 12 florins. 

(b) The Bonds to be issued by the British 
Treasury shall be payable at maturity at the 
option of the holder, irrespective of the rate 
current in Amsterdam for cable sterling trans
fers, either in sterling at the Bank of England 
in London at the rate of 12 florins to the 
pound sterling or in florins at the office of 
Messrs. HOPE . and Company in Amsterdam 
provided that in the event of the holder de
siring to exercise his right to payment in 
florins, notice of his intention be given by 
such holder presenting the Bond at the offices 
of Messrs . HOPE and Company at Amsterdam 
fourteen clear days before the maturity of 
the Bond, and the Bonds shall bear a statement 
of the above privilege upon their face . 

sgd: C. E . TER MEULEN. 
sgd: JOHN. BRADBURY. 

5th December 1918. 

Due Date . 
1919. 

9/13 February 
26th April 

15th May 
31th May 
13th July 
20th July 
3rd August 

Amount-

£ 100,000 
400,000 
600,000 
101,000 

1,000,000 
1,212,000 

831,000 
70,000 

257,000 
243,000 

£ 4,814,000 
(These Bills are all · payable in florins at 

the rate of fl 12 to £ 1 sterling). 

1919. 
20th Septem her 
£ 4,814,000 at 12 = 
Adci. Florin Bill . . 

Florin liability on outstanding 

Fis. 700,000 
,, 57,768,000 

700,000 

Bills . . . . . . . . . . . Fls. 58,468,000 

OVEREENKOMST tiisschen Nederland en 
Franktijk. 

AFSCHRIFT. 

Entre le Gouyernement Royal neerlandais, 
represente par Monsieur TER MEULEN d'une 
part, et le Gouvernement de la Republique 
frani;aise, represente par Monsieur J. AvENOL, 
delegue financier du Gouvernement frani;ais 
d'autre part, la convention suivante est ar
retee: 

Art. 1. Le Gouvernement Royal neerlandais 
s'engage a ouvrir au profit du Gouvernement 
de la Republique frani;aise un credit global 
de trente millions de florins a dater du ler 
janvier 1919 jusqu'au 30 juin de la meme 
annee . 

2. Le Gouvernement Royal neerlandais 
pourra se substituer une institution finan
ciere existante ou a creer, designee dans le 
present contrat sous le nom de ,,institution 
hollandaise." 

Le Gouvernement de la Republique fran
i;aise se substituera avant le 25 decembre 
1918 un Consortium frani;ais agree par le 
Gouvernement Royal neerlandais et designe 
dans le present contrat sous le nom de 
Consortium frani;ais_ 

3. Le produit du oredit ci-dessus sera 
utilise aussi bien pour les paiements a faire 
en Hollande, quelle que soit leur nature, que 
pour ceux a effectuer dans les possessions 
hollandaises. 

4. Le credit sera ouvert a concurrence 
d'un maximum de cinq millions de florins 
par mois, sans obligation pour le Consor
tium frani;ais de realiser cette somme au cours 
d'un mois determine. 

La fraction des cinq millions ci-dessus non 
realisee ou non utilisee, au cours d'un mois 
determine sera reportee au mois suivants, 
dans les limites de la periode envisagee, c'est 
a dire entre le premier janvier et le 30 juin 
1919. 

5. Le credit sera ouvert en compte courant, 
et realise par des tirages du Consortium.frani;ais 
a cinq jours de preavis et par fractions indi
visibles de cent mille florins. 
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Ces tirages seront effectues, soit sur l' Agent 
du Ministere des Finances a Amsterdam, soit 
sur toute autre personne ou etablissement 
indiques par le Gouvernement Royal neer
landais soit sur l'Institution hollandaise visee 
ci-dessus. 

A la fin de chaque mois, le Consortium, 
fran9ais remettra des billets a ordre ou traites 
a l'echeance du Ier avril 1922, a l'ordre du 
Gouvernement Royal neerlandais ou de l'In
stitution hollandaise et d'un montant egal a 
celui des tirages qui auront ete effectues par 
le Consortium fran9ais dans le courant du 
mois considere. 

Ces effets seront dates du dernier jour du 
mois, libelles en florins, et domicilies a la 
Succursale de la Banque de Paris et des Pays 
Bas · a Amsterdam. 

La forme de ces effets de commerce et le 
nombre de signatures dont ils devront etre 
revetus et les conditions dans lesquelles ils 
pourront etre utilises ou negocies feront l 'objet 
d'un accord special, apr es constitution du 
Consortium fran9ais et dans les delais prevus 
a l'article 2 sous reserve des dispositions de 
l'article 9. 

6. Les sommes realisees par le Consortium 
fran9ais porteront au profit du Gouvernement 
Royal neerlandais ou de l'Institution hollan
daise interet, calcule a partir du jour des 
tirages au taux net de 5 % pour 360 jours. 

La- fraction des sommes tirees et non uti 
lisees portera interet au profit du Consortium 
fran9ais au taux 3 % pour 360 jours. 

Ces interets taut ceux courant au profit 
du Gouvernement Royal neerlandais ou de 
!'Institution hollandaise que ceux au profit 
du Consortium fran9ais, seront portes a un 
compte special qui sera balance et regle comp
tant le' 30 juin et 31 decembre de chaque 
annee, l e ler reglement ayant lieu l e 30 juin 
1919. 

7. La totalite des sommes realisees par le 
present credit sera remboursee au plus tard 
le ler avril 1922. 

Le remboursement sera effectue par l'en
tremise de la Succursale de la Banque de 
Paris et des Pays Bas a Amsterdam, soit 
en Jl.orins, soit en or au prix de 1648 florins 
par kilogramme d'or fin, soit en Souverains 
anglais a raison de 1650 florins par kilogramme 
d'or fin, soit encore apres entente avec le 
Gouvernement Royal neerlandais, ou !'Insti
tution hollandaise en transferts telegraphiques 
ou en effets a vue sur Londres ou New-York. 

8. Le Consortium frarn;:ais se reserve la 

faculte de rembourser avant le ler avril 1922 
tout ou partie des sommes qu'il aura reali
sees. Si le remboursement a lieu avant le l er 
avril 1920 il sera effectue au pair. Entre l e 
ler avril 1920 et le ler avril 1921 les rem
boursementsseronteffectues autaux.de fl. 100,50 
pour 100 florins rembourses . A partir de cette 
derniere date jusqu'au l er avril 1922 ils 
seront effectues sur la base de 101 florins rem
bourses. 

Le Consortium fran9ais fera connaitre le 
montant de ses remboursements avec un 
preavis d'un mois. , 

Les interets echus sur les sommes rem
boursees seront regles en meme t~mps que 
le remboursement de ces sommes. 

9. En garantie du credit le Consortium 
fran9ais deposera au fur et a mesure de ses 
tirages entre les mains du Gouvernement Royal 
neerlandais ou de !'Institution hollandaise 
des obligations du Tresor fran9ais libellees 
en florins a 5 % pour un montant superieur 
de 20 % a cel~i du credit realis~. Ces obli
gations seront munies de coupons echeant 
les 30 juin et 31 decembre. Les dites obli
gations ne pourront etre negociees pendant 
la duree du p~esent credit, sauf au cas vise 
par l'article . 10. Elles ne pourront etre utili
sees comme nantissement qu'en Hollande. 

Les coupons en seront detaches semestriel-
1emeµt, et remis a la Succursale de la Banque 
de Paris et des Pays Bas, contre reglement 
des interets dus par le Consortium fran9ais 
tel qu'il est vise a l'article 6. 

En dehors des frais d'envoi, le Consortium 
fran9ais n'aura a supporter aucune commission, 
pour la garde de ces obligations ou leur mani
pulation. 

Le Gouvernement Roya,l neerlanclais ou 
!'Institution hollandaise auront la faculte 
d'utiliser eux-memes a titre de nantissement 
les effets du Consortium frarn;:ais et les obli
gations du Tresor fran9ais, sous la reserve 
que les sommes qu'ils emprunteraient ainsi 
eux-memes ne depassent pas le montant total 
des effets du Consortium fran9ais. 

10. A defaut de remboursement a l'eche
ance des sommes dues en principal et interets, 
le Gouvernement Royal neerlandais, ou !'In
stitution hollandaise aura le droit apres som
mation comportant un delai minimum de 8 
jours de faire proceder a la realisation de 
ce nantissement en totalite ou en fractions 
dans tous pays ou toute place qu'ils choisi
raient ; cette realisation devant avoir lieu soit 
en vente publique, soit a une Bourse par 
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le ministere d' Agents de Change ou a leur 
defaut par l'intermediaire de courtiers asser

. mentes. Les frais de realisation du gage seraient 
a la charge du Consortium frani;ais. 

11. Au cas ou il serait effoctue des rem 
boursements partiels du credit ci-'dessus tels 
qu'ils sont prevus a l' Article 8, le Gouver
nement Royal neerlandais ou !'Institution 
hollandaise restitueront au Consortium fran
i;ais des effets pour un montant equivalent, 
accompagnes d'obligations du Tresor frani;ais 
pour une valeur depassant de 20 % celle des 
billets. 

12. La presente convention sera, appuyee 
de !'accord annexe vise a !'article 5, consi
deree comme formant contrat entre le Gou
vernement Royal neerlandais et le Consortium 
frani;ais designe a Particle 2, aussit6t noti
fication par le Ministre de France a la Haye 
de !'engagement du Consortium frani;ais d'exe
cuter les clauses de la presente convent' on 
et de l'accord annexe vise ci-dessus. 

Cette notificaton qui devra avoir lieu avant 
le 25 decembre 1918 liberera le Gouvernement 
Royal neerlandais vis a vis de la France, 
de la clause de l'accord economique general 
du 25 Novembre 1918 qui subordonne !'exe
cution de ce dernier a la conclusion d'un accord 
financier . 

13. Le Gouvernement Royal neerlandais 
s'engage a considerer favorablement !'emission 
ou la negociation de titres et valeurs fran
i;aises que la Consortium desirerait placer ou 
vendre en Hollande, et dont le produit vien
drait en attenuation des sommes dues par 
la presente convention au Gouvernement 
Royal neerlandais ou a !'Institution hollan
daise qu'il se sera substituee. 

14. Si pour une cause quelconque, les 
Gouvernements Associes n'executaient pas tout 
ou parti de l' Accord economique general en 
date du 25 novembre le Gouvernement Royal 
neerlandais par le meme degage de mettre 
de nouveaux credits a la disposition du Consor
tium frani;ais. 

Le Gouvernement Royal neerlandais serait 
egalement degage de !'execution des clauses 
des deux Gouvernements anglais ou frani;ais 
deciderait de ceiser !'execution de l'accord 
economique general dans l'une des formes 
prevues a !'article 18 de cet accord. 

15. Le present contrat sera regi par la 
loi neerlandaise. Le Consortium frani;ais fait 
election de domicile a la Succursale de Ja 
Banque de Paris et des Pays-Bas a Amster
dam. 

L'election de domicile de !'Institution hol
landaise qui se serait substituee _au Gouver
nement Royal neerlandais clevra Stre notifiee 
au Consortium frani;ais a son domicile elu. 

(Signe') C. E. TER MEULEN. 

( ,, ) J. AVENOL. 

Fait a Londres en quatre exemplaires 
le 6 decembre 1918. 

OVEREENKOMST tusschen Nederl,and 
en Ualie. 

AFSOHRIFr. 

1. Le Gouvernement neerlandais a la 
demande du Gouvemement italien, s'engage 
a arranger, dans le terme· de 30 jours de la 
signature du present Arrangement, la conces
sion d'un emprunt de fl. 18,000,000 a un 
Consortium des principales Banques italiennes, 
preside par la Banca d'It.alia. L'emprunt sera 
payable par tranches de fl. 3,000,000 par mois 
a Amsterdam. 

2. Le montant mensuel de l'emprunt sera 
mis a la disposition du Consortium des Banques 
italiennes, contre livraison de , ,promissory 
notes" emises par le meme Consortium en 
florins hollandais, payables le 31 decembre · 
1921. 

3. Ces ,,promissory notes" seront domi
ciliees pour le payment chez une Banque a 
Amsterdam correspondant de la Banca d'Italia, 
a designer avec l'agrement du Gouvernement 
neerlandais.l 

4. Sur le montant de l'emprunt repre
sente par les ,,promissory notes" il sera paye 
par le Consortium des Banques italiennes un 
interet de 5 pour cent par an, aux echeances 
semestrielles du 30 juin et 31 decembre de 
chaque annee. Le montant des interets ains 
dus sera place a la disposition du Gouver
nement neerlandais a chaque echeance chez 
la Banque ou les ,,promissory notes" seront 
domiciliOOs. 

5. Le consortium des Banques italiennes 
aura la faculte d'anticiper au ler avril 1920, 
ou au ler avril 1921, avec un preavis de trois 
mois, le payment du capital des notes, aug
mente de l'interet a 5 pour cent, jusqu'au 
jour du payment. 

6. Si aux dates prementionnees le Con
sortium des Banques italiennes n'exercera pas 
le droit d'option dont il s'agit, il payera, a 
partir du ler avril 1920, au dessus de l'interet 
de 5 pour cent et aux memes echeances du 
30 juin et du 31 decembre, une somme egale 
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a un demi pour cent par an du capital nominal 
de l'emprunt preleve. 

7. Les ,,promissory notes" du Consortium 
des Banques italiennes ne pourront pas etre 
negociees. Cependant le Gouvernement neer
landais pourra les transferer, au moyen d'en
dossement, a une organisation financiere qu'il 
pourrait desirer etablir. et a laquelle il se 
reserve le droit de transferer le present Arran
gement de l'emprunt, avec toutes les obli
gations et tous les gages q_ui s'y attachent. 

8. Le Consortium des Banques italiennes 
deposera, entre les mains du Gouvemement 
neerlandais, en nantissement de l'emprunt, 
des Bons du Tresor italien emi en florins 
hollandais, payables le 31 decembre 1921, 
pour un capital nominal correspondant au 
montant des sommes prelevees, augmente de 
dix pour cent. 

9. Ces Bons porteront l'interet de 5 pour 
cent par an, payable la 30 juin et le 31 decem
bre de chaque annee. 

10. Contre la remise du montant des in
terets dfis par le Consortium des Banques 
italiennes sur l'emprunt, aux echeances semes
trielles indiquees au No. 4, le Gouvemement 
neerlandais ou !'organisation prevue au No. 
7, tiendra a la disposition du susdit Co'nsor
tium les coupons echus sur les B.ons du Tresor 
prementionnes. 

11. Sur les sommes mises a la disposition 
du Consortium des Banques italiennes a compte 
de l'emprunt et dont le Gouvernement italien 
n'aura encore dispose sera alloue l'interet 
de 3 pour cent par an. 

12. En cas de defaut, de la part des Gou
vernements associes d'accomplir une ou plu
sieurs des conditions de l' Accord general avec 
le Gouvemement neerlandais, en date du 25 
novembre 1918, dont le present Arrangement 
financier fait partie, l'execution des disposi
tions du present Arrangement seront auto
matiquement suspendues et aucun payment 
ne sera fait de la part du Gouvemement 
neerlandais jusqu'a ce que les difficultes qui 
ont cause le defaut d'accomplissement auront 
cesse d'exister. En outre, !'execution des 
dispostions du present Arrangement financier 
s'arretra automatiquement si l'Accord general 
susmentionne deviendra inoperant. 

13. Le present Arrangement est signe a 
· condition que chacune des Banques italiennes 

qui feront partie du Consortium s'engage, 
avant le le.r janvier 1919, a se p9rter fort, 
tant pour elle meme que pour les autres Ban
ques membres du Consortium, envers le Gou-

' 

vemement neerlandais et envers !'organisation 
a laquelle le present Arrangement de l'emprunt 
pourra etre transfere, pour le payment integral, 
aux echeances, du capital et des interets semes
triels de l'emprunt. 

14. Le present arrangement sera regi par 
la loi neerlandaise. 

' Londres le 3 Decembre 1918. 

(Signe) c. R. TER MEULEN. 

( ,, ) STRITGHER. 

( " ) A. CERESA. 

OVEREENKOMST tusschen Ned,erl,and 
ender. War Trade Board van de Ver
eenigde Staten van Amerilca. 

AFSCHRIFT. 

(1) The Royal Netherlands Government 
shall supply Dutch currency or Dutch Colonial 
currency in Holland or her colonial posses
sions (as the case may be) in banks to be 
designated by the United States Government, 
to such amounts a may be required to cover 
payments that may be due on the value of 
the Dutch ships heretofore taken over by the 
United States Government (if such payments 
are to be made in florins) ; the purchase price 
of goods purchased, or to be purchased, in 
Holland or any Dutch Colonies by the United 
States Government, or any of its branches or 
agencies, to meet other requirements, and the 
settlement of Post Office balances, or by or 
for the American Red Cross, the Young Men's 
Christian Association, or other similar orga
nizations, and for use in stabilizing exchange 
between the United States and Holland and 
the Dutch Colonies, at gold parity, provided, 
however, that Dutch and Dutch Colonial cur
rency cannot be called for under this article 
to an amount exc~eding 20,000,000 florins in 
any period of two consecutive months, and 
beyond an aggregate amount equel to 10,000,000 
florins for each month during which this arran
gement shall be in force. 

(2) In return for the florins to be provided 
hereunder, equivalent sums in dollars, at gold 
parity, shall be deposited by or through the 
Secretary of th~ Treasury of the United States 
to th~ order of the Royal Netherlands Govern
ment in such bank or banks in the United 
States as shall be designated by it. 

(3) This financial agreement shall remain 
in force for the same period as the commer
cial agreement above referred to shall remain 
in force between the Royal Netherlands Go-
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vernment and the War Trade Board of the 
United tates. 

(sgnd.) OscAR T. C1w BY, 

Spesial U. S. Commissioner 
of Finance in Eiirope. 

(sgnd.) c. E. TER MEULEN, 

on behalj of the Royal 
Netherlands Government. 

December 5, 1918. 

11 April 1919. WET, tot w1Jz1gmg der Wet 
· op de Inkomstenbelasting 1914. . 169. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n°. 297, 1-9. 
Hand. id. 1918/19, bladz. 1840-1 50, 1855--

1871, 1874-1888, 1893-1909, 1914-1938, 
1942-1948. 

Hand. l• Kamer 1918/19, bladz. 357, 358, 
419, 450. 

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

dat het tot versterking der middelen noodig is 
het tarief der inkomstenbelasting te verhoogen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Jn de Wet op de Inkomstenbelasting 

1914 worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

Artikel 37 wordt gelezen : 
De belasting der natuurlijke personen wordt 

geheven volgens het onderstaande tarief : 

f 800 f 850 f 1.-
850 900 2 
900 950 3.-
050 1000 4.-

1000 1050 5.-
1050 llOO 6.-
llOO of meer, ll50 7.-
1150 doch 1200 8.-
1200 minder 1250 9.-
1250 dan 1300 10.50 
1300 1350 12.-
1350 1400 13.50 
1400 1450 15.-
1450 1500 16.50 
1500 1550 18.-
1550 1600 19.50 

Is de belastbare som f 1600 of meer, doch 
nunder dan ·f 2000, dan is verschuldigd f 21 
benevens f 3 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 1600 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 2000 of meer, doch 
minder dan f 4000, dan is verschuldigd f 33 
benevens f 3.50 voor elk geheel bedrag van-f 100, 
waarmede zij de som van f 2000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 4000 of meer, doch 
minder dan f 7000, dan is verschuldigd f 103 
benevens f 4 voor elk geheel bedrag van £100, 
waarmede zij de som van f 4000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 7000 of meer, doch 
minder dan f 10,000, dan is verschuldigd f 223 

benevens f 1.50 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 7000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som f 10,000 of meer, doch 
minder dan f 15,000, dan is verschuldigd f 358 
benevens f 5 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 10,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 15,000 of meer, doch 
minder dan f 20,000, dan is verschuldigd f 608 
benevens f 6 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 15,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 20,000 of meer, doch 
minder dan f 25,000, dan is verschuldigd f 908 
benevens f 7 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 20,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 25,000 of meer, doch 
minder dan f 30,000, dan is verschuldigd f 1258 
benevens f 8 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 25,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 30,000 of meer, doch 
minder dan f 35,000, dan is verschuldigd f 1658 
benevens f 9 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 30,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 35,000 of meer, doch 
minder dan f 40,000, dan is verschuldigd f 2108 
henevens f 10 voor elk geheel bedrag van i 100, 
waarmede zij de som van f 35,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 40,000 of meer, doch 
minder dan f -45,000, dan is verschuldigd f 2608 
benevens f 11 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 40,000 te ):ioven gaat. 

Is de belastbare som f 45,000 of meer, doch 
minder dan f 50,000, dan is verschuldigd f 3158 
benevens f 12 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 45,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 50,000 of meer, doch 
minder dan f 60,000, dan is ,erschuldigd f 3758 
benevens f 13 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 50,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 60,000 of meer, doch 
minder dan f 70,000, dan is verschuldigd f 5058 
benevens f 14 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 60,000 te boven ga-at. 

Is de belastbare som f 70,000 of meer, dan is 
verschuldigd f 6458 benevens f 15 voor elk ge
heel bedrag van f 100, waarmede zij de som van 
£ 70,000 te boven gaat. 

Het eerste lid van artikel 38 wordt gelezen 
als volgt: 

Het belastbaar inkomen der binnen het Rijk 
wonende personen wordt, alvorens het ~arief 
van art. 37 daarop wordt toegepast, voor ieder 
minderjarig eigen of aangehuwd kind of pleeg
kind, dat niet zelf in deze belasting wordt aan
geslagen, verminderd volgens de onderstaande 
schaal: 
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is het belastbaar inkomen minder dan f 1200, 
dan bedraagt de vermindering f 80, benevens 
acht ten honderd van elk geheel bedrag van 
f 50, waarmede het b€-lastbaar inkomen f 800 
te boven gaat ; 

is het belastbaar inkomen f 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 b~raagt de ver
mindering f 148, benevens vier ten honderd 
van elk geheel bedrag van f 100, waarmede het 
belastbaar inkomen f 1800 te boven gaat ; 

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 belastbaar inkomen f 3600 of meer, 
dan bedraagt de vermindering f 200. 

In artikel 39 wordt in plaats van ,,f 5" ge
lezen : ,,f 8". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Mei 1919. 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Jtinister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg . 19 April 1919.) 

11 April 1919. WET, houdende wijziging van 
de wet op de vermogensbelasting. S. 170. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/1919, n°. 298, 
1-6. . 

Hand. id. bladz. 1840-1850, 1855-1871, 
1874--1888, 1893-1909, 1914--1938, 1948~ 
1952. 

Hand. l • Kamer 1918/1919, bladz. 419, 450. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is ter verstrekking van 
's Lands geldmiddelen de vermogensbelasting 
te verhoogen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 10 der Wet op de Vermogens

belasting wordt gelezen als volgt : 
,,Indien de waarde van het vermogen, over

eenkorustig de vorige artikelen bepaald, minder 
bedraagt dan f 16,000, is geen belasting ver
schuldigd. I de waarde f 16,000 of meer, 
doch minder dan f 30,000, dan is verschuldigd 
f 2 van elke geheele som van f lQO0, waarmede 
zij het bedrag van f 15.000 te hoven gaat. Is 

,:ij f 30,000 of meer, dan iE verschuldigd f 1 
van elke geheele som van f 1000." 

2. Deze wet treeclt in werking met ingang 
van 1 Mei 1919. 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 29 April 1919.) 

11 April 1919. WET, houdende verlenging van 
den termijn, waarvoor de verdedigingsbe
lastingen, krachtens de wetten van 18 Au
gustus 1916 (Staatsblad n°. 411) en 18 
·Augustus 1916 (Staatsblad n°. 412), worden 
geheven en wijziging van het tarief dier 
belastingen. S. 171. 

W1J WILHELMINA, ENZ . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is verdere maatregelen van 
tijdelijken aard te treffen ter gedeeltelijke 
bestrijding der kosten van den oorlogstoe
stand; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Verdedigingsbelasting I en de 

Verdedigingsbelasting II worden geheven ook 
over de vier achtereenvolgende belastingjaren, 
waarva~ het eerste aanvangt 1 Mei 1919, met 
dien verstande dat : 

a. in afwijking van artikel 1, letter a, der 
wet van 18 Augustus 1916 (Staatsblad n°. 411); 
de Verdedigingsbelasting la wordt geheven tot 
een bedrag van 30 ten honderd van de ver• 
mogensbelasting in hoofdsom ; · 

b. in afwijking van artikel 10 dier wet, de 
Verdedigingsbelasting lb wordt geheven volgens 
het onderstaande tarief : 

Indien de waarde van het vermogen niet 
meer bedraagt dan f 50,000 is geen belasting 
verschuldigd. 

Indiendiewaardemeer bedraagt dan f 50,000, 
wordt de verschuldigde belasting, over geheele 
bedragen van f 1000, berekend als is aange
wezen op de volgende tabel. 

Percentage voor het gedeelte van het ver• 
mogen, dat bedraagt : 

f 50,000, 
100,000, ] 
150,000, u 

200,000, "' 
300,000, ~ 
400,000, 

~ 500,000, C) 
~ 750,000, ·a 

,, 1,000,000, ..<:I 
1,250,000, .g 
1,500,000, ""' 

,, 2,000,000, 

100,000, 0,03 pCt. 
150,000, 0.06 ,, 
200,000, 0,1 
300,000, 0,14 ,, 
400,000, 0,18 ,, 
500,000, 0,22 ,, 
750,000, 0,26 ,, 

1,000,000, 0,3 
,, 1,250,000, 0,35 ,, 

1,500,000, 0,4 
,, 2,000,000, 0,45 ,, 

3,000,000, 0,5 
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Voorts wordt voor elke volgende reeks van 
f 1,000,000 of een deel daarvan 0,05 pet. meer 
geheven dan het voor de onmiddellijk daaraan 
voorafgaande reeks van f 1,000,000 verschul
digde percentage. 

De belasting zal niet meer kunnen bedragen 
dan 0,6 ten honderd van het vermogen. 

c. in afwijking van artikel 3 der wet van 
18 Augustus 1916 (Staatsblad n°. 412) de Ver
dedigingsbelasting II wordt geheven volgens 
het onderstaand tarief : 
Belastbare som. Belasting 
f 1200 of meer, doch minder dan f 1250 f 2.-
,, 1250 ,, ,, 1300 2.20 
,, 1300 ,, ,, 1350 ,, 2,40 
,, 1350 ,, ,, 1400 2.60 
,, 1400 ,, ,, 1450 ,, 2.80 

1450 ,, 1500 3.-
,, 1500 ,, ,, 1550 3.30 
,, 1550 ,, ,, 1600 ,, 3.60 

Is de belastbare som f 1600 of meer, doch 
minder dan f 2000, dan is verschuldigd f 4 be
nevens f 0.50 voor elk geheel bedrag van f 100, 
w_aarmede zij de som van f 1600 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 2000 of meer, doch 
minder dan f 4000, dan is verschuldigd f 6 
benevens f 0.75 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 2000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som f 4000 of meer, doch 
minder dan f 7000, dan is verschuldigd f 21 
benevens f 1 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 4000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 7000 of meer, doch 
minder dan f 10,000, dan is verschuldigd f 51 
benevens f 1.25 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 7000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som f 10,000 of meer, doch 
minder dan f 15,000, dan is verschuldigd f 88.50 
benevens f 1.50 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 10,000 te 
boven gaat. 

Is de belastbare som f 15,000 of meer, doch 
minder dan f 20,000, dan is verschuldigd 
f 163.50 benevens f 1. 75 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 15,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 20,000 of meer, doch 
minder dan f 25,000, dan is verschuldigd f 251 
benevens f 2 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 20,000 te boven 
gaat. 

I s de belastbare som f 25,000 of meer, doch 
minder dan f 30,000, dan is verschuldigd f 351 
benevens f 2.25 voor elk geheel bedrag van 

f 100, waarmede zij de som van f 25,000 te 
boven gaat. 

Is de belastbare som f 30,000 of meer, doch 
minder dan f 35,000, dan is verschuldigd 
f 463.50 benevens f 2.50 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 30,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 35,000 of meer, doch 
minder dan f 40,000, dan is verschuldigd f 588.50 
benevens f 3 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 35,000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som f 40,000 of meer, doch 
minder dan f 45,000, dan is verschuldigd 
f 738.50, benevens f 3.50 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 40,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 45,000 of meer, doch 
minder dan f 50,000, dan is ·verschuldigd 
f 913.50, benevens f 4 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 45,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 50,000 of meer, doch 
minder dan f 60,000, dan is verschuldigd 
f 1113.50, benevens f 4.50 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 50,000 te boven gaat. 

Is de belaRtbare som f 60,000 of meer, doch 
minder dan f 70,000, dan is verschuldigd 
f 1563.50, benevens f 5 voor elk geheel bed rag 
van f 100, waarmede zij de som van f 60,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 70,000 of meer, doch 
minder dan f 85,000, dan is verschuldigd 
f 2063.50, benevens f 5.50 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 70,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 85,000 of meer, dan 
is verschuldigd f 2888.50 benevens f 6 voor 
elk geheel bedrag van f 100, waarmede zij de 
som van f 85,000 te boven gaat. 

2. De artikelen 13, 16, 17, 18, 19, 25 en 29 
der wet van 18 Augustus 1916 (Staatsblad 
no. 411) en artikel 15 der wet van 18 Augustus 

1916 (Staai~blad n°. 412) vervallen. 
3. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 Mei 1919. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l lden April 

·1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 29 April 1919.) 
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] 1 April 1919. WET, tot w1Jz1gmg van de 
heffing van opcenten op de vermogensbe
lasting en op de inkomstenbelasting ten 
behoeve van het Leeningfonds 1914. S. 172, 

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

<lat in verband met de verhooging van de ta
rieven der vermogens- en inkomstenbelastingen 
·eene wijziging noodig is van de heffing van , op
-0enten op die belastingen ten behoeve van het 
·Leeningfonds 1914; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 35b·is der Leeningwet 

1914 (Si,aatsblad n°. 612) laatstelijk gewijzigd 
bij artikel 48 der Wet op de Dividend- en Tan
tiemebelasting 1917 (Staatsbl.ad 1918 n°. 4) 
wordt onder I, letter a en letter b, in plaats van 
,,1934", gelezen: ,,1919". 

Achter dat artikel wordt het volgende nieuwe 
artikel opgenomen : 

Art. 35ter. Er worden geheven: 
a. vijf en twintig opcenten op de aanslagen 

in de vermogensbelasting over de belasting
jaren, !oopende van 1 Mei 1919 tot en met 30 
April 1934; 

b. vijf en twintig opcenten op de aanslagen 
in de inkomstenbelasting over de belasting
jaren, loopende van 1 Mei 1919 tot en met 30 
April 1934, op te leggen aan de in artikel 1, 
-0nder a en c, en in artikel 2 der Wet op de In
komstenbelasting 1914 bedoelde belasting
plichtigen. 

Lasten en beveleri, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 11 April 1919. · 

WILHELMINA. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 19 April 1919.) 

11 April 1919. WET, tot wijziging van den 
Achtsten Titel van het Wetboek van Straf
vordering. S. 173. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/1919, n°. 317, 
1-7. 

Hand. id. 1918/1919, bl.adz. 2007-2009. 
Hand. l • Kamer 1918/1919, bladz. 450, 453. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Achtste Titel van het W-etboek van 
Strafvordering wijziging behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 265 van het Wetboek van 

Strafvordering wordt gelezen als volgt : 
,,Aan den beklaagde, die bij het vdnnis bij 

verstek gewezen, is veroordeeld of ter beschik
king van de Regering gesteld, wordt eene 
mededeeling daarvan zoo spoedig mogelijk 

19Hl, 

vanwege het openbaar ministerie beteekend. 
Deze bepaling geldt niet ten aanzien van den 
beklaagde, wien, voor zooveel betreft het 
regtsgeding bij verstek, de dagvaarding om 
ter teregt_zitting te verschijnen in persoon is 
beteekend. 

De mededeeling vermeldt den regter, die het 
vonnis gewezen heeft, de dagteekening van 
het vonnis, de qualificatie met vermelding 
omstreeks welken tijd en waar ·ter plaatse het 
strafbare feit begaan zou zijn, de opgelegde 
straf of den toegepasten maatregel en, voor 
zooveel in het vonnis vermeld, naam en voor
namen, leeftijd, geboorteplaats, beroep en 
woon- of verblijfplaats van den beklaagde. 

De mededeeling wordt in alle gevallen, 
waarin het openbaar ministerie dit bepaalt, 
en overigens zooveel mogelijk aan den persoon 
van den beklaagde beteekend. Het openbaar 
ministerie kan het beteekenen van de mede
deeling mede opdragen aan de marechaussee 
zoomede aan alle ambtenaren van gemeente
politie. De oflicieren en onderofficieren der 
marechaussee, de burgemeesters en de com
missarissen van politie verleenen daartoe 
hunne tusschenkomst. 

Is ten aanzien van den beklaagde art. 14a 
van het Wetboek van Strafrecht toegepast, 
dan vermeldt de mededeeling bovendien alle 
tot het in dat artikel bedoelde bevel betrekke
lijke ·beslissingen en geschiedt de beteekening 
niet anders dan aan hem in persoon." 

2. Artikel 266, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafvordering wordt gelezen als volgt : 

,,Hij, die bij het vonnis bij verstek gewezen 
is veroordeeld of ter beschikking van de Rege
ring gesteld, en die daaraan niet geheel of 
gedeeltelijk heeft voldaan, kan bij exploit aan 
het openbaar ministerie beteekend verzet 
doen, uiterlijk binnen den tijd van veertien 
dagen na dien, waarop eene mededeeling, als 
bedoeld in art. 265, aan hem in persoon is be
teekend, doch in geen geval later dan uiterlijk 
binnen driemaal vier en twintig uren nadat .hij 
ter uitvoering van het bij verstek gewezen 
vonnis is aangehouden of nadat ingevolge dat 
vonnis eerder lijfsdwang op hem is toegepast 
of beslag op zijne goederen gelegd. Is, voor 
zooveel betre~ het regtsgeding bij verstek, 
de dagvaarding om ter teregtzitting te ver
sch\jnen aan den persoon van den beklaagde 
beteekend, dan kan deze niet later verzet doen 
dan uiterlijk binnen veertien dagen na de 
uitspraak van het vonnis bij verstek gewezen." 

Aan artikel 266, tweede lid, van het Wet
boek van Strafvordering wordt de volgende 

11 



1919 · 11-12 APRIL. 162 

.tin toegevoegd :· ,,Deze bepaling geldt niet 
ten aanzien van een verzet, waarvan naar het 
oordeel van het openbaar ministerie vaststaat, 
dat het na het verstrijken van den daarvoor 
gestelden tijd is gedaan, tenzij op verzoek van 
dengene, die in verzet gekomen is, en na zijn 
verhoor, indien hij dit bij dat verzoek heeft 
gevraagd, de president van het kollegie, dat, 
of de kanton-regter, die het vonnis heeft ge
wezen, anders bepaalt." 

3. In artikel 267, eerste lid, van het Wet
boek van Strafvordering wordt, in plaats van 
,,eerstkomende gewone teregtzitting", gelezen : 
,,eerste gewone teregtzitting welke gehouden 
wordt nadat sedert den dag van het verzet 
zeven of, in zaken, waarvan het kanton-geregt 
kennis neemt, vijf dagen zullen ·zijn verstreken". 

Aan artikel 267, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende zinnen 
toegevoegd : ,,De regter kan echter, bij niet
verschijning van den beklaagde, eens of meer
malen uitstel van het onderzoek bevelen ten 
einde dezen, indien hij verhinderd was het 
het onderzoek bij te wonen, daartoe alsnog 
in de gelegenheid te stellen. Verschijnt de 
beklaagde niet op de nadere teregtzitting, dan 
vinden de vervallenverklaring van het verzet 
en tenuitvoerlegging van het vonnis plaats 
overeenkomstig den eersten zin van dit lid." 

In artikel 267, tweede lid, van het Wetboell. 
van Strafvordering wordt tu schen den eersten 
en den tweeden zin de volgende zin ingevoegd : 
,,Indicn een getuige of deskundige, tijdens het 
regtsgeding bij verstek ter teregtzitting ge
hoord, naar het oordeel van den regter op de 
teregtzitting, voor de behandeling van het 
verzet bepaald, niet heeft kunnen verschijuen, 
of, verschenen zijnde, weigert zijne verklaring 
af te leggen, wordt de vroeger afgelegde ver
klaring van dien getuige of deskundige, mits 
ter teregtzitting voorgelezen, als aldaar af
gelegd aangemerkt." 

4. Aan artikel 34 der wet van 18 April 1 74 
(Staatsb/,ad n°. 66), tot vaststelling d er tarieven 
van geregtskosten in strafzaken, waarvan de 
gewone regter kennis neem t, gelijk die laatste
lijk is _gewijzigd bij de wet van 22 November 
1918 (Staatsblad n°. 605), wordt een nieuw 
laatste lid toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Wegens het doen van exploiten aan den 
persoon van een beklaagde, veroordeelde of 
ter beschikking van de Regering gestelde, 
ngevolge eene uitdrukkelijk daartoe strekkend e 
opdracht of inge .. olge artikei 265 van het 
Wetboek van Strafvordering, is, met afwijking 
van het bepaalde onder a van het eerste lid, 

aan de deurwaai·ders verschuldigd voor het 
origineel van ieder gedaan exploit, f l." 

5. Deze wet treedt in werking met ingang van 
den dag na dien harer afkondiging, met dien 
verstande, dat zij niet geldt ten aanzien van 
bij verstek gewezen arresten of vonnissen, 
welke v66r dien , dag zijn beteekend. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 11 April 1919. 

WILHELMINA. 
De Jlinister van J itStitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 15 Mei 1919.) 

11 April 1919. WET, houdcncle verbocl van 
toelating van jeugdige personen tot bij 
woning ,an openbare terechtzittingen in 
strafzaken. . 174. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1918/1919, 364, 1-6. 
Hand. id. 1918/1919, bladz. 2006, 2007. 
Hand. l • Karner 1918/1919, bladz. 418, 450, 

453. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat jeugclige personen tot bijwoning van open
bare terechtzittingen in strafzaken in het alge
meen niet behooren te worden toegelaten; 

Zoo is het, q.at Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Na artikel 149bis van het Wetboek 

van strafvordering wordt een nieuw artikel in
gelascht, luidende als volgt : 

Art. 149/er. Tot bijwoning van eene open
bare teregtzitting worden; tenzij in bijzonaere 
geval!en, ter beoordeeling van den president, 
als toehoorclers niet toegelaten minderjarige 
personen, die den leeftijd van achttien jaren 
nog niet hebben bereikt. 

In geval van twijfel omtrent den leeftijd 
moet ten genoegen van den president aanne
melijk worden gemaakt, clat de persoon, die 
toelating verlangt, den achttienjarigen lE,eftijd 
heeft bereikt". 

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

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Miniater van Juatiit,e, H:fJEi\ISKERK, 

( Uitgeg . 24 April 1919. ) 

12 April 1919. BESLUIT, houdende voorwaar
den voor het toekennen van toelagen voor 
hen die wen chen te worclen opgeleid voor 
de betrekking van snrnumerair cler registra
tie en domeinen. S. 175. 
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Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van den ~finister van Fi
nancien van den 8 April 1919, n°. 110, a fdee
ling Successie en Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. Jaarlijks kan Onze Minister van Fi

nancien aan een door de:ien te bepalen aantal 
jongelieden. die wenschen te worden opgeleid 
voor de betrekking van surnumerair der re
gistratie en domeinen, onder na te noemen 
voorwaarden eene toelage toekennen. 

Het aantal personen, dat voor eene toelage 
in aanmerking kan komen, wordt in de Staats
c01irant bekend gemaakt met vermelding van 
den dag, v66r welken het in het volgend artikel 
vermelde verzoekschrift en de daarbij behoo
rende stukken moeten worden ingezonden. 

2. Voor het verkrijgen van eene toelage 
wendt de adspirant zich bij verzoekschrift tot 
voornoemden Minister, onder overlegging van : 

1. het bewijs, dat ruj het eindexamenl der 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
of het eindexamen der gymnasia met goed ge
volg heeft afgelegd, of een getuigschrift, waar
uit, naar het oordeel van dien l\finister blijkt 
van eene niet geringere algemeene ontwikke
ling; 

2. een bewijs van Nederlanderschap ; 
3. een bewijs van goed zedelijk gedrag, af

gegeven door het bestuur van de gemeente der 
woonplaats ; 

4. eene geneeskundige verklaring, waaruit 
blijkt, dat hij een gezond lichaamsgestel bezit 
en vrij is van gebreken, die de behoorlijke waar
neming van eene betrekking bij het dienstvak 
der registratie en domeinen beletten of be
lemmeren. 

3. Zij, die zich voor het bekomen van eene 
toelage hebben aangemeld, worden onderwor
pen aan een vergelijkend onderzoek door eene 
commissie, die Onze voornoemde Minister, be
noemt en van de noodige voorschriften voor
ziet. 

In bet van dat onderzoek op te maken proces
verbaal worden de personen geplaatst in de 
volgorde, waarnaar zij naar bet oordeel der 
commissie, voor eene to':'lage in aanmerking 
komen. 

4. De toelage bedraagt acbthonderd gulden 
(f 800) 's jaai-s, in maandelijkscbe term.ijnen uit 
te betalen. Zij gaat in op den eersten dag der 
maaud, volgende op die, waarin de toelage is 
toegekend, mits de theoretische opleiding voor 
de betrekkiug van surnumerair der registratie 
en domeinen dan is aangevangen ; is dit niet 

het geval, dan wordt de toelage genoten met in• 
gang van den eersten dag der maand, volgende 
op dien waarin die opleiding is begonnen. 

De toelage eindigt : 
1. met bet einde van de maand, waari,n bet 

examen is afgelegd, dat tot de benoeming van 
surnumerair heeft geleid; 

2. nadat zij vier jaren is genoten, behoudens 
bevoegdheid van Onzen Minister om dezen 
termijn in bijzondere gevallen met ten hoogste 
twee jaren te verlengen. 

De toelage wordt niet genoten gedurende 
den tijd, iu 's Lands militairen dienst doorge-
bracht. ,,. 

5. Voordat eene toelage wordt toegekend, 
moet de adspirant zich ten genoegen van Onzen 
voornoemden Minister verbinden om het be
drag, dat ruj te dier zake zal genieten, terug 
te betalen: 

a. wanneer hij binuen den tijd van zes jaren 
niet een voldoend examen voor surnumerair 
der registratie en domeinen heeft afgelegd ; 

b. wanneer hij, om welke reden ook, alleen 
uitgezonderd het geval van welbewezen ziels
of lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen ont
staan, zijne bestemming om als surnumerair 
der registratie en domeinen in Staatsdienst te 
treden niet mocht kunnen of willen volgen of 
binuen den tijcl van acht jarnn na zijne benoe
ming tot surnumerair den Staatsdienst verlaat. 

6. Onze voornoemde Minister is bevoegd de 
toelage in te trekken als het lichaamsgestel of 
het levensgedrag van den adspirant naar het 
oordeel van dien Minister daartoe aanleiding 
geeft. 

Onze voornoemde Miuister is belast met de 
uitvoeriug van dit besluit, hetwelk iu het 
Staatsbkul zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den April 1919. 
WILHELMINA. 

· De Minister van Financien, DE VRIES . 

(Uitge,g. 2 Mei 1919.) 

12 April 1919. BESLUIT, tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet, van de afdeeling gy~asium van 
het Christelijk Lyceum te Haarlem, van 
de ,, V ereeniging tot stichting en instancl
houding van inrichtingen voor Christelijk 
-voorbereidend hooger- en middelbaar on
derwijs te Haarlem en omstreken", geves
tigd te Haarlem. S. 176. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 

11" 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
26 Februari 1919, n°. 631/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

1 April 1919, n°. 38) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 10 April 1919, n°. 1284, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De afdeeling gymnasium van het Christelijk 

Lyceum te Haarlem, van de ,,Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van inrichtingen 
voor Christelijk voorbereidend hooger- en 
•middelbaar onderwijs te Haarlem en omstre
ken", gevestigd te Haarlem, te rekenen van 
9 September 1918 voor een tijdperk van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd, om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften, aan hare leerlingen, die bet onderwijs 
tot aan bet einde hebben bijgewoond, een ge
tuigschrift van bekwaamheid tot universitaire 
studien af te geven, dat met bet getuigschrift, 
in artikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in bet Staatsblad en de Staats
courant zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden ·aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 12den April 1919. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Weten chappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 2 Mei 1919.) 

14 April 1919 BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
van het reglement voor den dienst der 
Rijkstelegraaf, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 November 1916 (Staatsblad 
n°. 518), gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 31 Mei 1918 (Staatsblad n°. 304) 
en 9 December 1918 (Staatsblad n°. 796). 
s. 177. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Staatsblad n°. 7) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 11 Maart 1919, n°. 3, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Maart 1919, n°. 28) ; 

Gezien bet nader rapport van voo'rnoemden 

Minister van 9 April 1919. n°, 35, Afdeeling. 
Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:: 
Art. 1. De bedragen van 30 cent, genoemd 

in bet eerste, van 20 cent, genoemd in het 
tweede, van 2 cent en 20 cent, genoemd onder 
b van bet zesde, van tien cent en een gulden, 
tweemaal genoemd in het achtste lid van ar
tikel 19, van fr. 0.60, genoemd in het zesde lid, 
sub a van artikel 30, en van dertig cent, ge
noemd in bet derde lid van artikel 42 van het 
reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 29 No
vember 1916 (Staatsblad n°. 518) en gewijzigd 
bij die van 31 Mei 1918 (Staatsblad n°. 304) en 
9 December 1918 (Staatsblad n°. 796), worden 
vastgesteld op respectievelijk 40 cent, 30 cent, 
3 cent, 30 cent, twintig cent, twee gulden, 
fr. 0.80 en veertig cent. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van bet Staatsblad, waarin bet is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aai;i den Ra.ad 
van State. 

's-Gravenhage, den 14den April 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, A. A. H. W. K oNIG. 
(Uitgeg. 29 April 1919.) 

14 April 1919. BESCHIKKING van den Uinister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
betreffende mond- en klauwzeer. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, 

Gelet op de paragrafen 1, 2 en 5 alsmede 
op artikel 107 van het Koninklijk besluit van 
10 Juli 1896 (Staatsblad n°. 104), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk ~esluit van 25 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 260); 

,.Heeft goedgevonden : 
Ingaa.nde 20 April 1919, met betrekking tot 

het mond- en klauwzeer (besmettelijke blaar
uitslag van den mond en de klauwen) bij 
de herkauwende dieren en de varkens in de 
verschillende provincien des Rijks buiten toe
passing te stellen de volgende maatregelen : 

10. verwijdering en afzondering (art. 2, sub 
1°. en art. 34 van het Kon. besluit); 

.2°. onderzoek (art. 2, sub 2°.) ; 
3°. plaats ing der kenteekenen (art. 2, su b 

30_): 
4°. merking (art. 2, sub 40,); 
50_ afsluiting van hoeven enz. en verbod 
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van vervoer nit en naar afgesloten kringen 
(art. 2, sub 6°., en art. 39); 

6~. ontsmetting (art. 2, sub 7°., en art. 
37); 

70, verbod van vervoer ·naar besmette 
plaatsen (art. 2, sub 8°., en art. 38). 

(Gem.stem.) 

15 April 1919. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 83, eerste en tweede 
lid der Radenwet. S. 178. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid van 12 Februari 1919, n°. 399, afdeeling 
Arbeidersverzekering, en van Financien van 
19 Februari 1919, n°. 139, afdeeling Genernle 
Thesaurie ; 

Gezien artikel 83 der Radenwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

25 Maart 1919, n°. 26) ; 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 7 April 1919, n°. 1314, 
afdeeling Arbeidersv~rzekering, en van Finan
ciiin van 11 April 1919, n°. 144, afdeeling Gene
rale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen als volgt : 
Art. 1. De onbezoldigde leden van een Ver

zekeringsraad ontvangen voor iedere door hen 
bijgewoonde vergadering van den Verzekerings
raad een vergoeding voor tijdverzuim van acht 
gulden. 

2. De leden van een Raad van Arbeid en 
van een door een Raad van Arbeid ingestelde 
commissie ontvangen voor iedere door hen bij
gewoonde vergadering van den Raad van Ar
beid, onderscheidenlijk van een vergadering 
van de commissie, waarvan zij lid zijn, een 
vergoeding voor tijdverzuim van : 

a. £ 2.50, voorzooveel het de gebieden van 
de Raden van Arbeid Amsterdam, Rotter
dam en 's Gravenhage betreft ; 

b. f 2, voorzooveel het de gebieden van de 
overige Raden van Arbeid betreft. 

3. Voor de toepassing van de artikelen 1 en 2 
worden verschillende op Mn dag gehouden ver
gaderingen als eene vergadering beschouwd. 

4. Aan de in artikel 24 der Radenwet be
doelde commissarissen kan de Raad van Arbeid 
onder goedkeuring van den Verzekeringsraad 
een bed:rag van ten hoogste 250 gulden per 
jaar toekennen als vergoeding voor tijdverzuim. 

5. De voorzitters, de leden en de secretaris
sen van een Verzekeringsi:aad ontvangen voor 
dienstreizen buiten de woonplaats vergoeding 

van reis- en verblijfkosten naar de tweede 
klasse, de voorzitters van een Raad van Arbeid 
naar de derde klasse A, en de leden en de 
secretarissen van een Raad van Arbeid, zoo
mede de leden van een door den Raad inge• 
stelde commissie en de in artikel 24 der Raden
wet bedoelde commissarissen naar de derde 
klasse B van het tarief, vastgesteld bij het 
Reisbesluit 1916, waarvan de bepalingen op 
deze personen overeenkomstige toepassing 
zullen vinden. 

6. ( 1) Aan den secretaris van een Verze
keringsraad en aan den secretaris van een Raad 
van Arbeid warden door Onzen Minister van 
Arbeid gelden ter goede rekening verstrekt, 
ten einde daaruit te betalen de vergoedingen 
in de artikelen 1 en 2 bedoeld. 

(2) De secretarissen zijn verplicht om de 
drie maanden aan Onzen voornoemden Minister 
de verantwoording van de in het eerste lid 
bedoelde gelden toe te zenden. Zoolang dit 
niet is geschied, wordt de uitbetaling opge
schort van hetgeen den secretarissen inge'volge 
het bepaalde bij het derde lid van artikel 75 
der Radenwet, onderscheidenlijk bij het tweede 
lid van artikel 39 der Radenwet, zou toekomen. 

Onze voornoemde Minister zendt de verant
woording aan de Algemeene Rekenkamer. 

Onze Minister van Arbeid en van Financien 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het StaaJ,sblad zal warden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden· gewnden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. ' 

's-Gravenhage, den 15den April 1919. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 30 April 1919.) 

22 April 1919. BESLUIT, houdende w1Jzigmg 
van de be,,a lingen omtrent het verleenen 
van ' terugb a van accijns voor suiker, 
gebezigd voor de bereiding van eetwaren 
en dranken, die naar het buitenland worden 
uitgevoerd. S. 179. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 28 Maart 1919, n°. 190, Ac
cijnzen; 

Gezien Ons besluit van 15 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 257) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1919, no. 65) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 15 April 1919, n°. 101, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

15 Augustus 1910 (Staatsblad n°. 257) vervalt 
het gedeelte, aanvangende met het woord 
,,mits" en eindigende met het woord ,,sac
charose". 

2. Het eerste lid van artikel 3 van voormeld 
besluit wordt gelezen als volgt : 

,,De teruggaaf van accijns wordt niet ver
leend bij uitvoer van vruchtenwijn, die per 
liter minder dan vijftig gram saccharose of 
in vertsuiker be vat." 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
bw.d zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten · April 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 9 lJiei 1919.) 

22 April 1919. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de gemeente Schiedam als losplaats 
van goederen ingevoerd met spoortreinen. 
s. 180. 

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

Financien van ·den 15 April 1919, n°. 165 (ln
voerrechten); 

Gezien de artikelen 1, 43 en 53 van het Ko
ninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Staats
bw.d n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 18 December 1916 (Staatsblad n°. 559) 
en artikel 2, § 3, der wet van 1 Mei 1863 (Staats-
blad no. 47) ; · 

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Konink
lijk besluit van 15 April 1872 (Staatsblad n°. 47) 
en op het Koninklijk besluit van 13 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 59) ; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De gemeente Schiedam wordt aange

wezen voor de lossing van goederen, ingevoerd 
met spoortreinen op den voet van voormeld ge
wij zigd Koninklijk besluit van 26 Maart 1872, ook 
van vernissen en andere alcoholhoudende vloei
stoffen waarvan de invoerder krachtens arti
kel 2, § 3, der aangehaalde wet van 1 Mei 1863 
bet opnemen der juiste sterkte vordert. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Juni 
1919. 

Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage,. den 22sten April 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister va1, Ji'inancien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 2 Mei 1919.) 

22 April 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
In het K. B. van 6 November 1917 

(S. 615) moet aan het woord ,,groenten" 
de beteekenis worden toegekend, die dat 
woord heeft in de gewone spreektaal, waar
in onder ,,groenten" ook wordt verstaan 
het plantaardig voedsel voor den mensch, 
dat in den vorm van bladstelen in den 
handel wordt gebracht, zooals met rabarber 
het geval is. 

Bekl. is niet veroordeeld wegens door 
hem v66r 16 Nov. 1917 verrichte hande
lingen. 

De verbouw van eenig gewas is niet af
geloopen, nadat het gewas geplant of ge
za,aid is, maar omvat ook de verdere ver
zorging en de geheele teelt van dat gewas 
tot aan het oogsten daarvan (anders concl. 
O. M.). 

(Distributiewet 1916 art. 7.)' 

Voorzitter: i\lr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, A. Fentener 
van Vlissingen, A. P. L. Nelissen en Jhr. E. A. 
E. van Meeuwen. 

P. F. enz., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Alkmaar van 
7 J anuari 1919, waarbij in hooger beroep is 
vernietigd het vonnis van den Kantonrechter 
te Alkmaar van 20 September 1918, bij hetwelk 
de requirant ten aanzien van het hem ten laste 
gelegde van alle rechts,ervolging is ontslagen, 
en hij voorts als schuldig aan : ,,het verbouwen 
van bij Alg. l\faatregel van Bestuur aangewezen 
gewassen, door den Minister van Landbouw, 

ijverheid en Handel verboden, beperkt of 
niet dan voorwaardelijk toegestaan", met toe
passing der artt. 7 en 11 van de Distributiewet 
1916, de K. Ben van 30 September 1916 
(S. 463), 3 Februari 1917 (S. 204) en 6 No
vember 1917 (S. 615) en de artt. 1, 2 en 4 van 
de beschikking van voornoemden Minister van 
16 November 1917, houdende beperking van 
den verbouw van verschillende gewassen, en 
de artt. 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van f 500 en vervangende hechte
nis van 50 dagen (Gepleit door Mr. H.J. Rink 
te 's Gravenhage). 
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Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is overeenkomstig 
de telastelegging bewezen verklaard, dat de 
beklaagde in Juni 1918 te Heiloo als verbouwer 
± 0. 78 H .A. land heeft bebouwd met het gewas 
Rabarber, zonder dat hem door den Burge
meester van Heiloo, in welke gemeente dit zijn 
bedrijf was gevestigd, daarvoor een vergunnings
bewijs van het door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel vastgestelde model was 
uitgereikt. De Rechtbank zag hierin het ver
bouwen van bij Algemeenen Maatregel van Be
stuur aangewezen gewassen, door den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel verboden, 
beperkt of niet dan voorwaardelijk toegestaan 
en veroordeelde den beklaitgde te dier zake. 

Bij pleidooi deed hij hiertegen twee middelen 
van cassatie aanvoeren. 

Het eerste luidt : 
. ,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 7 en 11 van de Distributiewet 1916, de 
Algemeene l\faatregelen van Bestuur van 
30 September 1918 (S. 463), 3 Februari 1917 
{S. 204) en 6 November 1917 (S . 615) en de 
artt. 1, 2 en 4 va.n de beschikking van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
dd. 16 November 1917, n°. 1956b, Afdeeling 
Crisiszaken, bureau Landbouw, houdende be
perking van den verbouw van verschillende 
gewassen, alsmede van de artt. 214 efl 216 Sv. 

Doordat de Arr.-Rechtbank te Alkmaar den 
requirant van cassatie schuldig heeft verklaard 
aan het feit hem bij dagvaarding ten laste 
gelegd en hem deswege heeft veroordeeld, al
hoewel de bedoelde, bij genoemde beschikking 
vastgestelde, teeltregeling niet spreekt van het 
gewas rabarber, zoodat voor den \7 erbouw 
hiervan niet noodig is aanvrage van een ver
gunningsbewijs en verbouw zonder zoodanig 
vergunningsbewijs mitsdien geen strafbaar 
feit oplevert, zoodat requirant had behooren · 
te zijn ontslagen van alle rechtsvervolging." 

De Rechtbank was van oordeel, dat de ra
barber valt onder de ,,andere groenten", waar
van in art . 1 onder G van 's Ministers be
schikking van 16 November 1917 (Stet. 269) 
de verbouw beperkt werd. Ter beantwoor
ding der vraag, wat groente is, kan men ver
schillende wegen inslaan. Men kan in de eerste 
plaats het kenmerk zoeken in het gebruik, dat 
van het gewas pleegt gemaakt te worden en 
vindt dan voor rabarber, dat behalve in de 
apotheek en als grondstof voor de bereiding 
van verschillende jams de stelen als gerecht 

op tafel gebezigd worden en wel niet om 
- gelijk meestal met ,,groente" het geval is -
als hoofdschotel of als toespijs bij vleesch te 
dienen, doch veeleer als nagerecht (compote), 
waarvoor anders meestal ooft wordt gebruikt . 
Het komt mij echter voor, dat dit kenmerk in 
dit geval niet het juiste is, omdat het hier de 
toepassing eener teeltregeling geldt, en het 
daarom niet zoozeer aankomt op het gebruik, 
dat van het gewas wordt gemaakt, dan wel op 
de wijze, waarop het wordt geteeld. Van dit 
stand.punt beziet ook het Woordenboek der 
Ned. Taal, waar het woord ,,groente" behan
deld wordt, in kolom 853 de zaak. Het noemt 
daar ,,groente" : ,,Plantaardig voedsel voor 
den mensch, t.w. voorzooveel het uit den 
moestuin. komt (geen granen dus of ooft)" en 
voegt hieraan verder toe : ,,Oorspronkelijk 
natuurlijk een collectieve benaming voor groe.n 
voedsel, eetbaar groen (zooals bladeren en 
spruiten), maar die gaandeweg van toepassing 
is geworden op cille in de keuken bruil,bare 
planten of plantendeelen, hetzij dan groen of 
niet, zoodat men thans ook versche en gedroogde 
peulvruchten (mits in de peul), koolen van 
federe kleur, (ook roode en witte), allerhande 
wortels en lmollen (peen, rapen, beeten), 
soms zelfs bloemen, (b.v . bloemkool) onder 
groente begrijpt." Onder deze omschrijving 
valt rabarber zeker ; het is een plantaardig 
voedsel, dat in de gewone tuinderijen door 
groentetelers verbouwd pleegt te worden. 
De Minister schijnt zich op hetzelfde standpunt 
gesteld te hebben, waar hij in zijne beschil,king 
zelfs aardappelen onder groenten begrijpt, al 
is het aan den anderen kant niet goed te ver
dedigen, dat hij de onder H. genoemde ge
wassen, peen, koolrapen en knollen, daarbuiten 
schijnt te doen vallen. 

Wanneer dus rabarber in den zin der toege
paste beschikking groente is, kan het eerste 
middel niet tot cassatie leiden. 

Als tweede middel is aangevoerd : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de

zelfde artikelen en Algemeene Maatregelen van 
Bestuur en mede van art. 4 van de Wet A. B., 
doordat de requirant alsvoren werd schuldig 
verklaard en veroordeeld, niettegenstaande ten 
processe is komen vast te staan, dat hij reeds 
in de maand October 1917 de bedoelde rabarber 
heeft geplant, terwijl de bedoelde teeltregeling, 
waarbij als eisch wordt gesteld het vervullen 
van zekere voorwaarden voor den verbouw van 
zekere gewassen in het oogstjaar 1918, eerst 
is uitgevaardigd op 16 November 1917 en ook 
overigens het Kon. Besluit, tengevolge waarvan 
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bedoelde teeltregeling werd uitgevaardigd, is 
gedateerd 6 November 1917, zonder dat aan 
dat Besluit, noch a.an die regeling, terugwer
kende kracht is toegekend, zoodat requirant's 
daad in October 1917 niet strafbaar was gesteld 
en hij mitsdien had behooren te zijn ontslagen 
van alle rechtsvervolging." 

Va,n het toekennen in het bestreden vonnis 
van terugwerkende kracht aan de teeltregeling 
kan geen sprake zijn, daar overeenkomstig de 
telastelegging is bewezen verklaard niet het 
planten van de rabarber in October 1917, doch 
het daarmede bebouwen van het land in Juni 
1918, welke uitdrukking door de Rechtbank 
blijkbaar is gelijkgesteld met verbouwen, het 
in de betrokken wettelijke voorschriften gebezig
de woord, waaronder de Rechtbank begrijpt 
het planten, de geheele verzorging en het 
oogsten. 

De vraag kan echter rijzen, of deze opvatting 
juist is. Ik zou haar ontkennend willen be
antwoorden. Taalkundig moge onder verbou
wen ook de verzorging van het gewas en het 
oogsten daarvan begrepen kunnen worden, de 
meer beperkte beteelrnnis is toch taalkundig 
niet uitgesloten. lets dergelijks geldt van· 
het woord bouwen en <lit wordt in art. 1 der 
Wet van 21 December 1853 (S. 128) in een 
adom genoemd met het planton van houtge
wa.ssen. Waar nu art. 7 der Distributiewet 
1916 de mogelijkheid opent, het verbouwen 
va.n zekere gewassen te verbieden, te beperken 
of niet dan voorwaardelijk toe te staan en eene 
met art . 36 en volgende der zooeven aange
haalde Wet van 1853 overeenkomende voor
ziening voor reeds aanwezige vaste planten 
- zooals rabarJ::>er - in de Distributiewet ont
breekt, komt het mij niet aannemelijk voor, 
dat daarbij de bedoeling heeft voorgezeten, 
dat het verbod zou kunnen worden uitgestrekt 
tot reeds aanwezige gewassen, die dan niet in 
den grond gelaten of althans niet verder ver
zorgd zouden mogen worden. En zulks te 
minder omdat bij de beraadslagingen over art. 7 
hiervan nimmer sprake is geweest, doch in
tegendeel bij het Voorloopig Verslag der Com
missie van Rapporteurs in de Eerste Kamer 
der Staten-Genera.al (biz. 555) twijfel is ge
opperd, of de Minister iets zou kunnen doen 
tegen het verbouwen van tweejarige gewassen 
en er op is aanged,rongen, dat de maatregelen 
ten aanzien van den verbouw van bepaalde 
handelsgewassen zooveel mogelijk tijdig zouden 
worden genomen, ,,aangezien zaaiplannen in 
den regel lang te voren moeten worden opge
maakt en vastgesteld" en de Minister dit bij de 

Memorie van Antwoord (biz. 560) ook heeft 
toegezegd. 

Daar nu inderd'aad de Rechtbank in ha.re 
voorlaatste overweging a.ls vaststaande heeft 
aangenomen, dat de beklaagde reeds in October 
1917, dus v66r de teeltregeling zijn rabarber 
had geplant, komt het mij voor, dat - be
halve voorzooveel betreft de beweerde schen
ding of verkeerde toepassing van art. 4 der 
Wet A. B., het tweede middel van cassatie 
gegrond is, zij het dan ook om eenigszins andere 
redenen, dan hierbij werden ontwikkeld. 

Ik concludeer, da.t het bestreden vonnis za.l 
worden vernietigd en dat het daarbij vernie
tigde in eersten aanleg gewezen vonnis, waarbij 
het te laste gelegde is bewezen verklaard, doch 
de beklaagde te dier zake van alle rechtsver
volging is ontslage~op de door mij ontwikkelde 
- doch in laatstbedoeld vonnis niet opgeno
men - gronden zal worden bevestigd. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
ijpels ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
concl. Adv.-Gen.); 

0., dat bij het be treden vonnis, overeen
komstig de telastelegging bij de inleidende dag
vaarding, wettig en overtuigend is bewezen 
verklaard, dat enz. (zie concl. Adv.-Gen.); 

dat dit feit voorts is gequalificeerd en aan 
den requira.nt te dier zake straf is opgelegd, a.ls 
hierboven reeds is opgegeven ; 

0., ten aanzien van het eerste der tegen deze 
uitspraak gerichte middelen van cassatie : 

dat de Rechtbank in haar vonnis heeft aan
genomen, dat rabarber behoort tot de gewassen, 
waarvan de verbouw in het oogstjaar 1918 
door den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel was verboden in art. 1 G en H van 
zijne voormelde beschikking van 16 November 
1917 (bekend gemaakt in de Ned. Staatscour. 
van die da.gteekening n°. 269) luidende : ,,De 
verbouw van : kool, spinazie, pootuien, snij
boonen, spercieboonen, prei, selderij, pastina
ken en andere groenten, met uitzondering van 
vroege aarda.ppelen, ... wordt in het oogst
jaar 1918 niet toegestaan dan onder de voor
waarden omschreven in de volgende artikelen ; 

dat bij art . 7 der Distributiewet 1916 a.an 
genoemden Minister de bevoegdheid is toege
kend een dergelijk verbod uit te vaardigen, 
doch a.Ileen ten aanzien van het verbouwen 
van gewassen, die · daarvoor bij algemeenen 
maatregel van bestuur zijn aangewezen; 
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dat nu zoodanige aanwtJzmg van gewassen 
heeft plaats gehad bij de K. Ben van 30 Septem
ber 1916 (S. 463), 3 Februari 1917 (S. 204) en 
6 ~ ovember 1917 (S. 615) en daa.rbij het gewas 
rabarber niet bij name is ge~oemd, maar wel 
bij laatstgenoemd IC B. het eerstgenoemde 
K. B. van 30 September 1916 is aangevuld met 
een aantal bij hun naam genoemde gewassen, 
waaronder rabarber niet voorkomt, en met 
alle soorten groenten, voor zoover in dit besluit 
nog niet genoe,nd," zoodat thans moet worden 
onderzooht of rabarber begrepen is onder de 
in dit besluit vermelde ,,alle soorten groenten" ; 

dat bij dit onderzoek dient te worden voor
opgesteld, dat het hier betreft eene teeltregeling 
van gewassen in het belang der voeding van 
mensoh en dier, en dat, bij gebreke eener om
sohrijving van de beteekenis van het woord 
,,groenten" in het K. B. daaraan de beteekenis 
moet word.en toegekend, die dat woord heeft in 
de gewone spreektaal, waarin onder den verza
melnaam ,,groenten" ook wordt verstaan het 
plantaardig voedsel voor den mensoh, dat in 
den vorm van bladstelen in den handel wordt 
gebraoht, zooals met rabarber het geval is, 
van welk laatste trouwens de requirant (blijkens 
het vonnis) de juistheid heeft erkend, door 
toe te geven, dat rabarber wordt verbouwd 
niet om de vruohtjes , maar uitsluitend om 
de stelen; 

dat derhalve de Reohtbank, door in haar 
vonnis gelijke beteekenis toe te kennen aan het 
woord ,,groenten" in de voormelde verbods
bepaling van den Minister van Landbouw, 
Nij,erheid en Handel van 16 November 1917 
en den requirant wegens den daarbij verboden 
verbouw te veroordeelen, de in het rniddel aan
gehaalde wetsbepalingen niet heeft gesohonden 
of verkeerd toegepast, zoodat dit middel is 
ongegrond; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat, al· moge uit het bestreden vonnis we! 

blijken dat de rabarber, voor welks verbouw 
de requirant veroordeeld is, door hem reeds 
was geplant in October 1917, a.lzoo v66r de 
bekendmaking in de Ned. Staatsoourant van 
de besohikking van den Minister van L. N. en 
H. van 16 November 1917, en eveneens v66r 
de uitvaardiging van het K. B. van 6 Novem
ber 1917 (S. 615) de stelling, waarop het 
middel berust, overigens geen feitelijken 
grondslag vindt in het bestreden vonnis ; 

dat tooh reeds uit het hierboven vermelde 
bij het vonnis bewezen verklaarde blijkt, dat 
de veroordeeling van den requirant niet berust 
op door hem in October 1917 verrichte hande-

lingen, maar uitsluitend op het door hem als 
verbouwer in Juni 1918 te Heiloo bebouwen 
van land met het gewas raba.fber, zonder de 
da.artoe vereisohte vergunning, - welk feit 
de Reohtbank heeft gequalifioeerd als hier
boven is opgegeven, en voorts daarop de voor
melde besohikking van den Minister van 16 No
vember 1917 en de artt. 7 en 11 der Distributie
wet 1916 heeft toegepas t ; 

dat hieruit blijkt, dat de requirant niet ver
oordeeld is wegens door hem v66r den 16 No
vember 1917 verriohte handelingen en dat 
dus aan het middel in zoover zijn feitelijke 
grondslag ontbreekt ; 

dat, voor zooveel het middel mede is gerioht 
tegen de beslissing der Reohtbank, voor zoover 
die steunt op hare in het vonnis uitgesproken 
opvatting : ,,dat onder den ,erbouw van 
gewassen moet worden verstaan niet alleen 
het planten daarvan,. maa.r het planten en de 
heele verzorging dier gewassen, het oogsten 
inbegrepeu" - het middel evenmin tot cas
sa.tie kan Leiden ; 

dat immers de verbouw van eenig gewas 
uiet is afgeloopen, uadat het gewas geplaut of 
gezaaid is, maar die verbouw ook omvat de 
verdere verzorgiug en de geheele teelt van dat 
gewas tot aan het oogsten daarvan ; 

dat derhalve de Reohtbank, na het kraohtens 
de Distributiewet 1916 uitgevaardigde verbod 
van verbouw van rabarber in gemelden zin 
te hebben uitgelegd, tereoht op het bewezen
verklaarde de artt. 7 en 11 dezer wet heeft 
toegepast, zoodat het middel ook in bo ven
gemeld ' opzioht is onaannemelijk; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 April 1919. BESLUIT, tot intrekking van 
de Koninklijke be luiten van 20 Februari 
1816, n°. 69, en 3 Januari 1818, n°. 91, en 
tot vaststelling van nieuwe bepalingen 
nopens het bekomen, wijziging, enz. van 
wapens voor provinoien, gemeenten en 
andere publiekreohtelijke lioham.en of in
stellingen. S. 181. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van Onze Ministers van 

Justitie, van Financien en van Binnenland
sche Zaken, van den 1 Apri l 1919, le Afdeeling 
A., no. 500, van 7 April 1919, n°. 97, Afd. 
Kah. en Seer., en van 17 April 1919, n°. 4455, 
afdeeling Binnenlandsoh Bestuur ; 

Den Hoogen Raad van Adel gehoord, ad
vie van den . 25 October 1918, n°. 30 ; 

Gf'llet op het besluit van den Souvereinen 
Vorst van 24 December 1814, n°. 32; 

I 
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Hebben goedgevonden en verstaan : n°. 324 O. W., waarbij aan haar en hare recht-
te bepalen, met intrekking van de Konink- verkrijgenden Yoorwaaedelijk vergunning is ,·er

lijke besluiten van 20 Februari 1816, n°. 69, leend tot oprichting van een dakpannenfa
en van 3 Januari 1818, no. 91 : briek in het perc~el aan de Vinkenkade n°. 15, 

Art. t. Alle provincien, gemeenten en ande- kad. bekend gemeente Lauwerecht ectie B. 
re publiekrechtelijke lichamen of instellingen, nos 1944 en 211 ;' 
welke een wapen wenschen te bekomen, in Den Raad van State, Afdeeling voor de 
het gebruik daarvan te worden bevestigd of Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
het te zien gewijzigd, zullen zich daartoe tot 2 April 1919, n° 70; 
Ons hebben te wenden onder overlegging van Op de voordracht van Onzen Minister van 
eene beschrijving en van eene teekening in Arbeid van 19 April 1919, n° 214 H, Afd. 
kleuren v~n het verlangde wapen en van eene I Arbeid ; 
mteenzettmg der overwegmgen, op grond waar- I 0., dat de appellante aan Burgemeester en 
van dat wapen wordt gewenscht. Wethouders van de gemeente Utrecht vergun-

Eveneens zal in geval van vereenigihg van ning heeft verzocht tot het plaatsen in hare 
gemeenten de nieuwe gemeente zich ter beko- dakpannenfabriek van zes electromotoren te 
ming -.4.n een wa.pen of ter bevestiging van het zamen tot een vermogen van 36 P.K. voor 
wapen der vroegere gemeente, waaraan de het drijven van de in die fabriek gebezigde 
nieuwe haar naa.m ontleent, op voomoemde werktuigen, ter vervanging van de voor het
wijze tot Ons moeten richten. zelfde cloel aanwezige stoommachine en stoom-

2. Alle bovenbedoelde lichamen of instel- ketel; 
lingen, welke een wapen hebben, zijn gehou- dat Burgemeester en Wethonders bij besluit 
den, wanneer zij van zegels of cachetten ge- van 20 Juni 1918 beschikkende op dit verzoek, 
bruik maken, dat te voeren met een rand chrift aan cle appellante en hare rechtverkrijgenden 
vermeldende hun naam of de hoedanigheid van voorwaardelijk vergunning hebben verleend tot 
clen gebruiker. de oprichting van eene door 6 electromotoren 

Gemeenten, welke geen wapen hebben, zege-· met een gezamenlijk vermogen van 36 P.K. 
len met de worden: ,,Gemeente . ... . ... " . te drijven dakpannenfabriek, ter vervanging 

3. Alle kosten zoo van · vervaardiging als der bestaande door eeh toomkracht -werk
anderszins op het uit te reiken wapendiploma tuig gedreven inrichting ; 
vallende, zijn ten la t e van het verzoekende dat de appellante, zich door cle opgelegde 
lichaam. voorwaarde bezwaard achtende, tegen -gemelde 

Onze Ministers van Justitie, van Financien beschikking is in beroep gekomen; 
en van Binnenland~che Zaken zijn belast met 0., dat de appellante vergunning heeft ge
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift vraagd in hare dakpannenfabriek, welker op
zal worden gezonden aan de Algem eene Reken- richting dagteekent van v66r het K oninklijk 
karner en dat in het Staatsblad zal worden besluit van 31 Januari 1824 (Staatsblad n°. 19), 
geplaatst. de beweegkracht te rnog~n wijzigen, do~r de 

's-Gravenhage, den 23sten April 1919. in de fabriek aanwezige werktuigen in plaats 
WILHELl\HNA. van door een stoommachine, te doen drijven 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. door electromotoren; 
De Minister van Fincmcien, DE VRIES. dat Burgemeester en ,vethouders in plaats 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, van op dit verzoek zooals het is gedaan te 

CH. R uys DE BEERENBROUCK. beschikken, aan de appellante voorwaardelijk 
(Uitgeg. 5 Mei 1919.) vergunning hebben verleend tot oprichting van 

24 April 1919. BESLUIT, houdende beslissing 
dat eene beschikking van Burgemeester 
en Wethouders krachtens de Hinderwet 
gegeven, die verder gaat dan het gevraagde, 
niet in stand kan worden gehouden. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de firma J. C. van der Schroeff en Zoon te 
Utrecht tegen het besluit van Burgemee ter 
en Wethouders dier gcmeente van 20 Juin 1918, 

eene dakpannenfabriek ter vervanging van de 
bestaande inrichting ; 

dat deze beschikking gaat buiten de grens 
van het gevraagde, hebbende de appellante 
geene nieuwe vergunning gevraagd, zoodat de 
beschikking niet kan worden in stand gehouden; 

dat, waar de zaak z66 aanligt, bet onder
zoek naar en de beslissing van de vraag of 
de appellante voor de wijziging van de be
weegkracht in hare inrichting vergunning noo
dig heeft, achterwege kunnen bljjven; 
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Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

bet besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Utrecht van 20 Juni 1018, n°. 324 
O. W., waarbij aan de firma J. C. van der 
Schroeff en Zoon en hare rechtverluijgenden 
voorwaardelijk vergunning is, verleend tot het 
.oprichten van, eene door electromotoren te 
drijven dakpannenfabeiek, te vernietigen. 

Onze :'.\linister Yan Arbeid is belast, enz. 
(Beslis .) 

25 April 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
In het bestreden arrest is terecht aange

nomen, dat het Heerlijk Jachtrecht, zooals 
zich dit in Brabant in den loop der tijden 
ontwikkeld had, in het laatste gedeelte der 
18de eeuw het karakter had van een van 
den grondeigendom afgescheiden afzonder
lijk en zelfstandig recht van den Heer 
eener Heerlijkheid, om als zoodanig binnen 
de g,·enzen daarvan te mogen jagen op 
alle terreinen, onverschillig of zij hem 
zelf dan we! anderen in eigendom toe
behoorden, die niet om bizondere redenen 
van den last waren bevrijd. Dit recht 
is afgeschaft bij art. 27 der Staatsrege
ling van 1798. 

Tekst en considerans van de Besluiten 
van 1814 en 1815 pleiten voor de door het 
Hof gehuldigde zienswijze, dat het heerlijk 
recht evenals voor 1798 ook weder is her
steld op gronden, waarvan de heer parti
culier eigendom had. 

Wei volgt uit art. 8 K. B. 8 Fehr. 1815, 
dat het jachtrecht voortaan moet worden 
beschouwd als een ,,gewoon object van 
regten" d. w. z. als een vermogensrecht, 
waarover de gewone rechter hee~ te oor
_deelen, maar niet, dat · het in karakter 
geheel gelijk zou zijn geworden aan de 
in den toen hier te lande gelslenden Code 
Civil bekende zakelijke rechten. (Vgl. H. R. 
13 Nov. 1914, N. J . 1915 biz. 98. Red.). 

Het Hof mocht dus aannemen, dat 
eigendomsoverdracht van grond na 1838 
geen overdracht van jachtrecht medebracht, 
vermits dit recht aldaar een van den 
eigendom afgescheiden recht was gebleven. 

(B. \V. art. 641.) 

Voorzitter : 
Jhr. :'.\Ir. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. M.A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

1. C. J. V. Dincq, weduwe van G. Th, L. F. 
Le Mire, zonder beroep, te Udenhout; 

2. Ch. Th. G. J. M. J. F . Le Mire, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage c. s.; 

3. W. P. J. Coyarts, fabrika~t te Tilburg c. s., 
eischers tot cassatie van een den 3den Juli 
1918 tusschen partijen gewezen arrest van 
het Gerechtshof te 's-HertQgenbosch, N. J. 
1918, biz. 976, Red.) advocaat Mr. J. A. Loeff, 

tcgen: 
Jhr. Mr. E. J. B. J. 1\1. Verheyen, Kantonrech
ter van Waalwijk, te Loon op Zand, verweerder 
in cassatie, advocaat Mr. J. van Kuyk. 

Conclusie van den Advoqaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij inleidende dagvaarding vorderde de 
verweerder in cassatie, dat hij zou verklaard 
worden eigenaar te zijn van, de jacht in de 
voormalige heerlijkheid Loon op Zand en met 
uitsluiting van ieder antler bevoegd tot uit
oefening van het jachtrecht op de tot die 
heerlijkheid behoorende gronden, waartoe mede 
moesten worden gerekend de aan de nu eischers 
behoorende perceelen, die door deze verkregen 
waren door aankoop daarvan van de Prinsen 
van Salm-Salm, van v66r 1794 tot na 1838 
eigenaars dier heerlijkheid. 

De Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch 
meende bij vonnis van 1 Juli 1917, W. 10176, 
(N. J. 1917 biz. 1148. Red.) dezen eisch niet 
te mogem toewijzen, daar wel bewezen was, 
dat de verweerder in het algemeen kan geacht 
worden eigenaar te zijn van bedoeld heerlijk 
recht, maar dat hij dit niet !anger kan uitoefenen 
op de gronden van de eischers, omdat daarop 
door de Souvereine Besluiten van 26 Maart 
1814, (S. 46), 21 September 1814, (S. 101), 
en 8 Februari 1815, (S. 11), het jachtrecht 
niet hersteld zijn zou, strekkende immers dit 
herstel zich wel uit over de gronden van derden, 
echter niet over die, waarop de voormalige 
Heeren reeds als eigenaars mochten jagen. 

Waar nu de eischers van thans na 1838 
eigenaars geworden waren van gronden der 
gezegde heerlijkheid en deze aan hen door 
hunne auteurs zonder eenige beperking met 
betrekking tot het jachtrecht waren verkocht, 
werden zij mitsdien als jachtrechthebbenden 
daarop aangemerkt en aan den verweerder 
zijne vordering ontzegd. 

Het Gerechtshof ter plaatse stemde evenwel 
niet in met de uitspraak der Rechtbank. Bij 
arrest toch van 3 Juli j.l., W. 10303, (N. J. 
1918, blz. 976. Red.) verklaarde het voor rechtl, 
hetgeen bij inleidende dagvaarding gevraagd 
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was en het doet dit oordeel steunen, behalve 
op hi torische gronden, op zijne uitlegging van 
de evengemelde Souvereine Besluiten, daarbij 
joist het tegendeel daarin lezend van hetgeen 
de Rechtbank als interpretatie gaf. 

Gevolg van <lit verschil in zienswijze is 
het onderwerpelijke cassatiemiddel luidende : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 641 B. W. l, 2, 3, 4, 8 en 9 van het 
Souverein Besluit van 8 Februari 1815 (S. 11), 
3 (in verband met den Consideran ) van het 
Souverein Besluit van 21 September 1814, 
(S. 101), door te beslissen, dat bovengenoemde 
besluiten het jachtrecht onder de heerlijkheid 
Loon op Zand hebben hersteld, ook op de 
gronden aan de bezitters der heerJjjkheid in 
privaten eigendom toebehoorende, in dier 
voege, dat eigendomsoverdracht van zoodanige 
gronden na 1838 geen overdracht van het 
jachtrecht medebracht". 

De grief plaatst ons voor de vraag, of de 
eigendommen der eischers , door hunne rechts
voorgangers van de Prinsen van Salm-Salm 
gekocht na 1838, welke gronden reeds van 
v66r 1794 aan die Prinsen toebehoorden, al 
dan niet met een heerJjjk jachtrecht bezwaard 
kunnen zijn, waar bij den verkoop geenerlei 
jachtrecht werd voorbehouden, m. a . w. of 
dit recht destijds nog was een zelfstandig, 
van den eigendom afgescheiden recht, dat bij 
overgang van den grond niet eo ip o daarin 
begrepen wa.s. 

Gelijk ik reeds zeide, beantwoordt de Recht
bank de vraag ontkennend, het Hof haar 
daarentegen bevestigend. In de toelichting 
beoogt nu het middel aan te toonen, dat het 
Hof in zijne uitspraak een onjuist standpunt 
heeft ingenomen en in plaats van het vraagstuk 
te beschouwen als een politiek-pra.ctisch 
probleem, voor de ontwa.rring daarvan heeft 
gekozen de historisch-wetenschappelijke me
thode, die noodzakelijk tot teleurstelling leiden 
moest, omdat zij geen rekening houclt met den 
toe ta.nd tusschen 1798 en 1815, toen het 
jachtrecht was afgeschaft. 

Ik voor mij zou meenen, dat de door het Hof 
gegeven uitlegging de ware is. 

Indien men de vooraanstaande historioi met 
betrekking tot de jaoht raadpleegt, bJjjkt het, 
dat tijdens de heersohappij der Germaansche 
Volkswetten de uitoefening daarvan aan elken 
vrije over het gansche gebied van den stam 
geoorloofd was. Het scrujnt, dat het wild 
werd beschouwd als gemeenschappelijk eigen
dom, waarover n&ar goedvinden mocht worden 
beschikt. 

Met het opkomen en de uitbreiding van het 
privaat bezit kwam hierin evenwel verande
ring. Eigen grond, groot genoeg en geschikt 
als jachtterrein, werd aan het gemeenschappe
Jjjk jachtveld onttrokken en als zoodanig 
voorwerp van zelfstanclige bescherming. 

Daarnaast ontwikkelde zioh echter nog het 
heerJjjk jachtrecht. Kosters (Eenige Mede
deelingen over Oud-Nederlandsch Jachtrecht,' 
biz. 24) omschrijft <lit als : ,,een recht van 
den heer der heerlijkheid, den grondheer 
als zoodanig, dat deze niet bij uitsluiting op de 
gronden, die hij in eigendom had, maar ook op 
die, welke derden binnen zijne machtsspheer 
toebehoorden, uitoefende." Ofschoon ik nu 
niet gaarne zou onderschrijven, wat de Blecourt 
daaromtrent le.ert (Ambacht en Gemeente, 
blz. 197), die de oorsprong van dit recht in 
usurpatie of misbruik van den heer zoekt, 
<loch Jiever aanneem, dat men den heer door 
afstand van het jachtrecht ten zijnen behoeve 
gunstig trachtte te stemmen, geloof ik toch, 
dat beide opvattingen tot deze gevolgtrekking 
mogen leiden, dat het jachtrecht niet was een 
absoluut hoogheidsreoht, een regale, <loch 
slechts een oneigenJjjk heerlijk recht, uit 
welwillendheid geboren en gretig aanvaarcl 

• (Vgl. Smit, Het Brabantsche Jachtrecht, 
blz. 126), die constateert, dat het recht van vrije 
warancle een zuiver burgerJjjk vermogensrecht 
van oorsprong uitmaakt. 

Wat was nu het karakter van dit recht? 
Tusschen partijen bestaat daarom:trent geen 
verschil van meening. De derde overweging 
in rechten immers zegt : ,,dat onder het oude 
Brabantsche recht (hetwelk ook voor Loon op 
Zand gold, daar toch die gemeente deel uit
maakte van het voormalig Hertogdom Brabant) 
het heerJjjk jachtrecht geen dee! of gevolg 
van den eigendom was, maa;r dat het, afgeschei
den van den grondeigendom, een afzonclerJjjk 
en zelfstandig recht was, dat de Heer als zoo
danig had · over zijne geheele HeerJjjkheid 
en dus zoowel op eigen gronden als op de 
gronden van derden," zoodat wij <lit karakter als 
vaststaand hebben te aanvaarden en daaraan 
deze conclusie mogen vastknoopen, dat eigen
dom en heerJjjk jachtrecht in Mn hand ver
eenigd niet leidde tot vernietiging van laatst
genoemd recht. 

Ge).ijk in ·ane maatschappeJjjke verhoudingen, 
greep de Bataafsche Omwenteling zeer diep 
n het heerlijk jachtrecht in, zoo diep zelfs, 
da.t het met de zuiver feodale rechten geheel 
werd uitgesneden. Ik noem als algemeene 
regeling slechts die van art. 27 der Staats-

, 
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regeling van 1798, decreteerend : ,,Alie burgers 
hebben, ten alien tijde, het regt , om met uit
sluiting van anderen, op hunnen eigen of 
gebruikten grond te jagen, te vogelen en te 
visschen." 

Evenwel ook deze ,,Vrijheid'' was niet van 
langen duur, voornamelijk door de onder het 
Keizerrijk geboren reactie, hier te lande krach
tig voortgezet onder bet bewind van den Sou
vereinen Vorst. Acbtereenvolgens verschenen 
een viertal Besluiteh, respectievelijk van 
26 Maart 1814 ,(S. 46), . 25 Augustus 1814, 
(Ned. -Stsc. 1814, n°. 220), 21 September 1814, 
(S. 101) , en 8 Februari 1815, (8- 11) welke 
het recht van jacbt en visscherij in vollen 
omvang regelden, het eerste !outer bij w:ijze van 
provisie, het laatste echter definitief. 

Het zal nu zaak zijn, ter oplossing van het 
voorliggend probleem, ons in t e denken in den 
toestand van den wetgever van 1814/15, 
zoodat we ter ontwarring zijner voorschriften 
met onze gedachten ongeveer eene eeuw hebben 
terug te gaan. Daarbij mogen we ongetwijfeld 
de door den geeerden pleiter voor eiscber 
aanbevolen politiek-praktiscbe methode van 
onderzoek niet afwijzen, daar uist een vraag
stuk als dat der heerlijke rechten bij uitstek 
geschikt is om sluimerende politieke barts
tochten tot nieuw leven te roepen en dus in 
zooverre gezocbt moest worden naar een 
uitweg, die rekening hield met de nieuwe 
gedacbte, die zich baangebroken had, zonder 
claarom nog onbillijk te. willen zijn. 

Allereerst ontmoeten we dan daarbij het 
Souverein Besluit van 26 Maart 1814 (S. 46), 
houdende : ,,provisionele bepalingen wegens 
de toekomstige uitoefening der voormalige 
Heerlijke Regten." 

' Het was een antwoord op verschillende 
requesten ,,gepresenteerd door eigenaren van 
voormalige Heerlijkheden, Ridder- Hofsteden 
en Havezaten, alle strekkende om te worden 
hersteld in de regten en voor,deelen die daaraan 
oudtijds zijn geaccrocbeerd geweest." Hier 
sprak dus luide de intredende reactie, die 
alle door de revolutie geleden nadeelen onge
daan gemaakt w:ilde zien. 

Hoe wist nu de Regeering deze klip te ont
zeilen, zonder eenerzijds te veel te geven en 
anderzijds ontstemming te wekken ? Natuur
lijk gebood een practische politiek de zuiver 
feodale rechten niet te berstellen in den ouden 
omvang, daar dit 1;:ortweg belacbelijk zou zijn 
geweest en op verzet zou zijn gestuit, waar 
de phrygische muts nog pas betrekke]jjk kort 
geleden was opgeborgen. Dit werd dan ook 

in de artt. 1 en 2 voorkomen, door de belangrijke 
ambten, vroegere regalia, onder de boede van 
den Souverein te plaatsen en de minder be
teekenende aan de beeren of eigenaren te 
laten, zoolang hunne bemoeiingen geen reden 
tot klagen gaven. 

Met de oneigenlijke beerlijke rechten ging 
het evenwel anders. Reeds de considerans 
zegt, dat men in dit opzicbt de benadeelde 
eigenaren wilde tegemoetkomen. Deze tege
moetkoming nu vinden we uitgewerkt in art. 3, 
waarbij toegestaan wordt, dat de regten van 
jagt, vis cherij, vogelarij, nakoop, pondgeld, 
veeren en soortgelijken door de eigenaren der 
heerlijkheden worden behouden. 

Daarnaast valt het oog op het Souve•rein 
Besluit van 21 September 1814, (S. 101), 
waarschijnlijk ontstaan ter voldoening aan den 
wensch tot dacle]jjke uitoefening van bet jacht
recbt. 

Vooral vestig ik de aandacbt op den consi
derans daarvan, die leert, dat het voor de 
eigenaars van het ,,regt van de jagt " van 
belang is wederorn in het bezit daarvan te 
worden gesteld, waarna in art. 1 daartoe 
wordt overgegaan in dier voege, dat dit recbt 
door de eigenaars der heerlijkheden, wa-araan 
hetzelve tevoren verbonden was , wederoni kon 
worden uitgeoefend, mits niet op gronden van 
particulieren. 

En einde]jjk nog zij bet Besluit van 8 Fe
bruari 1815 (S. 11,) vermeld, houdende : 
,,definitieve bepaling omtrent de uitoefening 
van het regt van de jagt, door de eigenaars 
van beerlijkheden" . Van de beperking tot 
eigen grond, zooals het vroeger aangegeven 
Souverein Besluit dit deed, is in dit Besluit 
niets terug te vinden. Integendeel, het staat 
,,aan de eigenaars van Heerlijke regten, ridder
hofsteden en havezaten , welke bevorens het 
recht van de jagt binnen zeker district, ook op 
gronden aan particulieren toebehoorende, 
wettig hebben gehad, en daarvan tot in den 
jare 1794 of later in de wettige '[JOSsessie zijn ge
weest en aan alle andere zoodanig0 voormalige 
bezitters, welke dit regt afzonderlijk tituli 
oneroso mogten hebben verkregen, datzelfde 
regt wedero,n toe. 

Welke conclusie mag wel uit deze besluiten 
met vrijmoedigheid worden getrokken ? Ik 
onderstreepte reeds enkele woorden daaruit 
als : ,,behouden", ,,wederom" , ,,wettig hebben 
gehad", ,, wettige possessie" en ,,dat zelfde 
regt wederom", omdat ik meen, dat zij geen 
andere gev9lgtrekking toelaten dan deze, dat 
de bezitters van heerlijke jachtrechten zouden 
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worden hersteld in den toestand van v66r 1794, 
en ik word hierin versterkt door de lezing 
van het tot mijne verwondering onaangeroerd 
gelaten Souverein Beslui t van 25 Augustus 
1814, (Ned. Stsc. 1814, n°. 220) betrekkelijk 
de visscherij, dat nog veel duidelijker is en 
dat zonder omwegen spreekt van een herstel 
in het bezit der ,,geturbeerden". 

De noodzakelijke consequentie hiervan is, 
dat, indien het heerlijk jachtrecht v66r 1794 
als zelfstandig recht kon worden overgedragen 
en niet door confusie t,e niet ging, dit stelsel 
ook blijft gelden onder vigueur der aangehaalde 
Besluiten, zoodat de ei chers van thans, of 
lie~er hunne auteurs , den eigendom hunner 
gronden verkregen hebbende zonder meer, 
daardoor nog niet eo ipso geacht kunnen worden 
bezitters te zijn van het jachtrecht, wijl dit 
als afzonderlijk object eene uitdrukkelijke 
beschikking daaromtrent zou hebben gevor
derd. 

Dit systeem chijnt mij volkomen vereenig
baar met de sfeer, waarin de wetgever van 1814/ 
15 ademde en waaraan hij zich niet vennocht 
te onttrekken. Immers eenerzijds hield hij 
rekening met den tijdgeest, die feodale rechten 
verouderd achtte en ze naar de middeleeuwen 
verwees, maar anderzijds respecteerde hij het 
privaat bezit, dat men niet wenschte aan te 
randen. 

Politiek-praktisch lijkt mij mitsdien 's Hofs 
opvatting, en mede historisch juist, waarom ik 
concludeer tot verwerping der daartegen ge
richte voorziening met veroordeeling van de 
eischers in de ko ten van het beroep in cas atie. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden arrest en het 
daarin voor wat de feiten betreft overgenomene 
uit de tusschen partijen gewezen vonnis der 
Arr.-Rechtbank t e 's-Hertogenbosch van, 1 Juli 
1917 blijkt; 

dat de thans verweerder in ca-ssatie bij 
inleidende dagvaarding heeft gesteld, dat hij 
eigenaar i van het heerlijk jachtrecht in de 
voormalige heerlijkheid, thans gemeente Loon 
op Zand; 

dat G. Le Mire, de gedurende den loop der 
procedure overleden auteur der eischers tot 
cassatie sub I en II, eigenaar is van ettelijke 
nader omschreven gronden, waarvan hij de 
jacht over 1912--1914 heeft verpacht aan 
W. Goya.rts, die deze echter ook huurde ten 
behoeve van H. Hooydonk en M. Arnold ; 

dat deze drie personen in die jaren al die 
gronden hebben bejaagd zonder eenig recht, 

waardoor zij hem schade hebben berokkend, 
op grond waarvan hij onder meer heeft ge
vorderd, dat de Rechtbank bij vonnis zal 
verklaren voor recht, dat hij, eischer, eigenaar 
is van het heerlijk jachtrecht van de voonnelde 
heerbjkheid Loon op Zand en het uitsluitend 
recht van de jacht heeft op de binnen die 
heerlijkheid in de dagvaarding aangewezen 
perceelen, alles met veroordeeling tot schade
vergoeding ; 

dat, nadat die eisch was bestreden, de Recht
bank te 's-Hertogenbosch bij bovenvermeld 
vonnis dien heeft ontzegd, omdat wel bewezen 
zou zijn, dat partij Verheyen ook thans nog 
heeft het heerlijk jachtrecht in de tegenwoordige 
gemeente Loon op Zand, doch dat hij dat 
recht niet heeft op de in de dagvaarding 
vermelde gronden, omdat die tusschen 1798 
en 1814--1 15 het eigendom waren van de 
toenmalige heeren van Loon op Zand en bij de 
bekende Besluiten van 1814-1815 het jacht
recht dier heeren wel hers~ld is op gronden 
van derden, maar niet op hun oigen gronden, 
omdat zij daarop reeds als eigenaars mochten 
jagen en een dergelijk jachtrecht op eigen 
grond dadelijk voor vermenging met hun eigen
domsrecht te niet zou zijn gegaan ; 

0 ., dat toen partij Verheyen van deze uit
spraak in hooger beroep was gegaan, het Ge
rechtshof bij het bestreden arrest het vonnis 
der Rechtbank heeft vernietigd en den eisch 
in dier voege heeft toegewezen, dat voor 
recht is verklaard, dat partij Verheyen is eige
naar van het heerlijk jachtrecht van d e heer
lijkheid Loon op Zand en het uitsluitend recht 
van d e jacht beeft op de binnen dieheerlijkheid 
gelegen aan Le Mire, thans aan diens erven, in 
eigendom toebehoorende en in de dagvaar
ding vermelde perceelen, terwijl voorts de 
partijen Goyarts, · van Hooydonk en Arnold 
veroordeeld zijn hoofdelijk en voor het geheel, 
des dat de een betalende de anderen zijn be
vrijd, om aan partij Verheyen te vergoeden de 
door hun onrechtmatig jagen te vergoeden 
schade, voorzooverre dit jagen heeft plaats 
gehad op de zoogenaamde Duinen en partij 
Goyarts bovendien tot schadevergoeding, voor 
zoove1Te het jagen heeft plaats gegrepen op 
de andere in de dagvaarding vermelde perceelen, 
beide schadevergoedingen op te maken bij 
staat en te vereffenen volgens de wet, alles 
met veroordeebng van de geintimeerden in de 
proceskosten in beide instantien ; 

0., dat tegen deze beslissing is aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie: zie Cone!. 
Adv.-Gen.; 
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0., hieromtrent: 
dat in het bestreden arrest - gelijk ook 

door de eischers tot cassatie niet wordt betwist 
- terecht is aangenomen, dat het Heerlijk 
J achtrecht, zooals zich dit in Brabant in den 
loop der tijden ontwikkeld had, in het laatst e 
gedeelte der XVIIIde eeuw het karakter had 
van · een van den grondeigendom afgescheiden 
afzonderlijk en zelfstandig recbt van den Heer 
eener Heerlijkheid, om als zoodanig binnen 
de grenzen daarvan te mogen jagen op a llc
terreinen, onver cbillig of zij hem zelf dan we! 
aan anderen in eigendom toebehoorden, die' 
niet om bizondere redenen van den last waren 
bevrijd; 

dat <lit recht, afgeschaft bij art. 27 der taats
regeling van 1798, in de in het be_gin van 1814 
bier te lande ge ldende Fransche wetgevin ::; 
niet bekend was, zoodat toen ten tijde de toe
stand deze was, dat t e Loon op Zand de eige
naar van een terrein doarop het recht van jagen 
had; 

dat het nu de vraag is in hoeverre door de 
Besluiten van den Souvereinen Vor t van 2G 
Maart l 14 (S. 46), l September 1814 (S. 101 ) 
en 8 Februari 1815 (S. 11) hierin wijziging i~ 
gebracht , welke vraag door het Gerechtshof 
in <lien zin is beantwoord, dat hetzelfde heerlijk 
jachtrecht, hetwelk de heeren in Hunne 
H eerlijkheden vroeger hadden gehad, weder 
aan hen werd teruggegeven, zoodat <lit in zijn 
ouden aard en oud karakter werd bersteld, 
behoudens dat het niet meer leenroerig war; 
en het mitsdien weder r ustte op het gebied der 
geheele Heerlijkheid, zoowel op de gronden van 
anderen a ls op de eigen gronden der Heeren 
en zonder zich met bun eigendomsrecht op hm! 
gronden te vermengen ; 

0., dat tegen deze beslissing bij de toelich 
ting van bet middel is aangevoerd, dat daarin 
uit het oog is ve rloren, dat bij de mt1egginc; 
der voormelde b~sluiten eene enge interpretati,, 
is te volgen, wijl de toenmalige regeering er 
slechts noode toe overging om de voormalige 
heerlijke rechten weder te herstellen en dit dan 
ook alleen geschied is, wanneer zulks bepaald 
noodig was en door dit herstel niet in striicl, 
werd gekomen met de toen ten tijde als jnist 
erkende rechtsbeginselen, blijkende de juist 
heid dezer opvatting dnidelijk uit den conside 
rans va n bet Souverein Besluit van 26 Maa1t 
1814 (S. 46) ; 

0. daaromtrent : 
dat die juistheid echter geenszins blijkt, 

wij l in <lien considerans bloo~ wordt gezegd, 
dat een vollediq berstel in de rechten en voordee-

Jen, die de eigenaren van voormalige Heerlijk" 
heden, Ridderhofsteden en Havezaten hadden 
gehad niet zoude zijn overeen te brengen ,,met 
de tegenwoordige omstandighedem van het 
vaderland en met die algemeene gronden van 
regeering, aan welker ina<:htneming derzelfs 
toekomst ige rust en voorspoed ten nauwste 
verbonden was" ; 

dat dan ook zulk een volledig herstel niet heeft 
plaats gegrepen ofschoon men, getuige art. 2 
van dit Besluit, zelfs waar het betrof zooge
naamde regalia met het herstel ver is gegaan, 
doch dat dit inzonderheid blijkens art . 3, met de 
rechten van jacht, visscberij, vogelarij, nakoop, 
pondgeld en soortgelijke, die ook reeds v66r de 
r evolutie meer een vermogensrechtelijk clan 
een publiekrechtelijk karakter droegen, het 
geval is geweest, waar toch bepaald werd, 
dat die rechten door de eigenaren der heerlijk
heden worden behouden, zij het dan ook ,,onder 
specia le onderwerping van alle dezelve regten 
aan zoodanige m odificatien en reglementaire 
bepalingen als wij vermeenen zullen omtrent 
eenig daarvan of omtrent alles, te moet en 
vaststellen, te welken aanzien Wij ons a lle 
mogelijke ruimte ,,voorbehouden"; 

dat nu de woorden ,,worden behouden", 
gelijk de in art. 2 gebezigde ,, blijven hun voor
taan overgelaten", veeleer wijzen op de bedoe
ling om volledig te herstellen, behoudens 
restricties, die noodzakelijk zijn, dan op een 
geeste richting a Is volgens de eisohers in 
cassatie bij de regeering zoude he bben bestaan ; 

dat voorts is aangevoerd, dat aan het zooeven 
vermeld Souverein Besluit geen groote betee
kenis is te hechten, wij l het, gelijk in den 
considerans van h"t Besluit van 21 September 
1814 (S. 101) is gezegd ,,om daartoe Ons 
moveerende redenen buiten. werking is ge
bleven", maar· dat ht.t toch als een uiting van 
het streven .van den Sonvereinen Vorst om te 
herstellen waar dit mogelijk was alleszins 
beteekenis heeft, te meer, omdat ook de vol
gende Besluiten van een zelfde streven blijk 
geven; 

dat toch art. 1 van het zooeven vermeld 
Besluit van 21 September 1814, waarin wordt 
bepaald, dat het recht van de jacht, bij art. 3 
van bet Besluit van 26 Maart 1814 vermeld, 
,,van nu af aan wee.erom zal kunnen worden 
uitgeoefend door de eigenaars der Heerlijk
h.eden waaraai;i hetzelve te voren verbonden 
was", blijkens het woord ,,wederom" wijst op 
een herstel van hetgeen eertijds bad bestaan ; 

dat nu voorzeker i dit Besluit een tweetal 
restrictien worden gemaakt van niet geringe 
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beteekenis, daar eenerzijd de eigenaars der 
Heerlijkheden zich hebben t e onderwerpen 
,,aan alle de bepalingen op het stuk der jagt 
reeds gemaakt of nog te maken" en a,nderzijds 
de uitoefening van het jacbtrecht, zoola.ng 

men, dat eigendomsoverdracht van grand na 
1838 geen overdraoht van jachtrecht mede
bracht, vermits dit recht a ldaar een van den 
eigendom afgescheiden recht was gebleven; 

dat het middel mitsdien niet tot cassatie 
daaromtrent niet anders was bepa.ald, beperkt kon leiden ; 
bleef ,,tot die gronden, welke niet aan particu- Verwerpt het beroep. (N. J.) 
lieren in eigendom toebehoorden", zonder dat 
onderscheid gemaakt werd wie die particu - 26 April 1919. WET, houdende goedkeuring 
lieren waren, zoodat daaronder ook de gronden I van het op 29 Augustus 1918 tusschen 
aan de Heeren zelve in eigendom t oebehoorendt. Nederland en Duitschland gesloten verdrag 
waren begrepen, doch dat deze laatste re trictie I betreffende de ophooging van den Ouden 
is vervallen bij het Besluit van 8 Februari Rijnmond bij Lobith. S. 182. 
1815, waarbij ,,aan de eigenaars van Heerlijke I Wu WILHEL1\11NA, ENZ .... doen te weten : 
regten, Ridderbofsteden en Havezaten, welke Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
bevorens het regt van de jagt binnen zeker I dat het op 29 Augustus 1918 tusschen Keder
district, ook op gronden aan particulieren toe- land en Dwitschland gesloten verdrag betref
behoorende, wettig hebben gehad'', datzelide fende de ophooging van den Ouden Rijnmond 
recht weder wordt toegestaan ; bij Lobith geldelijke verplichtingen aan het Rijk 

dat dit a lles pleit voor de door het Hof oplegt ; 
gehulaigde zienswijze, dat het heerlijk recht Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
evenals voor 1798 ook weder is hersteld op Grondwet; 
gronden waarvan de heer particulier eigen- Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
dom had; 

dat nu wel is betoogd, dat herstel van het Eenig artikel. 

recht ook op eigen grond .aiet noodig was, daar H et in af ·chrift hiernevens gevoegde verdrag 
immers de heer reeds als eigenaar op zijn betreffende de ophooging van den Ouden Rijn
e1gendommen mocht jagen, doch het duidelijk mond bij Lobith, op 29 Augustus 1918 te B erlijn 
is, dat een recht om te jagen, op aLe in de tusschen Nederland en Duitschland gesloten, 
voormalige heerlijkheid gelegen gronden, ook wordt goedgekeurd. 
van beteekenis is voor hem, <lit tevens eigenaar Lasten en bevelen, enz. 
is van enkele daarin gelegen terreinen, daar het 
'bestaan van dit recht hem onder andere 
ontheft van den plicht om bij betwisting van 
zijn jachtrecht het eigendomsrecht dier ter
reinen te bewijzen ; 

dat voorts nog met een beroep op art. 8 van 
het Besluit van 8 Februari 1815 is betoogd, dat 
het H eerlijk Jachtrecht het karakter zou hebben 
verkregtin van een zakelijk recbt en dus op 
eigen grond niet kan bestaan, daar in het 
algemeen zakelijke rechten op eigen grond 
onbestaanbaar zijn, doch da.t uit het zooeven 
aangehaald artikel wel volgt, dat het jachtrecht 
voortaan moet beschouwd worden als een 
,,gewoon object van regten", dat wil zeggen : 
als een vermogensrecht waarover de gewone 
R echter heeft te oordeelen, maar niet, dat het 
in karakter geheel gelijk zou zijn geworden 
aan de in den teen hier te lande geldcnden 
Code Civil bekende zakelijke rechten ; 

dat derhalve, waar het Hof terecht heeft 
aangenomen, dat het jachtrecht in 1914 ook 
op de gronden, die de toenmalige Heer der 
Heerlijkheid in Loon op Zand in eigendom 
had, is her teld, dit College ook mocht aanne-

Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten April 
1919. 

WILHELMINA. 
De Minister van Bititenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG, 

(Uitgeg. 17 llfei 1919. ) 

VERDRAG tusschen het Koninkrijk der . 
Nederlanden en het Diiitsche Rijk belref
fende de ophooging van den Oitden Rijn
mond bij Lobith. 

Hare J\fajesteit de Koningin der Nederlanden 
eenerzijds en Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, 
Koning van Pruisen, namens het Duitsche Rijk, 
dat ten deze het Koninkrijk Pruisen ingevolge 
deszelfs opdracht vertegenwoordigt, anderzijds, 
ge leid door den wensch om de afstrooming van 
den Rijn te verbeteren, zijn overeengekomen 
de in het Grenstractaat van 7 October 1816 
voorkomende bepalingen over den Ouden Rijn
mond bij Lobith te wijzigen, en hebben te dien 
einde tot gevolmachtigden benoemd : 

Hare J\fajesteit de Koningin der Nederlanden : 
den Heer W. A. F. Baron Gevers, H oogst 
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Derzelver Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister te Berlijn, 

en 
Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 

van Pruisen : 
den Heer Paul von Hintze, Hoogst Deszelfs 

Staatssecretaris van het Ministerie van Bui
t enlandsche Zaken, 

die na wederkeerige overlegging hunner in 
goeden en behoorlijken vorm bevonden vol
machten, omt rent de navolgende bepalingen 
z ijn overeengekomen : 

Par. 1. De Nederlandsche R egeering ver
krijgt het recht den Ouden Rijnmond bij Lobith 
hoogwatervrij af t e sluiten. 

Par. 2. Alie voor eene geheele of gedeelte
lijke afsluiting van den Ouden Rijnmond op 
Nederlandsch grondgebied noodige werken 
zullen door de Nederlandsche R egeering uit 
s luitend volgens haar eigen inzicht en uitsluitend 
voor hare rekening worden uitgevoerd. 

Par. 3. De Nederlandsche R egeering is ver
plicht, binnen 2 jaren na de bekrachtiging van 
<lit verdrag, den Ouden Rijnmond zoodanig op 
te hoogen dat het Rijnwater niet door den Ou
den Rijn kan afvloeien bij waterstanden lager · 
<lan 15 M. boven Amsterdamsch peil (N.A.P.) 
in het midden van den Ouden Rijnmond, dat 
!S dus ongeveer 6 M. boven E mmeriksch peil. 

Met de hoogwatervrije afsluit ing mag op zijn 
vrnegst 5 jaar na de bekracht iging van dit ver
<lrag worden begonnei:1. 

Par. 4. Wanneer in het K oninkrij k Pruisen 
de dijkbocht bij Bimmen achteruitgelegd wordt , 
.is de Nederlandsche R egeering, in afwijking van 
de bepaling ver vat in Artikel 11 van het Grens
t ractaat van 7 October 1816 verplicht in de 
daardoor ontstaande kosten een derde - tot 
.een maximum van 100,000 Mark' - bij te 
dragen, en dat bedrag, naar gelang van den 
voortgang van het werk, op aanvraag van den 
K oninklijk Pruisischen Minister fiir Land- ' 
wirtschaft , Domanen und Forsten, op een door ' 
<lezen -aan te geven plaats t e storten ; evenwel 
zullen -met uitzondering van de eindbetaling 
- betalingen van minder dan 20,000 Mark niet 
gevorderd kunnen worden. 

Par. 5. De eene Staat behoeft in het onder
houd van werken, . op grond van dit verdrag op 
het grondgebied van den anderen Staat uit
gevoerd, niet bij te dragen. 

Par. 6. Met de voltooiing van de in Par. 3 
omschreven ophooging treden de bepalingen, 
in de Artikelen 17 en 19 van het Grenstract-aat 
van 7 October 1816 vervat, buiten werking. 
Overigens blijven de bepalingen van dat Grens-

1919, 

tractaat door het onderwerpelijke verdrag on
gewijzigd. 

Par. 7. Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
en de acten van bekracht iging zullen, zoo spoe• 
dig mogelijk, te Berlijn worden uitgewisseld. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend en van hunne 
zegels hebben voorzien. 

Aldus gedaan, in tweevoud, te Berlij n, den 
29 Augustus 1918. 

G EVERS. 

V. HINTZE. 

STAATSVERTRAG zwischen dem Konig
reich der Niederlande und dem Deutschen 
Reich uber die Erhohung der ehemaligen 
Mundung des aUen Rheins bei Lobith. 

Ihre Majestat die Konigin der Niederlande 
einerseits und Seine Majestat der Deutsche 
K aiser, Konig von Preussen, im Namen des 
Deutschen Reichs, das hierbei das Konigreich 
Preussen auf dessen Antrag vertritt, anderer
seits, von dem Wunsche geleitet, die Wasser
verhaltnisse des Rheins zu verbessern, sind 
iibereingekommen, die in dem Grenz-Traktat 
vom 7. Oktober 1816 enthaltenen Bestimmun
gen iiber die ehemalige Miindung des alten 
Rheins bei Lobith abzuandern, und haben zu 
diesem Zwecke zu Bevollmacht igten ernannt : 

Ihre Majestat die K onigin der Niederlande : 
Allerhochstihren ausserordentlichem Gesand

ten und bevollmacht igten Minister in Berlin, 
Herrn W. A. F. Baron Gevers, 

und 
Seine J\fajestat der Deutsche K aiser, Konig 

von Preussen : 
Allerhochstihre~ Staatssekretar des. Aus

wartigen Amtes, Herrn Paul von Hintze, 
welche, nach gegenseit iger Mitteilung ihrer 

in guter und gehoriger Form befundenen Voll
.machten, die nachstehenden Bestimmungen 
vereinbart haben: 

Par. 1. Die Koniglich Niederlandische • 
R egierung erhalt das Recht, die alte Rhein
miindung bei Lobith hochwasserfrei abzu
schliessen. 

Part. 2. Alie zu einem ganzlichen oder 
t eilweisen Abschluss der alten Rheinmiindung 
auf K o~iglich Niederlandischem Gebiete erfor
derlichen Arbeiten werden von der K oniglich 
Niederlandischen Regierung nach ihrem al.' 
leinigen Ermessen und auf ihre allein.ige K osten 
a usgefiihrt. 

I Par. 3. Die Koniglich Niederlandische Re-
gierung ist verpflichtet, innerhalb zweier J ahre 
nach der Bestatigung dieses Vert rages die alte 

12 
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Rheinmiindung (Ouden Rijnmond ). derart zu 
erhohen, dass das Rheinwasser bei W'a ser
standen von niedriger a ls 15 :Meter iiber dem 
Amsterda mer Pegel (r .A.P.) in der :\1itte der 
alten Rheinmiindung, das ist also etwa 6 :\foter 
iiber dem Emmericher Pegel nicht durch den 
alten Rhein abfliessen kann. · 

Der hochwasserfreie Abschluss dad friihesten 
5 J ahre nach der Bestatigung dieses Vertrages 
in Angriff genommen werden. 

Par. 4. Wenn im Konigreich Preussen die 
Deichecke bei Bimmen zuriickverlegt wird, 
ist die K oniglich Niederla ndische R egierung in 
Abweichung von der Bestimmung im Art ikel 11 
des Grenz-Traktats vom 7. Oktober 1916 ver
pflichtet, zu den dadurch entstehenden 
Kosten ein Drittel, hochstens jedoch 100,000 
Mark beizutragen und diese je nach Fortschrei
ten der Arbeiten auf Ersuchen des K ouiglich 
Preussischen Ministers fiir Landwirtschaft, 
Domanen und Forsten , an eine von diesem zu 
bezeichnei;ide Stelle abzufiihren ; jedoch sollen 
Zahlungen - abgesehen von der Scblusszab
lung - nicht unter 20,000 :\fark verlangt 
werden diirfen. 

Par. 5. Kein Staat hat zur Unterhalt ung 
der a uf Grund dieses Vertrages im Gebiete des 
9,nderen Staates ausgefiihr ten Arbeiten, bei
zutragen. 

Par. 6. Mit der Ausfiihrnng der im Par. 3 
bezeichneten Erbobung t reten die Bestim
mungen in den Art ikeln 17 und 19 des Grenz
Traktat s vom 7. Oktober 1816 ausser Kraft. 
Im iibrigen werden die Bestimmungen dieses 
Grenz-Traktat s durch den vorliegenden Vertrag 
niet beriihrt. 

Par. 7. Der gegenwartige Vert rag soil be
statigt und die Bestatigungsurkunden sollen , 
sobald _als moglich, in Berlin ausgewechselt 
werden. 

Zu Urkund <lessen haben die Bevollmach
tigten den gegenwart igen Vertrag unterschrie
ben und mit ihren Insiegeln verseben. 

So gescheben in zweifacher Ausfertigung in 
Berlin, am 29. August 1918. 

GEVERS. 
V. H INTZE. 

26 April 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen 
dommen, noodig voor het inrichten van 
een t errein voor openluchtspelen in ver
band met het onderwijs aa.n de Rijks 
Hoogere Burgerscbool met vijfjarigen 
cursus te Helmond. S. 183 . 

26 April 1919. WET, tot verklaring van het 
a lgemeen nut der on teigening van eigen
dommen noodig voor de verruiming van 
het Noordzeekanaal t usschen het stoom
pon tveer te Velsen en de scheiding met bet 
Stadswater van Arnsterdarn. S. 184. 

26 April 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten beboeve 
van bet verbeteren van verkeerstoestanden 
aan de oostzijde van Amsterdarn en voor 
bet maken van een goederensta tion met 
haven in de Watergraafsmeer. S. 185. 

26 A pril 1919. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegra fie en Tele
fonie voor het dienstjaar 1919 (aankoop 
complex gebouwen t e A rnsterdam). S. 186. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkbeid is gebleken tot wijziging 
van de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen , de Telegra fie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1919 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. De begrooting van inkoms'ten en 

uitgaven van de P osterij en, de Telegra fie en 
Telefonie voor bet dienstjaar 1919, wordt ge
wijzigd als volgt : 

10. I nkomsten. 
E. Uitkeeringen uit 's Rijks middelen. 

Art. 7. ,,Wegens kapitaalvermeerdering" 
wordt verhoogd met f 898,000 en nader vast
gesteld op f 6,797,975. 

2°. Uitgaven. 
B. Postdienst. 

Art. 10, luidende: ,,Gebouwen" , wordt ver
hoogd met f 898,000 en nader vastgesteld 
op f 1,938,235. 

Art. II. Ten gevolge van de voorscbreven 
wijzigingen wordt het totaal van de inkomsten 
en dat van de uitgaven verhoogd met f 898,000. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 26 April 

1919. 
WILHELMINA.· 

De -7'11.in. van lVaterstaat, A. A. H. W. KoKIG. 
(Uitgeg. 12 M ei 1919.) 

26 April 1919. BESLUIT, tot vast stelling van 
de bezoldigingen van · de voorzitters en 
secretarissen van de Raden van Arbeid 
en van de bezoldigde leden en secreta
rissen van de Verzekeringsraden. S. 187. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid van 22 April 1919, n°. 1651, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 32, eerste lid; 39, tweede 
lid, 66, vierde lid en 75, derde lid, der Raden

. wet; 

Gehoord de Salariscommissie voor Burger
lijke Rijksambtenaren ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De bezoldiging van de voorzitters 

en de secretarissen van de Raden van Arbeid 
en van de bezoldigde leden en de secretarissen 
van de Verzekeringsraden wordt geregeld 
overeenkomstig de bepalingen van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren, 
Staatsblad 1918, n°. 541, gewijzigd bij Ons 
besluit van 31 December 1918, Staatsblad n°. 840. 

2. 1. De bezoldiging van de voorzitters 
van de Raden van Arbeid te Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage wordt vastge
steld op de bedragen, aangegeven in schaal 
107, genoemd in bijlage A van het in het 
vorig artikel bedoelde besluit. 

2. De bezoldiging van de voorzitters van 
de Raden van Arbeid, met uitzondering van 
die te Amsterdam, Rotterdam en 's-Graven
hage, wordt vastgesteld op de bedragen aan
gegeven in schaal 103, genoemd in bijlage A 
van het in het vorig artikel bedoelde besluit.· 

3. De bezoldiging van de bezoldigde leden
voorzitters van de Verzekeringsraden wordt 
vastgesteld op de bedragen aangegeven _in 
schaal 109, genoemd in bijlage A van het in 
artikel 1 bedoelde besluit. 

2. De bezoldiging van de bezoldigde leden 
van· de Verzekeringsraden wordt vastgesteld 
op de bedragen, aangegeven in schaal 106, 
genoemd in bijlage A van het in art-ikel 1, 
bedoelde besluit. 

4. De bezoldiging van de secretarissen van, 
de Raden van Arbeid wordt vastgesteld op 
een vast bedrag van f 1500. 

5. De bezoldiging van de secretarissen van ' 
de Verzekeringsraden wordt vastgesteld op de 
bedragen, aangegeven in schaal 93, genoemd 
in bijlage A van het in artikBl 1 bedoelde 
besluit. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, 26 April 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitge,g. 10 Mei 1919.) 

26 April 1919. WETTEN, houdende natura
lisatie van : 

Arthur Otto Eger, geboren te Chemnitz 
(Saksen) den 23 Juli 1875, procuratie
houder, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 188 . 

Heinrich Theodor Wilmsen, geboren te 
Rotterdam (provincie Zuidholland) den 3 
Januari 1877, schipper, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland. S. 189. 

Heinrich Jacobs, geboren . te Grafwegen, 
gemeente Kessel (Pruisen), den 4 April 
1867, landbouwer, wonende te Groesbeek, 
provincie Gelderland. S. 190. 

Samuel Samuel, geboren te Freudenburg 
(Pruisen), den 28 Maart 1861; manufac
turier, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 191. 

Leonard Moermanns, geboren te Richterich 
(Pruisen), den 29 December 1859, leidekker, 
wonende te Harbach-Aken, Pruisen. S. 192. 

Peter Heinrich Hubert Koth, geboren te 
Diilken (Pruisen) den 10 September 1856, 
tuinier, wonende te Diilken (Pruisen ). S. 193. 

Johann Theodor Wittenhorst, geboren te 
Ellen (Pruisen) den 1 Mei 1882, metselaar, 
wonende te Elten, Pruisen. S. 194. 

Theodor Johann Wittenhorst, geboren te 
Ellen (Pruisen) den 15 Februari 1884, 
metselaar, wonende te Ellen, Pruisen. 
s. 195. 

Johann Bernhard Nieuwenhuis, geboren te 
Salzbergen (Pruisen), den 13 Mei 1877, 
arbeider, wonende te Dusseldorf-Gerres
heim, Pruisen. S. 196. 

Joseph Berken, geboren te Hiisten (Pruisen) 
den 8 Juli 1871, onderluitenant der In
fanterie bij het Nederlandsch-lndische 
leger, wonende te Vlissingen, provincie 
Zeeland. S. 197. 

Gerhard Joseph Smeets, geboren te Aken 
(Pruisen) den 23 October 1884, brouwer, 
wonende te Geestemiinde, Pruisen. S. 198. 

Joseph Poss, geboren te Coblenz (Pruisen) 
den 24 December 1846, Rijnschipper, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 199. 

Margaretha Poss, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 13 Januari 1894, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land. S. 200. 

Louise Trappenberg, geboren te Luik (Belgie) 
den 4 November 1882, werkster, wonende 
te Luik, Belgie. S. 201. 

Edith Ynde Rosenstein, geboren te Berlijn
Pankow (Pruisen) den 15 September 1893, 

l'.J"' 
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candidaat in de medicijnen, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht. S. 202. 

Maria Rosa Mainz, geboren te Laurens
berg (Pruisen) den 30 Augustus 1862, 
keukenmeid, wonende te A ken, 1Pruisen. 
s. 203. 
Otto Carl Adolph Broda, geboren te Forst 
(Pruisen) den 12 April 1884, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 204. 

Laura Elisabeth Carolina Anna Ruiten
bach, weduwe van Johan Hartman Bern
hard Hogewoning, geboren te Rembang 
(Nederlandsch-Indie) den 3 November 1848, 
journaliste, wonende te 's-Gravenllllge, 
provincie Zuidholland. S. 205. 

Henri Yzer, geboren te Parijs (Frankrijk) 
den 29 November 1875, diamantslijper, 
wonende te Antwerpen, Belgie, S. 206. 

Joha1m Heinrich Drissen, geboren te Vogel
heim (Pruisen) den 28 December 1872, met
selaar, wonende 'te Weeze, Pruisen. S. 207. 

Adolphe Meyer, geboren te Bischheim (Elzas
Lotharingen) den 24 December 1863, 
koopman en winkelier, wonende te 's -Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 208. 

Hubert Michael Knubben, geboren te Lontzen 
(Pruisen) den 2 October 1883, spoorweg
werkman, wonende te Lontzen, Pruisen. 
s. 209. 

Cornelius Hubert Joseph Henssen, geboren 
te Geilenkirchen (Pruisen) den 18 April 
1878, landbouwer, wonende te Leithe, 
Pruisen. S. 210. 

Frederik Ensink, geboren te Laar (Pruisen) 
den 29 Mei 1876, landbouwer, wouende 
te Oud-Schoonebeek, gemeente Schoonebeek, 
provincie Drenthe. S. 211. 

Hermann Heinrich Gebben, geboreu te 
Bersede (Pruisen) den 13 October 1 54, 
landbouwer, wonende te Barger Com
pascuwn (gemeente Emmen), provincie 
Drenthe. S. 212. 

Aloysius Wilhelm Bernard Maria Kloppen
burg, geboren te Munster (Pruisen) den 
13 Mei 1859, koopman, wonende te Rot
terda.:,n, provincie Zuidhollarul. S. 213. 

Karl Johann Schramm, geboreu te Mindel
heim (Beieren) den 20 Februari 1 68, 
tijdelijk schrijver bij bet Departement 
van Kolonien, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. . 214. 

Henricus Joannes ]!'ranciscus Simons, geboren 
te Antwerpen (Belgie) den 10 Juli 1881, 
zadelmaker, wonende te Antwerpen, Belgie. 
s. 215. 

Heinrich Janssen, geboren te Keeken (Prui 
sen) den 4 Augustus 1865, houtbewerker, 
wonende te Warbeijen (Pruisen). S. 216. 

Theodorus Hermanus Henricus Goossens, 
geboren te Venlo (Limburg) den 25 Juni 1896, 
sergeant bij den motordienst te Delft, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
lwlland. S. 217. 

Johann Heinrich Hubert Goossens, geboren 
te Kempen (Pruisen) den 11 November 
1865, grossier, wonende te V enlo, provincie 
Li1nb1irg. S. 218. 

Heinrich K arl Louis Walter Petersmann, 
geboren te Unna (Pruisen) den 22 No
vember 1863, koopman, wonende te Am
sterdam, p1ovincie Noordholland. S. 219. 

Edmund Klophitus, geboren te Ohligs (Prui
sen) den 7 September 1876, koopman en 
winkelier, wonende te Amsterdam, pro
vincie ]foordholland. S. 220. 

Wilhelm Eduard Brenninkmeijer, geboren 
te Mettingen (Pr·uisen) den 9 Mei 1861, 
koopman in manufacturen, wonende te 
Leeuwarden, provincie Friesland. S. 221. 

Ludwig Bernard Maria Berling, geboren t 
Munster (Prnisen) den 18 Januari 1871, 
handelsreiziger, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 222. 

Oskar Adolf Theodor Kirchner, geboren te 
Halberstadt (Pruisen) den 1 April 1868, 
leeraar in de Duitsche taal en beeedigd 
vertaler, wonende te Bussum, provincie 
N oordlwlland. S. 223. 

Hans Friedrich Louis Ernst Otto Georg 
Carl Hagemann, gebornn te Tarnowitz 
(Pruisen) den 11 December 1872, kof
fiehuishouder, wonende te Almelo, pro
vincie Overijssel. S. 224. 

Johann Theodor Passmann, geboren te 
Emmerik (Pr-uisen) den 17 Januar 18il, 
schipper, wonende t e Millingen, provincie 
Gelder/and. S. 225. 

Petrus Alexander Heinrich Bensmann, ge
boren te Gestel en Blaarthem (Noord
brabant) den 21 April 1896, student, wo
nende te Arnhem, provincie Gelderland. 
s. 226. 

Joseph l\fathias Leopold Penners, geboren 
te K eulen (Pruisen) den 17 Januari 1870, 
procuratiehouder, wonende te Essen, Prui-
sen. S. 227. , 

Lambert Peter Heuvelmann, geboren te 
Grieth (Pruisen) den 30 M:ei 18\)8, Rijn
schipper, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 228. 

Johann Peter Hubert Bock, geboren te 
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Neutraal-Moresnet, den 22 Juli 1881, 
schoe,,;makersgezel, wonende te Montzen, 
Belgie. S. 229. 

Johannes Lambertus Tiimmers, geboren te 
Villigst, gemeente W esthofen (Pr·uise1t) 
den 10 Mei 1876, aannemer, wonende te 
Kuppersteg, Pruisen. S. 230. 

Bernhard Wilhelm Ferdinand Roding, ge
boren te Warbeijen (Pruisen) den 26 Juli 
1880, steenfabrikant, wonende te Klee/, 
Pruisen. S. 231. 

Hermann Florenz Heeke, geboren te Dreijer
walde (Pruisen) den 21 December 1872, 
koopman in manufacturen, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 232. 

Hermann Gustav Adolf Ackmann, geboren 
te Gross-Mimmelage (Pruisen) den 6 April 
1873, groothandelaar in rijwielen, wonende 
te Zwolle, provincie Overijssel. S. 233. 

Heinrich Zander, geboren te Niederpleis 
(Pruisen) den 22 December 1883, muziek
leeraar, wonende te B ergen op Zoom, 
provincie Noordbrabant. S. 234. 

Joseph Dautzenberg, geboren te Vorscheid 
(Pruisen) den 17 October 1876, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg. 
s. 235. 

Johann Smeets, geboren te Kai,ernberg 
(Pruisen) den 7 Mei 1873, mijnwerker, 
wonende te Kai,errwerg, P ruisen. S. 236. 

Franz Nikolaus Dohmen, geboren te Hohen
bruck (Oostenrijk) den 24 J anuari 1879, 
leerlooier, wonende te Wickrai,h, Pruisen. 
s. 237. 

Gerhard Erich Wiebols, geboren te Berge 
(Pmisen) den 15 Maart 1868, manufac
turier, wonende te Purmere1ul, provincie 
N oordhollarul. S. 238. 

Ellen Dorothy Trump, gehoren te Green
wich (Groot-Britannie) den 1 October 1896, 
tijdelijk ambtenaar bij het hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 239. 

Pieter J ozef Maria Wiertz, geboren te · V aals 

(Limburg) den 8 September 1896, gea
greeerd klerk ten ontvangkantore der 
registratie en domeinen te Maastriclu, 
wonende te Oud- Vroenhoven, provincie 
Limburg. S. 240. 

Wilhelm Heinrich Smeets, geboren te Ka
ternberg (Pruisen) den 7 September 1871, 
mijnwerker, wonende te Katernberg, Prui
sen. S. 241. 

Hermann Heinrich Carl Winzmann, geboren 
te Bremen (Duitschland) den 21 Mei 1896, 

aspirant-machin ist bij de Stoomvaartmaat
schappij · ,,Nederland", wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. S. 242. 

Anna Maria Barth, geboren te Aken (Prnisen) 
den 14 April 1880, landbouwst~r, wonende 
te Forsterheide, bij Richterich, Pruisen. 
s. 243. 

Jon Levie, geboren te Hamburg (Duitsch
lmul) den 10 September 1878, koopman, 
wonende te Hamburg, Duitschland. S. 244. 

Heimich Wilhelm Knubben, geboren te 
Karnap (Pruisen) den 12 Februari 1 81, 
veehandelaar, wonende te Westerholl, Prui
sen. S. 245. 

Peter Heinrich Welles, geboren te Appel
dorn (Pruisen) den 14 Februari 1881 
landbouwer, wonende te Appeldorn, Prui
sen. S. 246. 

Carl Paul Tetzner, geboren te ScMnai,, 
geboren te ScMnau (Saksen) den 20 Mei 
1865, bloemist en koopman, wonende te 
Groningen, provincie Groningen. S. 24 7. 

Jean Carl Joseph Drucker, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 31 Juli 1862, 
zonder beroep en zonder vaste woonplaats, 
verblijvende in Nederland. S. 248. 

29 April 1919. BESLUIT, houdende machti
ging tot het tijdelijk gelasten van afwij
kingen van het reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 29 November 1916 (Staats
blad n°. 518) en gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 31 Mei 1918 (Staats 
blad n°. 304) en 9 December 1918 (Staats
blad n°. 796). S. 249. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Qezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad n°. 7) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 Maart 1919, n°. 9, afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1919, n°. 66) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 24 April 1919, n°. 34, afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Na artikel 54 van het reglement voor 
den dienst der Rijkstelegraaf, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 29 November 1916 
(Staatsblad n°. 518) en gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 31 Mei 1918 (Staatsblad 
n°. 304) en 9 December 1918 (StaaJ,sblad n°. 
796), wordt opgenomen een nieuw artikel, 
luidende: 
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,,Art. 55. Aa.n Onzen Minister van Water
staat wordt ·voor zooveel noodi~ maohtiging 
verleend om in geval va.n oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden tij
delijke afwijkingen te gelasten van het regle
ment voor den dienst der Rijkstelegraaf". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
sohrift zal worden gezonden a.an den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 29sten April 1919. 
WILHELMINA. 

De M iniater van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
(Uitge,g. 16 Mei 1919.) 

Mei 1919. BESLUIT, tot na,dere vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van de pokken en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 250. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 
va.n 2 October 1915 (Staatablad n°. 146), nader 
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn tot 
afwending der pokken en tot wering ha.rer uit
breiding en gevolgen ; 

Op de voordraoht van Onze Ministers van 
Arbeid, van Finanoien, van Waterstaa.t en van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 12 Fe
brua.ri 1919, n°. 17144 (1918), afdeeling Volks
gezondheid, 15 Februari 1919, n°. 47, Invoer
reohten; 20 Februari 1919, La. L., afdeeling 
Spoorwegen; 25 Februari 1919, n°. 1704, af
deeling Nijverheid ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staata
blad n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 9 Juli 1915 (Staatablad n°. 314) ; 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
1 April 1919, n°. 44); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Arbeid, van Financien, van Water
staat en van Limdbouw, Nijverheid en Handel 
van 11 April 1919, n°. 3587, afdeeling Volks
gezondheid; 15 April 1919, n°. 116, Invoer
reohten; 23 April 1919, La. C, a.fdeeling Spoor
wegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, dra-

gen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing vam de bepalingen de1: wet van 
4 December 1 72 (Staatabkul n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staau
blad n°. 188), 28 Ma.art 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatablad n°. 64), 8 April 
1893 (Staatablad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staai,s
blad n°, 166), 21 Juni 1901 (Staatablad n°. 
157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 
Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) en 27 April 
1912 (Staatablad n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op pokken toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de inge
zetenen van belang moet worden geacht, 
benevens uit den tekst van dit besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Arbeid, zoodra 
deze dit noodig acht, a.an 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 waarneemt, dat een per
soon aan pokken lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden dat hij door die ziekte 
is besmet, i~ verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 
meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, bp grond van 
een ingewonnen advies van den ambtena.ar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of 
van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij door die ziekte besmet zijn of de besmetting 
op anderen kunnen overbrengen, de door hem 
noodig geachte maatregelen van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting te doen toepassen 
en hen: naar eene openbare inrichting of andere 
verblijfplaats voor de opneming beschikbaar 
ter verpleging te doen overbrengen, wanneer 
hun toestand overeenkomstig de verklaring van 
den behandelende 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 vergunning 
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 maatre
gelen van afzondering, deswege schadeloosstel
ling verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene bijdrage verleend van vijftig ten 
honderd in de uitgaven voor die schadeloos
stelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge·
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vat
bare 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, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
dez~ onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichtirtg be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan pokken of daarvan verdachten, 
of voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting verdacht ongedierte - of voor ver
voer van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd v11n 
het Departement, waaronder de inrichting res
sorteert. 

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. 
Hij doet, voor zoover hem dit noodig voor
komt, toezicht houden op alle tijdelijk in de 
gemeente verblijvende personen en op hunne 
verblijfplaatsen. 

Indien vanwege bet gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit art ikel bedoelde 
personen belast is, zijn deze 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 kun
nen aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet 
in eene met pokken besmette plaats vertoefd 
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 
ondergaan of aan de natuurlijke kinderpokken 
(variolae) hebben geleden,"ten spoedigste in de 
gelegenheid t e 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 
ru.im mcigelijk opengestelde ge legenJ;teid tot kos
telooze koepokinenting en herinenting, zoo noo
dig 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 
ter bestrijding der pokken of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOlWSTUK II. 

§ 1. Van heJ, toezicht op landverhuizers en 

\ 
dergelij ken. 

8. In de aa,n de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Ooze Ministers van Arbeid en 
van Financien aan te wijzen, worden : a. land
loopers en zigeuners (bohemiens), b. landver
huizers en personen, die bij troepen reizen of 
de • grens overtrekken, niet toegelaten, dan na 
geneeskundig onderzocht te zijn en zoo noodig, 
na ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen . . 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Ooze Ministers van Arbeid en van Financien 
gegeven. 

Ooze Ministers van Arbeid; va,n Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en H andel kunnen bepalen, dat personen, be
doeld onder b. van het eerste lid van dit arti
kel, 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 N e.derlandsche Staatscourant gepla,atst ten
minste een dag, voordat zij in werking treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
sta.tion of den eersten ederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige 
die daartoe door Onzen llfinister van Arbeid, 
met toekenning van een door dezen te bepalen 
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vergoeding tot wederopzeggens wordt aange
wezen, met inachtneming van bet bepaalde 
in de artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel moge
lijk samen met bet douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, die door den genees
kundige bet meest doeltreffend wordt geoor
deeld. 

Deze treedt omtrent bet onderzoek in over
leg met den. hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien bet inderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pokken te lijden, 

~ooh verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid vastgesteld model, 
vermeldende dat zij, Nederland binnengekomen, 
geen ziekteverschijnselen vertoonden, welke bet 
bestaan van pokken deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pokken te lijden, word6n 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staai,sblad n°. 
134), overgebracht naar eene door den burge
meester der grensgemeente, waarin bet onder
zoek plaats heeft, volgens artikel 20 van dit 
besluit aan te wijzen inrichting voor verple
ging van lijders aan besmettelijke ziekte en 
daar afgezonderd_ en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zich te van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die zieket besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goed. 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 reini
ging en ontsmetting, waaronder bet onschade
lijk maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 

1 gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid en 
van Financien aan te wijzen, worden geen per
sonen toegelaten, komende uit door Onze ge
noemde Ministers aangewezen naburige, met 
pokken besmette buitenlandsche gemeenten, 
dan na geneeskundig onderzocht en zoo noodig 
ontsmet te zijn. 

I 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten worden in de Neder/,a,ndsche Staats
courant geplaatst tenminste een dag v66rdat 
zij in werking treden. 

Uitzonderingen op bet bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, clan met inacht
neming van de voorschrifteil, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid 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 goederenver-voer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer van 
lomperi, gebruikte kleedingstukken en onge
wasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers Val). Arbeid en 
van Financien aan te wijzen, is verboclen in-, 
door- en vervoer van onbewerkte wol en haar, 
huiden, bontwerk en andere voor het overbren
gen van besmetting vatbare voorwerpen, uit 
landen of plaatsen, mede door Onze genoemde 
Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaa.tsing in 
de N eder/,a,ndsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is ,er
plicht daarvan onverwij ld kennis te geven aan 
den burgemeester of den meest nabij zijnden 
ambtenaa.r van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bij zoncler op 
houders van vervoermiddelen. en daarbij geiim
ployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is ai-tikel 5 der 
wet van 4 Decenber 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder· 
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen-
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komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan pokken of personen, die verdacht worden 
aan pokken te lijden of waarin besmette of 
van besmetteng verdachte goederen aange
bracht zijn - indien ·de geneeskundige het 
noodig oordeelt - van den trein worden ge
haakt en op de wijze door den geneeskundige 
voorgeschreven, worden ontsm.et 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 genoem
de 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 eige
naars op hunne kosten door den burgemeester 
nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet verboden is, worden niet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, tenzij zij, 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, geacht kunnen 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 Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de v:olksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen des
kundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van pokken ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - 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. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzonderfug, 
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, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het on cha
delijk maken van besmet of van besmetting 

verdacht ongedierte, vervoermiddelen , meu
belen en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gema.akt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot tand gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 
December 1872 (Staatsbkul, n°. 134f, bepaa.lt 
Onze Minister van Arbeid 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 geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
p licht met al de hun ten dienste staande midde
len, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige voor
geschreven maatregelen, betreffende het onder
zoek, de afzondering, de ontsmetting - · waar
onder is begrepen het onschadelijk maken van 
besmet of van besmetting verdacht ongedier
te - 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 na aan
komst van den trein of tram aan bet station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en 
van hunne bevinding omtrent de aanwezig
heid in den trein of tram van voor het over
brengen van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorg0 schreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoeinde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
la te van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachten artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uitoefe
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 
Minister van Arbeid of de ambtenaar van bet 
Staatstoezicht op de volksgezondheid, tot wiens 
dienstkring zijne standplaats behoort, hem 
geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of van in
voerrechten en accijnzen, de stationschefs en 
de overige geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der pokken. 
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Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezonclheicl, clan geeft hij claarvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 l(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemclen 
ambtenaar van het Staat toezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Arbeid is bevoegcl 
om. wa.ar noodig, met medewerkiug van Onze 
::ilinisters van Financien, van \V'aterstaat en 
van Lanclbouw, Nijverheid en Handel, tot 
wering van de besmetting van pokken, toezicht 
te doen bouden op schepen, die langs binnen
wateren het land binnenvaren, en zulks met 
toepassing, voor zoover mogelijk en noodig, 
van de artikelen 8 en tot met 12 en 20 tot 
en met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze l\finisters van 
Arbeid en van Waterstaat aan te wijzen plaat
sen, gelegen aan stroomen, riviereu, kanalen of 
andere binnenwateren, wordt geneeskundig toe
zicht gehouden op de da.arlangs varende schepen 
en hunne opvarenden door een of meer genees
lmndigen, die daartoe door Onzen Minister 
van Arbeid, met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzeg
ging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van becloelde 
plaatsen wordt in de N eilerlandsche 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
schijnen of dreigen der pokken bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneeskundig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de 
in de gemeente vertoevende vaartuigen. De 
personen, wsarop dit toezicht wordt uitge
oefend, zijn verplicht zich daaraan te onder
werpen. 

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 schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 
25 van dit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap met 
den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonder.zoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid V!\ll artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooal dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staalsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met a l de te zijner beschik
kiug staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de 
vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en na.ar waarheid te be
antwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van bet schip, va,n de opva
renden en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de w:ijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, bet meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip biunen de 
la.atste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
chip of van de opvarenden hem tot zoodanig 

onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 
28. De geneeskundige, die het onderzoek 

verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder 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, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, in
dien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen 
naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, uitvoerig 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 vertoonen, met 
toestemming van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf htleft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der per-
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sonen plaats, indien dit door den geneeskun
dige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat bet schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten, en het ver
bod van gemeenschap met den wal is opge
heven, on tvangt de schipper van den met bet 
gezonclheidsonderzoek belasten geneeskundige 
eene schriftelijke verklaring volgens bet model 
d oor Onzen Minister van Arbeid vast te stellen 
en waaruit zal moeten blijken van den toestand 
, 0 an het schip, van dien der opvarenden en 
van d ien der lading of andere op bet schip 
aanwezige goederen, benevens van bet aantal 
der opvarenden. 

Eene clergelijke verklaring wordt ook door 
d en geneeskundige afgegeven in het geval, be
doeld in het tweede lid van artike l 27 van dit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de bevesti
ging van eene vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in _artikel 25 van 
d it besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van h t Staatstoezicht op de volk gezondheid 
of den kracbtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor bet personeel en het ma
terieel, dat de geneeskundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor 
de uitvoering van de naar aanleid ing van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maatve
gelen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit be
. luit aangewezen geneeskundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 23 
van dit besluit . 

Zij staan den bnrgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen d it behoeven 
bij de u.i tvoering van wet telijke voorsch.r iften 
betreffende de wering of bestrijding der pokken. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepoli
tie zijn, voor zooveel hun dienst bet toelaat, 
verplicht met al de bun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschreven maatregelen. 

H OOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 

33. Onze in d it besluit genoemcl e Ministers 
zijn bevoegd de door hen krach tens d it besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzin
gen, zoo dikwijls de omstandigheden d it ge
doogen of nood ig maken, op dezelfde wijze 

als zij zijn tot stand gekomen, te wij zigen of 
in te trekken. 

34. Waar in dit J:>esluit sprake is van een 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
spectenr, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmet telijke 
ziekten. 

35. Dit besluit , dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gednrende een jaar van kracht 
blij~, t reedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Njjverheid 
en Handel zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaat st en wa.arvan afschrift zal worden ge
zonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l sten Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financii!n, DE VRIES. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KtiNIG. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H, A. VAN lJSSELSTEIJN. 
( Uitgeg. 3 Juni 1919.) 

2 Mei 1919. BESLUIT, tot vaststelling van een 
a lgemeenen maati-egel van bestuur, a ls be
doeld bij art ikel 69, eerste lid , in verband 
met art ikel 25 der Radenwet. S. 251. 

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

Waterstaat van 8 Maart 1917, n°. 548, a f- · 
deeling Arbeidersverzekering ; 

• Gezien artikel 69, eerste lid, in verband met 
art ikel 25 der R adenwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 April 1917 n°. 32) ; · 

Gelet op het nacler rapport van Onzen Minis-· 
t er va n Arbeid van 28 April 1919, afd eeling 
Arbeidersverzekering, n°. 1858 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. (1) De tot onbezoldigd lid of tot 

onbezolcligd plaatsvervangend lid van den Ver
zekeringsraad gekozene legt binnen dertig dagen 
na de dagteekening van den geloofsbrief, aan 
den Verzekeringsraad zijn geloofsbrief over en 
een hem betreffend uittreksel uit de geboorte
registers, of, bij gemis daarvan een akte van 
bekendheid, waaruit t ij d en pla.ats zijner ge
boorte blij ken. 

(2) H ij legt te.ens over een verklaring van 
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den betrokken blll'gemeester, waaruit blijkt 
dat hij zijn woonplaats heeft binnen het gebied 
van den Verzekeringsraad. 

2 (1) Bij gebreke van tijdige inzending der 
in het vorige artikel bedoelde stukken wordt 
de gekozene , geacht zijn benoeming niet te 
hebben aangenomen, en wordt de plaats geacht 
te zijn opengevallen, 

(2) De Voorzitter van den Verzekeringsra.ad 
geeft van de niet tijdige inzending onverwijld 
kennis aan de Voorzitters van de Raden van 
Arbeid, welke onder den Verzekeringsraad res
sorteeren. 

3. (1) De Verzekeringsraad onderzoekt de 
geloofsbrieven der nieuw inkomencle onbezol
digde leclen en plaatsvervangencle onbezoldigcle 
leden, beslist de geschillen welke aangaande die 
geloofsbrieven of de' verkiezing zelve rijzen, en 
geeft van elke door hem genomen beslissing 
terstond kennis aan den gekozene. 

(2) De nieuw inkomenden nemen aan het 
onderzoek en de beoordeeling hunner eigen 
geloofsbrieven geen dee! en wonen de daarbij 
te houden b~raadslagingen niet bij. 

4, (1) De Voorzitter van den Verzekerings
raad zorgt, dat de oproepingsbriefjes tot de 
vergaclering, spoedeischende gevallen uitge
zonderd, ten minste tweemaal 24 lll'en v66r 
het houden der vergadering zijn bezorgd. Zij 
vermelden, zooveel mogelijk, de onderwerpen, 
waarvoor de vergadering is belegd. 

(2) Is geheimhouding omtrent eenig onder
werp noodig, clan wordt zulks bij de oproeping 
vermeld. 

(3) De Verzekeringsraad kan steeds over 
andere onderwerpen beraaclslagen en besluiten. 

(4) Het lid, dat verhinderd is de vergade
ringen bij te wonen, geeft van zijn verhindering 
onmiddellijk kennis aan den Voorzitter van 
den Verzekeringsraad. 

5. De plaatsvervangende leden worden op
geroepen bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis der leden. 

6. De Verzekeringsraad kan omtrent het 
in een vergadering behandelde aan alien, die 
daarbij tegenwoordig waren, geheimhouding op
leggen. Deze wordt in acht genomen, totclat de 
Raad haar opheft. 

7. De leden en de plaatsvervangende leden 
onthouden zich van medestemmen over de 
zaken, die hun, hunnen echtgenooten en hun
nen bloed- of aanverwanten, tot den derden 
graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of waarin 
zij als gelastigden zijn betrokken. 

8. Over alle zaken wordt mondeling ge
stemd, <loch bij het doen van keuzen, voor-

drachten of aanbevelingen van personen, bij 
gesloten en ongeteekende briefjes. 

9. De artikelen 1, 2 en 3 van dit besluit 
blijven buiten toepassing, zoolang de onbezol
digde leclen en plaatsvervangende leden van 
den Verzekeringsraad niet gekozen zijn over
eenkomstig het bepaalde in artikel 56, tweede 
lid, der Radenwet. · 

Onze Mjnister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staals
blad zal worden geplaatst en waarvan afsch.rift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2clen Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitge,g. 12 M ei 1919, ) 

2 Mei 1919. BE LUIT, tot va tstelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij de artikelen 25 en 27, tweede 
lid, der Radenwet. S. 252. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Watersta.at van 14 Juni 1916, n°. 1693, afdee
ling Arbeider verzekering ; 

Gezien de artikelen 25 en 27, tweede lid ,. 
der Raclenwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juli 1916, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid van 28 April 1919, n°. 
1875, afdeeling A.rbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen a ls volgt : 

§ 1. Van de vergaderingen van den Raad van 
Arbeid. 

A.rt. 1. ( l} De tot lid of p laatsvervangend 
lid van den Raad van A.rbeid benoemde legt 
binnen dertig dagen na de dagteekening van. 
den geloofsbrief, aan den Raad zijn geloofs
brief over en een hem betreffend uittreksel 
nit de geboorteregisters, of, bij gemis daarvan, 
een akte van bekendheid, waaruit tijd en plaats 
zijner geboorte blijken. 

(2) Hij legt tevens over een verklaring van. 
den betrokken blll'gemeester, waaruit blijkt. 
dat hij zijn woonplaats heeft binnen het gebied 
van den Raad van Arbeid, alsmede een door 
hem onderteekende verklaring, waaruit blijkt, 
dat hij voldoet aan de bij artikel 14 der Raden
wet gestelde vereischten. 

2. (1) Bij gebreke van tijdige inzending 
der in het vorige artikel bedoelde stnkken 
wordt de benoemde geacht zijn benoemin.g 
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niet te hebben aangeriomen, en wordt de p laats 
geacht te zijn opengevallen. 

(2) De Voorzitter van den Raad van Arbeid 
geeft van de niet tijdige inzending onverwijld 
kennis aan den Voorzitter van den Verzeke
ringsraad, waaronder de Raad van Arbeid 
ressorteert. 

3. ( 1) De Raad van Arbeid onderzoekt 
. de geloofsbrieven der nieuw inkomende led en 
en der benoemde plaatsvervangende leden, be
slist de geschillen welke aangaande die geloofs
brieven of de verkiezing zelve rijzen, en geeft 
van elke door hem genomen beslissing terstond 
kennis aan den benoemde. 

(2) De nieuw inkomenden nemen aan het 
onderzoek en de beoordeeling hunner eigen 
geloofsbrieven geen dee! en ·wonen de daarbij 
te houden beraadslagingen niet bij. 

(3) De niet-toegelatene wordt met de rede
nen van 's Raads beslissing bekend gemaakt 
en kan binnen acht dagen, te rekenen van den 
dag, waarop de Raad heeft beslist, in beroep 
komen bij den Verzekeringsraad. 

4. ( 1) De Voorzitter van den Raad van 
Arbeid zorgt dat de oproepingsbriefjes tot de 
vergadering, spoedeischende gevallen uitge
zondercl, ten minste tweemaal 24 uren v66r 
het houden der vergadering zijn bezorgd. Zij 
vermelden, zooveel mogelijk, de onderwerpen 
waarvoor de vergaclering is belegd. 

(2) Is geheimhouding omtrent eenig onder
werp noodig, clan wordt zulks bij de oproeping 
vermelcl. 

(3) De Raa.cl van Arbeid kan steeds over 
andere onclerwerpen beraadslagen en besluiten. 

(4) Het lid clat verhinderd is de vergadering 
bij te wonen, geeft van zijn verhindering on
micldellijk kennis aan den Voorzitter van den 
Raad van Arbeid. 

5. De plaatsvervangende leden worden op
geroepen bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis der leden. Zij kunnen ook in andere 
gevallen worden opgeroepen, doch hebben dan 
in de vergadering geen stem. 

6. De · Raad van Arbeid kan omtrent het 
in een vergadering . behanqelde aan alien, die 
claarbij tegenwoordig waren, geheimhouding op
leggen. Deze wordt in acht genomen totdat de 
Raad haar opheft. 

7. De leden en de plaatsvervangende leden 
onthouden zich van medestemmen over de 
zaken, die hun, hunnen echtgenooten of hun
nen bloed- of -aanverwanten, tot den derden 
graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of waarin 
zij als gelastigden zijn betrokken. 

8. Over alle zaken wordt mondeling ge-

stemd, doch bij het doen van keuze, voor
drachten of aanbevelingen van personen, bij 
gesloten en ongeteekende briefjes. 

§ 2. Van de vergaderingen van het bestiiur van 
den Raad van Arbeid. 

9. (1) Het bepaalde bij de artikelen 4, 6, 
7 en 8 is van toepassing op de vergaderingen 
van het bestuur van den Raad van Arbeid . 

(2) Het bepaalde bij artikel 5 is mede van 
toepassing op de vergaderingen van het be
stuur van den Raad van Arbeid, met dien 
verstande; dat een plaatsvervangend lid mede 
wordt opgeroepen, wanneer een lid van het 
bestuur zich van medestemmen moet ont
houden en dat in dat geval het plaatsver
vangend lid stem heeft over het onderwerp, 
waarover het lid, in wiens plaats ruj is opge
roepen, zich van medestemmen moet ont
houden. 

(3) Alle besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid der stemmen genomen. 

Slotbepaling: 

10. De artikelen 1, 2 en 3 van dit besluit. 
blijven buiten toepassing zoolang de leden en 
de plaatsvervangende leden van den Raad van 
Arbeid niet gekozen zijn overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 8, eerste lid, der Raden
wet. 

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

's-Gravenhage, den 2den Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE, 

(Uitgeg. 12 Mei 1919.) 

2 Mei 1919. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
22 April 1901, n°. 68 (Nederlandsch Staats
blad n°. 78a en Indisch Staatsblad n°.255) 
betreffende voorziening in de godsdienstige 
behoeften van de Christelijke gemeenten 
en van de garnizoenen in N ederlandsch-
1 ndii!.. S. 253. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 26 April 1912, 5• Afdeeling, 
n°. 47; 

Hebben goedgevonden en verstaau : 
Ten eerste: 

Het Koninklijk besluit van 22 April 1901, 
n°. 68 (Nederlandsch Staatsblad u 0 • 78a en 
l ndi8ch Staalsblad u 0 • 255) zooals dit is gewij-
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zigd bij de Koninklijke besluiten van 14 Decem
ber 1904, n°: 39, 3 November 1908, n°. 32 en 
4 Juli 1914, no. 47 (Nederlandsch Staatsblad 
1904, n°. 253, 1908, n°. 334 en 1914, n°. 297 
en lndisch Staatsblad 1905, n°. 141, 1909, n°. 
38 en 1914, n°. 617), wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

I. Artikel 2 wordt gelezen : 
De op de wijze van artikel 1 ter beschikking 

van de Regeering gestelde persnnen genieten : 
a. eene toelage, berekend naar reden van 

f 100 's maands, tot geen hooger totaal bedrag 
dan f 200, vanaf den <lag der inscheping naar 
lndie tot den <lag waarop de toelage, bedoeld 
in alinea 2 van artikel 3 van dit besluit, volgens 
de daaromtrent in lndie geldende algemeene 
bepalingen gerekend wordt in te gaan, op 
welke toelage een voorschot van ten hoogste 
f 100 in Rederland kan warden uit•etaald; 

b. eene tegemoetkoming in de kosten van 
uitrusting van f 600 zoo zij gehuwd zijn, of 
weduwnaar met een of meer kinderen te hunnen 
laste, en van f 400, zoo zij ongehuwd zijn ; 

c. overtocht voor gouvernementsrekening 
naar Batavia voor zich en hun gezin als passa

. giers der 2e klasse, op den voet van Ons besluit 
van 22 Juni 1916, n°. 13 (lndisch Staatsblad 
n°. 605). 

II. Tusschen de artikelen 2 en 3 wordt in
gelasch t e,,n artikel 2a, luidende : 

De op den voet van dit besluit uit te zenden 
pe1·sonen verbinden zich ten genoegen van 
Onzen Minister van Kolonien om te de hunnen 
behoeve dan wel ten bchoeve var. hun gezin 
van landswege voldane gelden wegens tege
moetkoming in de kosten van opleiding, wegens 
overtocht naar Nederlandsch-lndie en de verdere 
aan hen ingevolge het bepaalde bij artikel 2, 
onder a en b van landswege uitgekeerde gelden 
onverwijld in 's Lands kas terug te storten, 
indien zij anders dan tengevolge van omstan
digheden, onafhankelijk van hun wil (ter beoor
deeling van de Regeering) : 

a. hunne bestemming in Nederlandsch-lrulie 
niet volgen : 

b. binnen den tijd van vijf jaren na hunne 
aankomst aldaar definitief van hunne werk
zaamstelling warden ontheven, tenzij deze ont
heffing gevolgd wordt door eene aanstelling 
van den hetrokkene tot eene betrekking in 
's Lands dienst ; 

c. na zoodanige aanstelling, nit 's Lands 
dienst worden ontslag.en binnen den tijd van 
vijf jaar na aankomst in Nederlandsch-lndie. 

III. In de tweede alinea van artikel 3 
worden aan het slot in stede van de woorden 

,,honderd vijftig gulden (f 150) 's maands" gele
zen de woorden ,,tweehonderd gulden (f 2.00) 
's 1naands". 

IV. .Artikel 6 wordt gelezen : 
De personen, die krachtens artikel 5 van een 

vaste aanstelling voorzien zijn, genieten gedu
rende den tijd <lien zij als ambtena.ar werk
zaam zijn: 

a. eene maandelijksche bezoldiging van f 200, 
welke bezoldiging, na gebleken voortdurende 
plichtsbetrachting, zes malen, telkens na drie 
jaren, met f 25 's maands kan warden ver
hoogd, met <lien verstande dat voor de toe
kenning van deze verhoogingen de tijd geduren
de welken zij v66r hunne ambtelijke aanstelling 
werkzaam waren onder het genot van eene toe
lage, z.al medetellen ; 

b. vrije waning of bij gemis daarvan eene 
vergoeding voor huishuur te Batavia, Semarang 
en Soerabaja van f 70 en elders van f 50 's 
maands. 

Deze vergoeding kan door den Gouverneur
Genera.al warden verhoogd voor standpla.atsen, 
waar de plaatselijke omstandigheden dat noo
dig maken . 

V. De laatste alinea van artikel 7 wordt 
gelezen: 

Met uitzondering van de artikelen 2 en 2a 
zijn op hen de voorafgaande artikelen toepas
selijk. 

Ten tweede: 
Te bepalen, dat dit besluit terugwerkt tot 

1 Januari 1918. 
Onze Minister van Kolonien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en wa.arvan 
afschrift zal warden gezonden aan de .Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1919. 
WILRELMIN A. 

De ~Minister van Kolonien, IoENBURG. 

(Uitgeg. 17 Mei 1919.) 

3 Mei 1919. BESLUIT, tot nadere regeling van 
de vergoeding wegens het gebruik van eigen 
automobiel bij reizen, ten behoeve v~n het 
Rijk gedaan. S. 254. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 29 April 1919 n°. 134, Generale 
Thesaurie; 

Overwegende, dat de toenmalige hooge stand 
der benzineprijzen verhooging van de vergoe
ding wegens het gebruik van eigen automobiel, 
zooals die vergoeding is vastgesteld laatstelijk 
bij Ons besluit van den 16 November 1917 
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(Staatsblad n°. 644) voor bet tijdvak van 1 Juli 
1918 tot 1 Januari 1919 noodzakelijk maakt; 

Gelet op artikel 11, laatste lid, van bet 
Reisbesluit 1916 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 

De vergoeding wegens bet gebruik van eigen 
automobiel, laatstelijk vastgesteld bij Ons 
besluit van den 16 November 1917 (Staatsblad 
n°. 644), wordt, voor bet tijdvak van 1 Juli 
1918 tot 1 Januari 1919, nader •bepaald op 
75 cents per a.fgelegden kilometer. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
a.anga.at, belast met de uitvoering va.n dit be
sluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden ge
plaa.tst. 

's-Gravenbage, den 3den Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 14 Mei 1919.) 

3 Mei 1919. BESLUIT, houdende aanwijzing van 
het geneesktmdig opvoedingsgesticht voor 
zwakzinnige en achterlijke kinderen, te 
's-Gravenhage, a ls eene inrichting, die niet 
al krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer ·dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. S. 255. 

WIJ WILHEL.."1:Ir A, E::-.z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 1 Mei 1919, n°. 
3674, afdeeling Armwezen; 

VOORWAARDEN, 
waaronder bet geneeskundig opvoedingsge
sticbt voor zwakzinnige en achterlijke kinderen, 
te 's-Gravenhage, wordt aangewezen als eene 
inrichting, die niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Art. 1. Tot de inrichting wordt ten alien 
tijde vrije toegang verleend aan de Inspec
teurs voor bet Staatstoezicht op krankzinnigen 
en krankzinnigengestichten. 

Het bestuur, de directeur en de geneeskun
dige aldaar werkzaam, benevens bet overige 
personeel geven den Inspecteurs de door dezen 
verlangde inlichtingen. 

2. Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel platte
grondteekeningen, waaruit de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt ; deze teeke
ningen worden den Inspecteurs op verlangen 
ter inzage voorgelegd. 

3. Jaarlijks, v66r 15 Januari, wordt den 
Inspecteur, meer in bet bijzonder met het 
toezicbt belast, toegezonden een opgave van bet 
a.antal zwakzinnigen, die in bet afgeloopen 
jaar zijn opgenomen, ontslagen en overleden, 
zoomede het aantal, op 31 December aanwezig. 

Behoort bij het Koninkhjk besluit van 3 · 
Mei 1919 (Staaublad n°, 255). 

Mij bekend, 
De M in-ister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
Gelet op art. 7 der wet van 27 April 1884 

(Staatsblad n°. 96), zooals dat luidt ingevolge , 
de wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157) ; 5 Mei 1919. BESLUIT, tot wijziging van eenige 

Hebben goedgevonden en verstaan : reglementen voor de scheepvaart ter be-
te bepalen : veiliging van beweegbare spoorwegbruggen. 
Art. 1. Het geneeskundig opvoedingsge- S. 256. 

sticht voor zwakzinnige en achterlijke kinderen, WIJ WILHELMINA, ENZ. 
te 's-Gravenhage, wordt onder de voorwaarden, Op de voordracht van Onzen Minister van 
behoorende bij dit besluit, aangewezen als eene Waterstaat van 13 November 19.18, n°. 311, 
inric_hting, die niet als krankzinnigengesticht afdeeling Spoorwegen ; 
wordt beschouwd, ook ~anneer daarin meer dan Gelet op art. 27, eerste lid, der wet van 9 
twee krankzinnigen worden verpleegd. April 1875 (Staatsblad n°. , 67), bet laatst ge-

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaar- wijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad 
den, warineer dit noodig blijkt, aan te vullen n°. 321); 
of te wijzigen. Den Raad van State gehoord (advies · van 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 26 November 1918, n°. 23); 
is belast met de uitvoering van dit besluit, Gezien het nader rapport van Onzen voor, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. noemden Minister van 2 Mei 1919, n°. 308, 

's-Gravenhage, den 3den Mei 1919. afdeeling Spoorwegen; 
WILHELMINA. H ebben goedgevonden en verstaan: 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK, 

(Uitgeg. 23 Mei 1919.) 

a. bet bij Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1875 (Staatsblad n°. 169) vastgestelde 
en bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1905 
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(Staatsb/,ad n°. 223) het laatst gewijzigde regle
ment voor de scheepvaart, ter heveiliging van 
de beweegbare spoorwegbruggen : 

1°. in de Staatsspoorweg van Harlingen tot 
de Pruisische grenzen bij Nieuwe Schans; 

2°. over het kanaal van Apeldoorn naar 
Dieren in den Staatsspoorweg van Arnhem 
naar Zutphen, en in den Oosterspoorweg van 
Am,ersfoort naar Zutphen; 

3°. over het kanaal van Deventer naar 
Almelo in den Staatsspoorweg van Zutphen 
naar Deventer ; 

4°. in den Staatsspoorweg van D eventer 
naar Leeuwarden met uitzondering van de 
kraanbrug over de Steenwijker Aa ; 

5°. in den Staatsspoorweg van ltfeppel naar 
Groningen, 

te wijzigen als volgt: 
Aan het slot van artikel 2 wordt toegevoegd : 
,,Het dagsein voor den geopenden stand zal 

niet worden gegeven voor de bruggen over 
het Oranjekanaal, over de Potmarge, over de 
Grijpskerkervaart en over het Kalkwijksterdiep. 
Bij deze bruggen is de seinpaal niet voorzien 
van een bol en bechaagt de minste hoogte 
van den seinpaal 4 M. boven de spoorstaven".• 

b. het bij Koninklijk hesluit van 21 Juli 
1911 (Staatsb/,ad n°. 258) vastgestelde reglement 
voor de scbeepvaart ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbruggen over het Stads
kanaal bij Bareveld, over de Ommelanderwijk 
bij Veendam, over het ltfeedemerdiep bij .ll-fun
tendam en over het W inschoterdiep bij Zuid
broek in den N oordoosterlocaalspoorweg en over 
het Overijsselsche kanaal bij Lemelerveld in de~ 
Overijsselschen Locaalspoorweg Deventer-0,n
men te wijzigen a ls volgt : 

1 °. Aan het slot van artikel 2 wordt toe
gevoegd: 

,,( 12) Het dagsein wordt niet gegeven voor 
d e brug over het Stadskanaal bij Bareveld. 
Bij deze brug is de seinpaal niet voorzien van 
een bol en bedraagt de minste hoogte van een 
seinpaal 3.60 M. boven de spoorstaven", 

2°. De aanhef van het derde lid van artikel 
4 wordt gelezen als volgt : 

,,(3) In geen geval zullen ue schippers 
gedurende den tijd, dat de brug niet geheel 
geopend is of dat de seinen worden vertoond, 
aangevende dat de doorvaart gestremd is, enz. ". 

c. het bij Kouinklijk besluit van 14 Juli 
1904 (Staatsblad n°. 143) rnstgestelde · regle
ment voor de scheepvaart ter heveiliging van 
de beweegbare spoorwegbrug over de Regge 
bij Ommen in den Noordoosterlocaalspoorweg 
te wijzigen a\s volgt : 

1°. het vierde lid van artikel 2 wordt gelezen 
al volgt: 

,,Alvorens bij na.cht over te gaa.n tot het 
sluiten der brug, geeft de brugwachter het 
sein, dat de doorvaart gestremd is. Bij de 
brug is geplaatst een seinpaal, voorzien van 
een lantaarn met groen en rood licht, die tot 
een hoogte van ten minste 3.90 M. boven de 
spoorstaven ·kan worden opgehaald". 

2°. Van het vijfde lid van a rtikel 2 ver
,allen de woorden : 

,,bij dag, door den geheel opgehaalden rooden 
bol". 

3°. Het zesde lid van artikel 2 wordt gelezen 
a ls volgt: 

,,De scheepvaart is gestremd tijdens bet . 
sluiten, het gesloten zijn en het openen van 
de brug ; bij nacht worden deze tijdperken van 
stremming aangecluid door het ,roode licht naar 
de zijden van de scheepvaart gekeerd". 

4°. In het la.atste lid van artilcel 4 ver
vallen de woorden : ,,de bol of". 

d. het bij Koninklijk besluit van 18 October 
1872 (Staatablad n°. 101) va.stgestelde regle
ment voor de scheepvaart ter beveiliging van 
de beweegba.re brug over het kanaal door de 
Oude Arne in den taatsspoorweg van Goes 
naar JJ,fiddelburg te wijzigen als volgt: 

1 °. De vijfde en zesde ·1eden van artikel 2 
worden gelezen als volgt : 

,,Alvorens bij nacht over te gaan tot het 
sluiten van de brug, geeft · de brugwachter 
het sein, dat de doorvaart gestremd is." 

,,Bij de brug is geplaatst een seinpaal, voor
zien van een lantaarn met groen en rood licht, 
die tot eene hoogte van ten minste 3. 90 l\'I. 
boven de spoorstaven kan worden opge
haald". 

2°. In het zevende lid van artikel 2 vervallen 
de woorden : 

,.bij dag, door den geheel opgehaalden rooden 
bol". 

30_ In het achtste lid van artilcel 2 vervallen 
de woorden : 

,.bij dag, door den n'eergelaten rooden bol". 
4°. In het vijfde lid van artilcel 4 vervallen 

de woorden: 
,.de bol aan den seinpaal of". 
e. het bij Koninklijk besluit van 11 Sep

temder 1885 (Staatab/,ad n°. 181) vastgestelde 
en bij Koninklijk besluit van 11 September 
1908 (Staatablad n°. 297) het laatst gewijzigde 
reglement voor de schel)pvaart ter heveili
ging van eenige beweegbare spoorwegbruggen: 

A. In den Hollandschen IJzeren Spoorweg 
van Amsterdam tot Rotterdam; 
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B. In den Staatsspoorweg vao Amsterdani- wordt de aandacht gevestigd op de wen-
naar Utrecht; / sohelijkheid, dat de betrokken politieambte-

C. In den Staatsspoorweg van Gouda naar naren en politiebeambten, o.q. zelfs de Burge-
's-Gravenhage; I meester, de leden der burgerwaoht om bijstand 

D. In den Noordhollandsohen Staatsspoor- , requireeren en dat daarvan in oonoreto kan. 
weg ; blijken. Bij min of meer .offensief optreden 

E. In den Oosterspoorweg van Amsterdam zal meer dan bij def,nsief optreden (zooals 
naar Amersfoort ; / bij hewaking van gebouwen) noodig zijn samrn-

te wijzigen als volgt : werking met de overheidspolitie. Bij defensief 
Aan het slot van artikel 2 wordt toegevoegd : I optreden zal behalve voornoemd art. 41 Wet
,,De dagseinen zullen niet gegeven worden boek van Strafvordrring, ook nog een reohts-

bij de draaibrug over de Nieuwe Wetering of I grond daa.rvoor kunnen worden ontleend aan 
Va.art bij Nieuwersluis en bij de beweegbare art. 41, l• lid, Wetboek van Strafreoht. Com
brug over de Boezemvaart van den Klappolder missionneering als buitengewoon gemeente
langs den Hoefweg, terwijl bij laatstgenoemde veldwaohter of als onbezoldigd rijksveldwaohter 
brug ook de naohtseinen niet zullen worden van de leden der burgerwaohten zal doehnatig 
gegeven. In verband hiermede is bij la-atst- zijn om alle moeilijkheid te voorkomen ; aan
genoemde brug geen seinpaal geplaatst, terwijl otelling tot buitengewoon gemeenteveldwachter 
bij de eerstgenoemde brug de paal niet van I is eohter reeds voldoende te aohten. Sleohts 
een bol is voorzien en eene minste hoogte heeft 

I 
zij aangestipt, dat bij eventueele oommission

van 3.90 M. boven de spoorstaven". neering tot onbezoldigd rijksveldwaohter wel-
Onze Minister van Waterstaat is belast met ticht een weg ware te vinden om zoodanige 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het I oommissionneering niet individueel te doen 
Staatsblad geplaat~t en in afsohrift aan den I plaats hebben. 
Raad van State medegedeeld zal worden. De Minister van Justitie wijst er ten stotte 

's -Gravenhage, den 5den Mei 1919. nog op, dat art. 192 der Gemeentewet er-
WILHELMINA. 

1 
~ent ,,vrijwillige hulp, ter handhaving der 

De Minister van Waterstaat, openbare orde of in het algemeen belang." 
A. A. H. W. KoNIO. , ~aar de meening van dien Minister zou het 
(Uitgeg. 19 .JJ:fei 1919.) I ook mogelijk zijn, bij eenvoudige en zooveel 

5 Mei 1919. MrsisrvE van den Minister van 
Binnenlandsohe Zaken aan de Commis-
sarissen der Koningin in de provinoien 
betreffende karakter en bevoegdheid der 
burgerwaohten. 

Door een Uwer ambtgenooten werden eenige 
besohouwingen te mijner kennis gebraoht om
trent karakter en bevoegdheid van de burger
waohten en waarin als hoofdbezwaar werd 
geuit, dat d, leden van de burgerwaoht geen 
voldoende bevoegdheid zouden bezitten om 
daadwerkelijk op te treden tot handhaving 
van wettelijke voorsohriften. 

In verband met dit bezwaar brengt de 
Minister van Justitie te mijner kennis, dat 
de burgerwaoht de bevoegdheid tot daadwer
kelijk optreden kan ontleenen aan art. 41 van 
het Wetboek van Strafvordering, bepalende, 
dat ingeval een strafbaar feit op heeterdaad 
wordt ontdekt, een iegelijk bevoegd is den 
verdaohte aan te houden en voor den Offioier 
van J ustitie of een der hulpoffioieren te brengen. 
In bepaalde gevallen zal art. 180 Wetboek 
van Strafreoht toepassing kunnen vinden. 

Vooral in verband met dit laatste artikel 

19Hl. 

mogelijk uniforme plaatselijke verordeningen 
de burgerwaohten als ,,vrijwillige hulp" in 
bovenbedoelden zii1 te organiseeren. Het model 
-roor een z9odanige verordening zou als volgt 
'.,unnen luiden : 

Art. 1. :Er bestaat een gemeentelijke bur-
1erwaoht, welker leden zioh vrijwillig ver
i:Jinden om ter handhaving van de openbare 
ordf' hun hulp te verleenen, wanneer r1e hulp 
·ran de burgerwaoht door of vanwege den 
Burg~meester is gevorderd. 

Art. 2. Ingeval de hulp van de burger
waoht ter handhaving van de openbare orde 
•)f vanwege den Burgemeester is gevorderd, 
,:ijn de leden der burgerwaoht verplioht de be
:;elen na te komen, welke hun door of vanwege 
den Burgemeester worden gegeven. 

Zij g.ie binnen de burgerwaoht met , enig 
commando zijn belast, zouden bij deze oon
~truotie door den Burgemeester kunnen worden 
'1.angewezen om namens hem aan de onder 
hen gestelden bevelen te geven. De nako'!1ing 
Yan de door of vanwege den Burgemeester 
gegeven bevelen sluit strafreohtelijke aanspra-
1'elijkheid uit (art. 43 Wetboek van Straf
ceoht) , indien sleohts, gelijk bovenbedoelde 

1:1 
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vordering zou doen, de rechtsplicht wordt ge 
scha.pen om die bevelen n a t e komen. Ool: 
aldus zou aan de burgerwachten een voldoende 
r echtspositie kunnen worden verzekerd. 

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

5 M ei 1919. ARREST van den Hoogen R aad. 
Volgens het gewone spraakgebruil: 

brengt ,,in dienst van iemand , (jn'· mede ee11 
verhouding van ondergeschiktheid aan 
deze ; er is geen reden in art . 106 We: 
Inkomstenbelasting 1914 aan die uit
drukking een andere beteekenis te geven. 

Het telastegelegde, opgevat in dell 
daaraan door de R echt bank - in cassatic 
onaantastbaar - gegeven zin, is niet 
strafbaar ingevolge de ar tt. 106 en 121 
dier wet , zoodat beklaagden moeten worden 
ontslagen van rechtsvervolging. [Cond. 
0. M. : de bewezenverklaring is niet vol
doende met redenen omkleed, zoodat de 
zaak moet worden ver wezen naar he( 
Hof.] 

(Wet Inkomstenbelasting 1914 art. 106.) 

Voorzitter: } Ir. S. Gratama . 

Raden: Mrs. A. J. L. )lijpels, J . A. A. Bosch, 
A. P . L. Nelissen en Jiu. E. A. E. van 
Meeuwen. 

10. Mr. P.H. A. T. enz., 2°. }fr. H.K. R. enz., 
30, Mr. J . B. enz., 4°. J hr. P . A. R . enz., n°. 1 

directeur, n°. 2, 3 en .J, administra.teurs, alien 
leden van het bestuur der )I. V. )lederlandscbe 
Maatschappij ,·an Brandverzekering, gevestigd 
te Tie!, requiran ten van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr. -Rechtbank te Tie! ,· an 23 
J anuari 1919, waarbij requim n ten en hun 
niet verschenen mede-beklaagde, Jhr. J. 
J. D. P. R. enz., werden schuldig verklaard 
a.an ,,het aan den Inspecteur der directe 
belastingen, binnen wiens dienstkring men woon t 
of gevestigd is, op <liens aanvraag niet binnen 
veertien dagen eene onderteekende opgaaf 
verstrekken van de in zijn dienst zijnde per
sonen, die bier te lande wonen of werkzaam 
zijn, met vermelding voor elk hunner van zijn 
woonplaats en de beloonillg, die hij in eenigen 
vorm geniet en met toepassing van de a rtt . 106 
en 121 der Wet op de Inkom tenbelasting 1914 
en art. 23 r ., ied~r werden veroordeeld - de 
niet verschenen medebeklaagde bij verstek -
tot eene geldboete van vijf gulden , in vorder
baar bij lijfsdwang en een vervangende hech
tenis van vij f dagen ; (gepleit door }!r. P. 
Rink te 's-Grarnnhage) . 

Cone! . Adv .-Gen . Besier. 

Bij het bestreden vonnis is bewezen verklaard , 
dat nadat op 8 Juni 1918 na.mens den I nspec
teur der Directe Belastingen , Invoerrechten 
en Accijnzen te Tiel eene aa.n vrage a.ls bedoeld 
bij a rt. 106 der Wet van 19 December 1914 
(S. 563) is uitgereikt a.an de N; V. de Neder
landsche Maatscbappij van Brandverzekering, 
gevestigd te Tie!, om binnen veertien dagen eene 
onderteekende opgave te verstrekken ,an de
in haar dienst zijnde agenten en correspon
denten , die bier te la.ode wonen of werkzaam 
zijn, met vermelding voor elk hunner van zijn 
woonplaats en de belooning, die hij in eenigen 
vorm geniet, die N. V. in gebreke is gebleven 
binnen 14 <la.gen na den dag der uit reiking ,an 
deze aan vrage haar ingevuld en onderteekend 
terug te zenden bij gemelden Inspecteur . 
terwijl die termijn niet door den Inspecteur 
verlengd is . Blijkens eene latere overweging 
in het vonnis moet deze bewezen verkla ring 
aldus worden verstaa.n , dat de correspondenten 
der vennootschap gebleken zijn niet in dienst 
der vennootschap te staan, hetgeen echter de 
beklaagden (bestuurders dier ,·ennootschap) 
niet kan baten, omdat zij in ieder ge val eene 
opgave hadden moeten indienen omt ren t 
ha re agenten, met wie dit na::tr het oordeel der 
Rechtbank we! het geval was. De Rechtbank 
beschouwt dus a.ls het strafbaar feit het niet 
terugzenden der ingevulde en onderteekende 
aan vrage omt rent de in dienst zijnde agenten 
en correspondenten, met dien verstande dat 
bij gebreke van de laatst bedoelden a.Ileen 
invulling ten opzich te van de in dienst zijnde 
agenten vereischt geweest ware. 

Tegen hunne veroordeeling te dezer zake 
deden de beklaagden, voorzoover zij op tegen
spraak waren veroordeeld, bij p leidooi als 
middel van ca.ssatie aanvoeren: 

.,Schending en verkeerde toepassing van 
art. 106 van de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, door te beslissen , dat uit de omstandig· 
heid , dat de agen ten van de Nederlandsche 
Maatschappij van Brandverzekering, gevestigd 
te Tie!, door het Bestuur der vennootschap 
worden benoemd en ontslagen en van de Vfln· 
nootschap voor hunne bemoeilngen een zekere 
belooning genieten, voldoende blijkt, dat die 
agen ten zijn in dienst van de vennootschap, in 
den zin van art. 106 van de aangehaalde 
Wet; 

alt hans schending en _ verkeerde toepassing 
,an de artt . 211 en 221 Sv. in verband met de 
aangehaalde wetsbepaling, door de aange-
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vallen beslissing niet voldoende, immers niet 
met die beslissing rechtvaardigende redenen 
te omkleeden". 

Ik kan de beide onderdeelen van dit middel 
te zamen behandelen, omdat het mij voorkomt, 
dat daarin met verschillende woorden hetzelfde 
gezegd wordt, n .1. dat de Rechtba.nk door eene 
verkeerde opvatting der uitdrukking ,,in zijri 
dienst zijnde" welke uit het aangehaald art. 106 
in de dagvaarding was overgenomen, dit 
onderdeel der tela telegging op onvoldoende 
gronden bewezen verklaard en dus de bewezen
verklaring niet voldoende met redenen omkleed 
heeft. Met name is het vooropgestelde middel 
evenzeer als het ondergeschikte een vormmiddel 
en kan het niet, gelijk is gepleit, bij gegrond 
bevinding leiden tot recht doen op de hoofd
zaak, hetwelk dan zou bestaan in het uitspreken 
van een ontslag van alle rechtsvervolging. 
I mmers het in dienst der vennootschap zijn 
der agenten , waaromtrent in dat geval zou 
zijn beslist, dat het niet voldoende gebleken 
was, zou bij nader onderzoek misschien nog 
wel kunnen blijken, en indien niet, zou vrij
spraak moeten volgen. 

Het middel schijnt mij gegrond. In het 
bestreden ·vonnis is van het in dienst der ven
nootschap zijn der agenten geen ander bewij s
materiaal te vinden dan de opgave der beklaag
den, dat deze door het Bestuur der Vennoot
schap werden benoemd en ontslagen en van de 
Vennootschap voor het aanbrengen van ,·erzeke
ringen zeker bedrag genoten, en in de overweging, 
welke het vonnis wijdt aan de weerlegging 
van der beklaagden verweer, dat de agenten 
niet in dienst van de vennootschap waren, 
wordt dan ook op niets anders een beroep 
gedaan. De twee genoemde omstandigheden 
zijn echter niet voldoende om het bestaan eener 
dienstbetrekking aan te nemen. Het kenmerk 
bij uitnemendheid daarvan, de ondergeschikt
heid der dienende personen aan een boven hen 
gestelden werkgever, wordt d aarbij gemist . 
Dit kenmerk is niet in het bijzonder eigen aan 
de verhouding, welke voortvloeit uit de arbeids
overeenkomst, omscbreven in a.rt . 1637a. 
B. W. - in welke wetsbepaling trouwens het 
woord ondergeschiktheid niet uitdrukk.elijk is 
genoemd - doch wordt door het spraakgebruik 
voor het begrip dienstbetrekking geeischt . Er 
zouden dus bijzondere redenen moeten bestaan 
om aannemelijk te maken, dat voor de toepas
sing van art . 106 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, hetwelk van ,,in zijn dienst zijnde 
personen" gewaagt, dit kenmerk zou kunnen 
worden gemist en zulke redenen zijn niet 

I aanwezig. Met name kan ik die niet vinden 
I in de woorden ,,belooning, die hij in eenigen 
I vorm geniet", in d,it artikel voorkomende, en 

1 waarop de Rechtba.nk tot steun van hare 
opvatting een beroep doet. Deze woorden 
toch hebben blijkens de Mem. van Antw. aan 
d e Tweede Kamer der Staten-Genera.al geen 
andere beteekenis dan te voorkomen, dat 
belooningen niet in geld bestaande bij de 
toepassing van het artikel uitgesloten geacht 
zouden worden. 

Ik concludeer tot vernietiging van het be
streden vonnis en verwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof t e Arnhem om op de bestaande 
dagva.arding opnieuw te word.en berecht en 
afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raad.sheer 
Jhr. van :Meeuwen ; 

Gelet op het middel van cassatie, namens de 
requiranten voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
(zie cone!. Adv.-Gen .); 

0. , dat bij het be treden vonnis ten laste 
van beklaagden, als leden van het Bestuur 
der N. V. ,,Nederlandsche Maatschappij van 
Brandverzekering", gevestigd te Tie!, wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard, dat enz. 
(zie cone!. Adv .-Gen.) ; 

dat dit feit is geq ualificeerd en te dier zake 
straf opgelegd, gelijk aan het hoofd van dit 
arrest is vermeld ; 

0 ., ten aan zien van het voorgestelde middel 
en voor zooveel° noodig ambtshalve; 

dat de Rechtbank, gelijk blijkt uit hetgeen 
zij in haar vonnis, nadat zij het telastegelegde 
bewezen heeft verklaard, overweegt, onder de 
in de telastelegging voorkomende uitdrukking 
,,de in haar dienst zijnde agenten en corres
pondenten" verstaat de agenten en corres
pondenten, welke d oor het bestuur der ge
noemde Vennootschap worden benoemd en 
ontslagen en voor hunne· bemoeiinge:ri een 
zekere belooning genieten, ongeacht de rechts
verhouding, waaruit het ontvangen loon of de 
ontvangen provisie voortvloeit, welke uitleg 
in cassatie onaantastbaar is ; 

dat de Rechtbank voorts aannemende, dat 
ook ten aanzien van die personen de ver
plicht ing tot het doen van de in art . 106 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 omschreven 
opgave besta.a.t, a.rt. 121 dier Wet op requira.nten 
toepasselijk heeft geoordeeld ; 

dat echter uit genoemd art . 106 niet volgt, 
dat op een ieder, die iemand tegen een zekere 
belooning benoemd heeft met de bevoegdheid 

13"' 



1919 6-7 MEI. 196 

hem te ontsla.an, de in dat a rtikel omschre,en 1919, ,oor zoover het daa.rbij bewezen ,er
vcrplichtin<> zou rusten: I kla.arde feit is gequalificeerd en a.an de requi-

da.t toch dit a.rtikel die verplichting slechts ran ten stra.f is opgelegd ; 
a.a.nnccmt ten opzichte van de personen , die Bepa.a.lt da.t deze uitspraa.k ook zal gelden 
in dienst zijn ,an dengene, van wien die in- ten a.anzien van den medeveroordeelde ,an de 
licl1tingen worden gevra.agd ; \ requiranten Jhr. J. J. D. P . R. ; 

dat volgens het gewone spraa.kgebruik in Rechtdoende, ingevolge art . 105 R . 0 . ; 
dienst van iemand zijn, medebrengt een ver- 1 Verklaart dit feit niet strafbaar; 
houding van ondergeschiktheid a.an deze, Ontsla.at de bekla.agden van a lle rechts-
en er geen reden is in dit a.rtikel a.an die uit- ver volging te dier za.ke. (N. J.) 
drukking een andere beteekenis te geven : 

da.t weliswaar de beweegreden, die den 6 Mei 1919. BESOHIKKING van den Minister 
wetgever tot het opnemen van deze bepa.ling van La.ndbouw, Nijverheid en Handel tot 
heeft geleid, namelijk het a.an den fiscus I vaststelling van een letterteeken, da.t door 
verschaffen van een gelegenheid tot he.t ,er- zee- of kustvisschersvaartuigen moet wor-
krijgen van gegevens voor een juisten aansla.g den gevoerd. 
van belastingschuldigen, evengoed had kunnen De Minister van La.ndbouw, Nijverheid en 
leiden tot het opnemen van genoemde ver- Handel ; 
plichting ten aanzien van loontrekkenden, die I Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
niet ondergeschikt zijn a.an dengene, door wien , 6 October 1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk 
zij beloond worden, doch hierin geen voldoende I gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1916 (Staats
grond is om a.an te nemen, dat de wetgever blad no. 345) en op art. 8 van het Koninklijk 
a.an het begrip in dienst van iemand zijn, eene besluit van 12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 144), 
van het gewone spraakgebruik a.fwijkende betreffende de registers voor de zee- en kust
beteekenis heeft willen geven ; visschersvaartuigen en het vocren van letter-

dat hiervoor te minder reden is, waa.r de teekens en nummer door de kustvisschers
wetgever, indien hij zulks bedoeld had, zonder I va.artuigen, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
eenig bezwaar door het bezigen van een andere , van 5 Februari 1912 (Staatsblad n '· 53) ; 
uitdrukking a.an die bedoeling uiting had kun- Heeft goedgevonden : 
nen geven ; I te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers-

da t ook a.an de omstandigheid, dat genoemd vaartuigen tebuis behoorende te Ouwerkerk 
ait. 106 voorschrijft, dat de daarin bedoelde I moet worden gevoerd het letterteeken O.K. 
opgave moet omvatten het loon, in eenigen ! 's -Gravenhage, 6 Mei 1919. 
vorm genoten, geen argument voor de in het Voor den Minister, 
vonnis aangenomen opvatting kan worden , De Secretaris -Generaal, 
ontleend, daar blijkens de geschiedenis van VERSTEEG. 
de tot sta.ndkoming van dit artikel, het doe! 
bij het bezigen dier uitdrukking is geweest, I 7 Mei 1919. BESLutT, tot wijziging ,an het 
mede opgaven te verkrijgen omtrent genoten ,,Reglement Industrieele Eigendom ( laals-
emolumenten, vrij e woning en dergelijke; blad 55 van 1914)". . %57. 

da.t een zoodanige wijze van belooning I Wu WILHELMINA, ENZ. 
evenzeer kan voorkomen bij personen, die Op de voordracht van Onzen Minister van 
ondergeschikt zijri a.an hem, van wien zij die 

I 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 11 April 

belooning ontvangen a.ls bij hen, bij wie dat niet 1919, n°. 4850, afdeeling Handel ; 
het geval is; Ge7ion ons besluit van 15 December 1914, 

dat dus hetgeen aan requiranten is te gewijzigd bij dat van 5 Augustus 1918, hou
lastegelegd en bewezen verklaard, opgevat in dende vaststelling van een Reglement voor 
den daaraan door de Rechtbank gegeven zin, het Bureau voor den Industrieelen Eigendom; 
niet strafba.ar is ingevolge artikel 106 juncto Den Raad van State gehoord (advies van 
artikel 121 der Wet op de Inkomstenbelasting 1 22 April 1919, n°. 23) ; 
1914, en de Rechtbank door requiranten des- Gelet op hc·t nader rapport van Onzen voor
niettemin te veroordeeleg. heeft geschonden noemden Mini ter rnn 3 Mei l 919, n°. 5442, 
de artikelen 106 en 121 der Wet op de Inkom- afdeeling Bandel; 
stenbelasting 1914 en art. 216 , . ; Habben goedgevonden en verstaan: 

Vernietigt het in deze zaak gewezeu vonnis Artikel een. 
van de Arr.-Rechtbank te Tie! van 23 Januari Het tweede lid van artikel 9 van he.t ,,Regle-
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ment Jndustrieele E igendom (Staatsbktd n°. 558 
van 1914)" wordt gelezen als volgt : 2. Uiter
lijk v66r den 15den van iedere maand worden 
de in de vorige maand ontvangen gelden bij 
den Betaalmeester te 's-Gmvenhage of op de 
postrekening van het Rijk gestort. 

Artikel twee. 
Aan het slot van bet vierde lid van genoemd 

artikel 9 worden toegevoegd de woorden ,,of 
bewijzen van overschrijving". 

Artikel drie. 
Aan meergenoemd artikel 9 wordt een nieuw 

lid toegevoegd, luidende: 5. Wanneer bet 
College van Directeuren, ingevolg~ de bevoegd
heid verleend bij artikel 2, vierde lid, bet 
geldelijke en comptabele beheer van het Bureau 

• 11,an een zijner leden opdraagt, rust de verplich
ting tot uitvoering van de in <lit artikel gegeveP 
voorschriften op dat lid. 

Artikel vier. 
Het eerste lid van artikel 10 van het aan

gehaalde reglement vervalt. 
Onze Minister van Landbom\ , Nijverheid 

en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, betwelk in bet Staatsblad geplaatst en 
in afschria aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 7den Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van J.,a,ndbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJss'.ELSTEIJN. 

( Uitgeg. 16 Mei 1919.) 

9 Mei 1919. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen, volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk gewij
zigd bij die van 15 Juli 1912 (Staatsblad 
n°. 240) en de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 258. 

9 Mei 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Verdeeling van de Leuvenheimsche 

Mark, Het Hof kon niet anders doen 
dan, overeenkomstig de oorspronkelijke 
vordering van eischer tot cassatie, gegrond 
te verklaren <liens bezwaren tegen bet 
verdeelingsplan, maar bet had zicb ove
rigens te onthouden van een beslissing 
over dat verdeelingsplan, omdat bet anders 
in een soortgelijke fout ware vervallen 
als waartegen eischer t erecht was opge
komen nl. het gebruiken van een maatstaf 
van verdeeling buiten de lijst der dee!-

gerechtigden om, wat de wet juist niet 
wil. · 

Anders Cone!. 0. M. met betoog dat bet 
Hof het verdeelingsplan aan de gegevens 
der lijst had moeten toetsen. 

(Markenwet artt. 11-35.) 

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

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, H. M. A. 
Savelberg en Jhr. Rh. Feith. 

L. Beumer, van beroep trambeambte, 
vroeger wonende te Velp, thans te Arnhem, 
eischer tot cassatie van een tusschen partijen 
gewezen arrest van het Gerechtsbof te Arnhem 
van 10 April 1918, (N. J. 1918, blz. 690, Red), 
advocaat Jhr. Mr. W. M. de Brauw, 

tegen: 
De commissie voor de verdeeling van de Leu
venheimsche Mark, bestaande uit de Heeren : 
1°. A. J. P. Metelerkamp van Bronkhorst; 
20. J. vVagenvoort, landbouwer ; 
3°. H. van der Baan, landbouwer, allen wonende 
in de gemeente Brummen in de buurtschap 
Leuvenheim, verweerster., niet verschenen. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De wet van 10 Mei 1886 (S. 104) houdende 
bepalingen ter bevordering van de verdeeling 
van markgronden regelt in bijzonderheden de 
wijze waarop, indien verdeeling gevorderd wordt, 
deze tot stand komt. 

Na voorloopige bijeenkomsten van hen die 
rechten beweren en opmaking van eene voor
loopige lijst van gerechtigden, wordt eene 
nadere bijeenkomst gebouden en de lijst van 
gerecbtigden vastgesteld ; wordt tegen deze 
lijst geen verzet gedaan gedurende den tijd 
waarin zij ter inzage ligt dan wordt zij gesloten 
en onderteekend; in geval van verzet wordt 
daarmede gewacbt totdat eene rechterlijke 
beslissing omtrent de geschillen in kracht 
van gewijsde is gegaan. 

Met de definitieve sluiting van de lijst is 
over de rechten van ieder, die als rechthebbende 
is opgekomen, beslist. De lijst stelt vast den 
aard en den omvang van ieders recht. 

Na de sluiting wordt overgegaan tot het 
opmaken van een plan van verdeeling van de 
markgronden, dat op zijne beurt aan verzet in 
rechterlijke · uitspraak onderworpen is. 

Dit stelsel is uitgewerkt in de artt. 12--18 
en 25 en volgende der genoemde wet. 

Op de voorgeschrevene wijze is gehandeld 
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bij de werkzaamheden tot verdeeling van de I gemaakt door verwijzing ingevolge het bepaalde 
Leuvenheimsche j\fark, doch hierbij doet zich bij art. 26 dier wet, en waarin alleen ·werd 
het geval v66r, dat in de lijst van gerechtigden gevorderd gegrondverklaring van bezwaren 
geene bijzonderheden voorkomen omtrent den tegen het verdeelingsplan met rechtsver
omvang der rechten, en a!le deelgenooten enkel kla.ring te dien aanzien en wijziging van cl.at 
worden aangeduid als markgenooten. plan, en terwijl vaststaat dat de vergadering 

Niettemin is bij het verdeelingspla.n onder- ingevolge art. 11 van voormelde wet heeft 
scheid gemaakt met betrekking tot den omvang pla.ats gehad, de lijst is samengesteld van hen, 
cl.er rechten, en zijn aan de onderscheidene wier rechten niet waren betwist, en vervolgens 
markgenooten onderling verschillende deelen p.a behoorlijke kennisgeving en nadere bijeen
toegekend ill verband met omstand,igheden komst is aangevuld en ingevolge artikel 16 
a.ls het hebben van eene woning en grootte der met procesrerbaa.l ter visie heeft gelegen en is 
persoonlijke grondeigendommen. gesloten, te verstaan dat geen plan van ver-

Hiertegen heeft de eischer in cassatie zich deeling van deze Mark kan worden opgemaakt 
verzet op grond dat, nu in de lijst van deelge- dan nadat de bijeenkomsten, bedoeld in de 
rechtigden geen onderscheid is gemaakt naar a.rtt. 12 en 15 der llfarkenwet op nieuw met 
den omvang van ieders recht, alle markgenooten inachtneming van de voorschriften dier wet 
geacht moeten worden aanspraak op een gelijk zullen hebben plaats gehad en eene lijst ,•an 
deel in de markgronden te hebben. rechthebbenden met vermelding van den aard 

De Rechtbank te Zutphen heeft zijn verzet en den omvang van ieders recht zal zijn vast
tegen het verdeelingsplan ongegrond verklaard. gesteld ; zulks op dezen grond dat tusschen 
Toegevende dat de geslotene lijst beslissend is, partijen blijkbaar groot verschil bestaat om · 
meent . zij dat, nu de rechthebhenden enkel trent den aard en den omvang van de rechten 
als markgenooten zijn aangewezen, de lijst wel der markgenooten, maar de strijd daarover 
den aard van de rechten aangeeft doch niets volgens het systeem der Markenwet niet wordt 
inhoudt omtrent den omvang, en eene £out uitgestreden na de vaststelling van de lijst der 
bevat die niet meer kan worden hersteld, doch rechthebbenden doch v66r het sluiten der 
dat de commissie voor de verdeeling bevoegd voorloopige lijst, zoodat ten deze de werkzaam
was n aar de haar ten dienste staande gegevens heden om te geraken tot eene on aantastbare 
alsnog bij het opmaken van het verdeelingsplan lijst van rechthebbenden niet in overeenstem
rekening te houden met hetgeen aan de lijst ming met de voorschriften van die wet hebben 
ontbreekt. plaats gehad en zij alzoo in den zin dier wet 

Het vonnis der Rechtbank is in appel moeten geacht worden niet te zijn geschied; 
vernietigd ; het Gerechtshof te Arnhem be- waarbij wordt over het hoofd gezien dat het 
slist, dat de strijd oraj;rent aard en omvang verzuim om den strijd over aard en omvang 
der rechten gevoerd moet worden v66r de van de rechten der markgenooten uit te strijden 
vaststelling rnn de lijst van gerechtigden, op het daarvoor in de wet gestelde tijdstip 
maar tevens dat dit in casu niet heeft plaats niet kan ten gevolge hebben dat de lijst, welke 
gevonden; dat alzoo de werkzaamheden, voor- dientengevolge is opgemaakt en gesloten met 
geschreven opdat eene on aantastbare lijst de voor a!le gelijke omschrijving van ,,Mark
verkregen zal worden , niet overeenkomstig genoot" als niet bestaande wordt aangemerkt 
de w·et verricht zijn en geacht moeten worden en opnieuw de gelegenheid om dien strijd uit 
niet verricht te zijn; dat zij dus a]snog verricht te strijden wordt opengesteld, en dat in dit 
moeten worden met inachtneming van de be- ingevolge art. 26 aanhangig gemaakte geding 
palingen der wet, d. i. met omschrijving van alleen over het verdeelingsplan, maar niet over 
aard en om vang van ieders recht. Het Hof het al of niet voldoende der gesloten lijst mag 
verstaat mitsdien, d,at geen plan van verdeeling worden geoordeeld, en dat het in elk geval 
kan worden opgemaakt dan nadat de bijeen- niet geoorloofd was om, zooals het Hof inder
komsten, bedoeld in art. 12 en 15, opnieuw daad deed, de van dat College gevraagde 
met inachtneming van de voorschriften der beslissing over bet verdeelingsplan achterwege 
wet gehouden zullen zijn. te la.ten. 

Tegen deze beslissing is gericht het eenige De praemissen der beslissing van het Hof 
cassatiemiddel : Schending of verkeerde toe- schijnen mij volkomen juist, en worden dan ook 
passing der artt . 48 Rv., 11, 12, 13, 14, 15, 16, door den eischer allerminst bestreden. Aard 
17, 18, 23, 24, 25, 26, 28 der Wet van 10 Mei en omvang van ieders recht wordt bepaald door 
1886 (S. 10!) door in het geding, aanhangig de lijst van gerechtigden ; daaro,,-er kan niet 
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meer gestreden worden n a de vaststelling van 
die lijst, die tot eenigen grondslag strekt van 
het verdeelingsplan ; de strijd over aard en 
omvang kan dus illleen worden gevoerd v66r 
het vaststellen van de lijst. 

Maar het is geenszins uitgesloten dat er geen 
geschil bestond en dus geen strijd uit te vechten 
was. De lijst kan dus alleen deugdelijk ge
noemd en niet als definitieve lijst erkend 
worden, indien zij gesloten is niettegenstaande 
opgeworpene geschillen niet beslecht zijn. 
Van tempore utili aanhangig gemaakte ge
schillen blijkt echter in dit geval in het geheel 
n.iet ; de lijst is gesloten omdat er geen verzet 
is gedaan en heeft daardoor kracht van ge
wijsde verkregen ; daarmede is het opwerpen 
van bezwaren voor goed uitgesloten, en het 
verdeelingsplan moet worden opgemaakt n aar 
de gegernns die de lijst verstrekt. In casu 
on tbreekt niets aan de wettigheid der lijst, 
de eenige vraag is welke rechten met betrekking 
tot de verdeeling uit haar voortvloeien. Daar
over alleen is ook de beslissing van het Hof 
gevraagd ; het verdeelingsplan , waartegen 
, 0 erzet is gedaan, had alzoo aan de door de lijst 
verschafte gegeven s getoetst moeten worden ; 
een beroep op de onwettigheid der lijst was 
trouwens door geene partijen tot een rechts
middel gemaakt. 

Bij pleidooi heeft de eischer de meening 
uitgesproken dat de Hooge Raad, indien hij 
de opvatting, dat de vermelding van de ge
rechtigden als markgenooten zonder meer 
medebrengt, dat alien gelijk recht hebben, 
deelt, ten principale recht kan doen. Ik 
geloof niet dat de Hooge Raad z66 ver zou 
kunnen gaan , nu over de beteekenis ,-an die 
vermelding in het geheel n og geene beslissing 
is gegeven. 

Ik concludeer tot vernietiging van het arrest 
waarvan beroep en terugwijzing van de zaak 
naar het Gerechtshof te Arnhem, om met 
inachtneming van het door den Hoogen Raad 
te wijzen arrest op het bestaande appel alsnog 
te worden behandeld en beslist, met ver
oordeeling van de verweerster in de kos
ten, 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat uit het bestreden arrest blijkt, dat, 
nadat bij vonnis der Arr. -Rechtbank te Zut
ph,en de verdeeling der Leuvenheimsche l\fark 
was gelast, in de naar aanleiding daarvan 
gehouden verificatievergaderingen, een lijst is 
opgemaakt van de gerechtigden in de Mark, 
op welke lijst wel overeenkomstig art. 13 der 

Wet van 10 Mei 1886 (S. 104), houdende be
palingen ter bevordering van de verdeeling 
van markgronden, de aard van ieders recht 
werd aangeduid door de opneming der recht
hebbenden als ,,markgenoot", maar niet de 
omvang van ieders recht werd opgegeven : 

dat daarop de Commissie voor de verdeeling 
een plan van verdeeling heeft opgemaakt, 
waarbij het genot van de opbrengst der mark
gronden tot maatstaf werd genomen en wel in 
dien zin, dat in de eerste plaats de woning en 
in de tweede plaats de oppervlakte van den 
grondeigendom als beslissende factoren worden 
beschouwd ; 

dat Beumer op de bijeenkomst over de 
verkarnling tegen dit plan van verdeeling in 
verzet is gekomen met de bewaring, dat -
waar geen andere maatstaf van verdeeling 
mag worden aangenomen dan die welke de in 
art. 16 der wet bedoeld lijst aangeeft, en de 
gerechtigden met geen andere vermelding 
van den aard en den . omvang van hun recht 
op die lijst voorkomen dan aldaar omschreven 
staat met vermelding van het woord ,,markge
noot" - de deelgerechtigheid voor alien gelijk 
is, en aan hem, Beumer, dus ten onrechte eeu 
lager bedrag is toegedacht dan aan andere 
deelgerechtigden ; 

dat de Rechter-Commissaris het tusschen de 
Commissie en Beumer gerezen geschil heeft 
verwezen naar de Rechtbank, alwaar Beumer 
als opposant op voormelde gronden heeft 
gevorderd: 

1°. de bezwaren van opposant tegen het 
verdeelingsplan gegrond te verldaren ; 

2°. te verklaren dat alle in de lijst voorko
mende markgenooten voor gelijke deelen 
gerechtigd zijn in de voor hen beschikbare 
baten; 

3°. te gelasten dat opposant in het pian van 
verdeeling zal worden opgenomen voor een 
gelijk bedrag als de overige markgenooten ; 

4°. de commissie te veroordeelen in de pro
ceskosten; 

dat de Rechtbank de vordering van Beumer 
heeft ontzegd, o.m. overwegende, dat welis
waar aan meerbedoelde lijst eene - naar het 
oordeel der Rechtbank zelfs onherstelbare -
£out kleefde, omdat wel de aard, maar niet de 
omYang van ieders recht daarin was vermeld, 
doch Beumer daardoor niet was benadeeld, 
omdat de Commissie, die - behalve ten aanzien 
van sommige rechten als pootrecht en ,-rucht
gebruik - geen bescheiden ter harer beschikking 
had, door het bezigen van de aangenomen 
maatstaf rekening heeft gehouden met wat 
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a.an de lijst ontbra.k, welke maa.t ta.f a.an de beslissen, gelijk het deed, de immers gesloten 
Rechtba.nk juist en billijk is voorgekomen : lijst a.ls niet be taande aanmerkte, zich in een 

da.t het Hof, op het tegen <lit vonnis door geding over het verdeeling plan niet meer met 
Beumer ingesteld hooger beroep, in hoofdzaak het a.I of niet voldoende der gesloten lijst had 
heeft geoordeeld, da.t het tusschen pa.rtijen in te la.ten, en in ieder geva.l een beslissing over 
bestaand gescbil over den aa.rd en den omva.ng het verdeelingsplan had moeten geven, hetgeen 
van het rccbt der deelgerechtigden niet wordt blijkens de toelichting van het middel hierop 
mtgestreden na r..e va.ststelling van de lijst der zou neerkomen, da.t het Hof a.an a.He deelge
rechthebbenden tusschen de dcelgenooten en rechtigden, overeenkomstig eischers oorspron
de Commissie voor verdeeling, docb dat in- kelijke vordering, gelijke bedra.gen zou toeken
tegendeel die strijd moet worden gevoerd op I nen ; 
de bijeenkomst der bela.nghebbenden, belegd 0., dat eischer hierbij evenwel voorbijziet, 
tot het doen der opga.ven omtrent hun recbt da.t bet Hof a.lsda.n in een soortgelijke fout 
op de ma.rkgronden en het sa.rr.enstellen van zou verva.llen zijn a.ls waartegen hij terecht bij 
de ,oorloopige lijst, die eerst gesloten wordt <lien Rechter was opgekomen, cla.a.r toch a lsdan 
nada.t de geschillen over de rechten geheel evenzeer zou zijn gebruikt een maatsta.f 
zijn beeincligd, terwijl ten deze de door de van verdeeling, die, hoewel volgens de wet zoo 
Markenwet voo,geschreven werkzaamheden, noodig contradictoi.r vast te stellen en daarom 
om tnt een ooaantastba.re lijst van bela.r gheb- in de lijst op te nemen, nietternin buiten de 
benden te gera.ken, niet in overeenstemming lijst om zou zijn a.a.ngenomen; 
ILet de voorscl>riften dier wet hebben pla.a.ts 0., dat het Hof da.n ook niet anders kon 
gehad en die a.lzoo in den zi.1 der wet geacbt doen dan, overeenkomstig de oorspronkelijke 
moeten worden niet te zijo geachied en alsnog vordering van eischer, gegrond verklaren <liens 
behoorlijk zullen hebben te gescbieden, op bezwaren tegen bet verdeelingsplan, maar 
alle welke gronden het Hof het vonnis der overigens zich onthouden van eene be lissing 
Rechtbank heeft vernietigd, heeft versta.a.n .,da.t omtrent de punten sub 2°. en 3°. dier ,·ordering 
geen plan van verdeeling van deze Mark ka.n en a.llerminst een beslissing over het verdeelings
worden opgemaakt, dan nadat de bijeenkomsten plan kon geven zonder te ,oren overeenkom
bedoeld in de artt. 12 en 15 der Ma.rkenwet stigde wettelijke voorschriften plaa.ts gehad 
opnieuw met inachtncming van de voor- hebbende vaststelling van den omvang ,·an 
schriften dier wet zullen hebben pla.a.ts gehad het recht van ieder der op de lij t voorkomende 
en een lij t van rechthebbenden, met vermelding deelgerechtigden; 
van den aard en den omvang van ieders recht, 0., dat het middel mitsdien niet is gegrond ; 
za.l zijn vastgesteld", en de Commissie voor de Rechtdoende op het verleende verstek ; 
verdeeling in de kosten van beide instantien Verwerpt het beroep. (N. J.) 
hee~ veroordeeld ; 

0., dat deze beslissing wordt bestreden me t 
het volgende mi:idel van cas'a.tie: (Zie Concl. 10 
Proc.-Gen.) 

Mei 1919. BESLUIT, waa.rbij de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) hou
dende voorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, met uitzondering van a.rt. 20, van 
toepassing verkla.a.rd wordt op nekkramp. 

Ten aanzien van dit middel : 
0., da.t, zooa.ls ook door eischer niet wordt 

betwist, de in art. 13 van meergenoemde wet 
bedoelde lij t den grondsla.g vormt voor de 
verdeeling der markgronden ; 

da.t verder va.ststaa.t da.t de ten processe 
bedoelde lijst omtrent den omva.ng van ie
ders recht niets vermeldt, alzoo niets inhoudt 
omtrent de evenredigheid, waa.maa.r tusschen 
hen, wier rechten in a.a.rd gelijk zijn, de ver
deeling moet geschieden ; 

dat, dit zoo zijnde, Beumer da.n ook terecht 
opkwam tegen het bezigen van een ma.atsta.f 
van verdeeling, die niet in de lijst was opgeno
men en, bij verschil door den R-ecbter na boor 
en wederhoor ware vast te stellen geweest ; 

dat hij echter meent da.t bet Hof, door te 

. 259. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, ·da.t meerdere geva.llen van 
nekkramp in het J:tijk voorkwa.men ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), la.a.tstelijk gewijzigd 
bij de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 
165); 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Arbeid van 24 Mae.rt 1919 n°. 2201 Afdeeling 
Volkagezondheid ; 

Den Ra.ad van ta.te gehoord (a.dvies van 
26 April 1919 n°. 28); 

Gelet op het na.der rapport van Onzen Mi-
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nister van 1hbeid van 8 Mei 1919, n° 5007. 1 12 Mei 1919. BESLUIT, betreffende niet-toela-
Afdeeling Volkseezondheid ; ting van een raadslid op grond dat bij 

Hebben goedgevonden en verstaan : de stemming niet volda.an is aan art. 72 
te bepalen: der Kieswet (1896). 
Art. I. De wet va.n 4 December 1872 Wu WILHELMINA, ENZ. 

(Staatsblad n°. 134), houdende voorzieningen Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
tegen besmettelijke ziekten, la.a.tstelijk gewijzigd den Ra.ad der gemeente Geleen en door H. 
bij de wet va.n 27 April 1912 / Staatsblad n°. 165), Storcken te Lutterade, gemeente Geleen, tegen 
is, met uitzondermg van a.rtikel 20, gedurende het besluit van Gedeputeerde Staten van Lim
een jaa.r in het geheele Rijk va.n toepa.ssing op burg van 24 Januari 1919, 1• afd. La 779/6 G, 
nekkramp. waarbij met handhaving van het overige van het 

lil't. II. Dit besluit treedt in werking met; be luit van den Ra.ad van 30 Decem ber 1918, 
ingang va.n den tweecten da.g na. dien der dag- 1 H. Storcken niet als lid van dien Raad is 
teekening van het Staatsblad en de Staatscou- toegelaten ; 
rant, waarin het gepla.atst is. Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Onze Minister van Mbeid is belast met de Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
uitvoering van dit besluit, da.t in het Staatsbtad 23 April 1919, n°. 91 ; 
en de Staatscourant za.l worden gepla.a.tst en Op de voordracht van Onzen Minister van 
wa.a.rva.n a.fschrift zal worden gezonden a.an den Binnenlandsche Zaken van 8 Mei 1919, n°. 
Raad va.n State. 5322, afd. B. B. ; 

's -Gra.venhage, den lOden Mei 1919. 0., dat het bestreden besluit van Gede-
WILHELMINA. puteerde Staten berust op de overweging, 

De M inister van A rbeid, AALBERSE. dat blijkens het door Burgemeester en Wet-
( Uitgeg. 3 Juni 1919.) houders van Geleen ingezonden afschrift van 

12 Mei 1919. BESLUIT, waarbij wordt be
paald, dat het verdedigingswerk bij Wes
tervoort tot geene klasse van vesting
werken behoort. S. 260. 

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

Oorlog van 24 Febrnari 1919, V• afd., no. 9 ; 
Gelet op artikel 4 der Wet van 21 December 

1853 (Staatsblad n°. 128) ; 

het proces-verbaal van stemming, H. Storcken 
tot lid van den gemeenteraad is benoemd ver
kla.ard bij de op 13 November 1918 plaats 
gehad hebbende stemming ter verkiezing van 
2 leden van den gemeenteraad met 258 van de 
486 stemmen ; 

dat bij deze stemming de bjj het stembu
reau ,,Lutterade" in het 2• stemdistrict der 
gemeente Geleen, gebruikte stembiljetten niet 
voorzien waren van het bij art. 72 der Kieswet 

Gelet op het Koninklijk besluit van 
Febrnari 1903 (Staatsblad n°. 77) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 April 1919, n°. 22) ; 

19 voorgeschreven stempel; dat deze stembil
jetten mitsdien ingevolge het bepaalde in art. 
89 dier wet door het stembnreau alle ongeldig 
hadden moeten worden verklaard, hetgeen 
echter niet heeft plaats gehad ; dat het getal 
dezer st embiljetten, na aftrek van de om andere 
redenen ongeldig verklaarde biljetten, bedraagt 
226, zoodat het aantal, stembiljetten, hetwelk 
ter bepaling van de volstrekte meerderheid 
bij de stemming in aanmerking had moeten 
zijn gebracht, bedraagt 486- 226 = 260; dat 
van dit aantal H. Storcken in het geheel zonde 
hebben verkregen - na aftrek van de in het 
2• stemdistrict op hem uitgebrachte stemmen -
slechts 70 stemmen, zooda t, waar dit aantal 
niet de volstrekte meerderheid uitmaakt, 
H. torcken bij de stemming ook ten onrechte 
is benoemd verklaard ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1919, V• afdeeling, 
no. 241; 

Hebben besloten en besluiten, dat, met 
wijziging in zooverre van het bovenaangehaalde 
besluit, het verdecligingswerk bij W estervoort 
tot geene klasse van vestingwerken behoort. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblcul, 
waarin het besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de uit
voering van dit Besluit, hetwelk in hetStaalsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afscln:ift zal 
worden gezonden aan den Ra.ad van State. 

' s-Gravenhage, den 12den Mei 1919. 
WILHELMI A. 

De Jlinister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
( Uitgeg. 19 ,lf ei 1919.) 

dat van het besluit van Gedepnteerde Staten 
bij Ons in beroep zijn gekomen : 

1°. De Raad der gemeente Geleen, ver
zoekende, met vernietiging van het besluit 
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van de Gedeputeerde Staten van Limburg van 
den 24°n Januari 1916, alsnog te handhaven 
het be !,pit van den Raad van den 3oen De
cember 1918; 

2°. H. Storcken, aanvoerende dat volgens 
zijue meening het niet aangaat stemmen on
geldig te verklaren doordat buiten de macht 
en den wil der stemmers deze biljetten on
geldig zijn ; dat bij herhaling van dergelijke 
vergissingen de deur zoude worden opengezet 
voor allerlei misbruiken ; 

0., wat betreft het beroep ingesteld door 
den Raad cler gemeente Geleen, dat diens 
beroep c h rift op 13 Fe bruari 1919 bij Ons is 
ingekomen, zoodat de in art. 36 der Gemeente
wet genoemde termijn van 14 dagen, te 
rekenen van de clagteekening der nitspraak 
van Gedeputeerde Staten, zijnde 24 Januari 
1919, is overschreden en de Raad mitsdien 
in zijn beroep niet-ontvankelijk behoort te 
worden verklaard ; 

0., wat betreft het beroep, ingesteld door 
H. Storcken, dat art. 72 der voor deze verkie
zing van toepassing zijnde Kieswet van 7 
September 1896 (Staatsblad n°. 154) voorschrijft 
dat op het stembiljet aan de eene zijde in 
alphabeti5che volgorde de namen gedrukt zijn 
der candidaten, waarover de stemming geschieclt 
en dat aan de keerzijde de handteekening van 
den burgemeester der hoofdplaats van het 
kiesdi trict gestempeld is ; 

dat art. 89 der evengenoemde Kieswet be
paalt, dat van onwaarde zijn de tembiljetten 
die niet van den voorgeschreven stempel voor
zien zijn; 

dat nit de overgelegde stukken blijkt dat 
226 van de bij voormelde temming gebruikte 
stembiljetten, waarop de naam van H. Storcken 
voorkwam, niet voorzien zijn geweest van het 
stempel van den burgemeester ; 

dat deze stembiljetten uit kracht van art. 
89 der Kieswet van o~waarde zijn en Gede
puteerde Staten mitsdien terech.t, nu Storcken 
onder deze omstandigheden de volstrekte 
meerderh.eid niet heeft behaald, hem niet al 
lid van den Raad hebben toegelaten ; 

Gezien de Gemeentewet en de Kieswet even
genoemd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1 °. den Raad der gemeente Geleen niet

ontvankelijk te verklaren in zijn beroep ; 
2°. met handhaving van het besluit van 

Gedeputeerde Staten, het Beroep van H. Store
ken ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (W. v. d. B. A.) 

12 .Mei 1919. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provincien, betref
fende vOorkoming van rijwieldiefstallen. 

N aar aanleiding van hetgeen bij de behandeling 
van hoofdstuk IV der Sta-atsbegrooting voor het 
dienstjaar 1919 in de Tweede Kamer derStaten
Generaal door mijn ambtgenoot van Justitie in 
de memorie van antwoord over rijwieldiefstallen 
is medegedeeld, wordt door clien Minister thans 
het volgende onder mijne aandacht gebracht. 

Gebleken is dat de zorgeloosh.eid ne achte
loosheid van het publiek mede een gewichtige 
factor is, welke de talrijke rijwieldiefstallen 
in de hand werkt. Nu heb ik m.ij afgevraagd 
of een goede bestrijding van die achteloosheid 
uiet gevonden zal kunnen worden in een maat
regel, waarvan de Officier van Justitie te 
Alkmaar gewag maakt in een brief over de 
genoemde diefstallen. Deze officier schrijft : 
,,In den Helder echter worden rijwielen, die 
onbeheerd worden aangetroffen op de straat, 
veelal medegenomen naar het politiebureau en 
indien bij avond of nacht geschiedt, wordt tegen 
den bestuurder proces-verbaal opgemaakt we
gens het doen verblijven van voorwerpen van 
welken aard ook op den openbaren weg niet 
onder voortdurend toezicht van een daartoe 
bekwaam persoon. Het onbeheerd laten staan 
van rijwielen is hierdoor opgehouden." 

Met den Mini ter van J ustitie komt het 
mij voor dat de aldus gestelde vraag in beYes
tigenden zin moet worden beantwoord. 

Ik heb mitsdien de eer U H.E.G. te ver
zoeken de aandacht van de besturen der daar
voor in aanmerking komende gemeenten in 
Uwe provincie, alwaar de klacht over rijwiel
diefstallen zich veelvuldig doet hooren, namens 
mij op het bovenstaande te willen vestigen 
en die besturen tevens op de wenschelijkheid 
te wijzen van het nemen van maatregelen 
van administratieven en wetgevenden aard, 
zooals bijv. ten aanzien van de gemeente Helder 
zijn getroffen. (W. v. d. B. A.) 

12 Mei 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het is niet verboden zonder schriftelijke 

toestemming van den !i'linister v. L., N. en 
H. een overeenkomst aan te gaan omtrent 
den bouw en de daarna te volgen over
dracht van een schip, dat na 11 Fehr. 
1916 op een Nederlandsche werf zal worden 
voltooid, doch het is alleen verboden zoo
danige overeenkomst te sluiten t. a. v. 
een schip, dat reeds voltooid is. 

(Schepenuitvoerwet art. 1). 
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Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. A. J . L . Nijpels, A. Fentener 
van Vlissingen, A. P. L. Nelissen en J. Kosters. 

De Proc.-Gen. b/h. Gerechtshof te Leeuwar
den, requirant van cassatie tegen een arrest van 
het Gerechtshof te Leeuwarden van 13 Fehr. 
1919, waarbij in hooger beroep is bevestigd het 
vonnis van de Arr.-Rechtb. te Groningen van 
12 Dec. 19 18 (N. J. 1919 blz. 342, Red.), bij het
welk 1° R. B. enz. en 2° H. H. enz. van het hun 
te laste gelegde van alle rechtsvervolging zijn 
ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij memorie is als cassatiemiddel voorge
dragen : ,,Schending of verkeerde toepassing 
van de artt. l en 7 der Schepenuitvoerwet en 
214, 216 jto. 239 en 247 Sv. daar in art. 1 voor
noemd van eenig onderscbeid tusschen vol
tooide en niet voltooide schepen niet wordt 
gerept". 

Bij het in hooger beroep bevestigd vonnis 
is als bewezen aangenomen, dat de beklaagden 
te Delfzijl, op of omstreeks 25 October 1917, te 

_zamen in hunne hoedanigheid van leden der 
firma Joh. B., zonder daaraan voorafgaande 
toestemming ,·an den Minister van Landbouw, 
Nij verheid en H andel, met den niet :Nederlan
der G. )1. Gronveld te Skien in Noorwegen, 
een o,·ereenkomst hebberi gesloten , O\'er den 
bouw en de aflevering van eene vrachtstoo.m
boot ,,:~ieuwebouw' l39", krachten,s welke over
eenkomst de beklaagden verplicht waren, om 
dat schip - dat na 11 Februari 1916 op eene 
Nederlandsche werf is voltooid, - op hunne 
werf te bouwen, uiterlijk ultimo April 1918 voor 
de ople vering gereed te hebben en na de vol
tooiing, genoemd schip in eigendom aan ge
noemden niet-Nederlander, in eigendom over 
te dragen naar liet buitenland. 

Nu is het volgens art . 1 in verband met art. 
7 der Schepenuitvoerwet 1916, S.139, verboden, 
omtrent een schip , dat na 11 F ebruari 1916 
op een Nederlandsche werf is voltooid, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
den :.vlinister van Landbouw, Nijverheid en 
H andel , eene overeenkomst aan te gaan, 
strekkende om zoodanig schip aan een niet
Nederlander, of naar het buitenland in eigendom 
over te d ragen. Bij het al dan niet verleenen 
rnn die toestemming, heeft de Minister zich 
te gedragen, n aar de regelen bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. Voor zoo-

' ver nu titans van belang, wordt in a rt . 4 van 
dien algemeenen maatregel (191G S. 158) be
paald, dat de Minister bevoegd is voor alle 
schepen toestemming te verleenen, wanneer het 
schip hier te lande is gebouwd, naar het oor
deel van eenen door de Kroon te benoemen 
Commissie vaststaat, dat het S!)hip '°an den 
aanvang van den bouw af, voor bet buitenland 
was bestemd en deze Commissie van meening 
is, dat · er met het oog op de Nederlandsche 
belangen geeue behoefte aan bet schip be
staat. 

Uit deze bepalin,gen in onderling verband 
beschouwd, blijkt naar mijn oordeel, dat eerst 
op het oogenblik, dat het schip is voltooid, 
sprake kan zijn, van het al d an niet verleenen 
van de bedoelde toestemming, terwijl het bou
wen van schepen, met de vooropgezette be
doeling, dat zij voor het buitenland bestemd 
zullen zijn, volkomen geoorloofd blijft . Daar
uit volgt noodzakelijkerwijze, dat het aangaan 
van eene overeenkomst als in dit geval als vast
staand is aangenomen, m. a . w., het aannemen 
van den bouw van een schip op een Nederland
sche werf, voor rekening van een niet-Neder
lander en d,us in den regel met bestemming 
van dat schip voor het buitenland, niet ver
boden is, al hangt bet ten slotte van het al dan 
niet verkrijgen van de Ministerieele toestem
ming af, of na voltooiing van het schip, al dade
lijk aan de oorspronkelijke bestemming kan 
word.en voldaan. 

Deze opvatting is ook geheel in o,·ereen
stemming met de ratio van de wettelijke be
palingen. Men zoekt d,aarin waarborgen, dat 
Nederland in voldoende mate de beschikking 
blijft behoud,en over schepen. De aanbouw 
v11n schepen , onverschillig voor wiens rekening, 
heefi men dus zeker geene belemmering in den 
weg willen leggen en eerst na voltooiing van 
een schip, kon worden beoordeeld, of op dat 
tijdstip, of in de naaste toekomst, het behoud 
van dat schip ter beschikking van Nederland, 
in 's lands belang gevorderd werd. 

Ik acht de bestreden beslissing dus volkomen 
juist, het middel ongegrond en concludeer tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, en z. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Nijpels; 

Gelet op bet middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie cone!. Adv.-Gen.); 

0., dat bij het in booger beroep bevestigde 
.-onnis der Rechtbank, van bet ten laste ge-
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legde wettig en oyertuigend is bewezen ver
klaard, dat enz. (zie cone!. Adv-Gen.); 

dat de -Rechtbank dit feit niet strafbaar )weft 
genordeeld en de gerequireerden te dier zake 
van alle rechtsvervolging heeft ontslagen, welke 
uitspraak in hooger beroep bij het thans be
streden arrest is bevestigd ; 

0., omtrent het tegen dit arrnst gericht mid
del van den requirant : 

dat de stelling, waarop het middel berust, 
geen steun vindt in de Schepenuitvoerwet, die, 
zij het niet in haar art. 1, wel degelijk onder
scheid kent tusschen voltooide en niet-vol
tooide schepen, welk onderscheid voor de be
slissing ook in deze zaak is van belang ; 

dat immers de Schepenuitvoerwet hare ver
bodsbepalingen, in de artt . 1 en 2 omschreven, 
beperkt tot schepen, die de Ned. v lag voeren, 
en schepen, die in Nederland thuis behooren, 
tot welke eerste soort van schepen het schip, 
waarvan in het bewezen verklaarde de rede is, 
niet gezegd wordt te behooren, terwijl voor wat 
betreft schepen van de tweede soort, de wet in 
art. 7 zelf omschrijft, wat zij verstaat onder 
,,schepen die in Nederland thuis behooren" ; 

dat nn, volgens dit art . 7 die wet daaronder 
uitsluitend verstaat ,,schepen, die toebehooren 
of op 11 Febr. 1916 toebehoorden aan in Neder
land gevestigde eigenaars", waartoe bet bij 
dagvaarding bedoelde schip, dat op of om
streeks 25 Oct. 1917 nog niet bestond, zeker 
niet behoorde, ,,alsmede schepen, diena 11 Fehr. 
1916 op Nederlandsche wer ven zijn vo!tooid" ; 

0., dat, wat deze laatste soort van schepen 
aangaat, uit vorenstaande omschrijving volgt, 
dat niet verboden is zonder schriftelijke toe
stemming van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, eene overeenkomst aan 
te gaan omtrent den bouw en de daarna te vol
gen overdracht van een schip, dat na 11 Febr. 
1916 zal warden voltooid, doch alleen verboden 
is zoodanige overeenkomst te sluiten ten aan
zien van een schip dat reeds voltooid is ; 

dat deze uitleggin,g van de voorschriften der 
Schepenuitvoerwet is in overeenstemming met 
het verhandelde in de Staten-Generaal bij hare 
tot standkoming, waaruit blijkt, dat de strek
king der wet niet is om den aanbouw van 
schepen met bestemming voor bet buitenland 
op Nederlandsche werven te belemmeren of te 
verbieden, maar om de overdracht ' van vol
tooide schepen, welke noodig zijn voor de in
standhouding van de nationale handels- en 
visschersvloot, te kunnen verbieden en be
letten; 

dat derhalve de Rechtbank, te ·recht het 

s]uiten der bewezen verklaa.rde overeenkomst 
niet strafbaar h,eeft geacht ingernlge deSchepen
uitvoerwet en het Hof door haar vonnis te 
bevestigen geen der in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen heeft geschonden, zoodat bet 
middel is ongegrond. 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

12 Mei 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Kantonrechter heeft bekl. terecht als 

den verbouwer van bet gewas en dus als 
dader van het feit beschouwd. 

Volgens bovengenoemd tractaat gelden 
t. a. v. de door de grenslijn doorsneden be
zittingen de meest vrijgevige beginselen in 
dien zin, da,t ter wegneming van de na
deelen, die de betrokken personen tenge
volge van de ligging der goederen zouden 
lijden, een vrij en onbelemmerd grens
verkeer binnen die terreinen verzekerd 
wordt. 

Een uitbreiding van dit beginsel tot 
andere onderwerpen dan bedoelde vrijheid 
van beweging en ve1·voer is niet toelaat
baar, zoodat ieder der beide Staten vrij 
bleef om voor het binnen het staatsgebied 
gelegen dee! der bezittingen wettelijke re
gelen omtrent den verbouw van gewassen 
te treffen. 

Beteekenis van ,, :erbouwen" . · 
In . de bewijsmiddelen komt niets voor, 

waaruit kan worden afgeleid, dat beklaii,g
de's bedrijf in Westdorpe is gevestigd. 

(Grondwet art. 59, Distributiewet 1916 art. 7) . 

Voorzitter: S. Gratama. 

Raden: Mrs . J. A. A. Bosch, A. P. L. Nelis
sen, J. Kosters en Jhr. P. L. van M:eeuwen. 

Ch. P. A. P. enz., requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr. -Rechtbank te 
Midi/,elburg van den zevenden Februari 1919, 
waarbij in hooger beroep werd bevestigd een 
vonnis van den Kantonrechter te Ter Neuzen 
van 27 September 1918, (Kaartregister N. J. 
art. 7 Distributiewet 1916, Bes!. Strafr. 59, 
no. 2, Red.), bij hetwelk de requirant werd 
schuldig verklaard aan : ,,het verbouwen van 
wijnpeeen voor zaadwinning zonder daartoe 
een vergunningsbewijs te hebben verkregen 
van den burgemeester der gemeente, waarin 
het bedrijf is gevestigd", en, met toepassing 
van de artikelen 7, 11 ,17 en 18 der Distributie
wet 1916, de beschikking van den Minister van 
L., N. en H. van 16 November , 1917, n°. 1956 
b, Staatscourant 1917 n°. 269, in verband met 
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het K . B. van 6 November 1917 S. 615, en ,an 
artikel 23 Sr., werd veroordeeld tot betaling 
eener geldboete van vijf en twintig gulden, en 

1 

eene vervangende hechtenis van tien dagen ; 
(Gepleit door Mr. J. J . Heijse te Middelburg) . 

van toepassing zou zijn op de bedoelde lande
rijen, daar deze een geheel vormen met de op 
Belgisch grondgebied gelegen landerijen Yan 
Bruggeman, z66, dat het complex door de 
Nederlandsch-Belgische grens werd doorsneden. 

Conclusie van den Advoca1tt-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Ten aanzien van de strekking van dat trak-
1 taat, . veroorloof ik mij te verwijzen naar Uw 

arrest van 3 Ma.art 1919, n°. 26264 (N. J . 1919 
Bij pleidooi zijn tegen de b~streden uitspraak biz. 371, R,,d.) en mijne daaraan voorafgaande 

drie grieven te berde gebracht. conclusie, daar het daarbij overwogene, bier 
In de eerste plaats zou de beklaagde ten on,- I van overeenkomstige toepassing mag worden 

rechte zijn beschouwd als dader, daar hij slechts 
1

-geacht. Daaruit mag dan worden afgeleid, dat 
zou gehandeld hebben als werktuig van den 

I 
art. 37 van bet zooeven aangehaald traktaat, 

eigenaar van het land, A . Bruggeman, die van in, bet algemeen aan de zoogenaamde gemengde 
uit Belgie waar de bedrijfsgebouwen liggen, in eigenaren, wier bezittingen door de landsgrens 
gewone omstan,digheden de landerijen exploi- worden doorsneden, behandeling volgens de 
teerde. meest vrijgevige begiriselen waarborgende, in 

Te dien aanzien is bij het bevestigd vonnis dien, zin is te verstaan, dat daarbij voor die ge
vastgesteld, dat in normale, omstandigheden mengde eigenaren worden weggenomen de 
Bruggeman was verbouwer, doch dat deze, nu nadeelen,, welke die gemengde eigenaren in hun 
het hem gedurende den oorlog onmogelijk was, bedrijf zouden kunnen lijden, tengevolge van 
van nit Belgie, het bedoeld op Hollandsch ge- de omstandigheid, dat hunne eigendommen 
bied gelegen perceel bouwland te bebouwen, door de landsgrens worden doorsneden en van 
zulks heeft overgelaten aan beklaagde. Voorts, elkaar gescheiden. Va~ zoodanig nadeel dunkt 
dat een en ander blijkt, nit de overgelegde vol- mij hier echter geene sprake. Doordat de 
macht, waarbij Bruggeman aan beklaagde op- grondeigenaar een deel zijner bezittingen in 
dracht geeft, om zijne landerijen, gelegen in Nederland heeft liggen, heeft hij wel met de 
den Can,isvlietpolder te bezaaien, te beplanten 

I 
Nederlandsche wetgeving rekening te houden, 

en garisch te onderhouden, voor rekening van doch daargelaten of hij daardoor in dit geval 
Bruggeman. nadeel ondervindt, is dat nadeel niet een ge-

Van eene dienstbetrekking tusschen de be- volg daarvan, dat zijne bezittingen door de 
doelde personen, krachtens welke de beklaagde grens zijn doorsneden. ' In dit opzicht staat 
zou moeten verrichten, wat hem door Brugge- hij gelijk met alle andere gemengde eigenaren, 
man zou worden opgedragen, is in dit geval wier eigendommen deels op het eene, deels op 
geene sprake. De beklaagde handelde bij het het andere gebied liggen, zonder dat juist de 
bebouwen alleen als gemachtigde van Brugge- grenslijn een complex in twee stukken snijdt . 
man, doch had geheel zelfstandig te beoordeelen, Doch al ware deze op vatting_ niet de juiste, 
of hij bij het bebouwen van bedoeld land, op dan zou toch de grief niet tot cassatie kunnen 
de wijze waarop hij dat deed, handelde in over- leiden, daar in deze zaak juist is aangenomen, 
eenstemming of in strijd met de hier geldende dat de beklaagde P. de verbouwer was en het 
wettelijke voorschriften en was geheel vrij, telen van het gewas op den bedoelden grond, 
indien het laatste het geval was, zich van, I was diens bedrijf, zoodat dan een onderzoek 
handelen te onthouden. · naar de rechten ,van Bruggeman niet ter zake 

Uit hetgeen feitelijk is vastgesteld, kon niet dienende is. 
worde11 afgeleid, dat beklaagde zou gehandeld In de derde plaats werd gepleit, dat ten on
hebben als man us ministra, integendeel, daaruit rechte het bewezene strafbaar was geoordeeld, 
volgt naar mijn oordeel, dat terecbt is aange- omdat het verbouwen van peeen voor zaad
nomen, dat beklaagde persoonlijk strafrecb- winning, bij geenerlei teeltregeling verboden 
telijk aansprakelijk was voor den verbouw. was, toen met de verbouw daarvan werd aan
De eerste grief acht ik dus niet gegrond. gevangen. Eerst later werd zoodanig verbod 

In de tweede plaats betoogde de geachte uitgevaardigd, nl. in de teeltregeling van 16 
pleiter, dat, op grond v1n het traktaat van 8 November 1917 (Stc. n°. 269), terwijl toen het 
Augustu 1843 (S. 1844 n°. 12) tusschen Neder- gewas reeds te veld stond. 
land en Belgie gesloten, de teeltregeling krach- Als notoir mag worden aangenomen, dat de 
tens artikel 7 Yan de Distributiewet, door den I zaadwinning van peeen eerst geschiedt in het 
Minister ,·an Landbouw, enz. vastgesteld, niet tweede oogstjaar, terwijl als vaststaand rnag 
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warden a.an.gen.omen, dat met den. verbouw is leid. Er is echter bovendien eene verwarring 
aangevangen in 1917 v66r de afkondiging van in den gedachtengang van het bevestigd vonnis 
de zoo even aangehaalde teeltregeling. Te op dit punt. Immers de Kantonrechter nam 
recht heeft echter de Kantonrechter aan,ge- als bewezen aan, dat de beklaagde de wijn
n.omen, dat onder verbouwen niet alleen moet peeiin heeft verbouwd, m. a. w. dat deze de 
warden verstaan, het zaaien of planten, maar verbouwer was. Het kwam _er dan op aan 
oak alle verdere han.delingen welke noodig zijn 

I 
mede vast te stellen, waar beklaagdes bedrijf 

om te kunnen oogsten. Waar nu de beklaag- gevestigd was en overeenkomstig het bij dag
de, zooals vaststaat, oak na de uitvaardiging vaarding gestelde, nam de Kantonrechter als 
van bedoelde teeltregelin,g van 16 November bewezen aan, dat beklaagdes bedrijf te West-
1917, het gewas Jiet overstaan om daaruit zaad dorpe was gevestigd, kenlijk daarbij geleid, 
te winnen, moet hij geoordeeld warden, oak door het in de aangehaalde vierde overweging, 
alstoen peeen voor zaadwinning te hebben ver- overwogene. Uit den geheelen samenhang 
bouwd en kan dus zijne grief niet gegrond van het vonnis volgt echter, dat de in Belgiii 
warden geoordeeld. gelegen bedrijfsgebouwen in die overweging 

Ambtshalve moet ik echter de aandacht van bedoeld, zijn de gebouwen, behoorende tot het 
den Hoogen Raad vestigen op de vierde over- bedrijf van meergenoemden Bruggeman, zoodat 
weging van het bevestigd vonnis. Daarin zelfs in bet stelsel van de ministeriiiele circu-

, overweegt de Kantonrechter, dat de bedrijfs- laire, deze omstandigheid geen invloed zou 
gebouwen in Belgie zijn gelegtin, zoodat het kunnen hebben op de plaatsbepaling van het 
bedrijf wordt geacht te zijn gevestigd in de bedrijf van beklaagde Pauwels. 
gemeente waarin het land Jigt, in casu de ge- · Het wil mij dan oak voorkomen, dat het be
meente Westdorpe en hij beroept zich daarbij vestigd vonnis niets inhoudt, waaruit het be
op eene circulaire van den Minister van Land- wijs zou kunnen warden afgeleid, dat belclaagdes 
bouw, enz, van 16 November 1917 n°. 19546, bedrijf te Westdorpe is gevestigd en dus dat 
te vinden in de Staatscourant 1917 n°. 269. vonnis ten opzichte van het bewijs, op dat punt 

Artikel 2 van de bovenaangehaa.lde teelt- niet naar den eisch der wet met redenen 
regeling verbiedt de verbouw van de in artikel is omkleed. Door dit vonnis te bevestigen, 
l genoemde gewassen, zonder een, vergunnings- zou dan de Rechtbank de krachtens art. 256, 
bewijs van, den bmgemeester der gemeente, 257 Sv. toepasselijke artikelen 211, 221 hebben 
waar het bedrijf van den verbouwer is gevestigd. geschonden, wat ingevolge art. 223 nietigheid 
Bij de circulaire door den Kantonrechter aan,ge- medebrengt. 
haald, heeft n.u de ?.1in,ister aan. de Burgemees- Ik concludeer mit, dien tot vernietiging van 
ters eene toelichting gegeven op die teeltrege- het bestreden vonnis en verwijzing der zaak 
ling, waarbij hij a .a. te ken,nen geeft, clat het naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, ten 
bedrijf wordt geacht gevestigd te zijn in de einde op het bestaand hooger beroep opnieuw 
gemeente, waar de landbouw-bedrijfsgebouwen te warden berecht en afgedaan. 
liggen en als die er niet zijn,, dan in de gemeente 
waar het lan,d ligt. Het spreekt van zelf, dat 
die mededeeling per circulaire aan de Bmge
meesters n,iet is een daad van verordening, van 
wetge ving en die uitlegging van den Minister 
dus op hare innerlijke waarde moet warden be
proefd. Nu zal in den regel wel het bedrijf 
gevestigd zijn, waar de bedrijfsgebouwen aan
wezig zijn, doch waar die ontbreken, zal, dunkt 
mij, geenszins in den regel, als zetel van bet 
bedrijf mogen warden aangenomen het land 
zelf en daa.rmede clan de gemeente waarin dit 
ligt. In, elk bizonder geval kan. dat verschil
lend zijn. 

De enkele overweging, dat de bedrijfsge
bouwen van een bedrijf in Belgiii zouden zijn 
gelegen, zou dus m.i. nooit voldoende kunnen 
zijn, om daaruit de conclusie te trekken, door 
den Kantonrechter uit die omstandigbeid afge-

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Ra.adsheer 
Kosters; 

Gelet op de grieven van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi; 

0., dat den requirant bij inleidende dag
vaarding werd te laste gelegd : dat hij omstreeks 
tusschen Maart 1918 en Augustus 1918 te 
Westdorpe hee~ verbouwd op een perceel 
bouwland, gelegen in den Canisvlietpolder over 
eene oppervlakte van ongeveer l Hectare en 
30 Aren, wijnpeeen voor zaadwinning zonder 
daartoe een vergunningsbewijs te hebben ver
kregen van den bmgemeester der gemeente 
Westdorpe, waar beklaagde's bedrijf was ge
vestigd, zulks in strijd met de op grand van ar
tikel 7 der Distributiewet door den Minister 
van Landbouw, Nijverbeid en Handel uitge-
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vaardigde teeltregeling, houdende beperking 
van den verbouw van gewassen, waaronder 
wijnpeeen, welke teeltregeling was afgekondigd 
in de Staatscourant van 16 November 1917 
n°. 269; 

dat dit feit met beklaagdes schuld daaraan 
in bet bevestigcle vonnis van den Kantonrech
ter wettig en overtuigencl bewezen is verklaard, 
met qualificatie en strafoplegging gelijk hier
boven is vermeld ; 

0., ten aanzien der grieven van cassatie: 
dat bij de eerste grief hierover geklaagd 

wordt, dat de requirant ten onrechte a ls dader 
van het feit zou zijn aangemerkt, daar hij 
slechts als werktuig in de handen van een antler 
persoon zou hebben gehandeld ; 

dat naar aanleicling van een verweer van ge
lijke strekking in eersten aanleg, de Kanton
rechter als vaststaande heeft aangenomen, dat 
de in Belgie wonende August Bruggeman is 
eigenaar van het onderwerpelijk in Nederland 
gelegen grondstuk en in normale tijden zelf 
bet land voor de bezaaiing of beplanting ge
reed maakte of deed maken en te beginnen 
met het bezaaien of beplanten alle verdere 
handelingen, noodig om te kunnen oogsten, 
verriohtte of deed verrichten ; 

dat hij echter, sedert het hem onmogelijk 
was geworden van uit Belgie het peroeel te 
bebouwen, dit beeft overgelaten aan requirant 
kraohtens vo lmacht, houdende opdracht aan 
dezen om Bruggeman's landerijen in den Canis
vlietpolder te bezaaien, te beplanten en gansch 
te onderhouden, voor Bruggeman's rekening; 

dat de Kantonrechter, op grond van deze 
feiten op in ea satie onaantastbare wijze aan
nemende, dat de requira.nt het grondstuk zelf
standig en volgens eigen inzicht bebouwde, 
hem tereoht als den verbouwer van het gewas 
en dus als den dacler van het feit heeft be
sohouwd, - weshalve deze grief is ongegroncl ; 

0., dat de tweede grief hierop neerkomt: 
clat het betrokken perceel bouwland, eigendom 
van den in Belgie wonenden Bruggeman, met 
dfons op Belgisoh grondgebied gelegen landerij
en een geheel vormt, dat door de Nederlandsch
Belgisohe grens wordt doorsneden ; 

dat dus ten deze van toepassing is artikel 
XX van het op 3 Mei 1815 tus chen 0ostenrijk 
en Rusland gesloten tractaat, onder meer in 
artikel XIX van het op 19 April 1839 tussohen 
Nederland en Belgie gesloten vredesverdrag 
van kraoht verklaard en in artikel 37 van het 
traotaat van 8 Augustus 1843 tusschen laatst
genoemde beide Rijken betrekkelijk hunne 
grensregeling, van . toepassing verklaard en I 

opgenomen, - op grond van welk artikel XX 
de voormelde teeltregeling van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, kraoh
tens artilcel 7 der Distributiewet 1916 vastge
steld, ten aanzien van bet onderwerpelijk grond
stuk toepassing zou missen ; 

0. hieromtrent : 
dat genoemcl artilcel XX, na vooropgesteld 

te bebben, dat de eigenaren, wjer bezittingen 
door de grenslijn doorsneden zijn, met betrek
king tot die bezittingen zullen worden behan
cleld volgens de meest vrijgevige beginselen, 
vervolgens aan de gemengde eigenaren hunne 
dienstboden en inwoners vrijheid verleerit, met 
hunne landbouwwerktuigen, vee en gereed
sohappen van het eene gedeelte der door de 
grenslijn doorsneden bezittingen naar het 
andere been en weder te gaan, a lsmede om op 
gelijke wijze van de eene p laats naar de andere 
te vervoeren hunne oogsten, vee, voortbreng
selen van boden en nijverheid, zonder passen 
noodig te hebben, zonder belemmeringen, zon
cler leenschatting en zonder eenig recht hoe
ge.naamcl te betalen ; een en antler onder de
aldaar nader aangegeven beperkingen ; 

dat het onderling verband der voormelde 
voorzieningen uitwijst, dat ten aanzien der door 
de grenslijn doorsneden bezittingen de meest 
vrijgevige beginselen gelden in dien zin, dat 
ter wegneming van de nadeelen, die de betrok
ken personen tengevolge van de ligging der 
goederen aan weerszijden van de grens zouden 
lijden, een vrij en onbelemmerd grensverkeer 
binnen die terreinen verzekerd wordt; 

dat mitsdien niet toelaatbaar is eene uitleg
ging van het artikel als door requirant voorge
staan, waarbij het daarin vooropgesteld be
ginsel, los en onafhankelijk van hetgeen volgt_ 
ook tot andere onclerwerpen clan de vrijheid 
van beweging en vervoer in voege a ls voormeld, 
wordt uitgebreid; - zoodat ieder der beide 
Staten tegenover den anderen vrij bleef, om 
voor bet binnen het staatsgebied gelegen dee! 
der bezittingen wettelijke regelen omtrent den 
verbouw van gewassen te treffen; 

dat derhalve ook deze grief niet gegrond is ; 
0., dat in de derde plaats geklaagd worclt 

hierover, dat de requirant de wijnpeeen waarvan 
hem de verbouw ten laste wordt gelegd, reeds 
heeft gezaaid v66r het in werking tred,en 
der teeltregeling van den Minister van Land
bouw, ijverheid en Handel van 16 November 
1917; 

dat, waar eerst bij die teeltregeling de - te 
voren vrije - verbouw van peen aan zekere 
voorwaarden werd onderworpen, de Kanton-
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rechter ten onrechte aan die regaling terug
werkende kracht heeft toegekend en de re
q uirant, als hebbende geen strafbaar feit ge
pleegd, van alle rechtsvervolging had moeten 
zijn ontslagen ; 

dat deze grief kennelijk steunt op de ge
dachte, dat onder ,,verbouwen" slechts het 
plan ten of zaaien van het gewas word t verstaan ; 

dat cl.it echter niet juist is, daar de verbouw 
van eenig gewas niet is afgeloopen, zoodra het 
geplant of gezaaid is, maar de verbouw ook 
omvat de verdere verzorging en de geheele 
teelt van het gewas tot aan het oogsten daarvan; 

dat dus de Kantonrechter, in dezen zin het 
ten laste gelegde ,,verbouwen" der peeen om
streeks tusschen Maart 1918 en Augustus 1918 -
op,-attende en bewezen verklarende en daarop 
de Ministerieele teeltregeling van 16 November 
1917 toepassende, aan deze laatste geene terug
werkende kracht heeft toegekend, - zoodat 
ook de derde grief is ongegrond ; 

0., echter ambf'8halve : 

dat aan den requirant onder meer is ten laste 
gelegd, dat hij de peeen heeft verbouwd zonder 
daartoe een vergunningsbewijs te hebben ver
kregen van den burgemeester der gemeente 
Westdorpe, ,,waar beklaagdes bedrijf was ge-
vestigd" ; I 

dat echter in de bewijsmiddelen, die tot den 
opbouw van het bewijs hebben medegewerkt, 
niets voorkomt, waaruit kan worden afgeleid, 
dat beklaagdes bedrijf in Westdorpe is ge-

vestigd; I 

tikel 221 Sv. is geschonden, hetgeen krachtens 
de artikelen 223 en 253 Yan dat Wetboek nietig
heid tengevolge heeft ; 

dat de Rechtbank, door desondanks het be
roepen vonnis te bevestigen, in verband met 
de reeds genoemde artikelen beeft geschonden 
de artikelen 247 en 256 van genoemd Wetboek: 

Vernietigt het vo~is van de Arr.-Recbtbank 
te Middelburg, den 7den Februari 1919 in deze 
zaak gewezen ; 

Recbtdoende krachtens artikel 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, ten einde op het bestaande 
hooger beroep opnieuw te worden berechl en 
afgedaan. (N. ,J.) 

12 Mei 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
De onderwerpelijke verord. van Rotter

dam, verbiedend en strafbaar stellend het 
in eenige ,,inrichting" de gelegenheid geven 
tot het plegen van ontuchtige handelingen, 
valt als betreffende de openbare zedelijk
heid binnen de grenzen door de gemeente
wet voor den gemeentelijken wetgever ge
trokken, indien zij alleen betrekking heeft 
op voor het publiek toegankelijke plaatsen. 

In deze verord. worden onder ,,inrich
tingen" a.Ileen zoodanige inrichtingen be
grepen, die voor het publiek toegankelijk 
zijn. 

(Gemeentewet art. 135). 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. A. J. L . Nijpels, J. A. A. Bosch, 
A. Fenten,er van Vlissingen en Jhr. E. A. E. 

dat de Kantonrechter wel te dezen aanzien 
heeft overwogen : ,,dat de bedrijfsgebouwen 
in Belgie zijn gelegen, zoodat het bedrijf wordt 

van Meeuwen. 
geacht te zijn gevestigd in de gemeente, waarin 
het land ligt, in casu de gemeente We tdorpe, 1°. A. S. enz. en 2°. de Officier van Justitie 
circulaire Minister van Lan,dbouw, ~ijverheid bij de Arr.-Rechtb. te Rotterdam, requiranten 
en Handel de dato 16 Nornmber 1917, n°. van cassatie tegen een vonnis van gezegde 
1954 b" ; Rechtbank van 21 Jan. 1919, waarbij in hooger 

dat echter deze beschouwin,g niet kan afdoen, beroep, behalve ten aan,zien, der straf, is be
omdat daarbij niet wordt onderscheiden tus- I vestigd een vonnis van het Kantongerecht te 
schen het - ten deze beslissende - bedrjjf van Rotterdam van 12 Nov. 1918, waarbij de re
den verbouwer van het betrokken perceel bouw- quirante A. Stout was schuldig verklaard aan : 
land, den requirant, en het bedrijf van den in ,,te Rotterdam in eenige inrichting, waarover 
Belgie wonenden eigenaar van dat land, Brug- men de beschikking heeft, uit win,stbejag 
geman ; anderen de gelegenheid geven onderling on-

dat de ligging der bedrijfsgebouwen van tuchtige han,delingen te plegen", en met toep. 
dezen laatste, welke de Kantonrechter klaar- der artt. 1 en 3 der verordening van de gemeente 
blijkelijk op het oog hee~, niet den maatstaf , Rotterdam van 16 Jan. 1913, afgekondigd 7 
kan vormen ter beoordeeling, waar het bedrijf Fehr. 1913, veroordeeld tot hechtenis van zes 
rnn eerstgenoemde is gevestigd ; j dagen met bevel, dat deze straf niet zal worden 

dat derhalve het rnnnis van den Kanton- ondergaan, tenzij de Kantonrechter later 
rechter te dezen aanzien niet naar den eisch I anders mocht gelasten, op grond, dat de ver
der we~ met redenen is omkleed, waardoor ar- oordeelde zich voor het einde van den proeftijd 



209 12 ME I. 1919 

aan een strafbaar feit heeft scbuldig gemaakt / 
en met bepaling van den proeftijd op een ter
mijn van een jaar, zijnde bij bet bestreden 
vonnis met vernietiging van de uitspraak van 
den Kantonrechter voor zoover het aan de 
opgelegde hechtenisstraf verbonden bevel tot 
opschorting en de bij dat vonnis bepaalden 
proeftijd betreft, de hechtenisstraf onvoor
waardelijk opgelegd; (Gepleit door Mr. N. P. 
Zijderlaan te 's-Gravenhage). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

reeds in 1903 heeft de Hooge Raad haar te be
slissen gehad, naar aanleiding van art. 183 der 
toen geldende Amsterdamsche politieveror
dening, die volkomen gelijkluidend was aan de 
Rotterdamsche, die nu voor U ligt. De Hooge 
Raad besliste bij zijn arrest van 30 Maart 1903, 
W. '7910, dat dit artikel alleen betrekking had 
op inrichtingen voor het publiek toegankelijk 
en overwoog dat zulks reeds volgde uit bet 
bezigen van het woord inrichting, wel te onder
scbeiden van perceel, waarin zij zich bevindt, 
daar eene inrichting, waarin aan anderen, 
zonder eenige beperk.ing, gelegenheid gegeven 

Als middel van cassatie is door den Officier I wordt om ontuchtige handelingen te plegen, 
van Justitie bij memorie voorgedragen : niet denkbaar is, tenzij voor hen, die van die ge
,,Schending van art . 144 der Grondwet en art. legenheid gebruik willen maken, de toegang 
135 Gemeentewet in verband met art. 1 en 3 openstaat. Dat deze uitlegging ook geheel in 
der Verordening tot het strafbaar stellen van overeenstemming was met de bedoeling van 
het houdef\ en van het bezoeken van inrich- den plaatselijken wetgever, werd dan met 
tingen, waarin bij herhaling of uit winstbejag eenige aanhalingen ontleend aan de geschie
de gelegenheid wordt · gegeven onderling on- denis van dat wettelijk voorschrift, nader aan
tuchtige handelingen te plegen, der gemeente getoond. 
Rotterdam, door deze verordening, die treedt De opvatting van den Hoogen Raad van de 
in eene regeling van de bizondere belangen woorden der verordening is z66 eenvoudig en 
der ingezetenen, niet buiten toepassing te la ten". natuurlijk, de in de memorie verdedigde daar-

De bedoE)lde verordening is door den Ge- entegen z66 gedrongen en gezocbt, dat ik meen 
meen,teraad va tgesteld op 16 Januari 1913, te mogen volstaan met mij, wat die uitlegging 
afgekondigd 7 Februari d. a. v . en is dus pos- treft, aan het aangehaald arrest te refereeren. 
terieur aan art. 250 bis Sr. Zij is volkomen Voorts kan ook in dit geval, de gescbiedenis 
gelijk aan de verordening der gemeente Rotter- van bet artikel der Rotterdamsche verordening, 
dam van, 17 Maart 1910 G. blad n°. 18, welke de juistheid van, 's H oogen Raads opvatting 
in verband met art. 151 der gemeentewet, met bevestigen. 
de invoering van art . 250 bis Sr. geacbt kan Ik verwijs in de eerste plaats naar het prae
worden krachteloos te zijn geworden en welke advies van de Commissie voor de strafveror
in, elk geval door den Gemeenteraad, bij het \ deningen, op het voorstel van het lid van den 
vaststellen der nieuwe verorden,ing is ingetrok- Geme~nteraad Dr. van Staveren, dat tot bet 
ken. 

1 
vaststellen van de verordening van- 1910 beeft 

De Heer requirant meent de verhindbaarheid geleid, waarin op het aangehaalde arrest van 
van de nieuwe verordening te moeten betwisten den Hoogen Raad wordt gewezen, ten betooge, 
op grond, dat deze verder zou gaan dan, art. cl.at het bezigen van de uitdrukking ,,in,rich-
135 Gemeentewet veroorlooft, aangezien die ting" in dit verband voldoende is, om te kennen 
zou treden in eene regaling der bizondere be- te geven, dat men op voor het publiek toe
lan,gen van de ingezetenen . De verordening gankelijke inrichtingen het oog beeft . (Ver
verbiedt I\l. in art . 1 ,,in eenige inrichting waar- zameling 1909 n°. 113a, blz. 915). Voorts 
over mel\ de beschikking heeft, hetzij bij her- vestig ik de aandacht op de toelichting tot het 
haling, hetzij uit win,stbejag anderen de ge- voorstel Nolst Trenite c. s . in ,,verzameling" 
legeI\heid te geven, Ol\derling ontuchtige hande- 1912 n°. 8 biz. 74, op de toelicbting tot het 
lingen te plegen en waa,r nu het begrip ,,in- voorstel de Jong c.s. in ,,verzameling" 1912 
richtirig" uiet is beperkt meent de steller van n°. 120 blz. 804, op eene missive van Mr. Nolst 
de memorie, dat daaroI1der ' ook zouden vallen Trenite in ,,verzameling" 1913 n°. 4 en op de 
,,inrichtingen" welke niet voor het publiek rede van Mr. de Jong, te vinden in de hande
openstaan. Als voorbeelden ,al\ zoodanige I lingen van den Gemeenteraad van 16 Januari 
niet voor publiek toegankelijke inricbtingen, 1913 blz. 8.-, een en antler betrekk.ing hebbende 
noemt de memorie dan, bakkerijen, fabrieken, op voorstellen tot bet vaststellen van voorscbrif
enz. zelfs partic~iere scJiolen en woningen . I ten, die ten slotte bebben geleid, tot bet tot 

De kwestie is geenszins eene nieuwe, want stand komen van de verordening zooals die 

191~. 14 
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than,s luidt. Uit dat alles blijkt zonder den 
minsten twijfel, dat ook in, dit geval de uit
legging door den Hoogen Raad in, 1903 aan de 
bedoelde woorden, gegeven,, geheel in overeen
stemmin,g is met de bedoeling van, den, Rotter
dam chen, Gemeentera.ad bij het vaststellen 
zijner verordening. · 

Ik a.cht het middel alzoo on,gegron,d. Namens 
de veroordeelde is betoogd, dat deze ten on,
rechte niet is vrij.gesproken, waa.rdoor art. 216 
Sv., geschon,den werd gea.cht. De geachte 
pleiter bleek nl. van oordeel, dat geene ge
legenheid was gegeve::1 tot het plegen van, on
tucht, wat uit de verklaringen van de gehoorde 
getuigen, zou volgen. Eene zoodanige bestrij
ding eener feitelijke heslissing, betreffende het 
bewezene der feiten,, ka.n echter in cassatie niet 
met vrucht worden, gedaan, terwijl voor zoo
ver men bedoelde te betoogen, dat uit bet voor
han,den bewijsmateria.al, het bewijs van het a.ls 
bewezen aangenomene n,iet kon worden af
geleid, m. a. w. de uitspraak in dat opzicht niet 
met redenen zou zijn omkleed, die appreciatie 
van de bestreden uitspraak niet gegrond voor
komt. 

Voorts zou volgens ple~ter geene spa.ke kun
nen zijn van handelen uit win,stbejag, omdat 
n,iet meer dan den gebruikelijken prijs voor 
nacbtlogies zou zijn beta.aid. Het begrip winst
bejag houdt echter niet in, dat een buitenge-

, woon voordeel zou moeten worden beoogd. 
Uit het vorderen van den gewonen prijs voor 
nachtlogie~ volgt van zelf reeds, dat waar het 
verschaffen van dat na.chtlogies tevens was 
het geven van gelegenheid tot het plegen van 
ontucht, ook daarvoor de beta.ling werd ge
vorderd en dus die gelegenheid uit wm'sthejag 
werd verschaft. 

Ook de grieven van de veroordeelde komen 
mij dus ongegrond voor en ik concludeer tot 
verwerping van bet beroep. 

nacht van 21 op 22 Sept. 1918 op 3 ka.mers 
van het toen door haar gehouden hotel ,,Neu
traal", over welk hotel zij toen de beschikking 
had, a.an 3 ma.nspersonen elk met een vrouws
persoon, respectievelijk genaamd Joanna M., 
Isabella. Cornelia. D. en Maria Din.a B., welke 
man,nen niet met genoemde vrouwen gehuwd 
wa.ren, uit win tbejag de gelegenheid heeft 
gegeven,, on,derliug ontuchtige handelingen te 
plegen, door aan genoemde man,spersonen elk 
met een vrouwspersoon tegen vergoeding van · 
eenig geld bovengenoemde kamers in elk wa.a.r
van zich een, bed bevond, daartoe ter beschik
king te stellen, hebbende genoemde mansper
sonen elk met de bij hem behoorende vrouws
persoon aldaa.r v leeschelijke gemeenschap ge
had; 

dat ter zake van dit feit aan de gezegde re
quirante straf is opgelegd, zooals hierboven is 
opgegeven; 

0., met betrekking tot het beroep van de 
requiran,te onder I, dat den rechter, die de 
aan de requirante telastegelegde feiten als 
bewezen aan,n,am, zeker n,iet met grond kan, 
worden verweten, dat hij haar te dier zake niet 
vrijsprak, zoodat van schendin,g van artikel 
216 Sv. dan ook geen sprake is; 

dat voorzoover de bedoeling mocht zijn de 
bewezenverkla.ring aa.n te tasten en te beweren, 
cl.at zij op onvoldoende gronden steunt - gelijk 
uit de toelichtin,g kan worden opgemaakt. -
dan .moet worden opgemerkt, dat wat- in die 
toelichting wordt a.angevoerd alleen steun 
vindt in een andere waardeering van de ge
bezigde bewijsmiddelen, dan waarvan Kan
tonrechter en Rechtbank zijn, uitgega.an ; 

dat het middel, aldus opgevat, niet tot cas
satie ka.n leiden, omdat de beoordeeling van 
de bewijskra.cht dier bewijsmiddelen aan den 
cassatierechter is onttrokken, ; 

0., met betrekking tot het beroep van den 
requirant onder II: 

dat het ten deze toegepaste artikel der Ver
Gehoord bet verslag van den Raadsheer I ordening van de gemeente Rotterdam luidt : 

Fen,tener van Vlissingen ; ,,Het is verboden in eenige inrichting, waar-

De Hooge Raad, enz. ; 

Gelet op bet i:niddel van cassatie, namens de over men de beschikking heeft, hetzij bij her
requirante onder I voorgesteld bij pleidooi en haling, hetzij uit winstbej ag, anderen de ge
luidende: (zie cone!. Ad v.-Gen.) en op bet legenheid te geven onderling ontuchtige hande
middel van cassatie, door den requirant onder lingen te plegen" ; 
II voorgesteld bij memorie: (zie cone!. Adv.- terwijl overtreding van dit verbod in art . 3 
Gen.). wordt strafbaa,r gesteld ; 

0., dat bij het in zoover bevestigde vonnis dat nu, gelijk ook door den requiran,t niet 
van het Kantongerecht te Rotterdam, met wordt betwist, de uitva.ardiging van deze ver
qualificatie a.ls voormekl, ten la~te van de re- bodsbepaling, a.ls betreffende de openbare zede
quirante onder I wettig en overtuigend is be- I lijkheid, zeker va.lt binnen de grenzen door de 
wezen verklaard, · dat zij te Rotterdam in den Gemeentewet voor den gemeentelijken, wetgever 
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getrokken, indien zij aileen betrekking heeft op , Hebben goedgevonden en verstaan: 
het gelegenheid geven tot het plegen van on-· 1 in den Algemeenen Maatregel van bestuur 
tuchtige handelingen op voor het pu bliek toe- als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de 
gan,kelijke plaatsen ; , ,,Schepenwet", vastgesteld bij Koninklijk be-

dat de requirant dan ook alleen beweert, dat shut van 22 September 1909, Staatsblad n°. 315, 
dit laatste n,iet wordt uitgedrukt door den in en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 No
de verorden,in,g gebruikten term ,,inrichtingen", , vember 1913, Staatsblad n°. 407, de in artikel I 
waaronder allerlei niet voor het J_)Ubliek toe- omschreven aanvullingen en wijzigingen aan 
gankelijke plaatsen als fabrieken, particuliere te brengen. 
scholen en zelfs particuliere won,ingen zouden Art. I. Aan artikel 2 en aan artikel 4, le lid, 
vallen ; wordt een nieuw eerste punt toegevoegd, 

0 ., dat deze opvatting door den Kanton- luidende : 
rechter en de Recht bank terecht is verworpen ; 1 °. dat de samenstelling van het materiaal 

dat immers, al moge het woord, ,,inrichting" moet voldoen aan de eischen en de wijze van 
we! een,s worden gebezigd in zeer ruimen zin keuring daarvan aan de regelen door Ons vast 
en alsdan ook kunnen dienen ter aanduiding te stellen. 
van fabrieken, scholen en dergelijke, dat woord De pun ten 1 °. tot en met 18°. van artikel 2 
in de hier bedoelde verordening een engere worden 2°. tot en met 19°. en de punten 1°. tot 
beteekenis heeft, die medebrengt, dat daar- en met 7°. van het eerste lid van artikel 4 
onder aileen zoodanige inrichtingen worden worden 2°. tot en met 8°. 
begrepen, die voor het publiek toegankelijk zijn; Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

dat dit blijkt uit den tekst van art. 1, omdat ingang van den tweeden dag na <lien der dag
een inrichtin,g, we! te onderscheidel\ van het teekening van het Staatsblad, waarin het is 
perceel, waarin zij zich bevindt, waarin aan geplaatst. 
anderen, zonder eenige beperking, gelegenheid Onze voornoemde Minister is belast met de 
wordt gegeven om ontuchtige handelingen te uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
plegen, niet deI\kbaar is, tenzij voor hen, die Staatsbladzal worden geplaatst en aan den Raad 
van die gelegenheid gebruik willel\ maken, de van State in afschrift medegedeeld zal worden. 
toegal\g open,staat; 's-Gravenhage, den 13den Mei 1919. 

dat dit ook geheel is in overeenstemming met WILHELMINA. 
de geschiedenis der verordening, die aantoont, De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
dat de gemeentelijke wetge ver van Rotterdam H. A. VAN IJssELSTEIJN. 
het woord -,,inrichting" in den titel en in art. ( Uitgeg. 22 Mei 1919.) 
1 der verordening in den hierboven omschreven 
engere11 zin heeft gebruikt ; 

dat bij .het middel aan die Verordening dus 
ten onrechte bindel\de kracht wordt ontzegd ; 

Verwerpt de beide beroepen. (N. J.) 

13 Mei 1919. BESLUIT, tot nadere wijziging 
v~n den Algemeenen Maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 
17 van de Schepenwet, vastgesteld bij' 
Koninklijk besluit van 22 Septem her 
1909 (Staatsblad n°. 315). S. 261. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 15 Maart 
1919, n°. 5928, afdeeling Nijverheid ; 

Den Ra.ad van State gehoord, advies van 
22 April 1919, n°. 30 ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor- i 
noemden Minister van 9 Mei 1919, no. 4144, I 
Afdeeling Nijverheid ; [ 

Gelet op de artikelen 5, 9 en 17 van de 
,,Schepenwet" ; 

15 Mei 1919. BESLUIT, houdende beslissing dat, 
wanneer een ontslag als secretaris der 
gemeente verleend is uitdrukkelijk in 
verband met de benoeming van den ti
tularis tot burgemeester, <loch dit ontslag 

· eerst ingegaan is nadat op bet raadsbesluit 
de Koninklijke goedkeuring was verkregen, 
de betr.okken persoon niet geacht kan 
worden in <lien tusschentijd de functies van 
burgemeester en secretaris in den zin van 
van art. 20, 1 der Pensioenwf't voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 gelijktijdig te 
hebben bekleed. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om verhoo

ging va,n pensioen van A. B. Vermeulen te 
Utrecht, gewezen burgemeester van Noord
wijkerhout; 

Gezien het advies van den Pen ioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 14 Dec. 
1918/11 Januari 1919, n°. 16; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

14'" 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 April 1919, n°. 96; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 9 Mei 1919 n°. 75, Pensioenen; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in z.ijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven den belanghebbende, 
te rekenen van 31 Mei 1917, een jaarlijksch 
pensioen te verleenen van f 666, onder intrek
king van het hem bij Koninklijk besluit van 
16 October 1917, n°. 64 toegekende pensioen 
van f 590 en met verrekening van het uit 
dien hoofde reeds genotene, aanvoerende dat 
bij evengenoemd besluit, overeenkomstig het 
advies van dl!n Pensioenraad van 7 Sept. 1917, 
n°. 90, aan Antoon Bernardus Vermeulen, 
laatstelijk burgemeester van Noordwijkerhout, 
een jaarlijksch pensioen is toegekend van f 590 
met ingang van 31 Mei 1917; dat dit pensioen 
was berekend naar een", jaarwedde van f 1100 
van 31 Mei 1912 tot en met 30 September 
1913 en naar een pensioensgrondslag van 1 
October 1913 tot en met 3 Januari 1916 van 
f 1100 en van 4 J anuari 1916 tot en met 30 
Mei 1917 van f 1720; dat thans Onze Minister 
van Financien bij schrijven van 12 October 
1918, Afd. Pens., n°. 41, aan den Pensioen
raad eene namens belanghebbende ingediende 
aanv,·age van 27 September 1918 om verhoo
ging van pensioen heeft gezonden ; dat uit, in 
verband hiermede overgelegde stukken blijkt, 
dat de belanghebbende gedurende het tijdvak 
van 4 Januari 1916 tot 24 Juni 1916 naast 
het ambt van burgemeester van Noordwijker
hout, de functie van secretaris dier gemeente 
heeft vervuld, in welke betrekking hij eene 
jaarwedde genoot van f 1500 a ls burgemeester 
en f 1100 a,ls secretaris, te.rwijl gedurende bet 
tijdvak van 15 September 1904 tot 1 Augustus 
1916 door hem mede het ambt van ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand werd bekleed tegen 
eene jaarlijksche belooning van f 120 ; dat, 
gelet op de gelijktijdige waarneming van boven
genoemde functies, moeilijk valt aan te nemen 
dat de belanghebbende van de eene betrekking 
in de andere zou zijn overgegaan, waarom de 
Pensioenraad van oordeel is, dat termen a,an
wezig zijn tot toepassing van art. 20, 1 • lid, 
der Pensioenwet voor de gemeente-ambtena.ren 
1913 en dat de grondslag van den bela,ngheb
bende inzijne betrekkingvan burgemeesternader 
zal behooren te worden vastgesteld te rekenen 
van 4 Januari 1916, 24 Juni 1916 en 1 Augustus 
1916 op een bedrag van f 1500, f 2600 en f 2720, 
zoodat, overeenkomstig de berekening der in 
art. 8, eerste lid, der wet, bedoelde middel-

som, genomen bij Koninklijk besluit van 21 
Juli 1914, n°. 40, den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, gehoord, een 
zestigste dee! van die middelsom ad f 1439.222/ 9 , 

bedraagt f 23. 9819 / 27 ; weshalve de Pensioenraad 
van oordeel is, dat belanghebbende aanspraak 

,zal kunnen maken op een pensioen van£ 665.30; 
dat Onze i\finister van Financien het advies 

van den Pens1oenraadin afschrift aan den belang
hebbende heeft doen toekomen met mededee
ling dat hij zich met dat advies niet kan ver
eenigen, op grond dat de belanghebbende bij 
Koninklijk besluit van 17 December 1915 werd 
benoemd tot burgemeester van Noordwijker
hout en 4 Januari 1916 als zoodanig in functie 
is getrede.1; dat hem in verband met die be
noeming bij gemeentc -raadsbesluiten van 31 
December 1915 eervol ontslag werd verleend 
uit zijne betrekking va,n secretaris en van 
ontvanger ; dat ook het hem bij raadsbesluit 
van 20 Juni 1916 verleende eervol ontslag als 
2• ambtenaar van den Burgerlijken Stand moet 
geacht worden in verband te hebben gehouden 
met zijne benoeming tot burgemeester ; dat 
de belanghebbende dus, hoewel het ontslag 
als secretaris - omdat het betrokken raads
besluit de Koninklijke gocdkeuring moest ver
werven - eerst met 24 Juni 1916 is ingegaan 
en het ontslag als 2• ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand eerst in Juni 1916 ver
leend werd en met 1 Augustus d. a. v. inging, 
geacht moet worden ook uit de t wee laatst
genoemde betrekkingen, evenals uit· bet ambt 
van ontvanger, in de betrekking van burge
meester te zijn overgegarun ; dat naar de meening 
van Onzen Minister van Financien een ambte
naar, die na de aanvaarding van eene nieuwe 
betrekking, nog tijdelijk gedurende een kort 
overgangstijdperk in zijn eerste ambt blijft 
fungeeren, niet voor de toepassing van de 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913 
geacht kan worden beide betrekkingen gelijk
tijdig te hebben bekleed; dat ten opzichte 
van den belanghebbende uitsluitead art. 21, 
2• lid, dier wet van toepassing is ; dat zijn 
pensioensgrondslag als burgemeester met in
gang van 4 Januari 1916 dus te recht is vast
gesteld op f 1720, de, het bedrag zijner wedde 
in die betrekking overschrijdende som zijner 
pensioensgrondslagen in zijne betrekkingen van 
ontvanger, secretaris en 2• ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand; weshalve de belangheb
bende naar de meening van Onzen Minister 
van Financien, geen recht heeft op verhooging 
van het hem bij Koninklijk besluit van 16 
Oct. 1917, n°. 64, toegekende pensioen; 
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dat de belanghebbende zijn verlangen heeit 1 17 M ei 1919. BESLUIT, tot aanvul\ingvanhet 
t e kennen gegeven dat omt rent het advies derde lid van artikel 20 van hetKoninklijk 
van den Pensioenraad het gevoelen moge I besluit van 28 Juli 1902 (Staatsblad no. 
worden ingewonnen van den R aad van Sta te, 160), tot uitvoering van de artikelen 7, 8, 
Afdeeling voor de Geschlllen van Bestuur; 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35 en 36 der Woning-

0 ., dat de belanghebbende zijn aanspraak wet , zooals dat besluit laat st elijk is ge-
op pensioensverhooging meent e kunnen gron- wijzigd bij K oninklijk besluit van 14 
den op de omstandigheid, da t hij n aast het 

I 
Januari 1919 (Staatsblad no. 25). S. 262. 

ambt van burgemeester van 4 Jan. 1916 tot WIJ WILHELMINA, ENZ. 
24 Juni 1916 de betrekking van secretaris Op de voordracht van Onze Minist ers van 
en tot 1 Aug. 1916 die van 2° ambtenaar van Arbeid, van Justitie en van Financiiin van 
den Burgerl ijken Stand bekleed heeft; 6Maartl919,afdeeling Volksgezondheidn°. 1930 

dat echter, daar zijn ontslag a\s secretaris I en van 19 Maart 1919 no. 502 en 11 Maart 1919, 
is verleencl ui tdrukkelijk in verband met zijne n o. 97, afdeeling Generale Thesaurie; 
benoeming tot bu rgemeester, doch eerst is I Gezien het Koninklijk besluit van 28 Juli 
ingegaan nadat op het raadsbeslmt de K o- 1902 (Staatsblad no. 160), tot uitvoering van 
ninklijkt goeclkeuring was verkregen, de be- de art ikelen 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35 en 
langhebbende niet geacht kan worden de 36 der Woningwet, zooals dat besluit laatstelijk 
functies van burgemeester en secr~taris in den is gewijzigd bij K oninklijk besluit van 14 J anuari 
zin van art. 20, 1 der Pensioenwet voor de 1919 (Staatsblad no. 25) ; 
gemeente-ambtenaren 1913 gelijktijdig te heb- Overwegende, dat het wenschelijk is, het 

ben bekleed ; derde lid van artikel 20 van voormeld besluit aan 
dat hetzelfde niet geldt ten aanzien van t e vullen . 

de betrekking van 2• ambtenaa.r van den I Den R~ad van State gehoord (advies van 
Burgerlijken Stand , vermits het ontslag mt 29 April 1919, no. 33) ; 
die betrekking aan den bdangheb~encle ver- I Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
leend is op eigen verzoek na z1Jn m-functie- van Arbeid van Justitie en van Financien van 
treden als burgemeester; 6 Mei 1919, no. 5092, afdeeling Volksgezond-

dat hieruit volgt dat als _pensioensgr ondslag heid; van 10 Mei 1919, 1• afdeeling B, 110: 865; 
van den belanghe bbencle mgevolge ~rt. 21, en van 14 Mei 1919, no. 136 afdeeling Generale 
al. 2 van 4 J a n. 1916 af had moeten z1Jn aan- Thesaurie ; · 

genomen f 1600, zijnde de som zijne•· pen- H ebben goedgevonden en verstaan : 
sioensgrondslagen a ls ontvanger en ecretaris, vast t e stellen het navolgende : 
welke hooger is clan de pensioensgrondslag ' E · t"k z enig ar i e . 
als burgemeester te weten van f 1500, en dat Aan het derde lid van artikel 20 van voor-
die pensioensgrondslag van f_ 1600 eerst van meld Koninklijk besluit wordt toegevoegd de 
1 Aug. 1916 af met t oepassmg van ar t . 20, 

1 
d . 

. d d vo gen e zm : 
al. 1, had moeten zi.J n verhoogd met en gron · 1· ,.Zoolang de invloed van de t egenwoordige 
slag van zijn pensioen als oud-ambtenaar van b . · t d " h d · h d 

.. mtengewone oms an 1g e en ZIC op e voor-
den BurgerhJ lren Stand te weten f 120 ; . . d lk h • t· d t 1 

z1emng van e vo s msves mg oe gevoe en 
dat vermits bij het aan den belangheb bende k 

1 
. di d 

1 
t 

an evenwe , 1n en e as en van een voor-
bij K oninklijk besluit van 16 Oct. 1917, n°. . . d d kr ht te t 

. . d zienmg e raag ac van eene gemeen e 
64, t oegekende pens1oen een pens1oensgron · d d b .. d 

. boven zou en gaan, op gron van IJ Z0n ere 
slag van f 1720 1s aangenomen reeds van 4 d " h d b ""d t t h 

. .. . k omstan 1g e en een JJ rage o een ooger 
J anuari 1916 af, h1J m geen geval aanspraa b d d d h 1ft d h ld" d ·t ·t e raa an e e er verse u 1g e annm e1 heeft op verhooging van het hem toegekende O k d 

worden toege en . 
pensoien ; Onze Ministers van Arbeid, van Justitie en 

Gezien de P ensioenwet voor de gemeente-

1 

van Financien zijn belast met de uitvoering ambtena ren 1913 ; 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden H ebben goedgevonden en verstaan : 

t e verklaren, dat het verzoek van A. B. geplaat st · 
Vermeulen te Utrecht , gewezen burgemeester 's-Gravenhage, den \:t{H~~~:!~. 
van Noordwijkerhout, om hooger pe11sioen, 
niet vatbaar is voor inwilliging. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. , 

(A. B .) 

De Mini.ster van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van J ustitie, H E EMSKE RK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitge,g. 3 Juni 1919.) 
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19 Mei 1919. BESLUIT, tot wuz1gmg en aan- 20 .iJ:lei 1919. BESLUIT, tot nadere wijziging 
vulling van bet Reglement voor de Rijks- van bet ,,Reglement voor de opleiding van 
znivelscbool te Bolsward, vastgesteld bij studenten in de geneeskunde aan de Neder-
Koninklijk besluit van 26 Augustus 1915 landscbe Universiteiten tot Officier van 
(Staatsbw.d n°. 377). S. 263. Gezondbeid bij de Landmacbt". S. 264. 

WIJ WILHELi\ilNA, ENZ. WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voorpracht van Onzen Minister van I Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverbeid en HanQ.el van 26 April Oorlog van 1919, Geheim, Litt. P . 53 ; 
1919, Directie van den Landbouw, n°. 9999, Den Raad van tate gehoord (advies van 
le Afdeeling; den 6den Mei 1919, n°. 40, Geheim, Litt. G. 1 ; 

Overwegende, dat wijziging en aanvulling Gezien het nader rapport van voornoemden 
van bet Reglement voor de Rijkszuivelscbool Minister van 15 Mei 1919, Geheim, Litt. R. 71 ; 
te Bolsward, vastgesteld bij Koninklijk besluit Hebben goedgevonden en ver taan te bepalen: 
van 26 Augustus 1915 (Staatsbl<td n°. 377), 1°. Het ,,Reglement voor de opleiding van 
wenschelijk is; studenten in de geneeskunde aan de Neder-

Den Raad van State gehoord (ad vies van landsche Universiteiten tot Officier van Gewnd-
6 foi 1919, no. 44); I heid bij de Landmacht", opnieuw vastgesteld 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- bij het Koninklijk Be luit van 18 Juni 1913 
noemden Minister van 16 Mei 1919, Directie (Staatsbw.d n°. 279), zooal dat is gewijzigd 
van den Landbouw, n°. 12400, l ste Afdeeling ; bij Koninklijk Be luit van 30 Maart 1916 

Hebben goedgevonden en verstaan : (Staatsbw.d n°. 148), nader te wijzigen als 
to bepalen : volgt : 
Art. I. Artikel 36, derde lid, w rdt gelezen Aan § 7 van artikel 4 wordt een nieuw lid 

als volgt: toegevoegd, luidende: 
,,De leerlingen der eerste klasse en zij, die ,,Bij uitzondering kan deze tegemoetkoming 

niet laagden bij het eindexamen en weer worden verboogd met ten hoog te f 500, .wan
tot de tweede klasse wenscben te worden toe- I neer de totale som van f 5000 daardoor niet 
gelaten, zijn verplicbt van bet begin der zomer- wordt overschreden. De ingevolge de §§ 2 en 3 
vaoantie gedurende zes weken en de leerlingen van dit artikel eventueel nog uit te betalen 
der tweede klasse in bet voorjaar, met inbegrip premien worden alsdan met een evenredig be
van de Paaschvacantie, gedurende een maand, drag der verboogde tegemoetkoming vermin
practi eh werkzaam te zijn in, hun door den derd". 
Directeur aan te wijzen, inrichtingen voo~ 2°. Dit Be luit zal worden geacht in werking 
zuivelbereiding. Op voorstel vap de vergadering te zijn getreden den 15den Maart 1919. 
van leeraren kunnen de leerlingen der tweede Onze Minister van Oorlog is belast met de 
klasse geheol of gedeeltelijk van deze verplich- uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
ting worden ontbeven". Staatsblad za.1 \vorden geplaatst en waarvan 

Art. II. Artikel 36, vierde lid van voor- afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
noemd Reglement wordt gelezen a.ls volgt : van State. 

,,De leerlingen worden tijden bun verblijf 's-Gravenbage, den 20sten Mei 1919. 
aan de in het derde lid bedoelde inrichtingen, WILHEL"/lilNA. 
zoo mogelijk, door den Directeur bezocht en 
staan met hem in briefwisseling". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverbeid 
en Handel is bela t met de uitvoering van dit 
besluit, betwelk in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Mei 1919. 

De Min. 

WILHELMI A. 

van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

I 

~Uitge.g. 30 ~Mei 1919.) I 

De Minister van Oorlog, 
ALTING VON GEUSAU. 

(Uitge{J. 30 Mei 1919.) 

21 Mei 1919. BESLUIT, houdende : 
1°. verleening van verlof aan L. E. C. 

A. Ruitenbacb, weduwe van J. H. B. 
Hogewoning, te 's-Gravenbage, om a.ls 
leerares te blijven in Cbileenscben Staats
dienst; 

2°. bepaling van den dag waarop in 
werking zal treden de wet van 26 April 
1919 (Staatsbw.d n°. 205). S. 265. 

Wu WILHELMI A, ENZ. 
Gelet op artikel 67, lid twee, der Grond wet 
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en op artikel 7, 40. , der wet van 12 December I afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het ederlander- den Raad van State. 
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge- 's -Gravenhage, den 23sten Mei 1919. 
wijzigd bij de wet van 15 Juni 1910 (Staats- WILHELMINA. 
blad n°. 216), alsmede op artikel 2 der wet De Minister van Financien, DE VRIES. 
van 26 April 1919 (Staatsblad n°. 205); ( Uitgeg. l:t J uni 1919.) 

Gelet op het ten deze overgelegde ambts
bericht van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken en op het rapport van Onzen Minister 
van Justitie van den 19den Mei 1919, lste 
Afdeeling C., n°. 839 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. aan Laura Elisabeth Carolina Anna Rui

tenbach, weduwe van Johan Hartman Bern
hard Hogewoning, te 's-Gravenhage, verlof te 
verleenen om als leerares te blijven in Chi
leenschen Staatsdienst ; 

2°. te bepalen, dat de wet van 26 April 
1919 (Staatsblad n°. 205) zal in werking treden 
op heden. 

Onze Minister van Justitie voornoemd is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage , den 2 l sten Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 27 Mei 1919.) 

23 Mei 1919. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijdom van den accijns voor zout, 
in fabrieken of trafieken benoodigd voor 
de bereiding van vischmeel, bestemci om 
als veevoeder te worden gebezigd. S. 266. 

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

Financien van 3 Mei 1919, n°. 95, Accijnzen ; 
Gezien artikel 74, letter c, der wet van 27 

September 1892 (Staatsblad n°. 227), houdende 
bepalingen omtrent den accijns op het zout ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
13 Mei 1919, n°. 89); 

Gelet op het nader rap:eort van Onzen voor
noemden Minister van 19 Mei 1919, n°. 89, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig Artikel. 

Voor het zout, in fabrieken of trafieken 
benoodigd voor de bereiding van vischmeel, 
bestemd om als veevoeder te worden gebezigd, 
wordt vrijdom van den accijns toegestaan en 
zulks op den voet van het Koninklijk besluit 
van 19 Augustus 1898 (Staatsblad n°. 202). 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden geplaatst en waarvan 

23 Mei 1919. BESLUIT, betreffende verhooging 
van het invoerrecht op chloralhydraat, 
aether sulfuricus, chloroforme, azijn-aether, 
collodion, spiritus nitri dulcis en alle ver
dere dergelijke uit of met alcohol bereide 
stoffen. S. 267. 

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

Financien van 30 April 1919, n°. 88, Accijnzen; 
Gezien artikel l, tweede lid, der wet van 

6 April 1877 (Staatsblad n°. 71) en artikel 1 
der wet van 3 April 1919 (Staatsblad n°. 141) ; 

Gezien Onze besluiten van 23 Februari 1912 
(Staatsblad n°. 91) en 15 Maart 1912 (Staats
blad n o. 105), alsmede Ons besluit van 29 Ja
nuari 1915 (Staatsblad n°. 31), zooals het is 
gewijzigd bij dat van 16 April 1917 (Staats -
blad n°. 292) ; , 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Mei 1919, n°. 88); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden i\finister van 19 Mei 1919, n°. 88, 
Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
, Art. 1. Het invoerrecht voor de stoffen, 
bedoeld bij artikel 1, tweede lid, der voor
'melde wet van 6 April 1877 (Staatsblad n°. 71) 
bedraagt per kilogram, voor : 

chlora l hydra.at 
aether sulfuricus 
chloroforme . 
azijnaether . . . 
collodion . . . . 

f 3.60 
,. 6.10 
,, 4.25 
,, 3.40 

. ,, 5.35 
spiritllll nitri dulcis . ,, 4.25 
alle verdere dergelijke uit of met alco-

hol bereide stoffen . . . . . . . . ,, 4. 25 
Voor azijnaether, die bij eene warmte van 

150 Celsius meer dan 5 liter zuiveren alcoho_l 
op den hectoliter bevat, wordt het hiervoren 
bepaalde invoerrecht slechts berekend over de 
hoeve~lheid zuiveren azijnaether, die in de vloei
stof aanwezig is. Het aldus berekende invoer
recht wordt verhoogd met het bedrag, dat van 
de vloeistof, a.ls gedistilleerd beschouwd, aan 
accijns en invoerrecht verschuldigd zou zijn. 

2. Onze besluiten van 23 F ebruari 1912 
(Staatsblad n°. 91) en 15 Maart 1912 (Staats
blad n°. 105), alsmede het vijfde en het zesde 
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lid van artikel 1 van Ons besluit van 29 Januari 
1915 (Staatsblad n°. 31), zooals het is gewijzigd 
bij dat van 16 April 1917 (Staatsblad n°. 292), 
zijn vervallen. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden <lag na <lien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staalscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 16 Juni 1919.) 

23 Mei 1919. BESCHIKRI a van den Minister 
van Arbeid tot uitvoering van het besluit 
van 10 Maart 1919, S. 97, tot va tstelling 
van eenige buitengewone maatn,gelen tot 
afwending van de pe t en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. 

De Minister van Arbeid; 
0., dat krachtens het Koninklijk besluit 

van 10 Maart 1919 (Staatsblad n°. 97), strek
kende tot vervanging van het Koninklijk 
besluit van 7 Maart 1918 (Staatsblad n°. 157), 
verboden zijn, tenzij met vergunning van den 
Minister van Arbeid en met inachtneming van 
de door dezen ter voorkoming van verbrei
ding der besmetting te geven voorschriften : 

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

2°. het verrichten van lijkopeningen op 
lijken van personen, overleden aan de pest 
of verdacht van aan de pe t 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 cho
lerasmetstoffen bevatten of verdacht worden 
dit te doen; 

Gelezen het advies van den Centralen Ge
zondheidsraad van 10 Januari 1918, n ' . 28; 

Heeft goedgevonden te bepakn : 

§ l. Onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmeststofjen door middel 

van proefnemingen op dieren . 

Aanvragen om vergunning tot het verrich-

ten van zulk een onderzoek kunnen worden 
gedaan aan den inspecteur, krachtens de Ge
zondheidswet belast met het toezicht op de 
handhaving der wettelijke bepalingen betref
fende besmettelijke ziekten, in wiens inspectie 
men het onderzoek wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende de in
richting van de localiteit waar het onderzoek 
zal worden verricht en de voorzorgen welke 
bij het onderzoek zullen worden genomen 
tegen de verspreiding van de smetstof. 

Er zal o. a. moeten blijken wdke voorzor
gen de aanvrager heeft genomen: 

a. om de localiteit waar het onderzoek 
zal worden verricht ontoegankelijk te ma.ken 
voor personen die niet bij het onderzoek 
behoeven te zijn en voor dieren die daarbij 
niet gebezigd 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 ontsmetten. 

Voorts zal moeten worden opgegeven 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 zullen be
hulpzaam zijn. 

De inspecteur brengt de aanvrage, met bij
voeging van zijn advies, zoo spoedig mogelijk 
(desnoods per telegraaf) over aan den Minister 
van Arbeid. 

§ 2. H et verrichten van lij kopeningen op lij ken 
van personen overleden aan de pest of verdacht 

van aan de pest lijdende te zijn geweest. 

Aanvragen om vergunning tot het verrichten 
van zulk eene lijkopening kunnen worden 
gedaan aan den inspecteur, krachtens de Ge
zondheidswet belast met bet toezicht op de 
handhaving der wettelijke bepalingen betref
fende besmettelijke ziekten, in wiens inspectie 
men de lijkopening wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende : 

a. de wijze waarop de stoffen, van het 
lijk afkomstig, zullen worden gehouden buiten 
het bereik van dieren, welke de smetstof kun
nen verspreiden ; 

b. de wijze waarop di, stoffen zullen worden 
verzarneld en onschadelijk gemaakt ; 

c. de voorzorgen tegen verspreidi.ng der 
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smetstof, te nemen door hen die de lijkope
ning verrichten en door hen die daarbij be
hulpzaam zijn. 

Met de aanvrage wordt gehandeld als met 
die bedoeld in § 1. 

§ 3. H et verrichten van lij kopeningen op lij ken 
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 inspecteur, krachtens de Gezond
heidswet belast met het toezicht op de hand
having der wettelijke bepalingen betreffende 
besmettelijke ziekten, in wiens inspectie men 
de lijkopeningen wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit waar de lijkopeningen 
zullen . worden verricht, en de" voorzorgen 
welke daarbij zullen worden genomen tegen 
de verspreiding van de smetstof. 

Er zal o. a. moeten blijken welke voorzorgen 
de aanvrager heeft genomen : 

a. om de localiteit waar de lijkopeningen 
zullen worden verricht ontoegankelijk te maken 
voor personen die niet bij het onderzoek be
hoeven te zijn, alsmede voor dieren ; 

b. om de vernietiging der dierenlijken be
hoorlijk te doen plaats hebbe.1 ; 

c. (?m de personen, kleeren, en voorwerpen 
voldoende te kunnen ontsmetten. 

Voorts zal moeten worden opgegeven, welke 
personen bestemd zijn om bij de lijkopeningen 
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 advie , over aan den Minister 
van Arbeid. 

§ 4. Vervoer van stofjen die pestsmetstofjen be
vatten ' of verdacht worden dit te doen. 

H et vervoer van zulki stoffen zonder geleide, 
met eenig middel van vervoer, wordt niet 
toegela ten. 

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 persoon 
in het bezit van eene bijzondere schriftebjke 
machtiging daartoe van een lid van den Cen
traleu Gezondheidsraad, eeu inspecteur, een 
directeur of een geneeskundige als bovenge
noemd, mits : 

a. de te onderzoeken stof, met uitzonde
ring van doode ratten (rattenlijken) zij ge
bracht in een waterdicht gesloten wijdmondsch 
fleschj e, 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
pakkirlgsmateriaal, daartoe verstrekt door het 
Centraal laboratorium voor de Volksgezond
heid; 

b. de te onderzoeken doode ratten (ratten
lijken) gebracht zijn in eene met schroefs luit ing 
afgesloten metalen bus, in wdker deksel zich 
eene met efn schroefdopje gesloten kleine 
opening bevindt en welke bus zoodanig hangt 
in een daarvoor bestemd goed gesloten houten 
kistje, dat de bus bij het dragen steeds verti
caal blijft, of we! in het verpakkingsmateriaal, 
daartoe verstrekt door het Centraal labora
torium voor de Volksgezondh~id ; 

c. het pakket voorzien zij van een duidelijk 
adres en daarop ook het woord smetstof met 
duidelijke letters vermeld zij. 

§ 5. Vervoer van stofjen die cholerasmetsto-rfen 
bevatten of ver-dacht worden dit te doen. 

Het vervoer van deze stoffen is geoorloofd, 
mits met inachtneming van de voorschriften 
in :i 4, onder a en c omschreven. · 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de N ederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 23 Mei 1919. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
A. L. SCHOLTENS. 

23 1)1ei 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Inbreuk op het auteursrecht. Uitvoering 

van een muziekwerk. Schadevordering ten 
bedrage van f 51.- - waaronder f 12.
voor het doen constateeren der overtre
ding - of zooveel minder als de rechter 
in goede justitie zal geraden achten. Ver
oordeeling : door den K antonrechter tot 
een schadevergoeding van 2½ cent met 
compensatie van kosten, door de Recht
bank tot een schadevergoeding van f 10.
eveneens met compensatie van kosten, in 
beide gevallen met overweging, dat eischer 
uit hoofde van het constateeren der over-
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treding geen schadevergoeding kon vor
deren. 

Verwerping van het cassatieberoep, 
waarbij over schending van art. 56 Rv. 
werd geklaagd. Anders Cone!. 0. M. 

{Rv. art . 56; Auteurswet art. 1.) 

Het middel komt mij voor gegrond te zijn. 
De inbreuk op het auteursrecht is bewezen 
verklaard evenals de daaruit voortvloeiende 
aanspraak op schadevergoeding ;dat de eischer 
zijne scbatting van de schade die hij als maxi
mum geleden heeft te hoog stelt brengt niet 

I 
mede dat hij op eenig put in het ongelijk is 

Voorzitter : gesteld ; zijne vordering van zooveel als de 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. I recb,te_r zal meenen te moeten bepalen shut 

R d M B C J L d H TT M I onge)jJk ten aanzien van het gevorderde be-. a en : r rs. . . . o er, . Hesse, n. r . d ·t 
A. Savelberg en Dr. L. E. Visser. rAagtlll

5
-
5 

R ft d"t l d I r . v. gee voor 1 geva us geen,e 
M. Gabriel, wonende te Amsterdam, eischer aanleiding tot eenige compensatie van kosten 

tot cassatie van, een, von,nis door de Arr. -Recbt- 1 en veroordeeling van den gedaagde in, de kosten 
bank te Amsterdam den 9 December 1918, was alzoo voorgescbreven. 
tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. A. \ Ik concludeer tot vernietiging van bet vonnis 
M. de Groot, waarvan beroep voor zooveel betreft de be-

tegen : slissing omtrent de kosten en veroordeeling 
A. J. Daniels, cafehouder, wonende te Amster- van den verweerder in de kosten van eersten 
dam, verweerder, niet verscbenen . aanleg, hoog!ir beroep en beroep in cassatie. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Noyon . 

Door den eischer in cassatie is bij inleidende 
dagvaarding gevorderd veroordeeling van, den 
verweerder tot schadevergoeding wegen,s in, -
breuk op des eischers auteursrecht. Gevor
derd was eene vergoeding van f 51.- of zoo
veel minder als de rechter in goede justitie zal 
vermeenen te behooren. 

Uit overweging dat een element van de 
schadeberekening te · onrechte aan de vordering 
ten grondslag is gelegd en dat ook overigens 
de gevorderde f 51.- de werkelijk geledene 
schade te boven gaan is de verweerder veroor
deeld tot betaling van f 10.- en zijn de kosten 
van iedere partij te haren laste gebracht op 
grond dat beide partijen gedeeltelijk in bet 
onge~jk zijn gesteld. 

Tegen de beslissing omtren,t de kosten is 
gericht het eenige cassatiemiddel : Scbending 
en verkeerde toepassing van art. 56Rv. omdat 
de Rechtbank eischers grief omtrent de com
pensatie van kosten, zoodat iedere partij haar 
eigen kosten zal dragen, heeft verworpen en 
ook in appel beeft verstaan dat iedere partij 
haar eigen kosten zal dragen, niettegenstaande 
en in eersten aanleg en in appel eischer in het 
gelij k werd gesteld ten opzichte van, de door 
den verweerder gepleegde onrechtmatige in
breuk op eischers auteursrecbt en verweerder 
ter zake hiervan werd veroordeeld in een aaI\ 
eischer te betalen schadevergoeding van f 10.- , 
hebbende eiscber geeischt een schadevergoeding 
van f 51.- of zooveel minder als de Rechter 
in goede justitie zal venneenen te behooren. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat uit het aangevallen vonnis blijkt, 
dat partij Gabriel, op grond dat partij Daniels 
op 19 Mei 1917 in zijn cafe, in strij d met eerst
genoemdes auteursrecht een zeker muziekstuk 
beeft doen uitvoeren, van dezen voor bet 
Kantongerecbt te Amsterdam heeft gevorderd 
een schadevergoeding van f 51.- of zooveel 
minder als de rechter in goede justitie zal ge
raden achten, en wel een bedrag van f, 39.-, 
dat Daniels had moeten betalen voor de ver
gunning om, ingevolge . een voor ten mi_nste 1 

drie jaren tusschen partijen te sluiten overeen
komst, bet muziekstuk te doen uitvoeren en 
bet overige ter zake van de kosten voor bet 
doen constateeren van de overtreding ; 

dat Daniels de ove'rtreding heeft erkend en 
de Kan,tonrechter bij vonnis van 20 Augustus 
1918 hem deswege heeft veroordeeld tot eeI1 
schadevergoeding van 2½ cent met compen
satie van de kosten ; 

dat Gabriel van dit vonnis in hooger beroep 
is gekomen als grieveI\ aanvoerende, dat de 
Kantonrechter Daniels had bebooren te ver
oordeelen tot een schadevergoeding van f 51.
althans tot een hoogere schadevergoeding dan 
van 2½ cent en in ieder geval tot betaling der 
proceskosten ; 

dat echter de Rechtbank heeft beslist, dat 
de Kantonrechter terecbt heeft overwogen, 
dat Gabriel uit hoofde van bet doen consta
teeren der gepleegde inbreuk geen aanspraak 
kon maken .op eenige vergoeding, hij derbalve 
op dat punt in bet ongelijk is gesteld, zoodat 
compensatie van kosten mocht plaats bebben; 
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dat voorts ook het bedrag van f 39.- niet 
is te beschouwe11, als een onmiddeUijk en recht
streeksch gevolg van Daniels daad, aangezien 
het de vraag is of hij bereid zou' ziju geweest, 
de bedoelde o .ereenkomst met Gabriel te 
sluiten, en dat zij dus van oordeel is, dat de 

, schade moet ,, a tgesteld op f 10.- e~, waar 
ieder der partijen gedeeltelijk in het ongelijk 
is gesteld, ieder zijn eigen kosten moet dragen ; 

waarna de Rechtbank het VOllI\iS des Kanton
recl:\ters heeft vernietigd, Daniels beeft ver
oordeeld tot een schadevergoeding a.an Gabriel 
van f 10.-, en heeft verstaan dat iedere partij 
haar eige11 kosten zal dragen ; 

dat Gabriel tegen deze nitspraak opkomt 
met bet volge11de middel van cassatie : 

Scheµding en verkeerde toepassing van 
art . 56 Rv. omdat de Rechtbank ei chers grief 
omtrent de compensatie van de kosten, zoodat 
iedere partij baar eigen kosten zal dragen, 
heeft verworpen, e11 ook in appel beeft verstaan 
dat iedere partij haar eigen kosten zal dragen, 
niettegenstaande en in eersten a.an.leg en in 
appel eischer in bet gelijk werd gesteld ten 
opzicbte van den door verweerder gepleegden 
onrechmatigen inbreuk op eischers auteurs
recht en verweerder ter zake biervan werd 
veroordeeld in een aan eiscber te betalen 
schadevergoeding van f 10.-, bebbende eischer 
geeiscbt een schadevergoeding van f 51.- of 
zooveel minder a.ls de Recbter in goede justitie 
zal vermeenen te bebooren ; 

O., dat de eischer tot cassatie blijkens dit 
middel a.Ileen gegriefd is door de beslissing 
omtrent de kosten; 

O. hieromtrent: 
dat volgens art. 56 Rv. de kostel\ geheel of 

ten deele gecompenseerd mogen worden indien 
de partije11 over en weer op eenige pun.ten in 
het ongelijk zijn gesteld ; 

dat, waar de eischer tot cassatie voor de 
schade.ergoeding, die hij vorderde, zoowelin 
eersten a.an.leg a ls in hooger beroep, twee gron
den heeft aangevoerd, te weten : de inbreuk 

konden verstaan, dat iedere partij haar eigen 
kosten zal dragen, zoodat het middel is on
gegrond: 

Verwerpt bet beroep. (N. J.) 

23 Mei 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 155 B. W. - bewijs van bet be

staan des huwelijks - is niet van toe
passing op in bet buitenland gesloten bu
welijken. Dit volgt rechtstreeks uit art. 
139 B. W., waarbij de voltrekking van 
bet huwelijk a.ls door een buitenlandsche 
akte vastgesteld wordt aangenomen. Ove
rigens spreekt bet vanzelf, dat, waar de 
wet voorschriften geeft, die alleen in Neder
land kunnen worden opgevolgd, deze alleen 
voor in Nederland gesloten huwelijken gel
den. 

Uit de bepaling van art. 138 B. W. 
volgt op zich zelf nog niet dat overtreding 
van de daar bedoelde voorschriften - artt. 
84 volgg. B. W. - bet huwelijk nietig 
maakt. Het ligt voor de hand, dat de 
wetgever de naleving dier bepalingen vol
doende verzekerd achtte door waarborgen 
van gelijken aard a ls voor in Nederland 
gesloten huwelijken gelden. (Dus geen 
nietigheid bij overtreding ' van _artt. 99 
B. W. betreffende toestemming voor meer
derjarigen beneden de 30 jaar; vgl. art. 154 
B. W.). 

De becloeling, waarmede de sJuiting van 
het huwelijk juist in bet buitenland plaats 
had, kan op de rechtsgeldigheid niet van 
invloed zijn. 

(B. W. a rt. 138.) 

Voorzitter: 
Jhi·. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, Jhr. 
Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

op zijn auteurarecht en bet constateeren daar- A. L. Degens, glasfabrikant, wonende te 
van, terwijl hem de vergoeding van de aan het Rotterdam, eischer tot cassatie van een tus
constateeren bestede kosten telkens is ontzegd, schen partijen op 21 October 1918 door het 
hij op dit punt geheel in het ongeljjk is gesteld ; ; Gerechtshof te Amsterdam gewezen arrest 

dat bij wel f 51.- vergoeding heeft gevorderd I (N. J. 1919 blz. 542. Red.), advocaat Mr. A. 
of zooveel minder a ls de rechter in goede justitie F. Telders, gepleit door Mr. L. Israels, 
zal bepalel\, maar dit reeds bierom niet kan tegen : 
afdoen, omdat in een opzicht bier elke yergoe- J. Ch. Hendriks, zicb noemende en schrijvende 
ding van schade is a fgewezen; Mevr. Degens en J . G. A. Degens, zoo in prive 

dat toch hieruit volgt, dat zoowel de Kanton- als tot bijstand en macbtiging van evenge
rechter als de Recbtbank zonder schending noemde Hendrik , beiden wonende te Amster
of verkeerde toepassing van art . 56 J:1' ., dam, verweerders niet verschenen . 
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Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Requirant, wiens destijds 21-jarige zoon, 
zonder zijne toestemming of inroeping van de 
tusschenkomst des rechters en zonder vooraf 
plaats gehad hebbende afkondigingen, in Ameri
ka in het huwelijk was getreden, vorderde des
wege, primair, dat zou worden verklaard voor 
recht, dat dit huwelijk , waarvan de acte niet 
eens hier te lande was overgeschreven nietig 
en van onwaarde was en subsidiair, dat de 
nietigheid daarvan alsnog zou worden uitge
sproken, daar de sluiting geschiedde ter ont
duiking van en in strijd met de Nederlandsche 
wet. 

De Arr .-Rechtbank te Am.sterdam ver
klaarde hem op 19 Juni 1916 (N. J. 1916 
blz. 1136 R ed. ) in die vordering niet-ontvan
kelijk en waar nu het Gerechtshof ter zelfder 
plaatse op 21 October j.l. (W. 10342) (N. J. 
1919 blz. 542 Red.) dat vonnis bekrachtigde, 
heeft hij gemeend met de navolgende middelen 
tegen dit arrest bij Uwen Raad te moeten 
opkomen : ,,I. Schending of verkeerde toe
passing van de artt. 1902, 139, 155, 156, 157 
B. W., 6, 9, 10 en 14 A. B., doordat het Hof 
aanneemt, dat a.rt. 155 B. W. slechts betrek
king heeft op in Nederland gesloten huwelijken, 
tot welke beperking de wet geene aanleiding 
geeft. " 

,,II. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 138, 139, 99, 140, 154, 137 B. W., 
6, 9, 10 en 14 A. B., doordat het Hof het be
weerde huwelijk kennelijk geldig acht en de 
vordering tot nietig-verklaring daarvan niet
ontvankelijk heeft verklaard, zulks in strijd 
met den tekst der wet en hare strekking, waarbij 
nu feitelijk vaststaat, dat gedaagden hun be
weerd huwelijk opzettelijk in het buitenland 
hebben laten sluiten ten einde de verwachte 
weigering des vaders te ontgaan, althans in deze 
stof het handelen in fraudem legis nietigheid of 
vernietigbaarheid der handeling tengevolge had 
moeten hebben." 

Met betrekking tot de eerste grief merk ik 
op, dat de appellant in vorige instantie zich 
erop beriep, dat het bestaan van het gesloten 

. huwelijk alleen zou mogen blijken uit de 
registers van den Burgerlijken Stand, hetgeen 
zou voortvloeien uit art. 155 B. W., hetwelk 
dit uitdrukkelijk zou eischen. 

Ik meen evenwel, dat hij zich in de beteeke
nis dezer bepaling vergist. Zonder twijfel 
is de Nederlandsche wetgever bevoegd voor
schriften te geven met betrekking tot in Neder-

land aangegane huwelijken, doch, zoodra er 
sprake is van in het buitenland geslotene, zou 
er van overschrijding van rechtsmacht de 
rede zijn, indien hij eene regeling van het 
bewijs daarvan ondernam. Zoo begreep het 
ook Uw Raad, toen hij in zijn arrest van 27 Mei 
1846 (W. 717) besliste : ,,dat dit art. (155 B.W.} 
alleen doelt, en uit den aard der zaak alleen 
doelen kan, op huwelijken, binnenslands 
gesloten, en geenszins op die, welke buiten 
's lands zijn aangegaan. " Waar nu het Hof 
in de eerste rechtsoverweging deze meening 
van Uw ,College tot de zijne maakt, ge loof ik, 
dat het in te goed gezelschap is om op den 
aangevoerden grond cassatie te mogen ver
wachten van zijn arrest. 

Het tweede verweer behandelt eene strijd
vraag, die nu juist niet bijzonder frisch of 
nieuw en die van a lle kanten bekeken is. Uw 
Raad kent de overvloedige literatuur over 
art. 138 B. W. en weet ' dus, wat omtrent de 
beteekenis van het in deze bepaling voor
komend woord ,,mits" telekns wordt gepleit 
Enke! wensch ik daarom te zeggen onderver
wijzing overigens naar 's Hofs breed opgezet 
betoog, wat mij voornamelijk beweegt, het 
niet letterlijk te nemen, maar het t e lezen als 
,,onder gehoudenis van." 

Waar art. 154 B. W. huwelijken hier te lande 
in strijd met de artt. 91, 99, 103, 107, 130, 
132 en het tweede lid van art. 138 aangegaan 
niet voor nietig verklaart, vind ik geene aan
\eiding de zich in het buitenland verbindende 
Nederlanders, welke die voorschriften over
treden, daarvoor strenger te berechten en ik 
kan mij geen doorslaand argument denken, 
waarom de wetgever hen met anderen maat
staf zou gemeten wenschen. Eene positieve 
wetsbepaling slechts, in verband met gemak
kelijk denkbare nadeelen, en geen beroep op 
een opvatting der toenmalige Regeering, had 
mij dit. duidelijk kunnen maken. 

Is dit goed gezien en derhalve art. 138 B. W. 
door het H of niet geschonden, dan stond requi
rant de actie tot nietig-verklaring niet t er be
schikking en werd hij , haar instellend, terecht 
daarin niet-ontvankelijk verklaard. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping dezer 
voorziening, met veroordeeling van den eischer 
in de kosten op het beroep in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam van 21 October 
1918 de tegenwoordige eischer heeft gevorderd, 
dat ,zal worden verklaard voor recht, dat het 
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op 14 Mei 1910 te Yersey-City in de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika tusschen de beide 
verweerders gesloten huwelijk is nietig en van 
onwaarde, subsidiair dat bedoeld huwelijk zal 
worden verklaard nietig en van onwaarde, als 
zijnde gesloten ter opzettelijke ontduiking 
van, en in strijd met de Nederlandsche wet, 
onder toevoeging van eenige bijvorderingen, -
in hoofdzaak op grond dat de tweede verweer
der bij het sluiten van het huwelijk 21 jaar 
was en alstoen noch eischers daarvoor noodige 
toestemming heeft verkregen, noch eene akte 
van toestemming van den bevoegden Kanton
rechter heeft overgelegd, terwijl evenmin 
huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad, 
noch de huwelijkeacte later in de registers van 
den Burgerlijken Stand is ingeschreven, en 
eindelijk verweerders in Amerika zijn gehuwd 
om daarmede de Nederlandsche wet te ont
duiken, naar welke eischers toestemming ware 
noodig geweest ; 

dat de Reqhtbank de vordering van eischer 
niet-ontvankelijk heeft geoordeeld en het Hof 
die uitspraak heeft bekrachtigd, daarbij, voor
zoover in cassatie van belang, overwegende, 
dat eischer tevergeefs beweert, dat hij de tot
standkoming van het huwelijk niet kan erken
nen, want dat dit vaststaat door den inhoud 
eener te Yersey-City verleden en aldaar geldige 
acte, tegen welker bewijskracht eischer zich 
niet kan beroepen op art. 155 B. W. en verder 
dat van dat huwelijk niet de nietigheid kan 
worden ingeroepen op grond van het ontbreken 
van eischers toestemming, onverschillig met 
welke bedoeling de echtgenooten hun huwelijk 
in het buitenland hebben gesloten, daar -
zooals het Hof uitvoerig betoogt - ind ien het 
huwelijk in Nederland ware gesloten, eischer 
evenmin op grond van het ontbreken dier 
toestemming de nietigheid had kunnen in
roepen ; 

0 ., dat t egen deze beslissing als middelen 
van cassatie worden aangevoerd : zie cone!. 
Adv.-Gen.; 

0. ten aanzien van het eerste middel : 
dat reeds uit art. 139 B. W. rechtstreeks het 

tegendeel volgt ; 
dat toch dit artikel voorschrijft, dat de akte 

van huwelijksvoltrekking in een vreemd land 
aangegaan, binnen het jaar, na de terugkomst 
der echtgenooten in het huwelijksregister 
hunner woonplaats moet worden overge
schreven; 

dat hieruit blijkt, dat de wetgever de vol
trekking als door die buitenlandsche acte vast
staande aanneemt, daargelaten welke betee-

kenis aan de overschrijving in de Nederlandsche 
registers is toe te kennen ; 

dat overigens van zelf spreekt, dat wanneer 
de wetgever ook buitenslands gesloten huwe
lijken erkent en tegelijkertijd ten aanzien van 
het bewijs beperkende bepalingen maakt, die 
alleen in Nederland kunnen worden opge
volgd, laatstbedoelde voorschriften alleen gel
den voor de in Nederland gesloten huwe
lijken; 

dat dus het eerste middel is ongegrond ; 
0. omtrent het tweede middel : 
dat volgens art. 138 B. W. de daar bedoelde 

huwelijken ,,van waarde" zijn ,,indien dezelve 
voltrokken zijn naar den vorm (in het vreemde 
land) gebruikelijk, mits de Nederlandsche 
echtgenooten niet hebben gehandeld tegen 
bepalingen in de eerste Afdeeling van dezen 
titel vervat ; 

,,dat met de ,,laatste woorden de wetgever 
het ,,van waarde" zijn afhankelijk maakt van 
de naleving der in art. 84 en volgende B. W. 
vervatte voorschriften, en dus bepaalt dat die 
voorschriften voor huwelijken tusschen Neder
landers of tusschen Nederlanders en vreemde
lingen blijven gelden, al worden die huwelijken 
in het buitenland gesloten ; 

0 ., dat ei&cher hieruit afleidt, dat, zoo aan 
die voorschriften niet wordt voldaan, het 
huwelijk nietig is in dien zin, dat ieder belang
hebbende ten alien tijde de nietigheid zou 
kunnen inroepen, ook al zou dit ten aanzien 
van binnen Nederland gesloten huwelijken of 
in het geheel niet of slechts onder zeer be
perkende voorwaarden kunnen geschieden; 

0., dat deze gevolgtrekking evenwel is 
onjuist; 

dat uit de bepaling, dat de in art. 84 en vol
gende B . W., bedoelde huwelijksbeletselen 
evenzeer gelden voor buitenslands gesloten 
huwelijken op zich zelf niet volgt, dat over
treding dier voorschriften de geldigheid van 
het huwelijk in zoodanige mate zou aantasten,, 
terwijl het eerder voor de hand ligt, dat de 
wetgever de naleving der bepalingen voldoende 
verzekerd achtte door waarborgen van gelijken 
aard als voor de in Nederland gesloten huwe
lijken gelden ; 

dat eischers gevolgtrekking ook geen ~teun 
vindt in de woorden van art. 138, daar uit de 
bepaling dat het huwelijk, hetwelk geheel aan 
dat voorschrift voldoet ,,van waarde" en dus 
in rechte onaantastbaar is, niet volgt dat bij 
niet-voldoening daaraan het huwelijk onvoor
w.i,ardelijk van onwaarde zou zijn, inplaats 
van aantastbaar binnen de gren~en die aan de 
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actie tot nietig-verklaring van binnenslands 
gesloten huwelijken zijn gesteld ; 

dat verder eischers opvatting onvereenig
baar is met art . 146 B. W. dat bij overtreding 
der voorschriften omtrent de huwelijkstoe
stemming slecht~ aan bepaalde personen en 
onder nauwkeurig omschreven voorwaarden 
het recht gee.ft de nietig-verklaring van het 
huwelijk te vorderen, en daarbij in beginsel 
geen onderscheid maakt tueschen binnen- of 
buitenslands gesloten huwelijken ; 

0. eindelijk in verband met de slotwoorden 
van het middel, dat, wanneer een huwelijk 
dat buitenslands gesloten werd , op zich zelf 
niet ongeldig is, de bed,oeling waarmede die 
sluiting juiRt in het buitenland plaats had, 
van geen invloed meer kan zijn op d~ re<'hts
geldigheid, daar de wet nauwkeurig aangeeft, 
onder welke voorwaarden de nietigheid van 
een huwelijk kan worden ingeroepen, en dus 
de rechter die nietigheid alleen kan uitspreken, 
wanneer d ie voorwwaarden aanwezig zijn; 

0. dat mitsdien ook het tweede middel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

27 M ei 1919. BESLUIT, tot bepaling van de 
tijdstippen, waarop onderscheidene arti
kelen van de Invaliditeitswet zullen in 
werking treden. S. 268. 

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

Arbeid van 23 Mei 1919, n°. 2181, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het in verband met het 
in werking treden van artikel 31 van evenge
noemde wet op 3 December 1919 noodzakelijk 
is de tijdstippen te bepalen, waarop onder
scheidene andere artikelen dier wet in werking 
zullen treden ; · 

Gelet op artikel 411 der Invaliditeitswet, 
zooals dat artikel gewijzigd is bij de wet van 

0

29 J uli 1916 (Staatsblad n°. 341) en op Onze 
besluiten van 12 Juni 1913 (Staatsblad n°. 
272), van 19 Juni 1913 (Staatsblad n°. 281) 
en van 25 Augustus 1913 (Staatsblad n°. 359); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de artikelen 4 tot en met 20, 

22 tot en met 26, 32 tot en met 68, 71 tot 
en met 76, 78 tot en met 126, 135, 137 tot en 
met 154, 157 tot en met 160, 162, 165, 170, 
172 tot en met 312, 314 tot en met 343, 350, 
352 tot en met 368, 371 tot en met 373, 379 
tot en met 388, 390 tot en met 394, 396 tot 
en met 400, 407 en 408 van de Invaliditeits
wet zullen in werking treden op 3 Juni 1919. 

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

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AA.LBERSE. 
( Uitgeg. (:1 .Tuni 1919.) 

28 M ei 1919. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement op de maten en ge
wichten. 8. 269. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 1 Mei 
1919. n°. 4003, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de artikelen 12 en 16 der wet van 
7 April 1869 (Staatsblad n°. 57) betreffende de 
maten, gewichten en weegwerktuigen, waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
K oninklijk besluit van 29 November 1874 
(Staatsblad n°. 143) en die laatstelijk is gewij 
zigd bij de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 
no. 122) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Mei 1919, n°. 48); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Mei 1919, n°. 4743, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Het reglement op de maten en gewichten , 
vastgesteld bij Ons besluit van 6 November 
1912 (Staatsblad n°. 341) en laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 15 Juni 1917 (Staa.tsblad 
no. 467), wordt met ingang van 1 Juli 1919 
na<ler gewijzigd als volgt: 

I. Aan artikel 1 wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende : 

,,Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bevoegd goedkeuring te verleenen 
tot afwijking van de voorschriften van <lit 
Reglement, indien het ter bevordering van de 
bruikbaarheid, nauwkeurigheid, duurzaam
heid, sierlijkheid of stevigheid der maten of 
gewichten noodig mocht worden geacht, mits 
de bepalingen betreffende de afmetingen dier 
voorwerpen steeds worden in acht gen omen" . 

II. Aan artikel 4 wordt een tweede lid 
I toegevoegd, luidende : . 

,,Deze bepaling vindt, in geval van wijziging 
van het Reglement, overeenkomstige toe
passing". 

III. In de ,,Lijst der bijlagen" wordt de zin 

I ac~~: !~o!:le:;nl:;: :~~:r~n maten van 20 
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10 en 5 Liter en de lage koperen maten van 2, 
1, ½ Liter en 2 deciliter". 

IV. Het voorschrift voor den Meter op de 
teekening, behoorende bij bijlage B., wordt 
gewijzigd als volgt : 

,,De indeeling der meetlat van 1 Meter gaat 
tot in centimeters. De eerste centimeter of 
de geheele Meter mag bovendien tot in m illi
meters ingedeeld zijn". 

V. In bijlage G. wordt aan lid 2 het volgende· 
toegevoegd : 

,, , behoudens dat de verbinding van den 
wand en den bodem en de versterking ook 
vo6r de maten van ½ Liter en van 2 deciliter 
plaats heeft als bij de grootere door middel 
van een ring, zoodanig, dat de onderrano een 
dikte heeft van tenminste 1.8 m.M.". 

Aan lid 5 van dezelfde bijlage wordt het 
volgende toegevoegd : 

,,De ruimte tusschen dien stortrand en het 
handvat is met soldeer aangevuld". 

VI. De voorschriften op de teekening 
N°. 1, behoorende bij bijla:ge G., worden aan
gevuld met: 

,,Voor de dikte der naamplaten geldt het 
bepaalde in de laatste kolom van de tabel , die 
is geplaatst op de teekening N°. 3, behoorende 
bij bijlage H. De dikte dier platen is voor de 
maten beneden ½ Liter ten minste 0.8 m.M.". 

Het voorschrift op de teekening N°. 2, be
hoorende bij bij lage G., wordt aangevuld met: 

,,De dikte en breedte der handvatten zijn 
ten minste: 

Oliematen. Melkmaten. 

Bena.ming 
Breedte I D~te Breedte I Dikte der ma.at. 

in millimeter. in millimeter. 

2 Liter. 19 2.7 21 4.1 
1 

" 
16.5 2.2 18 4.0 

½ ,, 15 1. 7 16.5 3.2 
2 decili ter. 13 1.5 14 3.0 
1 11 1.4 11 I 2.2 

" ½ " 
9 1.3 11 2.0 

Het voorschrift op de teekening N°. 2 en 
dat op de teekening N°. 3, behoorende bij bijlage 
G., wordt aangevuld met : 

,,Voor de dikte der naamplaten geldt het 
bepaalde in de laatste kolom van de tabel, 
die is geplaatst op de teekening N°. 3, behoo
rende bij bijlage H.". 

VII. In bijlage H . wordt aan lid 3, zooals 
dat is aangevuld bij Koninklijk Besluit van 
29 Januari 1915 (Staatsblad n°. 30), toege
voegd: 

,,Ook is het geoorloofd, dat de brug der 
graanmaat geplaatst is loodrecht op de rich. 
ting, aangegeven in deze teekening". 

VIII. In bijlage K. wordt in het opschrifi 
tuschen ,,De" en ,,koperen" het woord ,,hooge" 
ingelascht en aan lid 1 het volgende toege
voegd : 

,,Het is geoorloofd, in plaats van een hand. 
vat, een hengsel en oogen ter bevestiging van 
dat hengsel aan te brengen op de wijze als voor 
de blikken maten is bepaald ; de handgreep 
wordt dan aangebracht als bij de blikken · 
mu.hen". 

IX. Achter de tabel in lid 3 van bijlage K. 
wordt het volgende toegevoegcl : 

,,De lage koperen maten van 20, 10 en 5 
Liter. 

4. Deze maten hebben, wat het voor de 
meting bestemde gedeelte betreft, den vorm 
van een cylinder met vlakken bodem. De 
inhoud wordt gerekend tot den bovenkant 
van den cylinder. De maten zijn gemaakt 
van roodkoper, van binnen vertind en zijn 
voorzien van een geelkoperen naamplaat als 
bij dl hooge koperen maten. De samenstelling 
van deze maten stemt overeen met die van de 
hooge koperen maten, doch zonder brug, 
uitlooppijp, voetrand en, voor zoover de ~aten 
van 10 en 5 Liter aangaat, ook zonder middel
band, terwijl de afmetingen van de inwendige 
middellijn en hoogte gclijk zijn aan die van de 
overeenkomstige blikken maten. De maten 
hebben een roodkoperen stortrand van dezelfde 
dikte als die bij de hoogere koperen maten, 
doch van den vorm als voor de blikken maten 
van denzelfden inhoud is voorgeschreven. 
De stortrand is niet om een draad opgerold, 
maar vervaardigd als bij de hooge roodkoperen 
m a.ten. Het hengsel en de oogen zijn bij de 
maat van 20 Liter van geelkoper. De voor
schriften sub 9 en 10 van bijlage G. zijn op 
deze maten van toepassing. 

De lage koperen maten van 2, 1, ½ Liter 
en 2 deciliter. 

5. Deze maten zjjn bestemd voor het meten 
van melk en hebben, wat het voor de meting 
bestemde gedeelte betreft, den vorm van een 
cylinder met vlakken bodem. De inhoud 
wordt gerekend tot den bovenkant van den 
cylinder. De afmetingen van de inwendige 
middellijn en hoogte zijn gelijk aan die van de 
overeenkomstige blikken maten. De maten 
zijn gemaakt van geelkoper, van binnen vertind 
en bovendien voorzien van een geelkoperen 
naamplaat als bij de blikken maten. De 
samenstelling, ook wat de afmetingen van den 



1919 28 ME I. 224 

wand, den bodem, de banden en de kruis
strooken betreft, stemt overeen met die van 
de ijzeren ma.ten van denzelfden inhoud. 
Bij de maat van 2 Liter kunnen echter de 
kruisstrooken weggelaten worden, als de dikte 
van den bodem ten minste 1.5 m.M. bedraagt. 
Op den wand is geen stempelplek van tinsol 
deer aangebracht. De handvatten zijn van 
massief geelkoper; de vorm en de afmetingen 
van de handvatten en van de stortranden zijn 
gelijk aan die van de blikken ma.ten van den
zelfden inhoud. De vorm en de afmetingen 
cler samenstellende deelen van den ½-Liter 
gelden ook voor de maat van 2 deciliter. Het 
handvat wordt bij de maten van 2 en 1 Liter 
met twee en bij die van ½ Liter en 2 deciliter 
met een klinkbout bevestigd. Alie verbin
dingen, ook die, welke van klinkbouten voor
zien zijn, zijn gesoldeerd. De voorschriften 
sub 9 en 10 van Bijlage G. zijn op deze maten 
van toepassing". 

Aan het voorschrift op de teekening, behoo
rende bij bijlage K., wordt het volgende toe
gevoegd: 

,,Voor de dikte der naamplat en geldt het 
bepaalde in de laatste kolom van de tabel, die 
is geplaatst op de teekening n°. 3, behoorende 
bij bijlage H." 
x: In bijlage N., lid 1, wordt tusschen den 

vijfden en zesden zin het volgende ingela-scht : 
,,De einden van den wand, sluitend tegen 

elkaar gelegd, worden verbonden door klink
nagels op een strak langs den buitenwand 
aangebracbte strook." 

XI. In bijlage O. wordt tusschen den derden 
en vierden zin het volgende ingelascht : 

,,Ook is het geoorloofd de kraan van palm
of van eikenhout te vervaardigen." 

XII. De bij bijlage P. behoorende teekening 
vervalt en wordt vervangen door de bij dit 
besluit gevoegde teekening (1). 

In bijlage P. wordt lid 1 gelezen als volgt: 
,,:Deze gewichten stemmen overeen met de 

teekening , behoorende bij deze bijlage. Zij 
bestaan uit een romp van gietijzer met een 
opening, waarin een handvat van gesmeed 
ijzer is vastgewigd en waarin zich het lood be
vindt, waarmede het gewicht gejusteerd is. 
Tevens is ten behoeve van de stempeling een 
met lood aangevulc!e uitholling in het boven
vlak aangebracht. De zwaarte is vermeld 
door de holle (en creux) ingegoten opschriften 
50 K . ; 25 K.; 20 K.; 10 K.; 5 K.; 2 K . ; of 

(1) De teekeningen zijn hierna niet opge
nomen. 

1 K . Een weinig in bet oog vallend merk van 
den fabrikant, bet fabrieksmerk, is eveneens 
bol ingegoten." 

. Lid 3 van dezelfde bijlage word t gelezen als 
volgt: 

,,De hoogte j., zijnde de boogte onder bet 
lood, waarover de opening niet gevuld is, en 
de toegelaten afwijlong van de op bet gewicbt 
vermelde zwaarte zijn vermeld in den bieronder 
staanden staat : 
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XIII. In bijlage Q., lid 1, derden zin , ver
vallen de woorden : 

,,van 1 Ons en daarbeneden." 
XIV. In bijlage R., lid 1, wordt a.an den 

tweeden zin bet volgende toegevoegd : 
,, , bebalve dat de afmetingen voor het stuk 

van 20 milligram worden veranderd a.ls volgt : 
10 in 8; 5 in 4; 1.5 in 0.7 en die voor bet stuk 
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van 2 milligram als volgt : 6 in 4 ; 3 in 2 ; 1.3 
in 0.5, alsmede dat het getal, aandiudende de 
zwaarte, op de gewichtstukjes van 20 milligram 
wordt gesteld in de richting van de langste 
afmetil}g dier gewichtjes, terwijl het cijfer 
voor de stukjes van 2 milligram van een 
eenigszins kleiner type is om uitpuiling der 
randen te voorkomen." 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van Stn te. 

's-Gravenhage, den 28sten Mei 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTELJN. 

( Uitgeg. 24 Juni 1919.) 

31 M ei 1919. BESLUIT, tot vaststelling van de 
inrichting van den dienst der Zuiderzee
werken als bedoeld in Artikel 1, sub A, 
der Wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 354) tot afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee. S. 270. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 16 April 1919, La. S, afdeeling 
W aterstaat T ; 

Gelet op artikel 1 der Wet van 14 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 354) tot afsluiting en droog
making van de Zuiderzee ; 

Den Raad van State gehoord, aclvies van 
13 Mei 1919, n°. 97; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 26 Mei 1919, n°. 245, afdeeling 
Waterstaat T; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De dienst der Zuiderzeewerken om

vat de voorbereiding en de uitvoering van de 
werken bedoeld in artikel 1, sub A, der Wet 
van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 354). 

2. De leiding van den in artikel 1 omschre
ven dienst wordt opgedragen aa.n een Direc
teur-Gene~aal. 

3. De. Directeur-Generaal wordt bijgestaan 
door : Ingenieurs, Hoofdopzichters, Opzichters 
(verdeeld in 4 klassen}, Bureel-ambtenaren 
(verdeeld in 3 k lassen}, tijclelijke Ingenieurs, 
buitengewoon-Opzichters, tijdelijke schrijvers en 
de verder noodige tijdelijke ambtenaren en 
beambten. · 

Met de bewaking, bediening, enz. der bu
reelen van den Directeur-Generaal wordt be
last een Bode-concierge. 

1919. 

4. . Werkkring en instructien van de amb
tenaren en beambten genoemd in artikel 3 
worden door den Direoteur-Generaal onder 
goedkeuring van Onzen Minister van Water
staat vastgesteld. 

5. De ambtenaren bij den dienst der Zuider
zeewerken worden door Ons, en voor zooverre 
zij t .ijdelijk worden aangesteld, alsmede de 
beambten door Onzen Minister van Waterstaat 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

6. De jaarwedden der ambtenaren in artikel 
3 bedoeld bedragen voor : 

den Direoteur-Generaal f 10,000 ; 
de Ingenieurs : ten minste f 2400 en ten 

hoogste f 7200 ; 
de Hoofdopzichters : ten minste f 3800 en _ 

ten hoogste f 4000 ; 
de Opzfchters der 1st. klasse : ten minste 

f 3200 en ten hoogste f 3600 ; 
de Opzichters der 2de klasse : ten minste 

f 2600 en ten hoogste f 3000 ; 
de Opzichters der 3de klasse : ten minste 

f 2000 en ten hoogste f 2400 : 
de Opzichters der 4de klasse : ten minste 

f 1500 en ten hoogste f 1800 ; 
de Bureelambtenaren der l ste klasse : ten 

minste f 1500 en ten hoogste f 2500 ; 
de Bureelambtenaren der 2de klasse : ten 

minste f 1200 en ten hoogste f 1300 ; 
de Bureelambtenaren der 3de klasse : ten 

minste f 800 en ten hoogste f HOO ; 
De jaarwedde van den Bode-concierge be

draagt : ten minste f 800 en ten hoogste f 1600. 
De bezoldigingen der tijdelijke ambtenaren 

en beambten worden in elk bijzonder geval 
door Onzen Minister van Waterstaat vast
gesteld. 

7. De bevordering tot Hoofdopzichter ge
schiedt bij keuze. Alleen de meest geschikte 
opzichters komen voor die bevordering in 
aanmerking. 

De bevordering der opzichters tot de 3de, 
2de en lste klasse geschiedt bij gebleken ge
schiktheid respectievelijk na 5, ll en 17 jaar 
dienst. 

De bevordering der Bureelambtenaren tot 
de 2de en lste klasse geschiedt bij gebleken 
geschiktheid respectievelijk na 4 en 8 jaar 
dienst. 

8. De jaarwedden der ambtenaren in artikel 
3 bedoeld worden bij gebleken geschiktheid 
verhoogd als volgt : 

voor de Ingenieurs met f 200 per jaar tot 
eene bezoldiging van f 3,600 is bereikt, daarna 
met f 300 om de twee jaar tot eene bezoldiging 
van f 6000 is bereikt en ten slotte met f 400 

15 
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om de drie jaar tot eene bezoldiging van f 7200 I ning van de verdere periodieke verhoogingen 
is bereikt ; beschouwd als te zijn verkregen door regel

voor de Hoofdopzichters met f 100 per jaar matige periodieke verhooging na den daarvoor 
tot eene bezoldiging van f 4000 is bereikt ; gevorderden diensttijd. 

voor de Opzichters der l ste klasse, na 19 12. De ambtenaren leggen, alvorens in 
en 21 jaar dienst, tot f 3400 en f 3600; dienst t e treden, den volgenden ambtseed of 

voor de opzichters der 2de klasse, na 13 en belofte af : 
15 jaar dienst, tot f 2800 en f 3000 ; ,,Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 

voor de opzichters der 3de klasse, na 7 en Koningin ; 
9 jaar dienst, tot f 2200 en f 2400 ; ,,dat ik wetten en verordeningen van den 

voor de opzichters der 4de klasse, na 1, 2 Staat zal nakornen en onderbouden en dat ik 
en 3 jaar dienst, tot f 1600, f 1700 en f 1800; mij in den dienst nauwkeurig zal toeleggen 

voor de Bureelambtenaren der l ste klasse, op de vervulling mijner verplichtingen, over
rnet f 100 per jaar tot eene bezoldiging van eenkomstig de rnij te geven instructien. 
f 2200 is bereikt, daarna met f 100 om de 

1 

,,Zoo waarlijk helpe rnij God Almachtig (Dat 
twee jaar tot eene bezoldiging van f 2500 beloof ik)." 
is bereikt ; · 

1 

Deze eed of belofte wordt afgelegd door de 
voor de Bureelambtenaren der ~de klasse Ingenieurs voor de Rechtbank, door de overige 

na twee jaar met f 100; ambtenaren voor den Kantonrechter hunner 
voor de Bureelarnbtenaren der 3de klasse standplaats. 

met f 100 per jaar. 13. Betreffende vergoeding voor bureel- en 
De jaarwedde van den Bode-concierge wordt verplaatsingskosten, kosten voor lokaalhuur, 

verhoogd met f 100 per jaar, tot eene bezol- voor het gebruik van automobielen, motor
diging van f 1300 is bereikt, en vervolgens, rijwielen en rijwielen, ten behoeve van den 
telkens na twee jaar die:nst tot f 1400, f 1450, dienst en het verrichten van veldwerk, alsmede 
f 1500, f 1550 en f 1600. alle andere vergoedingen aan de ambtenaren 

De Bureelambtenaren, die als bureelchef en beambten van den dienst der Zuiderzee
dienst doen genieten eene toelage van ten werken, worden de noodige regels voor zoover 
hoogste 20 ten honderd hunner jaarwedde. deze niet uit anderen hoofde zijn gegeven, 
Het bedrag dezer toelage wordt door Onzen afzonderlijk door Ons vastgesteld. 
Minister van W aterstaat vastgesteld. Onze Minister van W aterstaat is belast met . 

9 De jaarwedden in artikel 6 bedoeld wor- de uitvoering van dit besluit, betwelk gelijk-
den verminderd met : tijdig in het Staatsblad, en in de Staatscourant 

10 ten honderd, indien de betrokken amb- zal worden geplaatst en aan den Raad van 
tenaar of beambte in het genot van vrije State in afschrift zal worden medegedeeld. 
woning wordt gesteld; 's-Gravenhage, den 3lsten Mei 1919. 

3 ten honderd, indien de betrokken amb- WILHELMINA. 
tenaar of beambte in het genot van vrij vuur 
en licht wordt gesteld, en zulks tot een maxi
mum van f 100. 

10. Bij eerste benoeming kan de jaarwedde 
worden bepaald op een hooger bedrag clan de 
aanvangswedde van den rang of kl.asse waarin 
de benoeming geschiedt. Zij wordt alsdan voor 
de verdere verhoogingen beschouwd als te zijn 
verkregen door regelmatige periodieke verhoo
ging na den daarvoor gevorderden cliensttijd. 

11. Behalve de in artikel 8 voorgeschreven 
periodieke verhoogingen kunnen door Ons aan 
de ambtenaren en door Onzen Minister van 
Waterstaat aan de beambten, behoudens de 
grens van de voor elken rang of klasse vast
gestelde maximum-wedde, buitengewone ver
hoogingen worden toegekend wegens bijzonde
ren ijver, geschiktheid en bekwaamheid. De 
aldus verhoogcle wedde wordt voor de toeken-

De Minister van Waterstaat, 
A. A. H. w. K i:iNIG. 

(Uitgeg. 16 Juni 1919.) 

31 Mei 1919. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der K oningin in de provincien, 
betreffende vorm en stijl van a;mbtelijke 
aanschrij vingen. 

Meermalen wordt de aandacht gevestigd op 
den ingewikkelden vorm en stij l, dien ambte
lijke open bare mededeelingen en kennisgevingen 
in vele gevallen vei·krijgen tengevolge van 
daarin opgenomen a::mhalingen en verwijzingen. 
Terwijl zulke stukken voor publieke kennis
neming bestemd zijn, gaat aldus hun strekking 
voor den niet ingewijden· lezer te Joor. 

Het wil mij gewenscht voorkomen, dat aan 
publicatien a ls hier becloeld, en in het algemeen 
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aan ambtelijke stukken, een vorm gegevon I Den Raad van State gehoord (advies van 
worde, <lie du ide lijk en op een voor ieder 1 20 Mei 1919, n°. 46); 
verst aanbare wijzc de strekking vertolkt. Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken voor I voornoemd van 27 Mei 1919, 8ste Afdeeling , 
zooveel van U afhangt, mede te werken, dat I n°. 21 ; 
dit oogmerk meer dan tot dusver verwezen - Hebben goedgevonden en verstaan: 
lijkt worcle. Art . 1. Te bepalen, dat het reglement OJ? 

2 Juni 1919. BESLUIT, tot opheffing als ves
tingwerken van de W er ken bij Geertruiden
berg met de lunet aan de Donge. S. 271. 

WIJ WILHELMINA, ENZ-

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 5 Mei 1919, Vde Afd., n°. 137 ; 

Gelet op de artikelen 3, 4 en 5 der wet van 
21 December 1853 (Staatsblad n°. 128); 

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 Au
gustus 1911 (Staatsblad n°. 263) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Mei 1919, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 28 Mei 19.19, Vde Afdeeling, 
n°. 154 ; 

H ebben besloten en besluiten, met intrek
king van het bovenaangehaald besluit, dat de 
W er ken bij Geertru·idenberg met de lunet aan 
de Donge geen vestingwerken meer zullen zijn. 

Dit besluit treedt in werking op den 
twee,den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsbl,a,d, waarin het besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/,a,d zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Juni 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, 
ALTING VON GEUSAU. 

( Uitgeg. 11 Juni 1919.) 

2 Juni 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement op het verleenen van pensioe
nen en onderstanden voor eens aan de 
Europe -~he- en met dezen gelijkgestelde 
militain,n beneden den rang van onder
luitenant van het Nederlandsch-Indische 
leger. S. 272. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
van Kolonien van 30 April 1919, 8ste Afdee
ling, n°. 11 : 

het verleenen van pensioenen en. van onder
stanclen voor eens aan de Europeesche- en 
met clezen gelijkgestelcle militairen beneden den 
rang van onderluitenant van het Neclerlandsoh
Indische leger, vastgestelcl bij Ons besluit van 
den 17den Februari 1905 n°. 8 (lndisch Staats
bl,a,d n° . .299) en laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van den 25sten Februari 1919, n°. 23 
(Ne,derlandsch Staatsbl,a,d n°. 51), nader wordt 
gewijzigd als volgt: 

1°. In artikel 1, 3°. , wordt voor ten minste 
vij ftien dienstjaren gelezen : ten minste twaalf 
dienstjaren ; 

2°. In artikel 3, § l, 1 °., worclt voor minder 
dan vijft ien gelezen: minder dan twaalf; 

3°. De staten letter A, B I en B II worden 
vervangen door de volgende gelijknamige 
staten: 

STAAT LETTER A. 
B e,dragen der normale pensioenen. 

Rangen en betrekkingen. 
Jaarlijksch 
pensioens

bedrag. 
Ka.f>elmeester der stafmuziek 
Mihtair opzichter der l ste kl. 
Meester-geweermaker der 2de kl. 
Militair apothekersassistent ! 

der 3de kl . .. ...... .. . 
Adjudant-onderofficier-magazijnmees-

1 

ter der artillerie . . . . . . . . . 
Aclj udant-onderofficier-magazijnmees

ter bij de intendance . . . . . . . 
Adjudant -onderofficier niet vallende 

onder een der voorafgaande groepen 
Sergeant-majoor . . . . . · . .. .. I 
Artilleriewerkman der l ste kl. . . f 
Sergeant . . . . . . . . . . . l 
Art1lleriewerkman der 2de kl. . f 
Korporaal. . . . . . . . . . } 
Artilleriewerkman der 3de kl. . 
Soldaat . . . . . . . . . } 
Leerling-artilleriewerkman . 

STAAT LETTER B. 

f 1000 
750 
700 

· 650 

600 

526 

486 

385 

330 

Be,dragen der pensioensverhoogingen voo,· elk 
jaar dienst boven de 30 jaren. 

~ Bedrag 
Rangen en betrekkingen. der ver-

; .l,hooging. 
Ka.f>elmeester der stafmuziek . . . f 20.
Militair opzichter der lste kl. . . . l 
Meester-geweermaker der lste kl. . 27 50 Militair apothekersassistent der l ste · 

kl. . ........... . 
15 .. 
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Militair opzichter der 2de of 3de kl. 
Meester-geweermaker der 2de of 3de 

kl. . . ....... . ... . 
Militair-apothekersa-ssistent der 2de 

of 3de kl. . . . . . . . . . . . 
Adjudant-onderofficier-magazijn-mee

ster der artillerie . . . . . . . . 
Adjudant-onderofficier-magazijnmee

ster bij de intendance . . . . . . 
Adjudant-onderofficier niet vallende 

onder een· der voorafgaande groe
pen . ... . 

25.-

. 22.40 

16.40 

3 J uni 1919. BESLUIT, houdende intrekking 
van de overgangsbepaling in de bezoldi
gingsregeling der hulppredikers, vastgesteld 
bij bet KoninkliJk besluit van 21 Decem
ber 1917, n°. 24 (Ne.derlandsch Staatsblad 
n°. 725, lndisch Staatsblad 1918, no. 248). 
S. 273. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 7 Mei 1919, 5de Afdeeling, n°. 3; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Mei 1919, n°. 40); 

Sergeant-majoor . . . . . . 
Ar.t1lleriewerkman der lste kl. 
Ser~eant . . . . . . . . . . 
Art1lleriewerkman der 2de kl. 
K o.·poraal . . . . . . . . 
Artilleriewerkman der 3de kl. 
Soldaat ...... . . 
Leerling-artilleriewerkman 

10.50 

9.50 I 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Mei 1919, 5de Af. 
deeling, n°. 82 ; 

STAAT LETTER B. 
II. M aximum-pensioensbe.dragen. 

Rangen en betrekkingen. 

Karelmeester der stafmuziek . 
Mihtair opzichter der l st e kl. . 
Meester-geweermaker der 2de kl. 
Militair apothekersassistent 

der 3de klasse . . . . . . . 

Maximum 
van het 

jaarlijksch 
pensioen. 

f 1200 
1025 
950 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ten eerste: 

In te trekken het bepaalde onder Ten tweede 
van Ons besluit van 21 December 1917, n°. 

, 24 (Ne.derlandsch Staatsblad n°. 725, Jndisch 
Staatsblad 1918, n°: 248). 

T en twee.de : 
Te bepalen dat dit besluit terugwerkt tot 

1 J anuari 1917. 
Onze Minister van Kolonien is belast met 

I de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-
Adj udant-onderofficier-magazijnmees

ter der artillerie . . . . . . . . . 
900 blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

I 
zal worden gezonden a.an den Raad van State 
en de Algemeene Rekenkamer. 

Adjudant-onderofficier-magazijnmees
ter bij de intendance . . . . . . . 

Adjudant-onderofficier niet va.llende 
onder een der voorafgaande groepen 

Serseant-maj oor ·. . . . . ·. . . . · 1 
Art1lleriewerkman der l ste kl. . 
Sergeant . . . . . . . . . . } 

's-Gravenha.ge, den 3den Juni 1919. 
850 I WILHELMINA. 
750 De Minister van Kolonien, lDENBURG. 
650 ( Uitgeg. 16 Juni 1919.) 

Artilleriewerkman der 2de kl. . ! 
Korporaal . . . . . . . . • 490 · 
Artilleriewerkman der 3de kl. I f 

Soldaat . . . . . . . . . . I 
4
r 4 Juni 1919. BESLUIT, betreffende de oprich-

Leerling-artilleriewerkman . 0 I ting van het Instituut voor aspirant-

2_ Dit besluit werkt terug tot 1 October I onderofficieren bij de K olonia.le Reserve 

I 
te Nijmegen. S. 274. 

1918, voor de militairen die op of na dien 
datum, doch v66r het in werking treden van 
dit Besluit, den dienst hebben verlaten, voor 
zooveel op die militairen het in artikel 1 ge
noemde r eglement toepasselijk is. 

Onze Minister van K olonien is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, aan den R aad van State en a.an de 
Algemeene R ekenkamer en dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Juni 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van K olonien, IDENBURG. 

( Uitgeg. 16 Juni 1919.) 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien, 30 Mei 1919, 7de Afdeeling, n°. 27; 
Het wenschelijk achtende om bij de Kolo

nia.le Reserve te Nijmegen de gelegenheid te 
openen om a.ls aspirant-onderofficier dienst te 

i nemen bij het leger in Ne.derlandsch-Indie; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

Art. I. vast te stellen de navolgende ,,rege
ling betreffende het Instituut voor aspirant
onderofficieren bij de Kolonia.le Reserve te 
N~megen". 

Art. 1. Het instituut voor aspirant-onder
officieren bij de K olonia.le Reserve te Nijmegen 
heeft ten doel jongelieden, die voldoende lager 

, onderwijs hebben genoten, t e vormen tot flinke 
lichamelijk en geestelijk goed ontwikkelde on-
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derofficieren der infanterie van het leger in I (3) Zij, die na den eersten opleidingster
Ne,d,er!andsch-Jrul,ie. mijn niet voldoen aan de eischen gesteld voor 

2. (1) Twee malen per jaar, op door Onzen \ den rang van korporaal of voor <lien van ser
Minister van Kolonien te bepalen tijdstippen, geant, kunnen in de gelegenheid worden ge
worden jongelieden tot een door dien Minister steld den eerstvolgenden termijn van opleiding 
te bepalen aantal als aspirant-onderofficier tot voor den door hen niet behaalden rang opnieuw 
het Instituut toegelaten. te doorloopen. 

(2) Orn voor eene toelating tot het Insti- 5. ( 1)1 De aspirant-onderofficieren zullen 
tuut in aanmerking te komen moeten de ge- door Onzen Minister van Koloniiin van hunne 
gadigden : I verbintenis worden ont lagen en onder opgaaf 

a. op het tijdstip, waarop de opleiding bij -van redenen naar hunne ouders of voogden 
het Instituut een aanvang neemt, hun acht- . worden teruggezonden : 
tiende levensjaar we!, <loch hun een en twin- a. indien na verloop van zes maanden 
tigste nog niet zijn ingetreden; mocht blijken, dat zij wegens hunne karakter-

b. eene openbare of bijzondere lagere school I eigenschappen als anderszins niet tot deugde
met vrucht hebben doorloopen of een daarmede lijke onderofficieren zijn op te leiden ; 
gelijkwaardige of hoogere opleiding hebben ge- b. indien zij lichamelijk ongeschikt worden 
noten en zich behoorlijk in de Nederlandsche voor de van hen te vorderen diensten ; 
taal kunnen uitdrukken, een en antler blijkende c. indien zij - bijzondere gevallen van 
uit een v66r de aanneming af te leggen examen ; ziekte als anderszins uitgesloten - na twee 

c. lichamelijk geschikt zijn voor den kolo- malen een opleidingsoursus voor korporaal of 
nialen militairen dienst; sergeant te hebben gevolgd, niet aan de voor 

d. een goed voorkomen en een aan den dien rang gestelde eisohen voldoen ; 
leeftijd geevenredigde lengte hebben, nameHjk: d. wegens sleoht gedrag, ook blijkende uit 

op zeventienjarigen leeftijd van ten minste I be.stendige ongevoeligheid voor vermaningen en 
1.54 M. ; straffen ; 

op aohttienjarigen leeftijd van ten minste e. wanneer mooht blijken, dat zij v66r het 
1.55 M. I aangaan der verbintenis bij reohterlijk vonnis 

(3) Onze Minister van Kolonien is bevoegd I veroordeeld zijn geweest wegens feiten, waar
om in bijzondere gevallen, te zijner beoor- door zij, ter beoordeeling van Onzen Minister 
deeling, van de onder a van het eerste lid' voornoemd, onge child; worden geaoht voor 
van dit artikel gestelde leeftijdsgrenzen af te den rang van onderoffioier, of wanneer later 
wijken. een dergelijk vonnis over hen mooht worden · 

3. (1) Hij, die tot het 'rnstituut wordt uitgesproken; 
toegelaten, is, te rekenen van bet tijdstip, f. wegens zedenbederf of ondeugden, welke 
waarop hij een verbintenis aangaat, verbonden hen voor anderen gevaarlijk kunnen doen 
om den lande gedurende den tijd van zeven worden ; 
jaren als militair te dienen. g. op verzoek der ouders of voogden of 

(2) Van die zeven jaren behoort hij er ten I verzorgers, in welk geval, overeenkomstig een 
minste vijf in den rang van onderoffioier te door Onzen Minister voornoemd te nemen beslis
dienen zoodat, wanneer de rang van sergeant sing, terugbetaling kan worclen gevorderd van 
niet in twee jaren wordt bereikt, de dien t- het bedrag der aan hunne opleiding aan het 
verbintenis stilzwijgend met den langeren duur Instituut reeds ten koste gelegde gelden en 
van den opleidingstijd wordt verlengd. I zulks naar reclen van f 45 per maand tot ten 

4 (1) De opleiding aan het Instituut duurt hoogste een bedrag van f 900; 
als regel twintig maanclen en worclt verdeelcl I h. indien zij cl~~ bij de a~nneming zeventien 
als volgt : I jaar oud waren b1J het bereik~n van den a.obt

zeven maanden voor de vorming tot soldaat' tienjarigen leeftijd de lengte ".an 1.55 M. nog 
waarvan vijf maanden als reoruut; niet hebben bereikt. 

vijf maanden voor de ople ding tot kprporaal; I (2) De aspirant-onderoffioieren, die op gro~d 
drie maanden voor het dienstdoen als kor- van het bepaalde onder c van het eerste hd 

poraal; van dit artikel van hunne verbintenis zouden 
vijf maanden voor de opleiding tot sergeant. I moeten worden ontslagen, kunnen desverkie
(2) Na een voldoend afgelegd examen voor zende die verbintenis veranderen in eene ge

den rang van korporaal(sergeant) volgt bevor- wone vrijwillige verbintenis bij bet leger in 
dering tot korporaal(sergeant) der infanterie. Ne,d,erlandsch-lndie, in welk geval de diensttijd 
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als aspirant-onderofficier doorgebracht in min- ' officier, met dien verstande evenwel, dat zij 
dering komt van de te sluiten verbintenis als alsdan hospitaalsolclij genieten als voor de 
vrijwilliger. De als asp½"ant-onderoflicier reeds I overige militairen · van de Koloniale Reserve 
genoten premie komt alsdan in mindering van van hunnen stand of rang is bepaald ; 
de vastgestelde of alsnog vast te stellen premie c. ingeval van overlijden heeft de begra-
voor eene vrijwillige verbintenis. fenis plaats op denzelfden voet als voor ser-

(3) Bij ontslag ingevolge het bepaalde onder I geanten is J;,epaald. 
d en f van het eerste lid van dit artikel wordt 8. (1) Militairen van de Koloniale Reserve, 
een paspoort uitgereikt zonder verklaring van die overigens aan alle eischen voldoen, kunnen 
goed geiliag en c.q. voorzien van eene aan- .

1 

door Onzen Minister van Kolonien tot het 
teekening, dat zij gedurende een daarbij aan Instituut worden toegelaten. 
te geven tijd niet meer tot eene verbintenis (2) Hierdoor wordt hun loopend dienstver
bij het leger in Ne.derlandsch-lndie mogen band opgeheven en gaan zij eene verbintenis 
worden toegelaten. als aspirant-onderofficier aan op den voet als 

6. (1) Zij die zich verbinden als aspirant- is omschreven in artikel 3 hiervoren, onder 
onderoflicier, genieten dezelfde voordeelen en verrekening van de reeds genoten premie. 
staan onder dezelfde dienstvoorwaarden als de (3) Ontslag ingevolge artikel 5 (1) onder 
overige militairen van de Koloniale Reserve, met a, c, d, e, f en g heeft voor hen van rechtswege 
dien verstande, dat de te bedingen premie herleving van het opgeheven dienstverband 
wordt uitbetaald volgens door Onzen Minister tengevolge met alle daaraan verbonden rechten 
van Kolonien te stellen regelen. en plichten en met dien verstande, dat de als 

(2) Na hunne bevordering tot sergeant ge- aspirant-on,;l.erofficier vervulde diensttijd in 
nieten de gewezen aspirant-onderofficieren geen mindering komt van dat dienstverband en 
andere voordeelen boven hunne niet aan het medetelt voor de berekening van het pen
Instituut opgeleide ranggenooten, dan dat ziJ j sioensbedrag. 
aan het examen voor onderluitenant ku~en I 9. Onze Minister v_an Kolonien ~-telt_rege
deelnemen, zoodra zij vijftien voor pensioen lingen vast ten aanz1en van het t1Jdst1p, de 
tellende dienstjaren kunnen doen gelden en wijze en de voorwaarden va,n toelating tot het 
minstens drie jaren in Ne.derlandsch-Indie a.ls Instituut, zoomede ten aanzien van het in-
onderofficier hebben gediend. wendig beheer en den inwendigen dienst. 

7. (1) De aspirant-onderofficieren worden ' Art. II. Onzen Minister van Kolonien te 
gelegerd in een daarvoor bestemd afzonderlijk machtigen om ten behoeve van het in artikel 
gedeelte van het kazernement der Koloniale 1 bedoeld Instituut de formatie van het vaste 
Reserve. personeel der Koloniale Reserve tijdelijk uit 

1 
(2) Zij ' worden gekleed op den voet als te breiden met ten hoogste 1 luitenant, 1 kor

voor de overige militairen van de Koloniale poraal, 2 soldaten of werkers (burgerperso
Reserve, bestemd voor opleiding bij het korps; nee!) en per studiejaar met 1 sergeant of ser
is bepaald, met dien verstande, dat zij op de geant-majoor. 
voorzijde van den kraag der sergen kleeding Onze voornoemde Minister is belast met de 
dragen een oranjekleurig zijden belegsel van uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
± 10 cM. lengte en ± 3 cM. breedte, aan het Staatsbl,ad, en in de Staatscourant zal worden 
de voorzijde rechthoekig en aan de achter- geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zijde schuin afgesneden, zoodanig dat de boven- zonden aan Onzen Minister van Oorlog en aan 
hoek ongeveer 60 o is. · de Algemeene Rekenkamer. 

(3) Zij worden betaald, gevoed en ver- 's-Gravenhage, den 4den Juni 1919. 
pleegd op denzelfden voet als is of zal worden WILHELMINA. 
bepaald voor de overige militairen van de De Minister van Kolonien, IDENBURG. 
Koloniale Reserve vandenzelfden stand of rang, (Uitgeg. 24 Juni 1919. ) 
behoudens de n"avolgende verschillen : 

a. ten behoeve van hunne menage wordt 5 
voor rekening van den lande tafelgoed, servies I 
enz. verstrekt op den voet a ls is bepaalcl voor 

1 
de onderofficiersmenage bij de Koloniale Re-

Juni 1919. BESLUIT, houdende vaststelling 
van het formulier van aanwijzing bedoeld 
in artikel 18 der Invaliditeitswet. S. 275. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
serve; I Op de voordracht van Onzen Minister van 

I Arbeid van 2 Juni 1919, n°. 2409, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

b. bij verpleging in het hospitaal worden 
zij op denzelfden voet verpleegd als een onder-
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Gezien artikel 18, vierde lid, der Invalidi, van Arbeid, binnen wiens gebied door arbeiders, 
teitswet ; op wie de aanwijzing betrekking heeft, arbeid 

Hebben goedgevonden en verstaan: j wordt verricht. 
het formulier van de aanwijzing door den I Behoort bij Koninklijk besluit ' van 5 Juni 

werkgever van een persoon in zijn d ienst voor 1919 (Staatsblad n°. 275.) 
de nakoming der bij of krachtens de Inva- Mij bekend, 
liditeitswet aan den werkgever opgelegde ver- , De M inister van Arbeid, AALBERSE. 
plichtingen, ,;ast te stellen overeenkomstig het 
_bij dit besluit gevoegde model. I 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 6 J uni 1919. BESLUIT, tot w1Jz1g1ng en aan-
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het ! vulling van het Koninklijk besluit van 14 
Staatsblad zal worden geplaatst. Maart 1911 (Staatsblad n°. 90), aangevuld 

's-Gravenhage, den 5clen Juni 1919. en gewijzigcl bij Koninklijke besluiten van 
WILHELMINA. ·18 October 1912 (Staatsblad n°. 320), 30 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. September 1915 (Staatsblad no. 412) en 
( Uitgeg. 23 Juni 1919.) 10 Mei 1918 (Staatsblad n°. 288), tot vast-

Aanwijzing, bedoeld bij artikel 18 der Invali
diteitswet. 

De onclergeteekencle(n) ........ .. ..... ... . 
wonende te .... .... ... .. .... . . . .... ...... . 
bestuurder(s) van de te ..... gevestigde . .. . . 
verklaart . 
verklaren voor de nakommg der aan onder-

geteekende(n) bij of krachtens de Invalidi
teitswet opgelegde verplichtingen aan te wijzen 
den medeondergeteekende . ................ . 

in hzijnen dienst 
unnen 

m
. . zijner werkzaam als .... 

d1enst hunner ..... . . . 

leiding 
belast met opzicht 
belast uitslu1tend met administratieve werk-

zaamheden. 
Deze aanwijzing betreft: 

zijn dienst 

11 b .d . hun 
a. a e ar e1 ers m=. = --z-i~dner 

d1enst hunner . ....... . 
werkzaam of 

b. uitsluitend de arbeiders in 

zijn dienst 
hun 

. zijner 
d1ensthunner ................. . . 

werkzaam 

in 
als ··· ······ ·· ·· ··· ···· ···· · · ·········· 

De medeondergeteekende ...... . ......... , 
wonende te . . . . . . . . . verklaart bovenstaande 
aanwijzing aan te nemen. 

Handteekening van de(n) ondergeteekende(n). 

Handteekening van den medeondergeteekende. 

Aldus onderteekend te ... . . , den ...... . 

N.B. Een exeinplaar van deze aanwijzing 
behoort te worden toegezonden aan elk der Raden 

stalling van voorschriften voor het verlee
nen van eene Rijksbijdra.ge aa.n gemeente
lijke en bijzondere kweekscholen, bedoeld 
in artikel 12, derde lid, sub 1°., der wet 
tot regeling van het lager onderwijs. S. 276. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
15 April 1919; n°. 315/3, afdeeling La.gel 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van 14 Maa.rt 1911 (Staatsblad n°. 90), 
aangevuld en gewijzigd bij Onze besluiten van 
18 October 1912 (Staatsblad n°. 320), 30 Sep
tember 1915 (Staatsblad' n°. 412) en 10 Mei 1918 
(Staatsblad n°. 288), tot va5tstelling van voor
sohriften voor bet verleenen van eene Rijks
bijdrage aan gemeentelijke en bijzondere 
kweekscholen, bedoeld in artikel 12, derde 
lid, sub 1°., der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, nader te wiizigen en a.an te vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Mei 1919, n°. 45) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Juni 1919, n° 4104, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben· goedgevonden en verDtaa.n : 
Art. 1. In artikel 1, eerste lid, onder a, 

eerste zinsnede, van Ons besluit van 14 Maa.rt 
1911 (Staatsblad n°. 90), zooals dat wordt 
gelezen ingevolge Ons besluit van 10 Mei 1918 
(Staatsblad n°. 288), worden de woorden ,,vijftig 
gulden" vervangen door de woorden ,,vijf en 
zeventig gulden". 

In artikel 1, eerste lid, onder a, tweede zin
snede, wordt voor ,,25" telkens gelezen ,,24". 

Artikel 2 van Ons besluit van 14 Ma.art 
1911 (Staatsblad n°. 90), zooals dit is aangevuld 
bij Onze besluiten van 18 October 1912 (Staats
blad no. 320) en 30 September 1915 (Staats-
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blail n°. 412), worrlt na.der a.angevuld met de 
volgende eischen : 

14°. Voor zooveel betreft bijzondere kweek
scholen zijn op het a.an de kweekschool en a.an 
de leerschool verbonden onderwijzend perso
neel de bepa.lingen omtrent de rechtspositie, 
vervat in a.rtikel 59, eerste lid, onder 7°., en 
twa.a.lfde lid, der wet tot regeling van het lager 
onderwijs van toepa.ssing. 

Het bestuur der kweekschool moet zich 
da.artoe a.ansluiten bij een der voor het bijzon
der lager onderwijs besta.a.nde of nieuw in te 
stellen commissien van beroep, met ina.cht
neming van de voorschriften, welke · te dier 
za.ke bij a.lgemeenen ma.a.tregel van bestuur 
reeds zijn of eventueel na.der zullen worden 
gegeven. 

15°. Voor zooveel betreft bijzondere kweek
scholen za.l ten minste het een derde gedeelte 
van het subsidie, hetwelk kra.chtens het eerste 
lid, onder a, van a.rtikel 1 wordt genoten, 
worden besteed tot verbetering van de op 
1 Ja.nua.ri 1919 voor het onderwijzend peraoneel 
geldende regeling der ja.a.rwedden. 

2. Dit besluit zal voor de eerste ma.al worden 
toegepast op de a.a.nvra.gen om de Rijksb,jdra.ge, 
welke in 1919 worden ingediend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
'wetenschappen is bela.st met de uitvoering 
van dit besluit, da.t in het Staatsblail zal worden 
geplaa.tst, en waa.rvan' a.fschrift za.l worden 
gezonden a.an den Ra.ad van State. 

's-Gra.venha.ge, den 6den Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenBchappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitge,g. 10 Jul-i 1919.) 

6 Juni 1919. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de ,,Rekkensche Inrichtingen" te 
Rekken, gemeente Eibergen, van de ver
eeniging tot stichting van Christelijke in
richtingen voor verpleging van zwakzin-. 
nigen, gevestigd te Amsterdam, als eene 
inrichting, die niet als krankzinnigenge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 277. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 Juni 1919, n°. 
#81, afdeeling Armwezen; 

Gelet op art. 7 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblail n°. 96), zooals dat luidt ingevolge 

de wetten van 15 Juli 1904 (Staatsblail n°· 
157) en 27 April 1912 (Staaublail n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. ,,De Rekkensche Inrichtingen", te 

Rekken, gemeente Eibergen, van de Vereeniging 
tot stichting van Christelijke inrichtingen voor 
verpleging van zwakzinnigen", gevestigd te 
Amsterdam, worden onder de voorwaarden, be
hoorende bij dit besluit, aangewezen als eene 
inrichting, die niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

II. Wij behouden Ons voor, die voorwaar
de~, wanneer dit noodig blijkt, a.an te vullen 
of te wijzigen. 

· Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 3 Juli 1919.) 

VOORWAARDEN, waaronder ,,de Rekken
sche Inrichtingen" te Rekken, gemeente 
Eibergen, van de Vereeniging tot stichting 
van Christelijke Inrichtingen voor verple
ging van zwakzinnigen, gevestigd te Amster 
dam, warden aangewezen als eene inrichting 
die niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen warden verpleegd. 

Art. 1. . Tot de inrichting wordt ten alien 
tijde vrije toegang verleend aan de Inspecteurs 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten. 

Het bestuur, de directeur en de genees
kundigen aldaa.r werkzaam, benevens het ove
rige personeel geven den Inspecteurs de door 
deze verlangde inlichtingen. 

2. Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel platte
grondteekeningen, waaruit de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt ; deze teeke
ningen worden den Inspecteurs op verlangen 
ter inzage voorgelegd. 

3. Jaarlijks, v66r 15 Januari, wordt den 
Inspecteur, meer in het bijzonder met het 
toezicht belast, toegezonden een opgave van 
het aantal krankzinnigen, die in het afgeloopen 
jaar zijn opgenomen, ontslagen en overleden, 
zoomede van het aantal, op 31 December aan
wezig. 

4. Het is verboden den krankzinnigen te 
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beletten zich schriftelijk te wenden tot de 
Hoofden van Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot de inspecteurs en tot den Officier 
van J ustitie. 

Door Onzen Minister . van Binnenlandsche 
Zaken kunnen dienaangaande nadere voor
schriften worden gegeven. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 6 
Juni 1919 (Staatsbl,a,d, n°. 277). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. Ruys DE BEERENBROUCK, 

6 Juni 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor de Hoogere Krijgsschool. 
s. 278. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Kolonien, van 19 April 1919, 
Ude afd., n°. 28, en van 23 April 1919, 7de 
afdeeling, n°. 60 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den Mei 1919, n°. 90); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 28 Mei 1919, Ude afd., no. 142, 
en van 3 Juni 1919, 7de afdeeUng, no. 36; 

Hebben goedgevonden en· verstaan : 
Het Reglement voor de Hoogere Krijgs

school, vastgesteld bij het sedert gewijzigde 
Koninklijk besluit van 14 September 1891 
(Staatsblad n°. 170), wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

1°. Punt b van artikel 1 wordt gelezen: 
,,b. in Nederlandsch-Indie op een door den 

Gouverneur-Generaal aan te wijzen plaats en 
vast te stelle~ tijdstip, dit laatste in dier voege 
vast te stellen, dat de officieren die tot genoemde 
inrichting worden toegelaten, v66r den aan
vang van het studiejaar, in Nederland aanwezig 
kunnen zijn." 

2°. In artikel 46 wordt het gestelde onder 
a gelezen: 

,,a. te Wageningen tot het ontvangen van 
onderricht aan de Landbouwhoogeschool en · 
aan het Rijksproefstation voor veevoederon
derzoek, in het tweede studiejaar, van 1 Maart 
tot 31 October d.a.v." 

3°. In de Tabel, behoorende bij voren
vermeld Reglement, wordt voor : 
,,schrijver I sergeant-majoor of sergeant (5) I l"; 

gelezen: 
,,schrijver I schrijver l e, 2e of 3e klasse 1 1 

idem burgerbeambte l "; 
4°. In de kolom ,,Bijzondere bepalingen" 

der Tabel, behoorende , bij vorenvermeld Re-

glement, wordt na het gestelde onder punt e 
een nieuw punt ingelascht, luidende ; 

,,e1• Wijzigingei°i. in de in de tweede kolom 
aangegeven rangen, waarin de betrekkingen 
door de officieren en de verdere militairen 
worden vervuld , kunnen - indien wijziging 
in de organisatie van de wapens en dienst
vakken daartoe aanleiding geeft - bij Konink
lijk besluit worden aangebracht." 

In die zelfde kolom vervalt noot (5) met 
het daarachter gestelde en worden dientenge
volge de in de Tabel voorkomende nootteekens 
(6), (7) en (8) onderscheidenlij,k vervangen 
door: ,,(5), (6) en (7)." 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in. het S taats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van Kolonien, InENBURG. 

(Uitgeg. 25 Juni 1919.) 

6 Juni 1919. BESLUIT, tot ,wijziging van het 
reglement voor den Hoofdcursus. S. 279. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Kolonien, van 19 April 1919, 
Ude Afd., n°. 28, en van 23 April 1919, 7de 
Afdeeling, n°. 60; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den Mei 1919, no. 90) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 28 Mei 1919, Ude Afd., no. 142, 
en van 3 Juni 1919, 7de Afdeeling, no, 36; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Reglement voor den Hoofdcursus, vast

gesteld bij het sedert gewijzigde Koninklij 
besluit van 7 Februari 1910 (Stq,atsblad no. 
45), wordt nader gewijzigd als volgt : 

I. In artikel 60 wordt : 
I O• het gestelde onder A. g gelezen : 
. ,,g. S t r a t e g i e en k r ij g s g e-

s c,h i e den i s ( l ). 
Algemeene begrippen omtrent de leer der 

oorlogvoering. 
Eenige kennis van de krijgsgeschiedenis om 

de theorie der oorlogvoering door voorbeelden 
te kunnen toelichten." 

2°. Het gestelde onder B. f. gelezen: 
,,f. M i 1 i t a i r e a a r d r ij k s k u n d e en 

s t a t i s t i e k. 
1 °. Eenige kennis van het vestingstelsel van 

Nederland; 
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2°. De hulpbronnen van ons land uit een 
verplegingsoogpunt beschouwd." 

3°. Na het gestelde onder B. f. ingelascht : 
,,f. S t r a t e g i e e n k r ij g s g e s c h i e

, den is (1). 
Algemeene begrippen omtrent de leer der 

oorlogvoering. 
Eenige kennis van de krijgsgeschiedenis, 

speciaal met het oog op de verpleging." 
4°. Na het gestelde onder B. h. ingelascht : 

k'. Burg e rl ij k re c h t (1). 
De voornaamste bepalingen betreffende ou

derlijke macbt, minderjarigbeid, voogclij, ba.nd

lichting, curateele, uiterste willen, verbinte
nissen en enkele bijzondere overeenkomsten 
als koop en verkoop, huur en verhuur, ven
nootschap, lastgeving en borgtocht. 

k". Handel s re c h t (1). 
De bepalingen, betreffende vennootschappen 

van koophandel, makelaars, expediteurs, beur
zen van koophandel, wisselbrieven, assurantien 
en faillissementen". 

5°. H et gestelde onder B. l. gelezen : 
,,l. Boekhouden (1). 

Grondbegrippen van het boekhouden; in
richting en gebruik van de hoofdboeken bij 
het enkel en het dubbel boekhouden; jour
naliseeren ; opmaken der proefbalans, inven

· taris en balans; afsluiten en heropenen van 
de rekeningen. 

Voornaam te handelsberekeningen, binnen
landsche wissels en effecten. Cheque- en giro
verkeer." 

6°. Het gestelde onder C. g. gelezen : 
,,g. S t r a't e g i e en k r ij g s g e s c h i e-

d en is (1). 
Algemeene begrippen omtrent de leer der 

oorlogvoering. 
Eenige kennis der O_-I. luijgsgeschiedenis, 

om de theorie der oorlogvoering door voor
beelden te kunnen toelichten." 

7°_ Na h'et gestelde onder D. /. ingelascht: 
,,g. S t r a t e g i e e n k r ij g s g e s c h i e

d en is (1). 
Algemeene begrippen omtrent de leer der 

oorlogvoering. 
Eenige kennis van de krijgsgeschiedenis, 

speciaal met het oog op de verpleging." 
8°. In het gestelde onder D. l. ingelascht : 

,,l1 . Burger I ij k re c h t (1). 
De voornaamste bepalingen betreffende ou

derlijke macht, minderjarigheid, voogdij, band
lic.i:iting, curateele, uiterste willen, verbintenis
sen en enkele bijzondere overeenkomsten als 
koop en verkoop, huur en verhuur, vennoot
~chap, ]~stgev1r g en borgtocht. 

12. Handelsr :cic ht (lJ . 
De bepalin!!"en, betreffende vennoot0 chappen 

van koophe.nde., makela!lrs, expediteurs, beur
zen van koophandel, wisselbrieven, assurantien 
en faillissement-en." 

9°. Het gestelde onder D. m . gelezen : 
,,m. Boe kb o u den (1). 

Gronclbeg-rippen van he,:; boekhouden ; in
richting en gebruik van de boofdboeken bij 
het enkd en bet, dubbel boekhouden ; jour
naiiseeren, opmaken der proefbalans, inventaris 
en balans ; afsluiten en heropenen van de 
rekeningen .. 

Voornaamste handelsberekeningen, binnen
landsche w1ssels en effecten. Cheque- en giro
verkeer." 

IT. In artikel 61 onder. a wordt aan het 
slot voor ,,en de militaire administratie" ge
lezen : ,,de militaire administratie en het boek
houden." 

III. In artfkel 68 wordt : 
1°. Voor ,,Geschiedenis .... 11 1 1- " 

gelezen: 

,,Strate~ie en Icrijgsgeschiedenis 11 111 ½ I ½ 
BurgerliJk recht . . . . . . . - - ½ ½ 
Handelsrecht . . . . . . . - - 1 ½ ½" 
2°. Voor ,,Boekhouden. . - 1- 1 { I ¾" 

gelezen: 
,,Boekhouden .... ... _ 1- 1- 1 1 1 l" 

IV. Jn de Tabel behoorende bij het Regle
ment wordt het gestelde 
,,Leeraren in de natuur- Burgerleeraren, 

weten8chappen, de waren- niet behoorende 
kennis en het boekhouden: tot het vaste 

personeel. (3) I 
vervangen door : 

3" 

,,Leeraren in de natuur
wetenschappen, de waren
kennis, het boekhouden, 
het burgerlij le recht, het 
handel8recht, de staat.s
inrichting en de compta-

Burgerleeraren, I 5" 
niet behoorendel 

tot het vaste 
personeel. (3) 

biliteit. I 
V. Dit hesluit treedt in werking bij den 

aanvang van den cursus 1919-1920. 
Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 

zijn, ieder voor zooveel hem betrefi, belast 
met de uitvoering van dit Besluit. dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waa1van 
afschrifi zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 6den Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG. 

( Uitgeg. '25 Juni 1919.) , 
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6 Juni 1919. "VET, tot het aangaan van eene 
gelclleening ten name en ten laste van 
Nederlandsch-Indie. S. 280. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19. n°. 445, 1-5. 
Hand. id. 1918/ 19, bladz. 2441, 2442. 
Hand. l • Kamer 1918/19, bladz. 546, 503- 505. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is, ter aflossing van vlot
t ende schuld, eene geldleening ten name en 
ten laste van Nederlandsch-Indi;;, aan te gaan ; 

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

Bedrag en rentevoet. 

Art. 1. Onze Minister van Kolonien word't 
gemachtigd tot het te gelde maken van schuld
bewijzen ten name en ten laste van Neder
landsch-Indie, tot een totaal bedrag van nomi
naal ten hoogste een honderd en tacht-ig millioen 
gulden, gesteld aan toonder, met een rente van 
ten hoogste zes ten honderd 's jaars. 

Afiossing. 

2. 1. De krachtens deze wet uitgegeven 
sohuldbewijzen zullen, tegen hunne nominale 
waarde, op 1 Juli van ieder jaar na 1919, tot 
een bedrag van ten minste Mo veertigste van 
het geleende aflosbaar worden gesteld. 

2. Tot 1 Juli 1924 zal de Jeening niet vat
baar zijn voor conversie en zal de jaarlijksche 
a.flossing het een veertigste van het geleende 
niet te boven gaan. 

3. De aflosbaar te stelien schuldbewijzen 
zullen telken jare bij loting, in de maand 
Mei in Nederland te houden, worden aange
wezen. 

4. De aflosbaar gestelde schuldbewijzen zijn 
betaalbaar te Amsterdam, t e Batavia en zoo 
noodig in verdere, in Nederland door Oozen 
Minist er van Kolonien en in Nederlandsch
Indie door den Gouverneur-Generaal aan te 
wijzen, plaatsen. 

Uitloting, rekening der leening en verdere uit
voeringsvoorschriften. 

3. 1. De voorwaarden van de te geldema
king der schuldbewijzen en de regeling van 
de uitloting worden, voor zoover dienaangaande 
bij deze wet geene bepalingen zijn gegeven, 
door Onzen Minister van Kolonien vastgesteld 
Van de tegeldemaking wordt eene rekening 
aangelegd, die na door de Algemeene R<'ken
kamer in Nederland te zijn opgenomen en 
gesloten, aan de taten-Generaal wordt mede
gedeeld. 

2. De schuldbewijzen worden voor de uit
gifte, door de Algemeene Rekenkamer in 
N ederland, geregistreerd en van een bewijs 
dier registratie voorzien. 

3. De afgelost,e scbuldbewijzen worden ter 
vernietiging bij de Algemeene Rekenkamer in 
Nederland overgebracht. 

Rentebetaling. 

4. 1. De renie is betaalbaar op balfjaar
lijksche coupons, verschijnende 1 Januari en 
1 Juli . Zij loopt niet verder dan tot aan den 
<lag, waarop de schuldbewijzen aflosbaar zijn. 

2. De coupons zijn betaalbaar te Amster
dam, te Batavia en zoo noodig in verdere,_ 
in N ederland door Onzen Minister van Kolonien, 
en in Nederlandsch-Indie door den Gouver
neur-Generaal aan te wijzen plaatsen. 

3. Voor de betaling buiten Nederlandsch
Indie kan door Onzen Minister van Kolonien 
aan de met die betaling belaste bankiers eene 
provisie worden toegekend van ten hoogste 
Mn achtste ten honderd over het nominaal 
bedrag der door hunne tusschenkomst uitbe
taalde coupons. 

Provisie. 

5. 1. Bij rechtstreeksche uitgifte door 
Onzen Minister van Kolonien kan aan de 
bankiers, de makelaars in effecten en de com
missionnairs in effecten, door wier tusschen
komst inschrijvingen voor deze leening warden 
ingeleverd, over het nominaal bedrag der aan 
hen toegewezen schuldbewijzen, waarvoor het 
verschuldigde wordt gestort, eene provisie van 
ten hoogste drie tienden ten honderd toege
kend warden , welke bij de starting wordt ver
rekend. 

2. In geval van rechtstreeksche uitgifte 
kan mede a.an de bankiers, van wier kantoren 
voor het in ontvargst nemen van inschrij
vingen en stortingen en de afgifte der s<;huld
bewijzen, gebruik gemaakt wordt, over het 
nominaal bedrag der door hunne tusschen
komst uitgegeven schuldbewijzen, eene vergoe
ding van ten hoogste drie tienden ten honderd 
ward en te goed gedaan. 

Veriaring. 

6. Het recht tot opvordering van het kapi
taal der aflosbaar gestelde stukken vervalt 
tien jaren na den eersten dag, waarop zij aflos 
baar zijn. 

Dekking van rente en afiossing. 

7. Voor voldoening van rente en aflossing 
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wordt het benoodigde bedrag op de begrooting 
van Nederlandsch-Indie uitgetrokken. 

Vrijstelling van zegelrecht. 

8. De biljetten van inschrijving en de be
wijzen van toewijzing van deze leening zijn 
vrij van zegelrecht. 

lnwerkingtreding. 

9. Deze wet treedt in Nederland en in 
Nederlandsch-Indie onderscheidenlijk in wer
king met ingang van den dag na dien harer 
afkondiging ter eene en ter andere plaatse. 

Titel. 

10. Deze wet kan worden aangehaald als 
,,Nederlandsch-Indische Leeningwet 1919" . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 18 Juni 1919.) 

6 Juni 1919. WET, houdende vaststelling 
van dA begrooting van Nederlarulsch-lndie 
voor het dienstjaar 1919. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederland.) (verkort. ) S. 281. 

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

dat volgens artikel 4 der Indische Compta
tabiliteitswet (Nederlarulsch Staatsblad 1917 n°. 
275; lndisch Staatsblad 1917 n °. 521), de be
gro.oting van Nederlandsch-lndie jaarlijks, voor 
elk hoofd stuk afzonderlijk, definitief bij de 
wet wordt vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlarulsch-lndie voor het 
dienstjaar 1919, betreffende de uitgav'en in 
Nederland, wordt definitief vastgesteld als 
volgt: 

l• Afd. Regeerfng en Hooge 
Colleges . . . . . . . . . . . f 35,000 

2• Afd. Departement van .Jus-
titie . . . . . . . . . 425,300 

3• Afd. Departement van Fi. 
nancien . . : . . . . . . . . . 

4• Ajd, Departement van Bin 
nenl andsch Bestuur . . . . . . 

6• Afd. Departement van On
derwi)s en Eeredienst . . . . . 

68 Afd. Departernent rnn Land
bouw, Nijverheid en Handel . . 

49,366,410 

1,619,360 

1,623,464 

646.152 

I 
7• Afd. DeparLtemeu t der ilur

gerlijke Openl;;,are Werken ... f 
8• Afd. Departement van Gou-

vernementsbedrijven ... . . . 
9• Afd. Departement van Oor -

log ....... ...... . 
10• Afd. Departement van Ma-

rine . ......... . . 

2,:.!97,300 

21,821,215 

11,760,098 

11,696,939 

f 101,089,218 

6 Juni 1919 WET, houdende vaststelling van 
de begrooting van Nederlandsch-lndie voor 
het dienstjaar 1919 (Hoofdstuk II. Uit
gaven in Nederlandsch-lndie.) (verkort.) 
s. 282. 

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

dat volgens artikel 4 der Indische Compta
biliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 
275; lndisch Staatsblad 1917 n°. 521), de be
grooting van Nederlandsch-lndie jaarlijks, voor 
elk hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij de 
wet wordt vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Ilde hoofdstuk der begroo

ting van uitga-.'.en van Nederlarulsch-lndie voor 
het dienstjaar 1919, betreffende de uitgaven 
in Nederlarulsch-lndie, wordt definitief vast
gesteld als volgt : 

1 • Afd. Regeering en Hooge 
Colleges. . . . . . . . . . . . f 1,644,621 

2• Afd. Departement van Ju s-
titie . . . . . . . . . 12,774,770 

38 Afd. Departement van Fi
nancien . . . . . . . . ' ' . . 

4• Afd. Departement van Bin 
nenlandscb Bestuur . . . . ·. . 

6• Afd. Departement van On
derwijs en Eeredienst. . . . . . 

6• Afd. Departement van Land
bouw, Nij verbeid en Handel . . 

7• Afd. Departement der Bur
gerlijke Openbare Werken . . . 

8• Afd. Dep,1rtement van Gou
venementsbedrijven . . . . . . 

98 Afd. Departll ment van Oor-
log .... .. ... . 
10• Afd. Departement der Ma-

l'ine . . . .. ........ . 
11 • Afd. Plaatselijk en geweste

lijk zelfbestuur . . . . . . . . 

34,654,777 

49,865,705 

34,92l ,!l74 

19,771,866 

60,208,770 

100,078,267 

52,70~.611 

I 

20,972,810 

14 ,630,543 

f 402 ,147,603 
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6 Juni 1919. WET, houdende aanw1Jzmg 
van de rniddelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1919. (Hoofdstuk 1. Middelen in Neder
land). S. 283. 

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

dat volgens artikel 4 der Indischc Comptabili
teitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 275; 
Indisch Staatsblad 1917 n°. 521) de begrooting 
van Nederlandsch-Indie jaarlijks, voor elk 
hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij de wet 
wordt vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de beide hoofdstukken der begroo
ting van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1919, worden voor dat jaar definitief aangewe
zen de na te noemen in Nederland te ontvangen 
rniddelen. te weten : 

1. Nomina,!e waarde van de door 's Rijks 
Munt voor rekening van den Lande vervaar
digde 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 be
doelde uitgaven ontbreekt, wordt zoo noodig 
voorzien door eene geldleening op den voet van 
het eerste lid v(),n artikel 18 der Indische 
Comptabiliteitswet. · 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's-Graven'hage, den 6den Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, lDENBURG. 
( Uitgeg. 1 Juli 1919.) 

RAl'VIING DER MIDDELEN IN NEDER
LAND VOOR HET DIENSTJAAR 1919. 

4. Verkoop van koffie . . . .. f 2,145,500 
5 Verkoop van kinabast .' . 671,800 
6. Verkoop van getah pertja (af-

komstig van 's Lands getah per
tja-onderneming te Tjipetir) . . 

7. Verkoop van caoutchouc .. _ 
8. Verkoop van coca (afkomstig 

van 's Lands getah pertj a ond"r-

409,600 
3,334,000 

neming te Tjipetir) . . . . . . 22,300 
9. Afstand in erfpacht aan de naam

looze vennootschap ,,Zeehaven 
en kolenstation Sabang" van de 
bezittingen op het eiland We 
(Atjeh en Onderhoorigheden), 
alsmede aandeel in de winst van 
die vennootschap. . . . . . . 116,870 

10. Huur, verschuldigd door de 
Droogdok-Maatschappij ,,Tand
jong Priok", ingevolge de wet van 
31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 354). 51,500 

11. Verkoop van Banka-tin. . . Memorie. 
12. Aandeel in de winst van de Bil-

litonmaatschappij . . . . . . . 260,000 
13. Aandeel in de ontvangsten we

gens kabelt,aksen uit de bij de 
Duitsc h-N ederlandscheTelegraaf
maatschappij m bed.-il zijnde 
lijnen. 

14. Aandeel in de winst van den 
bij de Nederlandsch-Indische · 
Spoorweg-maatschappij in be
drijf zijnden spoorweg Semarang
Vorstenlanden. 

15. Ontvangsten in betrekking tot 
het departement van oorlog in 
Nederlandsch-Indie . . . . . . 98,570 

16. Ontvangsten in betrekking tot 
het departement der marine in 
Nederlandsch-Indie . . • . . . 690,500 

17. Ontvangsten van burgerlijken 
of algemeenen aard. . . . . . 570,000 l. Nominale waarde van de door 

's Rijks Munt voor rekening van 
den Lande vervaardigde munten £ 

2. Rente van de kapitalen, in de 
9,500,000 f 22,351,540 

· Grootboeken der Nation. Schuld 
ingeschreven ten name van het 
,,Fonds uit de zuivere winsten, 
verkregen uit aanmuntingen 
voor rekening van Nederlandsch
Indie", alsmede van de aan dat 
fond s toebehoorende bewijzen van 
Nederlandsch-Indische schuld . 

3. Uitkeering aan de geldmiddelen 
van Nederhndsch-Indie uit de 
opbrengst der Nederlandsche 
Oorlogswinstbelasting 

6 Juni 1919. WET, houdende aanwijzing van 
de middelen tot goedmaking van de uit
ga ven, begrepen in de begrooting van N e
derlandsch-Indie voor het dienstjaar 1919. 
(Hoofdstuk II. Middelen in Nederlandsch
Indie). S. 284. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten : 
800,000 Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 4 der Indische Comptabili 
· teitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 275; 
Indisch Staatsblad 1917 n°. 521) de begrooting 

Memorie. van Nederlandsch-Indie jaarlijks, voor elk 
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hoofdstuk afzonderhjk, definitief bij de wet J 

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

Eenig artikel. 
Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen 

in de beide hoofdstukken der begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1919, 
worden voor dat jaar definitief aangewezen de 
na te noemen in Nederlandsch-Indie te ontvan
gen middelen, _te weten : 

1. Gerechtelijke boeten en verbeurdver
klaringen enz. 

Lasten en bevelen, enz. 

RAMING DER MIDDELEN IN 
NEDERLANDSCH-INDIE VOOR HET 

DIENSTJAAR 1919. 
Departement van Justitie. 

1. Gerechtelijke (1) boeten en 
v~rbeurdverklaringen . . . . . . f 431,000 

2. Terugbetaling van gerechts-
kosten in strafzaken . . . . . . 36,800 

3. Leges en salari•sen ontvan
gen door de griffiers der Europee
sche rechtscolleges, door die der. 
landraden en door de algemeene 
ontvangers van 's Lands kassen . 285,900 

4. Hetgeen den Lande aankomt 
uit de opbrengst der wees- en boe-
delkamers . . . . . . . . . _ . 232,100 

5. Betaling voor het afleggen 
van de examens ter verkrijging van 
de bevoegdheid tot uitoefening van 
het notarisambt. . . . . . . . . 2,100 

6. Opbrengst van den arbeid der 
gevangenen. . . . . . . . . . . 4,042,600 

7. Voor het verstrekken van 
voeding a<tn gegijzelden. . . . . 28,700 

8. Registratie van werkover
eenkomsten, gesloten door eigena
ren of beheerders van landbouw-, 
mijnbouw- of nijverheidsonderne
mingen met van elders afkomstige 
arbeiders. . . . . . . . . . . . 107,70,0 

9. Hefting ter zake van de op 
Java en Madoera met inlanders te 
sluiten werkovereenkomsten voor 
het verrichten van arbeid in de 
buitenbezittingen of buiten Neder
landsch-Indie (uitgezonderd de 
kolonie Suriname). . . . . . . . f 

10. Bijdrage van den Soesoe
hoenan van Soerakarta in de voe-

93,600 

(1) De administratief opgelegde boeten we
gens te late betaling van belasting, enz. zijn 
onder het bedrag dE,r inkomsten begrepen. 

dingskosten van gevangen gezette 
onderdanen in zijn gebied . . . . f 27,381 

ll. Belooningen voor de waar-
merking van onderhandsche ge-
schriften. . . . . . . . . . . . M ernorie. 

Departernent van Financien. 

12. Verpachte middelen. 
13. Opiumverkoop . 
14. Opbrengst van de pand

huizen in eigen beheer . . 
15. Terugbetaling uit de kassen 

der zelfbesturen in de residentie 

Soerakarta van de opbrengst der 
door de inlandsche vorsten ver-
leende vergunningen tot het houden 
van pandhuizen. . . . . . . . . 

16. In- en uitvoerrechten en ac-
cijnzen en andere ontvangsten 
daarmede in verband . . . 

17. Personeele belasting. . . . 
18. Inkomstenbelasting . . . . 
19. Unificatie van belastingen . 
20. Oorlogswinstbelasting . . . 
21. Verponding, belasting op de 

door niet-inlanders zonder inge
schreven wettigen t itel bezeten, op 
bet land Bloeboer gelegen erven, en 
belasting van onroerende goederen, 
bezeten krachtens een titel van het 
voormalig Britsche gouvernement 

22. Openbare verkoopingen . . 
23. Zegelrech t . . •. . . . . . 
24. R echt van overschrijving 

van vaste goederen . . . . . . . 
25. Rechten van successie en 

van overgang bij overlijden . . . 
26. Vergunningen tot het hou

den van Chineesche speel- of dob
beltafels . . . . . . . . . . .. 

27. Belasting op het slachten 
van runderen; buffels, paarden en 
veulens . . ... 

28. Belasting op het slachten 
van varkens . . . . • . . . . . 

29. Belasting op de bedrijfs- en 

1,034,000 
37,573.000 

13,556,000 

ll,000 

45,790,000 
2,150,000 

19,000,000 
Mernorie. 
Mernorie. 

3,400,000 
1,430,600 
3,150,000 

1,600,000 

200,000 

338,000 

2,800,000 

525,000 

andere inkomsten. . . . . . . . 13,650,000 
30. Bijzondere belastingen in de 

gewesten buiten Java en Madoera. 337,100 
31. Voorloopig gehandhaafde 

pachten en belastingen in het land
schap Lingga (Riouw en Onder-
hoorigheden) . . . . . . . . . . 140,000 

32. Kortingen ten behoeve van 
de burgerlijke pensioenen. . . . . 950,000 

33. Bijdragen van Europeesch 
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personee! bij het b ijzonder lager 
onderwijs ten behoeve van de pen-
sioenen. . . f 16,000 

34. Bijdragen van Europeesch 
personeel bij het bijzonder middel
baar onderwijs ten behoeve van de 
pensioenen. MemoriP. 

35. Aandeel in de winst van de 
Javasche Bank over het boekjaar 
1918-1919. 866,00o 

36. Ontvangsten in verband met 
muntzuivering Memorie. 

37. Tcrugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
Europeesche burgerlijke personen 
verstrekt. 1,860,000 

38. Terugbetaling v;n voor
schotten v66r dit di~nstjaar aan 
inlandsche burgerlijke perso~en 
verstrekt. 750,000 

39. 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 ver-
goedingen 57,000 

Departement van Binnenlandsch Bestuur. 

40. Bijdragen aan de landsmid-
delen uit niet onder rechtstreeksch 
bestuur gebrachte landschappen . 

41. Bijdragen in de kosten, ver
bonden aan de indienststelling van 
politiepersoneel in het belang van 
bijzondere ondernemingen . 

42. Verstrekking tegen betaling 
van kleedi,ng aan personeel der 
politie. 

43. Hoofdgeld . 
44. Afkoop van heerendiensten 

in de gewesten J ava en Madoera 
45. Kadaster. 
46. Landelijke inkomsten en an

dere grondlasten . 
47. Afstand van grond in eigen

dom, clan we! met recht van opstal, 
in huur en in erfpacht . 

48. Landbouwconcessies in .de 
gewesten buiten Java en Madoera. 

49. Vergunningen tot landonder
zoek in de gewesten buiten J ava 
en Madoera . 

50. Verhuur van vischvijvers. 
• 51. Aflossing en rente ter zake 

van voor de oprichting van tuin-

2,522,500 

57,222 

335,000 
9,421,000 

191,500 
128,200 

22,439,000 

2,823,000 

I 
139,700 

7,500 
28,900 

bouwhoeven verleend landbouw-
krediet. . f 1,500 

52. Aflossing en rente voor ka
pitaalverstrekking en terugbetaling 
van uitgaven voor de aanstelling 
van personeel ten behoeve van bij
zondere kredietbanken . en desa-
kredietinstellingen. 29,600 

53. Centrale kas voor het volks-
kredietwezen. 141,750 

54. Terugbetaling van aan de 
inlandsche bevolking van Java en 
Ma'.l.oera verstrekte voorschotten 
voor den aankoop van ambtsvelden 
voor de ·desabesturen . 7,500 

55. Inkomsten uit bestuurstele-
phoonnetten . 95,000 

56. Kantoor voor Chineesche 
Zaken . 1,000 

57. Terugbetaling van aan . in
landsche zelfbesturen, vorsten, 
grooten en dergelijken verstrekte 
voorschotten . 117,440 

58. Terugbetaling van verple
gingskosten in de ziekeninrichting 
te Soekaboemi door het personeel 
van de gewapende politie bij het 
centraal depot der politie aldaar . Memorie. 

59. Bijdrage van den post-, tele
graaf - en telephoondienst in de 
uitgaven voor het doen onderhou
den eener geregelde stoompaket- , 
vaart in den Indischen Archipel . 100,000 

Departement van Onderwijs en Eeredienst. 

60. Onderwijs 
61. Toegangsgelden voor de be

zichtiging van Hindoemonumenten 
62. Vergoeding voor de verple

ging en begrafenis van lijders in de 
krankzinnigengestichten en burger
lijke ziekeninrichtingen 

63. Vergoeding v0or het genees
kundig onderzoek van reizigers van 
pelgrimsschepen. 

64. Landskoepokinrichting te 
Batavia en gel~genheid tot inenting 
te Semarang en Soerabaja. 

65. Geneeskundig laboratorium 
66. Belasting op het houden van 

loterijen . 
67. Ontvangsten uit den ver

koop van kinine-tabletten . . 
68. Terugbetaling van verleende 

voorschotten voor woningverbete
ring in het belang van de pestbe-

2,079,650 

4,800 

143,000 

Memorie. 

14,000 
7,000 

68,000 

18,000 
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"trijding en aankoop van materia-
len voor de woningverbetering . . f 1,560,920 

69. Terugbetaling van voorge
schoten kosten voor den overvoer 
van Nederlandsch-Indische onder
danen van Djeddah naar Neder-
landsch-Indie in 1915 . . . . . . Memorie. 

Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 

70. Inkomsten van de repro
ductie-ateliers en opbrengst van 
den verkoop van uitgaven van het 
departement . . . . . . . . . . 

71. Schoolgelden van de middel
bare landbouwschool . . 

72. Inkomsten van de cultuur-
school. . . . . . . . . . . . . 

73. Verkoop van de voortbreng
selen van den cultuurtuin te Bui-
tenzorg .. . . ....... . 

74. Verkoop van de voortbreng
selen van de proefvelden en van de 
zaadtuinen voor rijst en tweede ge-
wassen ..... . ... ... . 

75. Verkoop van de voortbreng
selen van den zaadtuin voor koffie 
te Bangelan . . . . . . . . . . 

76. Verkoop van de voortbreng
selen van den proef- en zaadtuin 
voor overjarige gewa.ssen in de 
Lampongsche districten . 

77. Koffie . . . ... . 
78. Kina . .. . .. . 
79. Opbrengst van 's Lands ge

tah pertja-onderneming . . . . . 
80. Opbrengst van's Lands ca

outchouc-onderneming. . . . . . 
81. Boschwezen . . . . . . 
82. Inkomsten uit den verkoop 

van vischbroed . . . . . . . . . 
83. Verkoop van zout ten behoe

va van v ischzouterijen . . . . . 
84. Inkomsten uit de parelvis

soherij. . . . . . . . . . . . . 
85. Inkomsten met betrekking 

tot de zeevischvangst . . . . . 
86. Inkomsten voortvloeiende 

uit de heffing van dekgelden . . 
87. Inkomsten van den leer

gang voor hoefbeslag te Bandoeng. 
88. Inkomsten van de eder

landsch-Indische veeartsenschool 
en van den leergang tot opleiding 
van mantri's voor den burgerlijken 
veeartsenukundigen dienst en van 

4,200 

210 

2,600 

1,000 

10,300 

62,000 

3,000 
354,650 

29,250 

14,400 

M emorie. 
14,777,490 

Memorie. 

40,000 

23,720 

5,500 

13,000 

1,050 

keurmeesters van slachtvee en 
vleesch te Buitenzorg. . . . . . f 

89. Inkomsten voortv loeiende 
uit het keuren van slachtvee en 
vleesch ...... .. . . . . 

90. Terugbetaling van de waar
de van aan de inlandsche bevol
king verstrekte paarden en fok
vee . 

91. Belasting op honden ... 
92. Verhuur van vogelnest- en 

meststofgrotten . . . . . . . . 
93. Vergunningen tot bet jagen 

met vuurwapens op paradijs- en 
aanverwante vogels en kroondui
ven in de afdeeling Zuid-Nieuw
Guinea der residentie Amboina . 

94. Vergunning tot inzameling 
van schildpadeieren . . . . .. 

95. Opbrengst der uitgaven van 
de afdeeling Nijverheid en Handel 

96. Inkomsten van het analyse
laboratorium . . . . . . . . . . 

97. IJk van maten en gewichten 
98 . Ontvangsten van het hulp

kantoor vvor den industrieelen 
eigendom . .. . .... . 

99. Schoolgelden van de am
bachtsscholen voor inlanders . . 

3,500 

13,300 

57,000 
ll,600 

21,300 

12,000 

6,697 

12,000 

10,000 
10,000 

7,600 

3,300 

Departement der Buruerlijke Openbare 
Werken. 

100. Verkoop en verhuur van 
hui zen en andere gebouwen, zoo
mede inhoudingen op bezoldiging 
bij aanwijzing van een ambtswo-
ning ............ . 

101. Ontva.ngsten voortvloeiende 
uit waterleidingen en overvaarten · 

102. Schut- of doorvaartgelden 
bij emkele landssluizen in de resi
dentien Batavia., Semaramg en Soe-
rabaja .. . ....... . . 

103. Vergoedingen door onderne
mingen van landbouw en nijver-
heid van de uitgaven voor het toe-
zicht op de waterverdeeling tus
schen de daarbij belanghebbenden 

104. Vergoeding van kosten van 
onderzoek en beproeving van stoom
toestellen en van vernieuwde akten 
van vergunning tot gebruik dier 
toestellen . . . . . . . . . . . 

105. Terugbetaling door de ge
meente Soerabaja van de kosten 
van den aanleg der drinkwaterlei-

407,000 

33,500 

57,000 

112,000 

27,300 
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ding aldaa r en van verschuldigde 
rente . . . . . . . . . . . . . f 

106. Terugbetaling door de lo
cale raden van de uitgaven voor 

·94,500 
125. Post-, te legraaf- en tele

phoondienst . . . . . : . . . . f 13,324,000 
126. Staatsspoor - en tramwegen, 

alsmede automobieldiensten . . . 55,576,500 
ter beschikking van die raden ge-
steld personeel . . . . . . . . . Memorie. 

107. On tvangsten, voortvloei-

Departement van Oorlog. 
127 . Boeten en andere ontvang

sten, voortspruitende uit de overende uit het bedrijf der havenin-
richtingen in Nederlandsch-Indie f 3,500,000 eenkomsten van aanneming en uit 

leveringen . . . . . . . . . . . 108. Opbrengst van ten behoeve 
van andere d iensttakken en van 
particulieren verrichte werkzaam-· 
heden in de laboratoria voor ma -
t eriaal-onderzoek ... .. .. . 

109. Bijdragen in de kosten van 
aanleg, vernieuwing, verbetering, 
uitbreiding en onderhoud van be-
vloeiings- en andere waterstaats-
werken . . ... . . . .. . . 

110. Verrekeningen ten bate 
van den baggerdienst . . . . . . 

111. Verrekeningen wegens uit
gaven voqr onderhoud en herstel-
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
ten behoeve van den post-, tele-

11,500 

366,000 

4,787,000 

128. Terugbeta ling van verple
gings- en begrafeniskosten in de 
hospitalen . . . . . . . . . . . 

129. Artillerie-constructiewinkel 
130. Topographisch bureau en 

lithographisch eta blissement . . . 
131. Verrekening ten laste van 

de milit aire weduwen- en weezen
fondsen van ten behoeve van d{e 
fondsen gedane uitgaven en van 
door d ie fondsen verschuldigde 
vergoedingen .. .. .. . . . 

132. Verkoop van bruikbare goe-
deren .. . . .. . . . . . . . 

133. Verkoop van bier aan de 
militaire cant ines . . : . . . . . 

graaf- en telephoondienst . . . . 1,003,400 134. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen 

135. Verstrekking van. water 
t egen betaling uit waterleidingen 
van den Lande . . . . . . . . 

112. Verrekeningen wegens uit 
gaven voor onderhoud en herstel
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
t en behoeve van het zoqtmiddel . 

113. Verrekeningen wegens uit 
gaven voor onderhoud en herstel-
ling van en vern ieuwing en n ieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
ten behoeve van de Landsdrukkerij 

247,400 

89,200 

136. Terugbetaling van voor-
scbotten v66r <lit dienstj aar aan 
militairen en tot het departement 
van oorlog behoorende burgerlijke 
landsdienaren verstrekt . . . . . 

Departement van .Gouvernementsbedrijven. 

137. Terugbetaling van het voor 
den bouw van een militaire socie
teit voor onderofficieren te Tjimahi 
en eene militaire societeit voor on
derofficieren en minderen te Tjila
t jap verleende rentelooze voor 
schotten. . . . . . . . . . . . 

114. Dienst van het mijnwezen 
115. P ostspaMbank . . . . . 
116. Dienst voor waterkracht en 

e lectriciteit. . . . . . . . . . . 
117. Dienst van het toezicht op 

de spoor- en t~amwegen . . . . 
118. Opiumbereiding : 
vergoeding door het departe

ment van lin;J,ncien voor verstrekt 
opium ...... .. . . .. . 

119. 
120. 

koelen 
121. 
122. 
123. 
124. 

191!l. 

Landsclrukkerij . . . . . 
Goudontginning in Ben-

Tin ... . 
Steenkolen . 
Zout .. 
Vervoeren te water . 

2,110,000 
152,500 

75,000 

25,000 

138. Ander~ ontvangsten 

Departement van Marine. 
• 139. Bakengelden . 

140: K apoeasgelden . . 
141. Loodsgelden . . . . 

5,201,800 142. Vergoeding voor het keu -
741,900 ren van stoomschepen . . . 

143. Scheepsmeting . . . . . 
300,000 144. cheepsverklaringen . . . 

30,651,000 145. Verrekening met het depar-
11,7_77,500 tement van onderwijs en eeredienst 
17,315,000 ter zake van de keuring van reizi-

112,070 , gers op pelgrimsschepen 

6,000 

153,000 
8,000 

15,000 

17,000 

668,000 

121,000 

25,000 

18,000 

525,000 

5,000 
107,000 

974,900 
80,000 

682,300 

16,500 
5,600 

18,700 

Memorie. 

16 
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146. Vergoeding voor het gebruik 
van 's Lands Clayton-toestellen en 
a.ndere voor het ontsmetten van 
vaartuigen aangewezen ontsmet
tingstoestellen . . . . . . . . . f 

147. Verkoop van zeekaarten en 
boekwerken uit het depot en de 
onderdepots van ka.arten en gidsen. 

146. Verkoop va.n voor 's Lands 
dienst bestemde bruikbare goede
ren niet afkomstig uit den voorraad 
der marine-magazijnen te Soerabaja 

149. Verkoop van onbruikba.ar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, zoo
mede schepen en vaa.rtuigen en hun 
inventaris, een en antler voor zoover 
niet afkomstig van het matine-eta
blissement en de daartoe behooren
de inrichtingen en van de tliensten 
behoorende onder scheepva.art . . 

150. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, zoo
mede schepen en vaartuigen en hun 
inventaris, een en antler afkb'mstig 
van de diensten behoorende onder 
scheepvaart . . . . . . . . . . 

151. Ontvangsten en verreke
ningen ten bate van het marine
etablissement en de daartoe be
hoorende inrichtingen , . . . . . 

152. Verrekening ten laste van 
het marine-etablissement van het 
geldswaardig bedrag van door an
dere diensten, behoorende onder 
het depatrement der marine, aan 
de marine-magazijnen a.fgegeven 
goederen ........... · 

153. 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 . . . . . 

154. Door andere departemen
t en terug 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 dien
sten 

155. Vergoedingen door particu
lieren van de kosten voor het ge
bruik van vaartuigen en andere 
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I goederen, behoorende tot onder het 
departement der marine in Neder -
landsch-Indie gestelde cliensten . f 1,100 

156. Ontvaugsten in verband 
37,300 met het, op verzoek van belang-

hebbenclen, verrichten van om-
mige werkzaamheden door haven-

6,600 meesters of als zooda.nig dienst-
doende ambtenaren op Zon- en 
feestdagen . . . . . . . . . . . 8,900 

157. Ontvangsten met betrek-
13,600 king tot het station voor draad-

looze telegraphie te Weltevreden. 1,400 
158. Verrekening der geldswaar

cle van de uit den voorraad cler op
slagplaatsen, uitgezonderd de ma
rine-maga.zijnen te Soerabaja, aan 
de oncler het departement der ma
rine behoorende diensten verstrekte 
steenkolen . . . . . . . . . . . 1,500,000 

7,700 159. Verrekening der geldswaar-

4,500 

4.275,800 

542,200 

722,400 

429,700 

de van de uit den magazijnvoo,r
raad buiten clien der marine-maga
zijnen te Soerabaja a.an de onder 
het departement der marine l:ie
hoorende diensten verstrekte ver
duurzaamde levelfsmiddelen en an-
dere goederen . . . . . . . . . 

160. Inhoudingen op de soldijen 
van de inlandsche chepelingen 
der zeemacht wegens verstrekte 
kleeding, zoomede wegens andere 
voorloopig door den Lande gedane 
betalingen, welke met de soldij 
worden verrekend . . . . . . . 

161. Inhoudingen op de soldijen 
van de inlandsche schepelingen der 
gouvernementsmarine wegens ver
strekte kleedirig, zoomede wegens 
andere voorloopig door den Lande 
geclane betalingen, welke met de 
soldij worden verrekend . . . . . 

162. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar a.an 
landsdienaren verstrekt . . . 

163. Andere ontvangsten . 

139,700 

26,400 

49,800 

17,000 
9,300 

Plaatselijk en gewestelijk zelfbestuur. 

164. Rente en terugbetaling van 
geldleeningen door plaatselijke en 
gewestelijke zelfbesturen. . . . . 1,680 

165. Terugbetaling door de be
trokken gemeenten van de helft 
van de kosten van indienststelling 
van burgemeesters . . . . . . . 75,570 
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I aan anderen toegekende strafwetgevende be
Ontvangsten van gemengden aard en toevallige voegdheid, geregeld bij algemeene verordening. 

baten. De regeling geschiedt hetzij voor alle of eenige 
166. Verkoop van voor 's Lands 

dienst bestemde bruikbare goede-
ren .... . .... . . . .. f 

bevolkingsgroepen of onderdeelen daarvan 
of gebiedsdeelen gezamenlijk, hetzij voor een 

300,000 of meer dier groepen of deelen afzonderlijk. 
167. Verkoo van onbruikbaar 2. In de algemeene verordeningen rege

lende b et burgerlijk- en handelsrecbt worden: geworden en overtollige goederen 
van den burgerlijken dienst . _ . 

168. Alle andere ontvangsten . 
50,000 a. voor de Europeanen de in Nederland 

700,000 geldende wetten gevolgd, van welke wetten 
echter mag worden afgeweken zoowel wegens 

Totaal . . . f 375,254,230 de bijzondere toestanden in Nederlandsch-

6 Juni 1919. WET, houdende w1Jz1gmg en 
verhooging der definitief vastgestelde be
grooting van uitgaven vaP Nederl,andsch
lndie voor het dienstjaar 1919 ten behoeve 
van den aanleg van een tramweg van 
Toeloengagoeng over Trengga.lek naar 
Toe.,;oe. S. 285. 

Indie, als om hen met een of meer der overige 
bevolking groepen of onderdeelen daarvan aan 
dezelfde voorschriften te kunnen onderwerpen ; 

b. de inlanders, de VTeemde oosterlingen 
en de onderdeelen waaruit deze beide groepen 
der bevolking bestaan, voor zooverre de bij 
hen gebleken maatschappelijke behoeften dit 
eischen, hetzij aan de voor Europeanen gel
dende bepalingen, voor zooveel noodig ge
wijzigd, hetzij met de Europeanen aan gemeen-
schappelijke voorschriften onderworpen, terwijl 

6 Juni 1919. WET, houdende w1J z1gmg van overigens de onder hen geldende, met hunne 
artikel 75 van het Regl(Jment op het be.- godsdiensten en &ewoonten samenhangend5i 
leid der Regeering van Nederl,andsch-lndie. rechtsregelen worden geeerbiedigd, waarvan 
S. 286. , echter mag worden afgeweken, wanneer het 

Bijl. H and. 1912/1913, no. 268, 1-5; 1913/1914• algemeen belang of de bij hen gebleken maat
no. 46, 1; 1914/1915, no. 31, 1; 1915/1916,no. 26, l schappelijke behoeften zulks vorderen. 
1918/1919, no. 11, l-=-4. 3. In de algemeene verordeningen regelende 

Hand. idem 1918/1919, bladz. 2158. het strafrecht, de burgerlijke rechtsvordering 
Hand. 1 • Kamer 1918/1919, bladz. 466, 487, en de strafvordering worden, wanneer zij uit-

505-523. · sluitend op Europeanen toepasselijk zijn, de 
Wn WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: in Nederland geldende wetten gevolgd, echter 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, met die wijzigingen welke wegens de bijzondere 

dat artikel ,75 van het.Reglement op het beleid toestanden in Nederlandsch-Indie noodig zijn; 
der Regeering van Nederlandsch-Indie, zooals gelden zij, tengevolge van toepas elijkverkla
dat artikel is vastgesteld bij de wet van 31 De- ring of van onderwerping aan gemeenschap
cember 1906, verduidelijking en aanvulling pelijke voorschriften, ook voor andere bevol
behoeft ; kingsgroepen of onderdeelen daarvan, dan 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van S~ate, enz. worden die wetten slechts in zooverre gevolgd 

Eenig artilcel. 
als met deze omstandigheid vereenigbaar is. 

4. Inlanders en VTeemde oosterlingen zijn 
Artikel 1 van de wet van 31 December 1906 bevoegd om, voor zooverre zij niet reeds met 

(Nederl,andsch Staa.tsblad 1906 n°. 346; lndisch de Europeanen aan gemeenschappelijke voor
Staat8blad 1907 n°. 204) wordt vervangen door schriften zijn onderworpen, zich in het algemeen 
de volgende bepaling : of voor eene bepaalde rechtshandeling te onder-

Artikel 75 van het Reglement op het beleid werpen aan niet op hen toep~sselijke voor
der Regeering van Nederlandsch-Indie, vast- schriften van het burgerl:ijk- en handelsrecht 
gesteld bij de wet van 2 Septem her 1854 (N eder- der Europeanen. Deze onderwerping en hare 
l,andsch Staatsbl,ad 1854 n°. 129; lndisch Staats- gevolgen worden bij algemeene verordening 
blad 1855 n°. 2), wordt gelezen: geregeld. 
· 1. Het burgerlijk- en handelsrecht en het I 5. De op dit artikel berustende algemeene 

strafrecht, zoomede de burgerlijke rechts- verordeningen zijn in die gedeelten van Neder
vordering en de strafvordering worden, on- landsch-Indie waar de inlandsche bevolking 
verminderd de- bij of krachtens dit reglement I gelaten is in het genot van hare eigene rechts-

16" 
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pleging in zooverre toepa selijk al hiermede 

1 bestaanbaar is. 
6. Het thans voor de inlanders en vreemde 

oosterlingen geldende burgerlijk- en handels
recht blijft van kracht zoolang en voor zooverre 
het niet door algemeene verordeningen, als 
hierboven onder 2b bedoeld, is vervangen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG. 

( Uitge,; . 26 Juni 1919.) 

6 Juni 1919. W ET, houdende aanvulling van I 
artikel 109 van het Reglement op het be
leid der Regeering van Nederlandsch-Indie. 
s. 287. 

Bij!. Ha.nd. 2• Kamer 1912/13, n°. 268, 1-5; 
1913/14, n°. 46, 1; 1914/15, n°. 31, 1; 1915/16, 
n°. 26, 1 ; 1918/19, n°. 11 , 1---4. 

Hand. idem 1918/19, bladz. 2158. 
Hand. 1 • Kamer 1918/19, bladz. 466, 487, 

503-523. ~ 

WIJ WILHELMINA, ENZ •• .. doen te weten: 

6 Juni 1919. ARREST van den H oogen Raad. 
Niet -ontvankelijkverklaring van een cas

satieberoep, ingesteld tegen een uitspraak 
van den K antonrechter betreffende de ver
m elding van den naam van requirant op 
de kiezerslijst, omdat geen afsehrift van 
bedoelde uitspraak was overgelegd. 

Oonf 0. M. bovendien: Art. 8 der 
Kieswet (tekst 1917) schrijft voor vermel
ding van de namen en voornamen der: 
kiezers ; welke dat zijn wordt alleen be
paald door de betrokken akten van den 
burgerlijken stand, niet door willekeurige 
bijvoegsels - i. c. de bijvoeging Wzn. 
achter den naam - door den drager er 
in aangebracht. 

(Kieswet art. 8.) 

Voorzitter : 
Jbr. Mr. W . H. de Savornin Lohman. 

Radel\ : Mrs . C. 0. S<Jgers , H. Hesse, Jhr. 
Rh. Feith en Dr. L. E. Visser . 

Conclusie van den Procureur-GeJ:\eraal Mr. 
Noyon. 

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, De requirant is van meening dat zijq naam 
dat artikel 109 van het Reglement op het in de kiezerslijst der gemeente Putten niet 
beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie, juist is vermeld; hij J:\Oemt zich A. Uitten
zooals dat artikel is vastgesteld bij de wet van broek Wzn., terwijl de kiezerslijst vermelde 
31 December 1906, aanvulling behoeft; A. Uittenbroek zouder het toe voegsel Wzn., 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. hetwelk hij beschouwt als een deel van zijn 
Eenig artikel. naam uitmakende. 

Tusschen het vierde en het vijfde lid van Ofschoon niet formeel een cassatie:rr iddel 
artikel 109 van het Reglement op het beleid stellende, beroept hij zich t egenover de uit
der Regeering van Nederlandsch-lndie, zooals spraak waarbij zijn verzoek totverbeteringvan 
dat luidt volgens artikel 1 van de wet van de kiezerslijst verworpen is op art . 8 der Kies-
31 December 1906 (Nederlandsch Staatsblad wet en het K. B. van 8 December 1917, waar-
1906 n°. 347; lndi,•ch Staatsblad 1907 n°. 205), mede bedoeld zal zijn het besluit voorkomende 
wordt het volgende lid ingevoegd : in S. 687 van 1917, die hij dus zeker al~ ge-

,,De Gouverneur-Geueraal is bevoegd om in schonden beschouwd wil zien. 
overeenstemming met den Raad van Neder- 1 Het beroep is ongegrond omdat art. 8 der 
landsch-lndie de bepalingen voor Europeanen Kieswet voorschrijft vermelding van de namen 
toepasselijk te verklaren op personell., daaraan en de voornamen dcr kiezers ; welke dat zijn 
niet onderworpen. De toepasselijkverklaring wordt alleen bepaald door de bctrokkeue akten 
geldt van rechtswege mede voor de daarna ge- van den burgerlijken stand, niet door wille
boren wettige of wettelijk erkende kinderen keurige bijvoegsels door den drager er in 
en verdere afstammelingen.vanden betrokkene." aangebracht. 

L ast en en bevelen, enz. I De Hooge Raad zal trouwens hieromtrent 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Juni wel geene beslissing geven, nu de requirant 

1919. niet voldaan heeft aan bet voorschrift van 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG. 

( Uitgeg. 26 Juni 1919.) 

art. 21 der K.ioswet tot overlegging van de uit
spraak waarvan beroep, in casu die van den 
K.antonrechter te H arderwijk, zoodat de Hooge 
Raad niet in staat ge teld is d1> beslissing te 
heoordeelen . 
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Ik concludeer tot niet-ontvankelijk-verkla,
ring van het beroep. 

De Hoo'ge Raad, enz. ; 

Rechtdoende op een verzoekschrift van A. 
Uittenbroek, onderwijzer te Putten, waarbij 
deze vernietiging vraagt van zekere bescbik
king van den Kantonrechter te Harderwijk, 
rakende de vermelding van zijn naam op de 
kiezerslijst voor de gemeente Putt,en ; 

Gehoord de conclusie van den Proc.-Gen., 
strekkende tot . . . enz. ; 

0., cl.at overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 21 der Kieswet een afschrift van bet vonnis 
des Kantonrechters te Harderwijk bij het, 
verzoekschrift had mol"ten zijn overgelegd, 
zoodat, nu dit niet geschied is, de Hooge R aad 
niet in staat is gesteld de beslissing t e beoor
deelen en verzoeker niet-ontvankelijk moet 
worden verklaard in zijn verzoek ; 

Verklaart den verzoeker niet-ontvankelijk 
in zijn verzoek. (N. J.) 

6 Juni 1919. ARREST van den Hoogen Raad . 
Chemisch bereid Victoriawater Bosch 

en Co. 
Van nabootsing van een merk kan a!leen 

sprake zijn, wanneer dat merk, zij het ook 
met eenige afwijking, wordt gebezigd tot 
onderscheiding van waren, niet afkomstig 
van den rechthebbende op dat merk. 

Zulks is echter, blijkens ' s Hofs feitelijke 
beslissing, met den naam ,, Victoria water" 
niet bet geval. Daarop,moet het Cassatie
middel afstuiten. 

(Merkeqwet art. 3.) 

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

Raden : Mrs . C. 0. Segers, H. Hesse, H. M. 
A. Savelberg en Dr. L. ·E. Vissel'. 

De N. V. tot Exploitatie van de Victoriabron 
te Oberlahqstein, gevestigd te Amsterdam, 
eischeres tot cassatie van een arrest van bet 
Gerechtshof te Amsterdam, op 25 October 
1918 tusschen partijen gewezeq (N. J. 1919 
blz. 450 Red.) advocaat Mr. J. J: BarQet Lyon, 
gepleit door ML N. GroeQewegen, advocaat 
te Amsterdam, 

tegen: 
N. M. Bosch, koopman, wonende te Sloterdijk, 
(gemeeQte Sloten N.-H.), handelende onder de 
firmaQaam Ned. Bronwaterfabriek Bosch & C0 ., 

gevestigd te Amsterdam, verweerder, ad,o
caat Mr. J. Limburg. 

CoQclusie van den Advocaat-GeQeraal Mr. 
Tak. 

Bij in leidende dagvaardinp ,orderde eische
resse verweerders veroordeeling tot betaling 
vaQ schadevergoeding, omdat deze jegens haar, 
die uitsluitend recht had op het woordmerk 
,,Victoriawater" voor minerale wateren en 
dit ook had doen inschrij veQ bij het bureau 
van den Industrieelen eigendom, eene onrecht
matige daad had gepleegd en haar schade had 
toegebracht, door een,e soort water in den 

I 
hap,del te brengen, waarop bet woord ,, Victoria
water" , zjj het met eenige toe ;oeging op de 
verpakking, vermeld stond, hiermede bedoe

f 1ende denzelfdeq klankindruk op bet publiek 
I te maken a]s zij , eischeresse, en mitsdien bet 

uitsluitend recht vaQ laatstgenoemde op haar 
merk schendend. 

Op 25 Maart 1918 meende de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam haar die vordering te moeten 
ontzeggeQ en waar nu het Gerechtshof ter 
zelfder plaatse bij arrest van 25 October j .l. 
(W. 10344) (N. J. 1919 biz. 450 Red.) dit vonnis, 
zij het ook op eenigszins andere gronden be
krachtigde, acht zij daardoor de navolgende 
wettelijke bepalingen geschonden of verkeerd 
toegepast: ,,1401 en 1402 B. W. en 2, 3, 4, 5, 
6 en 7 der Merkenwet, doordien bet Hof na 
m.et juistheid t e hebben o verwogen en beslist, 
dat een merk dient ter OQderscheiding vaQ 
iemands fabrieks- of handelswaren van die 
van anderen, heeft beslist 1: 

Jo. dat bij een woordmerk in den klank van 
bet woord bet onderscheidend vermogen van 
bet merk vaak gelegen is ; 

2°. dat van schendiQg van bet door eischeres 
in cassatie beweerd recht O,P bet merk ,,Victoria
water" alleen 'sprake kan zijn bijaldien bet door 
gerequireerde in cassatie gebezigd etiket, zij het 
met eenige afwijking, dit woordmerk nabootst. ,, 

Laat ik mogeQ beginnen Uwen Raad aan de 
hand der bestreden beslissing een,ige belang
rijke verschilpunten te noemen tusschen bet 
d,oor eischeresse gebezigd etiket en dat vaQ 
verweerder. 

Allereerst dan wordt op laatstgemeld etiket 
bet woord ,, Victoria water" voorafgegaan door 
,,chemisch bereid" en vervolgens vermeldt 
bet in bet oog vallend als naam van den fabri
kant ,,Bosch eri C0 ." , terwijl voor ,,Victoria
water" en ,,chemisch bereid" hetzelfde letter
type is gebruikt en het eveQeens op bet etiket 
voorkomend woord ,,Amsterdam" s!echts in 
de tweede plaats aandacht trekt . 

De grief wil nu in haar eerste onderdeel, clat 
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,,vaak" in de derde rechtsoverweging zal 
worden veranderd in ,,steeds", waardoor dan 
uitgemaakt wordt, dat bij een woordmerk de 
klank altijd overheerscht, en in haar tweede 
onderdeel, dat de afbeelding op een etiket den 
klank van een woordmerk nimmer mag ver
dringen. 

Ik acht haar onjuist. Dat een woord een 
bepaalden indruk kan vestigen is volkomen, 
waar, doch die indruk wordt gewijzigd naar 
mate het woord wordt belijnd. Zoo b.v . in 
het onderwerpelijk geval, waar ,,Chemisch 
bereid Victoriawater" geb,eel anders aandoet 
dan ,,Victoriawater" en verwarring tusschen 
beide is uitgesloten. Terecht heeft dus het 
Hof ,,vaak" gebezigd en zou door het gebruiken 
van ,,steeds" aanstoot hebben gegeven,. 

Ook nabootsing van het woordmerk op bet 
etiket schijnt mij met bet Hof noodig. Eel\ 
woord immers a]s combinatie van klanken is 
iets onzichtbaars en daarmede houdt de 111er
ken,wet geen rekenin,g. Wat zij eiscbt is een 
uiterlijk teeken ter onderscheiding van fabrieks
of handelswaren, waaruit terstond blijken kan 
van welke waren de rede is. Waar derhalve 
het merk in kwestie een ordmerk is, mag 
dat woord alleen, niet voldoeqde worden geacht, 
doch moet eventueele nabootsing worden ge
toetst aan de wijze, waarop het wordt uitge
beeld. 

Ik betoog dit alles, ofschoon, ik nie_t geloof, 
dat het middel kan worden, onderzocht. Want, 
waar het Hof ovetweegt : ,,dat geintimeerde 
derhalve aan het door hem gefabriceerde water 
den naam (klank) ,,Victoriawater" niet heeft 
gegeven en dit woord n,iet bezigt ter onder
scheiding van zijn waar, docb alleen om aan 
te duiden dat het water in, samenstelling gelijk 
is aan ,,Victoriawater ', moet het, naar ik meen, 
op die feitelijke beslissing afstuiten. 

Ik concludeer mitsdien tot ,erwerping dezer 
voorziening met veroordeeling van eischeres 
in de kosten op het beroep in cassatie ge vallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., d9,t nit het bestreden arrest en uit 
het wat de feiten betreft daarbij overgenomen 
uit het op 25 Maart 1918 door de Arr.-Recht
bank te Amsterdam tusschen partijen gewezen, 
vonnis voor zooveel thans van belang, blijkt : 

dat de eischeres in cassatie, nader aangeduid 
als de ,,Victoriabron" bij inleidende dagvaar
ding heeft gevorderd veroordeeling van den 
verweerder Bosch tot betaling van schade
vergoeding, op grond dat deze jegens baar, 
die uitslu itend rechthebbende is op het woord-

I merk ,,Victoriawater" voor minerale wateren 
en dit ook op 11 Februari 1908 heeft doen in
schrij ven, een oqrechtmatige daard heeft ge
pleegd en haar scbade heeft toegebracht, door 
een soort water in Nederland in den bandel te 
brengeI\, dat het woord ,, Victoria water" , zij 
het met een,ige toevoeging op zijn verpakking 
vermeldt, hiermede bedoelende denzelfden 
klan,kindruk op bet pub!iek t e maken, als zij 
eischeres, met haar merk maakt en mitsdien 
haar recht op dat merk schendende ; 

dat Bosch ter bestrijding dier vordering 
o. m. beeft aangevoerd, dat hij het door hem 
gefabriceerde water in den, handel brengt in 
f!esschen voorzien van een etiket, als door 
hem in zijn con,clusie van antwoord opgeno
men, overeenstemmend met een door hem 
reeds in, 1901 ingeschreven merk; 

dat met <lit etiket geen klankin,druk wordt 
gemaakt en, bet niet overeenkomt met het merk 
der eischeres ; 

dat de Rechtbank bij bet aangehaalde vonnis 
den eisch heeft ontzegd ; 

dat de Victoriabrori, na zich tegen die uit
spraak m hooger beroep te hebben voorzien, 
voor bet Hof ter bestrijding van de door de 
Rechtbank voor haar beslissmg aangevoerde 
gronclen, o. m. beeft betoogd, dat een merk 
niet dient ter aanduiding van de berkomst van 
iemands fabrieks- en handelswaar, <loch ter 
onderscheicling daa,rvan van die van anderen, 
en voorts dat Bosch door het woord ,,Victoria
water" op zijn etiket te bezigen het onderscbei
dend karakter van het merk Victoriabron voor 
haar wateren aantast, daar het hier een woord
merk geldt d. w. z. : een naam, waarbij het 
op den klan,k aankomt, zoodat het er niet toe 
doet, dat het etiket vermelclt dat het door 
Bosch gefabriceerde en verkochte water namaak 
Victoriawater is, noch cl,at dit woord op het 
etiket zou worden gebruikt, om aan te geven 
dat de samenstelling · van het water dezelfde 
zou zijn als die vaI\ het water door de Victoria
bron met baar merk in den bandel gebracht; 

dat bet Hof bij bet aaI\gevallen arrest aan 
de Victoriabron heeft toegegeven, dat zooals 
zij stelde, een merk client ter onderscbeiding van 
iemands waren van die van anderen en even
zeer, dat bet bij een woordmerk vaak zal voor
komen,, dat juist in den !<lank van bet woord 
het on,derscbeidend vermogen, van bet merk. 
is gelegen, doch het Hof tevens beeft geoordeeld, 
dat dit n,iet wegneemt, dat, wil er van een, 
schending door Bosch van, het recht der Vic
toriabron op het woordmerk Victoriawater 
sprake zijn,, het door hem gebezigde etiket zjj 
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het met ee1:1ige afwijking, dat woordmerk 
moet nabootsen ; 

dat het Hof ver volgens heeft beslist dat zulks 
niet het geval is, en heeft vastgesteld, dat Bosch 
aa1:1 het door hem gefabriceerde water den 
naam(klank) ,,Victoriawater" niet heeft ge
geven en dit woord niet bezigt ter onderschei
ding van zijn waar, doch alleen om aan te 
duiden dat het wat · gelijk is in samen telling 
a.an Victoriawater, waarna het als zijn oordeel 
uitspreekt dat zelfs niet een geringe mogelijk
heid aa1:1wezig is van verwa.rring of misleidi[\g 
van het publiek, t engevolge waarvan degeen, 
die ,,Victoria.water" bestellend en water met 
het merk van Bosch ontvangend zou kunnen 
meenen het Victoria.water der .Victoria.bron 
te krijgen, daar een enkele blik op het etiket 
hem leert da een namaak is verstrekt ; 
dat het Hof op grond dier overwegingen het 
vonnis cler Rechtbank beeft bekrachtigd : 

0., dat tegen cleze beslissing als midclel van 
cassatie is aange voerd: (zie Concl. Acl\· .-Gen.); 

0., clat dit middel echter niet kan worden 
on,derzocht, daar het afstuit op de feitelijke 
beslissin,g van, het H of, dat Bosch aan het door 
hem gefabriceerde water den naam ,, Victoria.
water" niet heeft gege ven en clit woord, al 
komt het voor in het door hem gebezigde 
etiket, niet bezigt ter on,derscheiding ,-an zijn 
waar ; . 

dat toch van, nabootsing van een merk alleen 
sprake kan zijn wann,eer dat merk, zij het ook 
met eenige a.fwijking, worclt gebezigd tot 
onderscheicling van waren niet afkom tig van 
den recbtbebbende op dit merk, zoodat waar 
het Hof bet tegendeel on.aantastbaar in cassatie 
heeft beslist, het voorgestelde middel zelfs 
a l was het juist, nimmer tot cassatie zou kunnen 
leiden: 

Verwerpt bet beroep. (N. J.) 

7 Juni 1919. BESLmT, t er uitvoering van art. 
2 der Wet van 2 April 1909 (Staatsb/.ad 
n°. 89), tot regeling van de voogdij over 
den minderja.rigen Koning. S. 288. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Wet van 2 April 1909 (Staats

b/.ad r 0 • 89), tot regeling van de-voogdij over 
den minderjarigen Koning. 

OverwEgende, dat t en gevolge van bet over
lijden van den heer mr. J. C. Baron Baud 
aanvulling noodig is van Ons besluit van 8 
April 1909 (Staatsb/.ad n°. 103), sedert aange
vuld bij Ons besluit van 30 September 1914 
(Staatsb/.ad n°. 466), tot aanwijzing van de 
leden van den Raad van Voogdij, geroepen 

om Onzen beminden Gema.al als Vader-Voogd 
ter zijde te staan ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
27 Mei 1919, no. · 18); 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 5 Juni 1919, n°. 
618, Kabinet ; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
als lid van vorenbedoelden Raad van Voogdij 

aan t e wijzen den heer mr. J . T. Linthorst 
Homan, Onzen Commissaris in de provincie 
Drenthe. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift za.l worden gezonden aan 
de beide K amers der Staten -Genera.al, aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer , en hetwelk in het Staatsb/.ad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De 11[ inister van B innanl.andsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter v. d. Raad v. Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 25 Juni 1919.) 

w 

7 Juni 1919. WET, tot verhooging en w1JZI• 
ging van bet tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918. 
(Kosten afdeeling Crisiszaken enz.) S. 289. 

Bij deze wet wordt de omscbr1jving van een 
artikel gewijzigd en wordt <lit artikel verhoogd. 

Tengevolge biervan wordt bet totaal der 
eorste afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
bet tiende boofclstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918 verhoogd met f 750,000. 

7 Jimi 1919. WET, tot aanvulling van de wet 
van 15 December 1917 (Staatsbl.ad n°. 706), 
h oudende bepalingen tot bescherming van 
mollen en kikvorscben. • 290. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n°. 382, 1-5. 
Hand. idem 2• K amer 1918/19, bladz. 2249. 
Hand. 1° Kamer 1918/19. b/.adz. 534, 548. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••.. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 2 d~r Nuttige Dierenwet 
1914 ( taat.sblad n°. 262) de algemeene maat
regel van bestuur van 28 Februari :t'919 (Staats
blad n°. 56), houdende bepalingen tot bescher
ming van egels, beboort te worden vervangen 
door eene regeling bij de wet; 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de wet Yan 15 December 1917 
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(Staatsblad n°. 706), houdende bepalingen tot 
bescherming van mollen en k.ikvorschen, worden 

a. in de considerans het woord ,,maatregel" 
veranderd in ,,maatregelen" ~ achter het woord 
,,kikvorschen" ingevoegd de woorden ,,en van 
28 Februari 1919 (Staatsblad n°. 56), houdende 
bepalingen tot bescherming van egels" en het 
woord ,,behoort" veranderd in ,,behooren"; 

b. in artikel 1 achter het woord ,,mollen" 
ingevoegd de woorden ,,of egels" ; 

c. in artikel 2 tusschen de woorden ,,mollen" 
en ,,of" ingevoegd de woorden ,,of egels" ; 

d. in artikel 16 tusschen de woorden 
,,M:ollen-" en ,,en" ingevoegd een komma en 
het woord ,,Egels-". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 7den Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

(Uitgeg . 24 Juni 1919.) 

7 .Juni 1919. WET, tot intrekk.ing van de 
wet van 1 Juni 1918 (Staatsblad n°. 307), 
houdende bepalingen, afwijkende van die 
der Boterwet. S. %91. 

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

dat het in verband met de veranderde tijds
omstandigheden wenschelijk is de wet van 
1 Juni 1918 (Staatsblad n°. 307), houdende 
bepalingen, afwijkende van die der Boterwet, 
in te trekken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met het in werking treden dezer 

wet '?ervalt de wet van 1 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 307), houdende bepalingen, afwijkende van 
die der Boterwet. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den da-!! na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 7den Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheul en Handel, 
H. A. VAN lJsSELSTEIJN. 

( Uit,gl'/}. 24 Juni 1919.) 

7 Juni 1919. WET, houdende wijziging en aan
vulling van de Indische tariefwet. S. 292. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

voerrecht van aardolie en bijproducten daarvan 
en tevens in de Indische tariefwet eene voor
ziening te treffen nopens de mogelijkheid van 
teruggaa.f van betaald uitvoerrecht ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische tariefwet (Staatsblad 

1909, n°. 341 ; Indisch Staatsblad 1910, n°. 79), 
laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 15 Januari 1916. (Staatsblad n°. 18; Indisch 
Staatsblad n°. 471), wordt nader gewijzigd en 
aangevuld als volgt : 

A. Het tarief van uitvoerrechten, vastge
steld bij artikel 4, laatstelijk aangevuld bij 
de wet van 29 December 1911 (Staatsblad n°. 
380; Indisch Staatsblad 1912, n°. 207) , wordt 
vervangen door het volgende : 

Goederen. Maatstaf. Rechten. 
1. Aardolie en bijproducten 

daarvan: 
a. petroleum (kerosine) en 
alle niet onder b genoemde 
bijproducten ..... . 1000 K. G. f 3.-
b, residu-solaroil, liquid 
fuel, filter persolie, smeer-
olie, vet, betching-oil , pek 
en waxoil . . . . . . . Idem 0.60 

2. Huiden . . . . . . . . Waarde 2 pet. 
3. Tabak, niet bereid voor de 

inlandsche markt 100 K.G. f 1,-
4. Tin . . . . . Idem 3.50 1) 

5. Vogelnestjes . . Waarde 6 pet. 
B. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel 

4a ingevoegd van den volgenden inboud : 
Van het in eenig jaar betaalde uitvoerrecht, 

bedoeld in het vorig artikel, kan op verzoek 
van belanghebbenden, volgens bij koloniale 
ordonnantie vast te stellen regelen, teruggave 
worden verleend, indien wordt aangetoond, dat 
in bedoeld jaar met het betrokken bedrijf 
verlies is geleden, zullende bij de beoordeeling 
daarvan de bepalingen van de ordonnantie 
in zake de inkomstenbelasting tot leidraad 
strekken. 

2. Deze wet treedt in werk.ing met ingang 
van een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 7den Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG. 
( Uitgeg. 24 Juni 1919.) 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 1) Bijzondere bepaling. 
dat het wenschelijk is in Nederlandsch-Indie Bij uitvoer_ va~ tine~s wordt het. recht, 

. overeenkomst1g b1J kolomale ordonnant1e vast 
het bestaande U1tvoerrecht van petroleum-hen- te stellen bepalingen, geheven naar verhouding 
zine en -gasoline te vervangen door een uit- I van het in erts aanwezige tin. 
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7 J imi 1919. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van ontvangsten en 
uitgaven voor Nederl,andsch-lndie over het 
dienstjaar 1914. S. 293. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Nederl,andsch-lndie 
over het dienstjaar 1914 wordt vastgesteld 
alR volgt: 

De ontvangsten bedroegen f 28Y,726,430.80, 
De uitgaven bedroegen f 343,942,813.625 • 

Het nadeelig slot · der rekening bedraagt 
f 62,216,382.825• 

7 Juni 1919. WET, houdende wijziging van 
hoofdstuk I der begrooting van uitgaven 
van Nederland sch-Indie voor het dienst
jaar 1917- S. 294. 

7 Juni 1919. WET, houdende wijziging en v:er 
hooging van hoofdstuk II der begrooting 
van uitgaven van Nederl,andsch-lndie voor 
het dienstjaar 1917. S. 295. 

7 Juni 1919. WET, houdende bekrachtiging 
van een krediet door den Gouverneur
Generaal van N ederland.sch-1 ndie geopend 
boven de begrooting van N ederlandsch
Jndie voor het dienstjaar 1918. S. 296. 

7 Juni 1919. WET, houdende gedeeltelijke 
kwijtschelding aan J. H. van Dulken van 
eene den Lande aa.nkomende vordering. 
s. 297. 

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

dat ingevolge artikel 26 der Indische Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1917, n°. 275) kwijt
schelding tot een bedrag boven f 10,000 van 
eene den Lande aankomende vordering bij de 
wet behoort te geschieden en er termen ge
vonden zijn om de hierna te noemen kwijt
schelding te verleenen ; 

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

Aan J. H . van Dulken, gewezen algemeen 
ontvanger van 's Lands kas te Bondowoso 
(residentie Besoeki) wordt van de hem bij 
besluit van de Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indie van 11 October 1913, n°. 
12930 b /1 opgelegde vergoeding van f 27,162.585 

een bi,drag van f 20,371.95 kwijtgescholden. 
Lasten en bevelen, enz. 
GEigeven te 's-Gravenha.ge, den 7den Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG . 

( Uitgeg. 24 J uni 1919.) 

7 Juni 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het doortrekken 
van den Benoordenhoutsche-weg te 's -Gra
venhage tot aan de grens van de gemeente 
Wassenaar en het verzekeren van eene 
behoorlijke bebouwing langs dien weg, 
alsmede ter bestrijding van werkloosheid. 
s. 298. 

7 Juni 191.9. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het ontginnen van 
woeste gronden te Titbbergen door de ge
meente Almelo, alsmede ter bestrijding van 
werkloosheid. . 299. 

7 Juni 1919. WET, tot verhooging en wij
ziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgavem van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het clienst
jaar 1918. S. 300. 

7 Juni 1919. WET, tot WlJZtgmg van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
he't clienstjaar 1919. S. 301. 

Bij deze wet wornt een artikel ingcvoegci. 
Ten gevolge hiervan wordt het Vde hoofd

stuk dcr Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1919, Vele afdeeling , verhoogd met f 100,000. 

7 .!uni 1919. WET, tot verkb ring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van a.anleg van een spoor\\ eg van Oost
voorne naar Rockanje en van uitbreidings
werken op de spoorwegen op de eilanden 
in Zuid-Holland en van Burgh over Brou
wershaven naar Steenbergen S. 302. 

7 Juni 1919. • WET, tot vcrklaring van bet 
algemeen nut der onteigening van eigen-
dommen in de gemeerte Avereest, noodig 
voor den aanleg van eenige wegen in het 
·waterschap ,,Beoosten het Ommerkanaal" . 
s. 303. 

7 Juni 1919. W ET, t.ot verklaring va,n bet 
algemeen r.ut der onLeigening van e1gen
dommen, noodig voor de verbeterin5 van 
den Rijksstraatwe6 nabij 's-Gravenhage 
tusscben bet Roomhnis en der Deijl, be
nevens voor het m aken van een verbin
dings" eg tusschen een lar>gs de Noord
westzijde van bet Haagsche Bosch aan 
te leggen we.; en genoemden Rijks~traat
we~. S. 304. 
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7 J uni 1919. WET, tot verhooging van het 
maximum van het rentelooze voorschot 
mt 's Rijks scha.tkist ten behoeve van den 
aa.nleg en het in exploitatie brengen van 
spoorweglijnen van ]Jzendijke over SM 
van Gent naar Drie 8cho1iwen, van Hoofd
plaat na.a.r Pyramide, van Philippine over 
Terneuzen naar Zaamslag en van Sas van 
Gent naa.r de Belgische grens in de richting 
van Selzaete. (Wijziging van de wet van 
15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 249) .) S. 305. 

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

da.t het wenschelijk is den aa.n leg en het in 
exploitatie brengen van spoorweglijnen van 
IJzendijke over Sas van Gent naa.r Dne Schou
wen, van Hoofdpl.J.a-t na.ar Pyramide, van Phi
lippme over 1erneuzen naar Zaa.melag en van 
Sas van Gent naar de Belgische grens in de 
richting van Selza.ete, na.der te bevorderen 
door verhooging van het maximum van het 
bij de wet van 15 Juli 1912 (Staatsb/,ad n°. 249) 
uit 's Rijks schatkist toegekende rentelooze 
voorschot; 

Zoo 1s bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

In artikel 1 der wet van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 249) wordt in pla.ats van f 690,000,," 
gelezen : ,,f 980,000". 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Minist-,r van IVaterstaat, A. A. H. W. Komo. 
(Uitgeg. 2.3 Juni 1919.) 

133, tweede en derde lid,-148, eerste lid, en 186 
der hooger-onderwijswet te wijzigen ; 

Zoo is het, da.t Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. I. De a.rtikelen 120, 126, 132 en 133, 

tweede en derde lid, der booger-onderwijswet 
worden gelezen a.ls volgt : ' 

Art. 120. ,,Van het afleggen van de in het 
vorige artikel bedoelde exa.mens kan door 
Onzen Minister, met de uitvoering van deze wet 
belast, na. ingewonnen a.dvies van het college 
van Rector-Magnificus en Assessoren, de be
trokken afdeelingen gehoord, geheel of gedeel
telijk worden vrijgesteld de bezitter van een 
diploma. of getuigschrift, afgegeven door in
stellingen van onderwijs in de kolonien en over
zeesche bezittingen van het Rijk, of door bui
tenlandsche universita.ire instellingen van on
derwijs of onderzoek, of door buitenlandsche 
technische hoogescholen, mits hij op het tijd
stip, wa.a.rop het diploma. of get igschrift werd 
verkregen, geen ingezetene van het Rijk was. 

Van de voorwa.arde, dat de bezitter van bet 
diploma. of getuigschrift op het tijdstip, wa.arop 
bet werd verkregen, geen ingezetene van het 
Rijk was, ka.n door Ons in bijzondere gevallen 
vrijstelling worden verleend." 

Art. 126. ,,Van bet bezit van het in artikel 
123 vermelde getuigschrift i vrijgesteld de 
bezitter van een diploma of getuigschrift, op 
grond waa.rvan de vrijstelling is verleend, be
doeld in a.rt. 120, eerste lid" . 

Art. 132. ,,Van bet a.fleggen van de in het 
vorige artikel bedoelde examens kan door 
Onzen Minister, met de uitvoering. van deze 
wet bela.st, na. ingewonnen advies van den 
Sena.at der betrokken Universiteit, gebeel of 

7 J · 1919 w t t dk · d gedeeltelijk worden vrijgesteld de bezitter van uni . . ET, o goe ·eurrng van e 
overdracht van een gebouwtje met toe- I een diploma. of getuigschrift, a.fgegeven door 

b h I · d t Mad instellingen van onderwijs in de kolonien en e ooren, ge egen lil e gemeen e e 
en Drimmelen, a.an P. M. van der Sman, overzeescbe bezittingen van het Rijk, of door 
weduwe R. W. Verscbure, e.a.., alien te buitenlandsche universita.ire instellingen van 

R tt da · d 1 onderwijs of onderzoek, mits hij op het tijdstip, o er m, e1genaren van e gronc en, ge-
l R tt da · d d I wa.a.rop bet diploma of getuigschrift werd ver-egen o er m, e1genaren van e gron en, . .. 

1 e · t t d V kregen, geen rngezetene van het R1Jk was. ge eg n 1n en en wes en van en er-
h Id S 306 Van de voorwaa.rde, da.t de bezitter van het sc ure-po er. . . 

7 J uni 1919. WET, tot 
Hooger-onderwijswet. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 
1-6. 

wijziging 
s. 307. 
1918/1919, 

van de I 
n°. 28 1, 

Hand. idem 1918/1919, bladz. 2249. 
Hand. l • Kamer 1918/1919, bladz. 534, 548 . 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is de a.rtikelen 120, 126, 132, 

diploma of getuigschrift op het tijdstip, wa.a.rop 
het werd verkregen, geen ingezetene van het 
Rijk was, kan door Ons in bijzondere gevallen 
vrijstelling worden verleend." 

Artikel 133, tweede lid. ,,Van het bezit van 
een der in het vorig lid bedoelde getuigschriften 
is, voor de fa.culteit, wa.arvoor hem eenige vrij
stelling is verleend, vrijgesteld de bezitter van 
een diploma of getuigschrift, op grond wa.a.rvan 
de vrijstelling is verleend, bedoeld in a.rt. 132, 
eerste lid. 
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Derde lid. Met het getuigschrift, in artikel 11 
vermeld, wordt geheel of gedeeltelijk gelijkge
steld dat, hetwelk in de Kolonien en overzee
sche bezittingen van het Rijk door bestuurders 
van instellingen, alwaar het onderwijs naar Ons 
oordeel gelijkwaardig is met dat a.an de gym
nasia of a.an de hoogere burgerscholen met v ijf
jarigen cursus hier t e lande, aan hen, die het 
onderwijs a.an zoodanige installing tot het einde 
toe hebben genoten, wegens met goed gevolg 
a.fgelegd examen is uitgereikt, voorzooverre 
dit voorrecht door Ons aan die instellingen is 
toegekend. 

Art. II. In a. rtikel 148, eerste lid, der 
hooger -onderwijswet worden in plaa.ts van de 
woorden : ,,de artikelen 120, 125, 132 en 134"· 
gelezen de woorden: ,,de artikelen 125 en 134" . 

Art. III. In artikel 186 der hooger -onder
wijswet wordt na de zinsnede, vermeld onder e, 
ingevoegd eene nieuwe zinsnede, luidende 
als volgt: 

,,ebis. ,,een voorschrift waaruit blijkt, dat 
indien van het afleggen van de onder e bedoelde 
faculteits-examens geheele of gedeeltelijke vrij
stelling wordt verleend aan den bezitter van 
een diploma of getuigschrift, afgegeven door 
instellingen van onderwijs in de kolonien en 
overzeesche bezittingen van het Rijk, of door 
buitenlandsche universitaire instellingen van 
onderwijs of onderzoek, die op het tijdstip, 
wa.arop het diploma of getuigschrift werd ver
kregen, geen ingezetene van het Rijk was, voor 
ieder voorkomend geval de vrijstelling niet zal 
worden verleend dan na bekomen machtiging 
van Onzen Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast. 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 
De Minister van Kolonien, IDENBURO. 

( Uitgeg. 24 J imi 1919.) 

De vereeniging komt tot stand op 1 Januari 
1920. 

De nieuwe gemeente draagt den naam van 
Doetinchem. 

Met ingang van voormeld tijdstip vervalt in 
wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermelding als gemeente van ,,Stail-Doetin
chem" en ,,Ambt-Doetinchem" ; in de plaats 
daarvan wordt gelezen : ,,Doetinchem". 

2. Alie bezittingen en lasten der vereenigde 
gemeenten gaan over op de nieuwe gemeente 
Doetincjiem, zonder dat daarvoor eene nadere 
akte gevorderd wor lt. 

Voor zooverre overschrijving in de openbare 
registers noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. De eerste verkiezing van den Raad der 
nieuwe gemeente geschiedt op den dag, door 
Gedeputeerde Staten van Geklerland te be
palen. 

Voor deze verkiezing zijn stemgerechtigd de 
personen, voorkomende op de te Stad-Doetin
chem en te Ambt-Doetinchem volgens art. 7, 
2de lid, geld ende lijsten van kiezers voor den 
Gemeenteraad. 

De Raad der gemeente Stad-Doetinchem be
noemt de stembureaux voor deze verkiezing 
en onderzoekt de geloofsbrieven van de geko
zenen. 

4. De dag der eerste vergadering van den 
Raad der nieuwe gemeente wordt bepaald door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. 

5. De belastingen, welke tot aan do vereeni
ging in elke der gemeonten S tail-Doetinchem en 
Ambt-Doetinchem worden geheven, worden voor 
zooveel betreft het belastingjaar, eindigende 
of loopende op het tijdstip van het totstand
komen der vereeniging, ingovorderd ten be
hoeve van de nieuwe gemeente. 

De sommen, door het Rijk uit te keeren 
krachtens de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblail 
n°. 156) en de wet tot regeling van het lager 
onderwijs van 27 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127), zooals cleze sedert is gewijzigcl, worclen, 
voor zoover deze tijdens het totstandkomen 
der verneniging nog niet zijn betaald, uitgekeerd 

7 J uni 1919. WET, tot vereeniging van de ge- aan de nieuwe gemeente Doetinchem. 
meenten Stad-Doetinchem en Ambt-Doetin- 6. Voor de vaststelling van de door het Rijk 
chem. S. 308. jaarlijks ingevolge de artt. 1-9 der wet van 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten : 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156) aan de nieuwe 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, gemeente Doetinchem uit te keeren som wordt 

dat het wenschelij}r is de gemeenten Stail- als grondslag genomen het bedrag voor iederen 
Doetinchem en Ambt-Doetinchem te vereenigen ; 

1 
inwoner, dat voor de gemeente Stad-Doetinchem 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta te, enz. I ingevolge artikel 8 dier wet door Gedeputeerde 
Art. 1. De ge,meenten Ambt-Doetincliem en 

I 
Staten bij besluit van 24 Mei 1898, n°. 133, is 

Stad-Doetinchem worden vereenigd. va tgesteld, zijnde f 1.755
• 
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De in het eerste lid bedoelde uitkeering aan zij, die daar voorkomen in het register, be
de nieuwe gemeente Doetinchem daalt niet be- doeld bij artikel 87 van voormelde wet, in het 
neden de som van de bedragen, waarover de register, bedoeld bij artikel 26 der Landweer
thans vereenigd wordende gemeenten elk in- wet, of in de registers, bedoeld in artikel 5 der 
gevolge art. 7, eerste lid, van de wet, in het eerste Landstormwet, worden op de voor de nieuwe 
lid genoemd, ten minste kunnen beschikken. gemeente Doetinchem op te maken registers 

De vermindering, bedoeld bij art. 9bis, eerste overgeschreven. 
lid, van de wet in het eerste lid genoemd, wordt 10. De tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet 
voor de nieuwe gemeente Doetinchem bepaald van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), wordt, 
op de som der verminderingen, welke voor de met ingang van het tijdstip, waarop de veree
gemeenten Stad-Doetinchem en Ambt-Doetinchem niging tot stand komt, gewijzigd in dien zin, 
gelden voor het jaar 1919. dat voor de daarin voorkomende verdeeling der 

7. De ingezetenen der beide gemeenten gemeenten Sta1l-Doetinchem en Ambt-Doetin
worden voor de verkiesbaarheid tot leden van chem wordt gelezen· in de 6de klasse: ,,Doe
den Gemeenteraad reeds met den dag van het tinchem (stad)", in de 7de klasse: ,,Doetinchem 
in werk.ing treden dezer wet als ingezetenen (2 deelen nabij stad en Nieuw-Gaanderen)", 
der nieuwe gemeente Doetinchem beschouwd. in de. 8ste klasse : ,,Doetinchem (Oosselt en Oud-

De te Stad-Doetinchem en te Ambt-Doetinchem Gaanderen)" en in de 9de klasse : ,,Doetinchem 
op het tijdstip der vereeniging bestaande k.iezers- ( overig dee!)". 
lijsten voor het kiezen van leden van de Tweede 11. Voorzoover daarin niet is voorzirn door 
Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale het bepaalde in artikel 133, lid 1, der Gemeente
Staten en van den Gemeenteraad blijven van wet, blijft al hete:een voor de gemeenten Stad
kracht in de nieuwe gemeente, totdat zij over- Doetinchem en Ambt-Doetinchem op het tijdstip 
eenkomstig de Kieswet door nieuwe k.iezerslijs- van de vereeniging ingevolge eenig wettelijk 
ten zullen zijn vervangen. voorschrift geldt - voor zoover deze wet niet 

8. Voor de nieuwe gemeente Doetinchem anders bepaalt - voor de nieuwe gemeente 
worclt eene lijst, a ls bedoeld bij artikel 13 der Doetinchem gelden, totdat daarin overeenkom
Drankwet, aangelegd, vermeldende de namen stig de betrekkelijke' wettelijke voorschriften 
van hen, die voorkwamen op de lijsten, als be- wijziging is gebracht. 
doeld in gemeld wetsartikel, der voormalige ge- 12. Aan de burgemeesters en aan de amb
meenten Stad-Doetinchem en Ambt-Doetinchem, tenaren van de gemeenten Stad-Doetinchem en 
naar de tijclsorde van plaatsing dier namen Ambt-Doetinchem, die tengevolge van de vereeni
op gemelde lijsten. Voor zoover die plaatsing ging dier gemeenten worden ontslagen, wordt 
op denzelfden dag is geschied, gaat de in leeftijd gedurende ten hoogst_e tien jaren ten laste van 
oudere, wat betreft de vermelding van zijn de nieuwe gemeente een wachtgeld verleend tot 
naam op de aan te leggen lijst, v66r. het bedrag gelijk aan dat van hunne bezoldiging 

9. Zij, die voor de lichting der militie van bij bet in werking treden van deze wet, of, in-
1920 in eene der vereenigde gemeenten zijn in- dien zij pensioen genieten, tot een bedrag gelijk 
geschreven, blijven voor de toepassing der Mi- aan het verschil tusschen bet bedrag van dat 
litiewet (Staatsblad 1912, n°. 21) en van de te pensioen en hunne bezoldiging, en we! zoolang 
harer uitvoering gegeven voorschriften be- zij niet eene ten minste gel~jk- bezoldigde be
schouwd als militieplichtigen van de gemeente, trekking zullen hebben aanvaard, met dien 
waar hunne inschrijving voor de militie plaats verstande, dat b,j aanvaarding van eene minder 
had. bezoldigde betrekking het wachtgeld met het 

Hetgeen echter te hunnen aanzien overeen- bedrag van die bezoidiging zal worden ver
komstig genoemde wet en de te harer uitvoering minderd. 
gegeven voorschriften zou moeten gedaan B ij verlies, v66r den afloop van evenbedoelde 
worden door den burgemeester der gemeente, 10 jaren, van de betrekking, welke tot ont
waar zij voor de militie zijn ingeschreven, ware I houding, intrekking of vermindering van 
die niet met eene andere gemeente vereenigd, wachtgeld leidde, wordt dit laatste geheel of 
geschiedt na het totstandkomen der vereeni- gedeeltelijk toegekend, tenzij het verlies het 
ging door den burgemeester der nieuwe ge- gevolg was van eigen verzoek, gegrond op niet 
meente Doetinchem. door Gedeputeerde Staten van Gelderland 

ziJ, 1 
d ie bij het totstandkomen der vereeni- deugdelijk verklaarde redenen. 

ging in de vereenigde gemeenten voor de lich- Gelijk gevolg als aan het aanvaarden van 
ting der militie voor 1921 zijn ingeschreven, en eene betrekking zal zijn verbonden aan eene 
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benoeming door de Overheid tot eene ten 
minste gelijk-bezoldigde betrekking, ook al 
wordt deze benoeming niet aangenomen, tenzij 

· deze niet-aanneming geschiedt op grond van 
bezwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Gelderland deugdelijk wordeh verklaard. 

13. Deze wet treedt in werking met den dag 
na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 7clen Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 23 J uni 1919.) 

7 Juni 1919. WET, houdencle verhooging en 
wijziging van het tiende hoofclstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918 
(aankoop huizen voor de Directie van den 
Arbeid.)° S. 309. 

Bij deze wet wordt de tekst van een artikel 
gewijzigd en wordt dit artikel verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
Vde Afdeeling, a lsmede het eindcijfer van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbogrooting voor het 
dienstjaa1· 1918_ verhoogd met f 158,000. 

2°. in andere gemeenten, onderscheidenlijk 
de hoofdcommissaris of de commissaris van 
politie. 

2. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur invoer, uitvoer, door
voer en vervoer van vuurwapenen en van mu
nitie te verbiedeu. 

Naar regelen, te stellen bij algemeenen maat
regel van bestuur, kan van een verbod, als be
doeld in het voorgaande lid, ontheffing worden 
verleend. Aan die ontheffing kunnen voor
waarden worden verbonden, alsmede de eisch, 
dat zekerheid voor de nakoming dier voor
waarden wordt ge teld. 

3. De bevoegdheid om een vuurwapen voor
handen te hebben, komt enkel toe : 

1°. a.an een publi;krecbtelijk lichaam; 
2°. aan hem, die het wapen voor een publiek

rechtelijk lichaam onder zich heeft ; 
3°. aan hem, die ingevolge artikel 3, eerste 

lid, aanhef of 1 o., 20.,. 70_ of 90,, der wet van 
9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 81) het wapen op 
den openbaren weg of op eenige voor het pu
bliek toegankelijke plaats bij zich mag hebben ; 

4°. aan hem, die het wapen voorhanden 
heeft met schriftelijke algemeene of bijzondere 
machtiging van bet hoofd van politie zijner 
woonplaats of van Onzen Commissaris in de 
provincie, waarin die woonplaats gelegen is. 

7 Juni 1919. WET, houdende nadere voorzie- Aan de machtiging kunnen voorwaarden 
ningen op het stuk van · vuurwapenen worden verbonden. Zij wordt alleen verleend, 
en munitie. S. 310. voor zoover eenig redehjk belang dat vordert 

Bijl. Hand. 2• Karner 1918/19, n°. 410, 1- 7. en misbruik van de machtiging of van het vuur
Hand. idem 1918/19, bladz. 2337-2342, 2345. _wapen niet is te vreezen. Zij kan tot be
Hcind. l • Karner 1918/19, bladz. 531-532, 547. paalde tijden en plaatsen worden beperkt. 
WIJ WILHELMINA ENZ .... doen te weten : De machtiging, bedoeld onder 4°. van het 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, voorgaande lid, wordt schriftelijk aangevraagd 

dat nadere voorzieningen op het stuk van vuur- bij het hoofd van plaatselijke politie. De aan
wapenen en munitie noodig zijn ; vrager verstrekt zooveel mogelijk de van hem 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State, enz. door of vanwege het hoofd van plaatselijke 
Art. 1. Voor de toepassing van deze wet politie gevraagde inlichtingen en bescheiden. 

worden : Binnen eene ma.and wordt op de aanvraag 
1 °. onder vuurwapenen mede verstaan schriftelijk beschikt. Indien de aanvraag ge

bommen, handgranaten en dergelijke voor ont- heel of gedeeltelijk niet wordt ingewilligd, is 
ploffing of voor het verspreiden van verstik- de beschikking met redenen omkleed. 
kende of vergiftige gassen bestemde wapenen Tegen de beschikking staat den aanvrager 
zoomede vlammenwerpers ; binnen veertien dagen na de dagteekening 

2°. onder vu_urwapenen begrepen onderdee- daarvan beroep open bij Onzen Commissaris 
len van vuurwapenen ; in de provincie, die binnen eene ma.and na den 

3°. onder munitie begrepen onderdeelen dag, waarop de voorziening is gevraagd, daarop 
van munitie. schriftelijk be chikt. 

Als het hoofd van politie wordt voor de toe- De hoofden van plaatselijke politie zijn te 
passing van deze wet aangemerkt : 1 allen tijde bevoegd elke door hen of, in beroep 

1°. in gemeenten, waar geen hoofdcommis- van hunne beslissing, door Onzen Commissaris 
saris of commissaris van politie is, de burge- in de provincie verleende machtiging bij eene 
meester ; 

1 
met redenen omkleede beschikking, welke in 
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dringende gevallen bij voorraad uitvoerbaa.r 
ka.n worden verkla.ard, te schorsen of in te 
trekken. Het voorga.a.nde lid is van overeen
komstige toepa.ssing. 

Hij, die niet bevoegd is om een vuurwa.pen 
voorhanden te hebben, is eveneens niet bevoegd 
om munitie voorha.nden te hebben, tenzij hij 
ingevolge de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 81) tot het houden v11n eene bewaarpla.a.ts of 
tot opslag van ontplofba.re stoffen gerechtigd is. 

4. Allen, die van het afleveren van vuur
wa.penen of van munitie a.an particulieren een 
beroep of eene gewo:mte ma.ken, zijn verplicht 
een doorloopend register te houden en daarin 
onverwijld a.anteekening te doen van a.lie door 
hen onder eenigen titel ontvangen of a.fgeleverde 
vuurwa.penen of munitie. 

Zij zijn ·verplicht da.a.rin onverwijld te ver
melden de namen en woonplaa.tsen zoowel van 
degenen, van wie de voorwerpen afkomstig of 
voor wie deze bestemd zijn, a.ls van hen, uit 
wier ha.nden zij de voorwerpen hebben ont
vangen of in wier handen zij deze hebben a.f
geleverd, en voorts datum en gemeente van 
a.fgifte van de ma.chtigingen, consenten en 
geleibiljetten, welke ingevolge deze wet of de 
wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 81) aa.n be
doelde personen verleend mochten zijn, a.lsmede 
hetgeen verder door het hoofd van plaatselijke 
politie mocht worden voorgeschreven. 

Zij zijn verplicht bet register op eerste aan
vraag ter inza.ge te vertoo en a.an elk der amb
tenaren, in a.rtikel 14 bedoeld. 

5. Het is verboden eene born, eene hand
gra.na.a.t of een dergelijk voor ontploffing of 
voor het verspreiden van verstikkende of ver
giftige gassen bestemd we.pen, een vlammen
werper, een ka.non, een machine-geweer of een 
onderdeel van een dier vuurwapenen te ver
va.ardigen, te herstellen of voorhanden te 
hebben. 

Het voorgaa.nde lid is niet van toepassing 
ten aa.nzien van bet verva.a.rdigen, herstellen 
of voorhanden hebben van een der daarin ge
noemde vuurwapenen door iemand, die bevoegd 
is het we.pen voorhanden te hebben. 

6. Het is verboden een vuurwapen binnen 
het rijk in Europa a.f te leveren. 

Het voorga.ande lid is niet van toepa.ssing 
ten a.anzien van het a.fleveren van een vuur
wapen, 

1°. a.an iemand, die bevoegd is het we.pen 
voorhanden te hebben; 

2°. a.an iemand, die ingevolge artikel 3, 
eerste lid, onder 6°., der wet van 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 81) het we.pen op den openbaren 

weg of op eenige voor het publiek toega.nkelijke 
pla.a.ts bij zich ma.g hebben ; 

3°. door iemand, die, bevoegd om het wapen 
voorha.nden te hebben, het tijdelijk in bewaring 
geeft a.an een meerderjarige, die tot hem in 
dienstbetrekking I sta.at, of ~an een meerder
ja.rigen huisgenoot. 

7. Naar regelen, te stellen bij a.lgemeenen 
ma.a.tregel van bestuur, kan van personen, 
die ingevolge deze wet eene machtiging, of 
krachtens een a lgemeenen maatregel van be
stuur, a.ls bedoeld in a.rtikel 2, een consent van 
invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer aanvragen, 
een bedrag worden geheven ter vergoeding 
van kosten van administra.tie en toezicht. 

De machtiging of het consent en de vuur
wapenen en de munitie, waarop zij betrekking 
hebben, moeten op eerste aanvraag worden 
vertoond a.an elk der a.mbtenaren, in artikel 
14 bedoeld. 

8. De hoofden van plaatselijke politie ge
dragen zich in de uitvoering dezer wet naar de 
aanwijzingen van of vanwege Onzen Minister 
van J ustitie. 

Zij zijn verplicht een register te houden en 
daarin aanteekening te doen van elke door hen 
of, in beroep van hunne beslissing, door Onzen 
Commissaris in de provincie verleende mach
tiging, a.ls bedoeld in artikel 3, zoomede van 
elke schorsing of intrekking van zoodanige 
machtiging. 

Onze Minister van Justitie is bevoegd voor
schriften te geven met betrekking tot de regis
tratie der personen, die vuurwapenen voorhan
den hebben. 

9. De hoofden van plaatselijke politie zijn 
bevoegd te bevelen, dat personen, die, zonder 
daartoe bevoegd te zijn, vuurwapenen of mu
nitie voorhanden heben, deze, binnen een 
daarvoor te stellen termijn, op daa.rtoe a.an te 
wijzen plaatsen of in handen van daartoe a.an 
te wijzen personen a.an de gemeente in bewaring 
zullen geven. a daa.rtoe bekomen ma.chti
ging van of vanwege Onzen Minister van 
J ustitie kan bet bevel ook tot andere personen 
w01·den gericht. 

Het bevel wordt hetzij door of vanwege het 
hoofd van plaatselijke politie mondeling of 
schriftelijk gericht tot dengene, wien het aan
gaat, hetzij gegeven bij algemeene bekend
making. Die bekendma.king geschiedt op de 
wijze, door het hoofd van plaatselijke politie 
bepa.a.ld. 

Kan het optreden van het hoofd van plaa.t
selijke politie niet worden afgewacht, da.n kan, 
voor zoover betreft personen, die, zonder daar-



255 7 JUN I . 1919 

toe bevoegd te zijn, vuurwapenen of munitie 
voorhanden hebben, bij dringende noodzake
lijkheiq een bevel, als bedoeld in het eerste 
lid; worden gegeven door elk der andere amb
tenaren, in artikel 14 vermeld. Het wordt 
alsda.n mondeling of schriftelijk gericht tot 
dengene, wien het aangaat. 

10. De in bewarino- gegtiven vuurwapenen 
en munitie worden, voor zoover het hoofd van 
plaatselijke politie da.t noodig acht, voor on
middel\ijk gebruik ongeschikt gemaakt. 

Over de in bewaring gegeven vuurwapenen 
en munitie kan de rechthebbende beschikkeri 
met goedvinden van het hoofd van plaatselijke 
politie. 

Ter zake van de bewaring van vuurwapenen 
of m_unitie voor iemand, die niet bevoegd is 
die ~o rwerpen voorha.nden te hebben, is a.an 
de gemeente een bewa.arloon verschuldigd, 
waa.rvan het bedrag door Ons wordt va tge
steld. \ Tot verha.a l van dat bewaarloon kunnen 
de voorwerpen, zoodra da.t noodig blijkt, door of 
vanwege de gemeente worden verkocht. De 
opbrengst is, na. aftrek van het bewa.a rloon en 
de op den verkoop vallende kosten, ter beschik
king van den rechthebbende. 

11. Indien de in bewaring gegeven vuur
wapenen of munitie niet worden a.fgegeven in 
den toestand, waarin zij bij de inlevering ver
keerden, zal de schade, welke aldus a.an iemand 
berokkend mocht zijn, a.an dezen door de ge
meente worden vergoed.' 

Tot het erlangen van de schadevergoeding 
dient de belanghebbende eene aanvraag in aan 
de gemeente en we! binnen eene maand na de 
afgifte. \ 

Binnen twee maanden nadat de aa.nvraag bij 
de gemeente is ontva.ngen, biedt deze aa.n den 
belanghebbende eene bepaalde som a.ls schade
vergoeding a.an. Is binnen den gestelden ter
mijn geen a.anbod door den belanghebbende 
ontvangen of acht hij de aangeboden schade
vergoeding niet voldoende, dan kan hij het 
geschil op de gewone wijze bij den burgerlijken 
rechter aanbrengen. 

Door de gemeente kan, indien dit wordt 
verlangd, op de schadevergoeding voorschot 
worden verstrekt. 

12. Hij, die een verbod, bij of krachtens 
deze wet gesteld, overtreedt, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboete van ten hoogste twee duizend 
gulden. Indien echter, naar hij weet of rede
Iijkerwijs moet vermoeden, eenig voorwerp, 
met betrekking tot hetwelk het feit wordt . 
begaan, is eene bom, eene handgranaa.t of een 

dergelijk voor ontploffing of voor het ver
spreiden van verstikkende of vergiftige gassen 
bestemd wapen, een vlammenwerper, een 
kanon, een machine-geweer of een onderdeel 
van een dier vuurwapenen, wordt gevangenis
stra.f van ten hoogste vier jaren of geldboete 
van ten hoogste zes duizend gulden opgelegd. 

Overtreding van de artikelen 4 of 7, tweede 
lid, of het niet nakomen van een bevel, als be
doeld bij artikel 9, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste twee duizend gulden. 

De voorwerpen, doo~ middel van het feit 
verkregen, of waa.rmede of met betrekking tot 
welke het feit is begaan, kunnen worden ver
beurd verkla.ard. De vernietiging of onbruik
baarmaking van die voorwerpen kan in het 
vonnis worden gelast. 

De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden, indien daarop mede gevangenisstraf 
is gesteld, als misdrijven en overigens als over
.tredingen aangemerkt. 

13. Indion een feit, bij deze wet strafbaar 
gesteld, wordt begaan door of vanwege eene 
naamlooze vennootschap, eene cooperatieve 
of andere rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging of eene stichting, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

Geene straf wordt uitgesproken tegen den 
bestuurder, van wien blijkt, dat het feit buiten 
zijn toedoen is begaan. 

14. Met het toezicht op de verspreiding van 
vuurwapenen en munitie onder de bevolking 
en het opsporen van de feiten, bij deze wet 

. strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij artikel 8 
van het Wetboek van Strafvorderihg en de 
bij artikel 50 van de wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) aangewezen personen, 
belast de commandant van het korps geleiders 
van ontplofbarl) stoffen, de marechaussee, alle 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
de ambtenaren bekleed met militair gez.ag, 
aangewezen krachtens artikel 7 der wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), alsmede 
alle andere ambtenaren, daartoe aangewezen 
door Onzen Minister van Justitie. 

De ambtenaren, in het voorgaailde lid be
doeld, hebben in de uitoefening van het a.an 
hen opgedragen toezicht, met de hen verge
zellende personen, te alien tijde vrijen toegang 
tot a lle plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed 
kan worden, dat v uurwapenen of munitie aan
wezig zijn. 

Wordt hun de toegang geweigerd, dan ver-
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scha.ffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

Is de plaats tevens eene woning of a.lleen 
door eene woning toega.nkelijk, da.n treden 
zij deze tegen deb. wil des bewoners niet binnen 
da.n op a.lgemeenen of bijzonderen schriftelijken 
last van het hoofd van pla.a.tselijke politie of 
in tegenwoordigheid hetzij van da.t hoofd, het
zij van den ka.ntonrechter, hetzij van een com
missa.ris van politie. 

Van dit binnentreden wordt door hen proces
verba.a.l opgema.a.kt, da.t binnen tweema.al vier 
en twintig uren a.an dongene, wiens woning is 
binnengetreden, in a.fschrift wordt medegedeeld. 

15. De a.mbtena.ren, in artikel 14 bedoeld, 
zijn te alien tijde bevoegd om in beslag te nemen 
zoomede om ter inbeslagneming het noodige 
onderzoek in t e stellen naar en de uitlevering 
te vorderen van alle voorwerpen, welke tot 
ontdekking der wa.a.rheid kunnen dienen, of 
welker verbeurdverkla.ring, vernietiging of on
bruikba.arma.king kan worden bevolen. 

16. Deze wet is niet van toepassing op vuur-· 
wa.penen, welke voor gebruik als zooda.nig niet 
geschikt te ma.ken zijn of bet ka.ra.kter dragen 
van oudheden. 

17. Artikel 3, eerste lid, onder 7°., der wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 81), gewijzigd hij 
de Vogelwet 1912, wordt gelezen als volgt: 

,,7°. geen antler wapen vervoeren dan dat 
zoodanig is ingepakt, da.t het niet voor dadeljjk 
gebruik ka.n worden a.a.ngewend, mits het ver
voer, voor zoover betreft een vuurwa.pen, ge
dekt is, hetzij door een geleibiljet, a.fgegeven 
door het hoofd van politie der gemeente, wa.a.r 
het vervoer een a.a.nva.ng neemt, hetzij door een 
consent van invoer, uitvoer, doorvoer of ver
voer ;''. 

18. Wij bepa.len, op welk tijdstip , of op 
welke tijdstippen onderscbeidenlijk, de be
pa.lingen dezer wet in werking treden. 

Deze wet kan worden a.a.ngeha.a.ld a.ls ,, Vuur
wa.penwet 1919". 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegevente's-Gra.venha.ge, den 7den Juni 1919. 

WILHELMrnA. 
De Minister van J ustitie, H EEMSKERK. 

( Uitgeg. 18 J uni 1919.) 

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

da.t nadere voorzieningen ter bestrijding van 
heling noodza.kelijk zijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van State, enz. 
§ 1. Art. 1. In Titel IX van het Eerste 

Boek van het Wetboek van Stra.frecht wordt 
na. a.rtikel 90 een nieuw artikel ingela.scht, 
luidende: · 

,,Artikel 90bis. Onder opkooper wordt ver
sta.a.n hij die van opkoopen en beroep of eene 
gewoonte maakt. 

Onder opkoopen worden begrepen a.lie ha.n
delingen, hoe ook genaamd, waa.rmede kenlijk 
hetzelfde wordt beoogd. '' 

2. Het eerste lid van a.rtikel 416 van het 
Wetboek van Stra.frecht wordt gelezen a.ls 
volgt: 

Hij, die opzettelijk eenig door misdrijf ver
kregen voorwerp koopt, huurt, inruilt , in pa.nd 
neemt, a.ls geschenk a.anneemt of uit winst
bejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in pand 
geeft, vervoert, bewaa.rt of verbergt, wordt 
a.ls schuldig a.an heling gestraft met geva.nge
nisstraf van ten hoogste drie ja.ren of geld
boete van ten hoogste zes duizend gulden. 

3. Artikel 417, t weede lid, van bet Wetboek 
van Strafrecht vervalt. 

4. Na. a.rtikel 417 van het Wetboek van 
Stra.frecbt worden twee nieuwe artikelen in
gelascht, luidende : 

,,Artikel 417bis. Hij, die eenig voorwerp 
koopt, huurt, inruilt, in pand n eemt, a.ls ge
schenk a.anneemt of uit winstbejag verkoopt, 
verhuurt, verruilt, in pand geeft, vervoert, 
bewaart of verbergt, wordt, indien a.an zijne 
schuld te wijten is dat zijne handeling een door 
misdrijf verkregen voorwerp betreft, gestraft 
met gevangenisstraf of hechtenis van ten 
hoogste een jaa.r of geldboete van ten hoogste 
zes duizend gulden. 

Dezelfde stra.f wordt opgelegd a.an hem die 
uit de opbrengst van eenig voorwerp voor
deel trekt, indien a.an zijne schuld te wijten is, 
dat zijne handeling een door misdrijf verkregen 

I 
voorwerp betreft. 

Artikel 417ter. Bij veroordeeling wegens 
een der in de artikelen 416-417bi.~ omschre-
ven misdrijven, kan ontzetting van de in 

1 Juni 1919. Wi,:T, houdende nadere voorzie- artikel 28 n°. 1--4 vermelde rechten worden 
ningen t er bestrijding van heling. S. 311. uitgesproken en kan de schuldige worden 

Bijt. riand. 2• Kamer 1:H8/19, no. 305, 1-14. ontzet van de uitoefening van het beroep 
Hand. idem. 1918/ 19, bladz. 2179-2198, waarin hij het misdrijf begaan heeft." 

2200-2207. 5. Artikel 437 van het Wetboek van 
Hand. 1 • Kame~ 1918/19, bladz. 472,473,546, I Stra.frecht wordt gelezen als volgt: 

532, 533. r ,,Met hechtenis van ten hoogste veertien 
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da.gen of geldboete van ten hoogste driehonderd I da.t een voor hem ha.ndelende persoon een feit 
gulden wordt gestraft de goud- of zilversmid, bega.a.t a.ls onder n°. 1-3 omschreven; 
ka.shouder, horlogema.ker, rijwielhandelaar; uit- 5°. voor of door wien eenig voorwerp dat 
drager, opkooper of tagrijn : bij hem door of vanwege justitie of politie 

1 °. die geen doorloopend register houdt met duidelijke omschrijving schriftelijk als 
• of in het door hem gehouden register niet door misdrijf a.an den reohthebbende onttrok
onverwijld aanteekening houdt van a.lie doo! ken of verloren is aangegeven, wordt gekocht, 
hem gekoohte, ingeruilde, a.ls geschenk a.an- ingeruild, a.ls geschenk aangenomen of in 
genomen of in pand, gebruik of bewaring ge- pand, gebruik of bewaring genomen ; 
nomen goederen, of daarin niet onverwijld 6°. die aa.n een hem schriftelijk uitgereik
vermeldt den koopprijs of andere voorwaarden I ten last van of vanwege het hoofd der plaatse
van verkrijging, de namen en woonplaatsen lijke politie tot het gedurende een daarbij 

'dergenen van en dergenen uit wior handen de aangogeven tijd, veertien dagen niet te boven 
goederen zijn verkregen, of die nala.at dat ga.ande, bewaren of in bewaring geven van 
register op eerste aanvrage ter inzage te ver- I eenig voorwerp dat hij onder zich heeft, of a.an 
toonen aan het hoofd der plaatselijke politie I eene hem bij d!en last gegeven aanwijzing 
of a.an een door dat hoofd aangewezen amb- geen gevolg geeft; 
tenaar ; 7°. die nalaat de van hem bij schriftelijke 

2°. die eenig voorschrift overtreedt, door vordering van of vanwege het hoofd der plaat
den raad eener gemeente onder goedkeuring I selijke politie gevraagde opgaven betreffende 
van gedeputeerde staten met betrekking tot I dooI' hem gekochte, ingeruilde, als geschenk 
het register uitgevaardigd en afgekondigd op aangenomen of in pand, gebruik of bewaring 
de wijze door de plaatselijke verordening, genomen goederen binnen den termijn, bij 
bedoeld in artikel 172 der Gemeentewet, voor-

1 
de vordering gesteld, naar waarheid te ver-

geschreven." sohaffen. 
6. Na artikel 437 van het Wetboek van Dezelfde stra.f wordt opgelegd aan den voor 

Strafrecht worden twee nieuwe artikelen m- een goud- of zilversmid, kashouder, horloge-
elascht, luidende: maker, rijwielhandelaar, uitdrager, opkooper 

,,Artikel 437bis. Met hechtenis van ten I of tagrijn handelenden persoon, die een feit 
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoog- I begaat, als in het voorgaande lid onder n°. 1-3 
ste drie duizend gulden wordt gestraft de omsohreven. 
goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, 1 De schuldige kan worden ontzet van de uit
rijwielhandelaar, uitdrager, opkooper of tagrijn: oefening van het beroep waarin hij de over-

1 °. die eenig voorwerp koopt, inruilt, a.ls treding begaan heeft. 
geschenk aanneemt of in pand, gebruik of Voor de toepassing van n°. 3 van het eerste 
bewaring neemt van of uit handen van een lid wordt een persoon als onbekend aangemerkt, 
kind dat den leeftijd van achttien jaren nog indien degene die het voorwerp heeft gekocht, 
niet heeft bereikt; ingeruild, als geschenk aangenomen of in pand, 

2°. die eenig voorwerp koopt, inruilt, als gebruik of bewaring genomen, dien persoon 
geschenk aanneemt of in ·pand, gebruik of I aan het hoofd der plaatselijke politie of aan 
bewaring neemt van of uit handen van iemand een door dezen aangewezen ambtenaa11 op 
van wien hij weet of redelijkerwijs moet ver- eerste aanvrage niet voldoende aanduidt. 
moeden dat hij is opgenomen in een straf- A,·tikel 437ter. De goud- of zilversmid, 
inrichting, opvoedingsgestioht, weeshuis, krank- kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uit
zinnigengestioht of installing van weldadigheid; drager, opkooper of tagrijn, die eenige ver- 1 

3°. die eenig voorwerp koopt, inruilt, als ordening door den raad eener gemeente onder 
geschenk aanneemt of in pand, gebruik of be- goedkeuring van gedeputeerde staten ter voor
waring neemt van of uit handen van een hem koming van gevaar voor de begunstiging van 
onbekend persoon, tenzij blijkt dat diens misdrijven uitgevaardigd en afgekondigd, over
naam en woonplaats juist zijn opgegeven of treedt, wordt gestraft met heohtenis van ten 
dat de opgaven betreffende diens naam en hoogste drie maanden of geldboete van ten 
woonplaats redelijkerwijs als juist moohten hoogste twee duizend gulden. 
worden aanvaard ; I Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die 

4°. die nalaat behoorlijke voorzorgsmaat- van opkoopen een beroep of eene gewoonte 
regelen te nemen of behoorlijk toezioht te 

I 
maakt, zonder daarvan te voren het hoofd der 

oefenen of te doen oefenen, om te voorkomen plaatselijke politie of een door dat hoofd aan-

1919. 17 
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gewezen ambtenaar schriftelijk in kennis te 
hebben gesteld." 

§ 2. 7. In artikel 637 van het Burgerlijk 
Wetboek worden de woorden ,,op eene jaar
of eene andere markt, op eene openbare veiling, 
of van eenen koopman gekocht heeft, die be
kend staat in dergelijke voorwerpen gewoonlijk 
handel te drijven" vervangen door : ,,op eene 
ja.ar- of eene andere markt, of op eene openba.re 
veiling gekocht heeft" . 

§ 3. 8. In artikel 219 van het Wetboek 
van Strafvordering wordt, in plaats van de 
woorden ,,tenzij de regtbank beslis e, dat deze 
de voorwerpen door misdrijf heeft verkregen, 
in welk geval zij de teruggave kan gelasten aan 
den met name in het vonnis te vermelden 
persoon aan wien de voorwerpen wederregtelijk 
zijn onttrokken", gelezen : ,,tenzjj de rcgtbank 
beslisse, dat de voorwerpen door misdrijf aan 
den eigenaar of regthebbende zijn onttrokken, 
in welk geval zij, al of niet voorwaardelijk en 
onverminderd overigens ieders regten, de 
teruggave kan gelasten aan den met name in 
het vonnis te vermelden persoon aan wien de 
voorwerpen wederregtelijk zijn onttrokken". 

In a.rtikel 198 va.n de Regtsp~eging bij de 
• La.ndmagt en in artikel 190 van de Regts

pleging bij de Zeemagt wordt, in plaats van 
de woorden ,,tenzij de Krijgsraad beslisse, dat 
deze de voorwerpen door misdrijf heeft ver• 
kregen, in welk geval hij de teruggave kan 
gelasten aan den met name in het vonnis te 
vermelden persoon, aan wien de voorwerpen · 
wederregtelijk zijn onttrokken" , gelezen : ,,tenzij 
de Krijgsraad beslisse, dat de voorwerpen door 
misdrijf aan den eigenaar of regthebbende zijn 
onttrokken, in welk geval hij, al of niet voor
waardelijk en onverminderd overigens ieders 
regten, de teruggave kan gelasten aan den met 
·name in het vonnis te vermelden persoon, aan 
wie\l de voorwerpen wederregtelijk zijn ont
trokken". 

§ 4. 9. De ambtenaren, aangewezen bij 
artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering, 
alsmede alle ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie en de marechaussee hebben te alien 
tijde vrijen toegang tot alle localiteiten en alle 
plaatsen, waarvan redelijkerwijs kan worden 
vermoed, dat zij door een goud- of zilversmid, 
kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uit
drager, opkooper of tagrijn worden gebruikt. 
Artikel 90bis van het Wetboek van Strafrecht 
is van toepassing. 

Indien de voormelde ambtenaren bij de toe
passing van het voorgaande lid eene woning 
moeten binnentreden, doen zij dat tegen den 

wil van den bewoner niet dan op schriftelijken 
last van den burgemeester. Van dit binnen
treden wordt door hen proces-verbaal opge
maakt, dat binnen tweemaal vier en twintig 
uren aan hem, wiens woning is binnengetreden, 
in a.fschrift wordt medegedeeld. 

La.sten en bevelen, enz. 
' Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Juni 
1919. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 17 J uni 1919.) 

7 Juni 1919. WET, houdende wijziging van 
artikel 3 van de wet van 1 Juni 1865 
(Staatsblad n°. 61), regelende de uitoefe
ning der artsenijbereidkunst, zooals die 
wet is gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 21 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 157), 5 Juni 1905 (Staats· 
blad n°. 157), en 19 Maart 1913 (Staats
blad n°. 107). S. 312. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1918/19, n°. 388, 1-7. 
Hand. idem 1918/19, bladz. 2345-2350. 
Hand. l • Kamer 1918/19, bladz. 5:14, 548. 

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

dat het wenschelijk is, de gelegenheid tot 
tijdelijke sluiting van apotheken te verruimen ; 

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

Artikel 3 van de wet van 1 Juni 1865 (Staats
blad no. 61), regelende de uitoefening der art
senijbereidkunst, zooals die wet is gewijzigd 
bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad 
no. 64), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 157) en 19 Maart 
1913 (Staatsblad n°. 107), wordt, te beginnen 
met het tweede lid, gelezen als volgt : 

,,Hij oefent zijn beroep niet anders uit dan 
in een uitsluitend daartoe bestemd. gedeelte 
van een huis. Dat gedeelte moet bij dag steeds 
toegankelijk zijn; ook des nachts moet daarin 
gelegenheid zijn tot het verkrijgen van genees
middelen. 

De apotheek mag echter gesloten zijn ge· 
durende een of ·meer etmalen of gedeelten van 
etinalen, mits de inspecteur luachtens de 
Gezondheidswet belast met het toezicht op de 
handhaving der wettelijke bepalingen op de 
uitoefening der artsenijbereidkunst, daartoe 
schriftelijk verlof heeft verleend . 

De inspecteur verleent dat verlof alleen, 
indien er naar zijn oordeel voldoende gelegen
heid tot het verkrijgen van geneesmiddelen 
zal bestaan en is bevoegd ter waarborging van 
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die gele!!'.enheid aan het verlof voorwaarden 
te verbinden. Hij is bevoegd een verlof in te 
trekken op grond, dat niet meer voldoende 
gelegenheid tot het verkrijgen van genees
middelen bestaat. 

B~j algemeenen maatreuel van bestuur kun
nen voor de toepassing van de beice vorige 
leden nadere voorschriften worden gegeven." 

Lasten en bevelen, eiiz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den J~i 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitge,g. 19 Juni 1919.) 

7 Juni 1919. BESLUIT, waa.rbij met intrekking 
van het Koninklijk besluit van den 2lsten 
Juni 1887 (Staatsblad n 9 • 105) wordt vast
gesteld een leerplan voor de gymnasia. 
s. 313. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha.ppen van 
10 April 1919, n°. 1251/3, a.fdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het Ons wenschelijk is 
voorgekomen met intrekking van het Konink
lijk besluit, van 21 Juni 1887 (Staatsblad n°. 
105), een nieuw leerpla.n voor de gymnasia 
vast te stellen ; 

Gezien a.rtikel 7 der Hooger-onderwijswet ; • 
Den Ra.ad van State gehoord (a.dvies van 

27 Mei 1919, n°. 29) ; 
Gelet op het na.der rapport van Onzen voor

noemden Minister van 6 Juni 1919, n°. 1944, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het onderwijs aa.il de openba.re gym

nasia. wordt gegeven in een zesja.rigen cursus, 
ingericht volgens de voorschriften van dit be
sluit. 

Het schooljaa.r vangt a.an met den eersten 
Dinsdag der ma.and September. 

Beha.lve op de Zon- en feestdagen en in de 
vaca.ntien, bedoeld in artikel 10 der Hooger
onderwijswet, worden de lessen gedurende het 
gansche schooljaar gehouden op de uren van 
iederen schooldag, door den gemeenteraad 
daa.rvoor aangewezen. 

2. Sa.menvoeging van klassen bij de lessen 
is verboden. Uitzondering op dezen regel is 
a.lleen dan geoorloofd, wanneer ontstentenis 
van leeraren en soortgelijke buitengewone om-
11tandigheden tijdelijk het bijeenzijn van ver
schillende klassen noodzakelijk ma.ken. 

Bedraagt het getal leerlingen derzelfde kla.sse 
meer dan vier en twintig, zoo moet zij in twee, 
bedraagt het meer da.n acht en veertig, zoo moet 
zij in drie, bedraagt het meer dan twee en ze
ven tig, zoo moet zij in vier, bedraagt het meer 
da.n zes en negentig, zoo moet zij in vijf pa.rallel
klassen gesplitst worden. 

3. De ta.bel, bij dit besluit gevoegd, wijsi; 
aan, hoevele lesuren aan het onderwijs in elk 
der vakken, vermeld onder a tot en met m in 
a.rtikel 5 der Hooger-onderwijswet, wekelijks 
in elke klasse besteed moeten worden. 

Met ma.chtiging van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, kan 
a.an een openbaar gymnasium telkens voor een 
tijdperk van zes ja.ren worden toegestaan het 
onderwijs te regelen naar een leerplan, da.t a.f
wijkt van het a.lgemeen leerplan bij dit besluit 
vastgesteld, onder voorwa.a.rde, da.t : 

l 0 • in den loop van den zesja.rigen cursus 
ten minste evenveel uren onderwijs wordt ge
geven a.ls volgens het algemeen leerplan moet 
gegeven worden ; 

2°. in a.lie va.kken, vermeld in artikel 5, 
onder a--m, doch niet opgenomen in het pro
gramma, bedoeld in het derde lid van artikel 11, 
in den loop van den zesjarigen cursus onderwijs 
wordt gegeven, en wel in die geza.menlijke 
vakken ten minste evenveel uren als volgens 
het algemeen leerplan voor die gezamenlijke 
vakken b'esteed moeten worden ; 

3°. in elk vak, vermeld in artikel 5, onder 
a--m en opgenomen in het programma, be
doeld in het derde lid van artikel 11, in den 
loop van den zesja.rigen cursus evenveel uren 
onderwijs wordt gegeven, als, volgens het al
gemeen leerplan, voor dat vak te besteden zal 
zijn, behoudens de vermindering daarvan, die 
ingevolge het bepaalde onder 4°. zal zijn toe
gelaten; 

4°. dat van het aantal uren, dat aan het 
gymnasium, ingevolge het onder 1 °. van dit 
artikel bepaalde, onderwijs moet worden ge
geven, niet meer dan vier per week en per 
klasse besteed worden a.an vakken, niet ver
meld in artikel 5, onder a--m. 

Alleen in bijzondere gevallen is met goed
keuring van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, vermeerdering 
der in het eerste lid genoemde lesuren geoor
loofd, mits het getal, tot bijwoning waarvan 
de leerlingen van elke klasse verplicht zijn, 
dat van dertig niet te boven ga. 

Worcit daarenboven onderwijs gegeven in 
een der vakken vermeld in genoemd artikel 5, 
onder n of o, of in beide, dan rekenen de daaraan 

17* 
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te besteden lesuren bij de toepassing der twee I lezing en verklaring van meesterwerken, oefe-
vorige zinsneden niet mede. ningen in het mondeling en schriftelijk gebruik 

4. Het onderwijs omvat : van bet Fransch, vertalingen in het Neder-
a. voor de Grieksche taal- en letterkunde : Iandsch van moderne prozaschrijvers. 
in de tweede tot en met de vierde k.lasse, e. voor de Hoogduitsche taal: 

de gronden der spraakleer, de lazing en ver- in de tweede tot en met de vierde klasse, de 
klaring van eenvoudig Attisch proza en in de uitspraak, de gronden der spra.akleer, oefe
vierde klasse na de Kerstvacantie ook van ningen in het mondeling en in het scbriftelijk 
epische poezie. In de tweede en derde klasse gebruik van het Hoogduitscb, vertalingen van 
vertalingen in het Grieksch; in de vijfde en bet Hoogduitsch in bet Nederlandsch; 
zesde klasse, de lezing en verklaring van proza in de vijfde en zesde klasse, behandeling van 
en van epische poezie ; in de vijfde en zesde eenige tijdperken van de letterkunde door 
klasse worden bovendien onderscheidenlijk lazing en verklaring van meesterwerken, oefe 
twee en vijf lesuren besteed a.an de lazing en I ningen in het mondeling en in het schriftelijk 
verklaring van moeielijker proza en van Iy- gebruik van het Hoogduitscb, vertalingen in 
rische en dramatische poezie. het Nederlandsch van moderne prozaschrijvers ; 

, Deze lessen zijn meer bijzonder bestemd voor /. voor de Engelsche taal : 
de A-leerlingen. in de derde en vierde klasse, de uitspraak, 

b. voor de Latijnsche taal- en letterkunde: de gronden der spraakleer, oefeningen in bet 
in de eerste tot en met de vierde klasse, de mondeling en in het schriftelijk ge bruik van 

gronden der spraakleer, vertalingen in bet bet Engelsch, vertalingen van het Engelscb in 
Latijn, 'de lazing en verklaring van proza en het Nederlandsch; 
van epische en lyrische poezie. Bovendien in in de vijfde en zesde klasse, behandeling van 
de eerste klasse een overzicbt van de Grieksche eenige tijdperken van de letterkunde door 
en . Romeinscbe mythologie; lazing en verklaring van meesterwerken, oefe-

in de vijfde en zesde klasse de lezing en ver- 1 ningen in het mondeling en in het schriftelijk 
klaring van proza en van epische en van lyri- ' gebruik van bet Engelsch, vertalingen in bet 
sche of dramatische poezie ; Nederlandscb van moderne prozaschrijvers ; 

in de vij fde en zesde klasse worden boven- g. voor de geschiedenis : 
dien respectievelijk vier en zes uur besteed aan in de eerste tot en met de derde klasse een 
de lezing en verklaring van moeielijker proza overzicbt der vaderlandscbe en der algemeene 
en poez1e. geschiedenis tot onderscheidenlijk 1795 en 

Deze lesuren zijn meer bijzonder bestemd 1798 voortgezet ; 
voor de A-leerlingen. [ in de vierde klasse, de gesch.iedenis der Oud-

c. voor de Nederlandsche taal- en letterkunde: beid (Griekenland en Rome); 
in de eerste tot en met de derde klasse, de in de vijfde en zesde klasse, na eene inleiding 

spraakleer, taal- en stij loefeningen, lezen; I over de denkbeelden en de toestanden der 
in de vierde klasse, de woordbeteekenis, in 18de eeu w, bebandeling van de vaderlandscbe 

verband met stijlleer en synonymiek, opstellen, en de algemeene gesch.iedenis, te begip.nen bij 
lezing en verklaring van schrijvers van de acbt- de Fransche revolutie en voortgezet tot op 
tiende, de negentiende en de twintigste eeuw ; onzen tijd ; bij de vaderlandscbe gesch.iedenis 
beknopt overzicht der vaderlandscbe letter- I zal eene uiteenzetting moeten gegeven worden 
kuhde door lezing van schrijvers uit bet be- van de wording, de taak en de beteekenis der 
handelde tijdperk ; versch.illende staatsorganen. 

in de vijfde en ze de klasse, opstellen, de In de vijfde klasse wordt bovendien een uur 
voortzetting van bet beknopt overzicht der besteed aan de bespreking van capita selecta 
vaderlandscbe letterkunde door lezing van uit de cultuurgeschiedenis der Ouden en in 
stukkep. uit bet behandelde tijdperk. de zesde klasse een uur aan algemeene repetitie 

d. voor de Fransche taal : en uitbreiding van bet behandelde in de overige 
in de eerste tot en met de vierde klasse, essen dezer klasse. 

de uitspraak, de gronden der spraakleer, oefe- 1 Deze lesuren zijn meer bijzonder bestemd 
ningen in het mondeling en in bet schriftelijk voor de A-leerlingen ; · 
gebruik van bet Fransch, vertalingen van het h. voor de aardrijkskunde: 
Fransch in bet Nederlandsch; in de eerste tot en met de derde k.lasse, een 

in de vijfde en zesde klasse, behandeling van beknopt overzicht van de landen en volken der 
eenige tijdperken van de lett erkunde door geheele aarde ; 
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in de vierde klasse een meer uitvoerig over- l. voor de scheikunde : 
zicht van het gebied rondom de Middellandsche in de vierde klasse, Anorganische scheikunde; 
Zee, mede in verband met ue geschiedenis der inleiding, behandeling van eenige belangrijke 
Oudheid; behandeling van capita selecta der elementen in hunne verbindingen; 
algemeene land- en volkenkunde vooral van ll} de vijfde klasse, 
onze overzeesche bezittingen ; in de vijfde voor de A-leerlingen : Anorganische schei-
klasse, behandeling van hoofdpunten uitde wis- kunde, voortzetting van het in de vorige klasse 
kundige en de natuurkundige aardrijkskunde ; behandelde ; Organische scheikunde, beknopte 

i . voor de wiskunde : beha.ndeling van de voornaamste groepen der 

a. voor de reken- en stelkunde in de eerste organische verbindingen ; 
, tot en met de vierde klasse, de hoofdbewer- vDor de B-leerlingen : uitbreiding en voort-

kingen met geheele en gebroken getallen en zetting van het in de vorige klasse behandelde ; 
stelkundige vormen, de deelbaarheid der ge- eenige belangrijke onderwerpen uit de Alge
tallen, de evenredigheden, de vergelijkingen meene Scheikunde. 
van den eersten graad met een of meer onbe- Bovendien worden in de zesde klasse vier 
kenden, de wortelgrootheden, de gebroken en uur, meer bijzonderlijk bestemd voor de B
negatieve exponenten, het oplossen van een- leerlingen, besteed aan de beha:ri'deling van de 
voudige vierkantsvergelijkingen, het rekenen organische scheikunde en aan practische 
met logarithmen, graphische voorstellingen: oefeningen op het gebied van de analytische 
in de vijfde en zesde klasse, meer uitgebreide en praeparatieve scheikunde. 
behandeling van de vierkantsvergelijkingen, m. voor de natuurlijke historie : 
herhaling der stelkunde ; in de eerste en tweede klasse, het menschelijk 

b. voor de meetkunde : in de eerste tot en lichaam, grondbegrippen van bouw, levens
met de vierde klasse, de planimetrie, de een- verrichtingen, levenswijze en rangschikken 
voudigste beginselen der goniometrie met toe- van planten en dieren, inzonderheid inlandsche ; 
passing op den rechthoekigen driehoek ; in de in de vijfde en zesde klasse, inleiding in de 
vijfde en zesde klasse, de stereometrie en her- algemeene vraagstukken van plant- en dier· 
haling van de planimetrie. kunde, gebaseerd op de behandeling van onder-

Bovendien worden in de vijfde klasse twee werpen uit de in- en uitwendige morphologie, 
lesuren en in de zesde klasse vijf lesuren meer de vergelijkende anatomie, de ontogenie, · de 
bijzonderlijk bestemd ·voor de B-leerlingen. systematiek en de physiologie. 
Zij worden besteed in de zesde klasse aan de Een gedeelte van den beschikbaren tijd kan 
hierboven voor de vijfde en zesde klasse ge- bestemd worden voor practische oefeningen. 
noemde onderwerpen en in de , ,;,.ijfde en de Deze lessen zijn meer bijzonderlijk bestemd 
zesde klasse a.an de reken- en meetkundige voor de B-leerlingen. 
reeksen, de logarithmen, de vlakke trigono- · 5. De leerlingen der vijfde en zesde klassen 
meti:ie, de analytische meetkunde in het worden gesplitst in : 
platte vlak tot en met de kegelsneden, de 1 °. A-leerlingen, die zich willen onderwerpen 
beginselen der infinitesimaalrekening en' her- aan het eind-examen ter verkrijging van het 
haling en toepassing op vraagstukken ; getuigschrift voor de faculteit der godgeleerd-

k. voor de natuurkunde: heid, der letteren en wijsbegeerte of der rechts-
in de derde tot en met de vijfde klasse, proef- geleerdheid; 

ondervindelijke behandeling ~an de voor- 2°. B-leerlingen, die zich willen onderwerpen 
naamste verschijnselen op het gebied der na- a.an het eind-examen ter verkrijging van het 
tuurkunde. getuigschrift voor de faculteit der geneeskunde, 

Bovendien worden in de zesde klasse drie der wis- en natuurkunde of der rechtsge
uur, meer bijzonderlijk bestemd voor de B- leerdheid. 
leerlingen, besteed aan eene meer uitvoerige Aan de leerlingen der vijfde klasse, die zoo
behandeling van de beginselen der mechanica we! het onderwijs, bestemd voor de A-leerlingen 
en aan eene herhaling en uitbreiding van de in als dat, hetwelk voor de B-leerlingen is vastge
de vorige klassen behandelde onderwerpen, steld, wenschen te volgen, moet daartoe de 
welke het meest geschikt zijn tot vorming van gelegenheid gegeven worden. 
het natuurk:undig begrip. Interferentie- en 6. Met het in werking treden van dit be
polarisatieverschijnselen van het licht. I sluit vervalt Ons besluit van 21 Juni 1887 

Een gedeelte van den beschikbaren tijd kan (Staatsblad n°. 105), houdende vaststelling 
bestemd worden voor practische oefeningen; ' van het"in artikel 7 der wet van 28 April 1876 
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· (Staatsblad n°. 102) tot regaling van het hooger dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
onderwijs bedoelde leerplan der gymnasia. geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-

7. Dit besluit treedt in werking: I zonden aan den Raad van State. 
voor klasse I-III op 1 September 1919, 's Gravenhage, den 7den Juni 1919 

,, ,, IV op 1 September 1920, 
1 

WILHELMINA. 
,, ,, V op 1 September 1921 en De Minister van Onderwijs, 
,, ,, VI op 1 September 1922. Kunsten en Wetenschappen , 

• Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en J. TH. DE VISSER. 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering van ( Uitgeg. 19 Juni 1919.) 

TABEL, bedoeld in artikel 3 van hef Koninklijk besluit van 7 J uni 1919 n°. 88. 
=== 

V. I VI. 

KLASSEN. I. II. III. IV. 
A. 1A)le leer- B I A IA)le leer-I B 

To TAAL. 

hngen. · · hngen. · 
I 

Vakkcn. I I I I I I A. B. 
Grieksch I - 6 5 5 2 3 5 2 28 I 28 1 21 

I 
- -

Latijn . I 8 I 5 5 4 4 2 I - 6 2 36 36 26 -
Nederlandsch 4 2 2 2 - 2 - - 2 - 14 1 4 I 14 
Fransch 4 2 ( 2 2 - 2 - - 2 - 14 1 4 14 
Hoogduitsch - 2 2 2 - 2 - - 2 - 10 1 0 10 
Engelscb .. - 2 / 2 3 /1 2 I- - 2 - 9 , 9 9 
Geschiedenis - ~ 3 3 3 2 - 1 2 - 17 1 7 15 
Aardrijkskunde . 2 2 2 1 - 1 - - - - 8 8 8 
Wiskunde .. . 4 4 I 2 2 - 2 2 2 5 23 1 6 21 -
Natuurkunde . ·1- - 2 2 - 2 - - - 3 ii 6 9 
Scheikunde . ·. - - I -1 1 1 - 3 - - I 4 2 8 
Natuurl. Histori e . . 2 

2~ 21 21 I 28 / 

- 3 - - 2 4 9 
I 

Getal uren . 27 28 28 28 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J . T:a: DE VISSER. 

7 Juni 1919. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
van schatkistpromessen, volgens de 
wet van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 
62), laatstelijk gewijzigd bij die van 
15 Ju.Ii 1912 (Staatsblad n°. 240) en de 
wet van 5 December 1881 (Staatsblad n°. 
185). S. 314. 

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 1919 vastgesteld a l~ volgt: 

Art. 1. Renten van de krachtens 
de eerste Leeningwet 1916 uitge
geven schu.ldbekentenissen, tegen 
vier en een half ten honderd in het 
jaar, over een gezamenlijk kapitaal 
van f 124,350,000 verschijnende 1 7 Juni 1919. WET, houdende goedkeuring 

van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente .Amsterdam van eene opJ?er
vla.kte Rijkswater in die gemeente. ·S. 315. 

Mei 1919 en 1 November 1919 . f 5,595,750 
Art. 2. Aflossing van schuldbe

kentenissen als in het vorig artikel 
bedoeld . 

7 J11,ni 1919. WET, tot vaststelling van de Art. 3. Periodieke kosten van 
begrooting van inkomsten en uitgaven van het beheer der eerste leening 1916, 
het Leeningfonds 1914 voor het dienst- daaronder begrepen provisie van 
jaar 1919. S. 316. een achtste ten honderd van het 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: nominaal bedrag van de in het 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, buitenland betaalde coupons van 

. dat, ingevolge artikel 31 der Leeningwet 1914, de schuldbekentenissen dier leening · 
eene afzonderlijke begrooting van inkomsten Art. 4. Renten van de krachtens 
en uitgaven van het Leeningfonds 1914 voor de Tweede Leeningwet 1916 uit: 
het jaar 1919 bij de wet behoort te worden gegeven schuldbekentenissen, te-
vastgesteld ; 

1 
gen vier ten honderd in het jaar, 

350,000 

1,000 
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over een gezamenlijk kapitaal van 
f 124,680,000 verschijnende 1 April 
1919 en 1 October 1919 . '. .. f 4,987,200 

Art. 5. Aflossing van schuld be-
kentenissen als in het vorig artikel 
bedoeld . . .... . ... . . 

A rt. 6. Periodieke kosten van het 
beheer der tweede leening 1916, 
daaronder begrepen provisie van 
een achtste ten honderd van het 
nominaal bedrag van de in het 
buitenland betaalde coupons van 
de schuldbekentenissen dier lee-

330,000 

ning . . . . . . . . . . . . . 1,000 
Art. 7. Renten van de krachtens 

de Leeningwet 1917 uitgegeven 
schuldbekentenissen of recepissen 
tegen vier en een half ten honderd 
in het jaar, over een gezamenlijk 
kapitaal venf 500,000,000, v;erschij 
nende 1 Februari 1919 en 1 Au-
gustus 1919 . . . . . . . . . . 22,500,000 

Art. 8. Aflossingen van schuld
bekentenissen als in het vorig ar-
tikel bedoeld. . . . . . . . . . 4,700,000 

Art. 9. Periodieke kosten van 
het beheer der leening 1917, daar
onder begrepen provisie van een 
achtste ten honclerd van het nomi
naal bedrag van de in het buiten
lancl betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening . 2,000 

Art. 10. Renten van de kracht
tens · de Leeningwet 1918 uitge
geven schuldbekentenissen tegen 
vijf ten honderd in het jaar, over 
een gezamenlijk kapitaal van 
f 350,000,000 verschijnende 1 Juni 
1919 en 1 December 1919 . . . 14,585,000 

Art. 11. Uitgaven in 1918, 1919 
en 1920 gedaan ten behoeve van 
de uitgifte der krachtens de Lee
ningwet 1918 aangegane leening 
met inbegrip van de provisie . . 1,150,000 

Art. 12. Periodieke kosten van 
het beheer der leening 1918. daar
onder begrepen provisie van een 
achtste ten honderd van het noc 
minaal bedrag van de in het bui
tenland betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening 3,000 

Art. 13. Gratificatien wegens 
kleine uitgaven gedaan ten behoe
ve -ian de uitgifte der in artikel 10 
bedoelde leening . . . . . . . . 1,500 

Art. 14. Voor teruggave wegens 

het aandeel der, ten behoeve van 
het Leeningfonds 1914, geheven 
opcenten in de kwade posten op 
de grondbelasting en op de perso
neele belasting over de dienstjaren 
1915 en 1916, en op de inkomsten
en vermogenbelastingen over de 
belastingjaren 1915/1916 en 1916/ 
1917 . . . . . . . . . . . . . f 1,500,000 

Art. 15. Nadeelig slot van de re-
kening van het Fonds over het 
dienstjaar 1918 . · . . . . . . . Memorie. 

Art. II. Tot dekking van de uitgaven, be
grepen in de bij artikel I dezer wet vastgestelde 
begrooting, worden aangewezen de volgende 
middelen: 

A. Het voordeelig slot van de rekening 
van het Fonds over het dienstjaar 1918; 

B . Opcenten op directe . belastingen: 
1. de twintig opcenten, welke krachtens 

artikel 34bis der Leeningwet 1914, zooals dat 
artikel is vastgesteld bij de wet van 20 Januari 
1917 (Staatsblad n°. 192), worden geheven op 
de aanslagen in de grondbelasting over het 
belastingjaar 1919 ; 

2. de tien opcenten, welke krachtens artikel 
34ter, II, onder letter a, der Leeningwet 1914, 
zooals dat artikel is vastgesteld bij de wet van 
20 J anuari 1917 (Staatsblad n°. 192), worden 
geheven op de daarbedoelde aanslagen in de 
personeele belasting over het belastingjaar 1919; 

3. de twintig opcenten, welke krachtens 
artikel 34ter, II, onder letter b, der Leening
wet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld bij 
de wet van · 20· J anuari 1917 (Staatsblad n°. 
192), worden geheven op de daarbedoelde aan
slagen in de personeele belasting over het be
lastingjaar 1919 ; 

4. de tachtig opcenten, welke krachtens 
· artikel 34ter, II, onder letter c, der Leening. 
wet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld bij 
de wet van 20 Januari 1917 (Staatsblad n°. 192), 
worden geheven op de aanslagen naar den 
vijfden en den zevenden grondslag der perso
neele belasting over het belastingj aar 1919 ; 

5. 1/ 3 gedeelte van de veertig opcenten, 
welke krachtens artikel 35bis, I , onder letter a, 
der Leeningwet' 1914, zooals dat artikel laat
stelijk is gewijzigd bij "de wet van den llden 
April 1919 (Staatsblad n°. 172), houdende wij
ziging van de heffing ,van opcenten op de ver
mogensbelasting en op de inkomstenbelasting 
ten behoeve van het Leeningfonds 1914, wor
den geheven op de daarbedoelde aanslagen in 
de vermogensbelasting over het belastingjaar 
1918--1919; 
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6. 1 / 3 gedeelte van de veertig opcenten, 
welke krachtens artikel 35bis, I, onder letter 
b, der Leeningwet 1914, zooals dat artikel 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van den 
llden April 1919 (S taatsb/,ad n°. 172), houdende 
wijziging van de heffing van opcenten op de 
vermogensbelasting en op de inkomstenbelas
ting ten behoeve van het Leeningfonds 1914, 
worden geheven op de aanslagen in de inkom
sten belasting over het belastingjaar 1918-1919 

7. de drie en dertig opcenten, welke krach
tens artikel 35bis II, der Leeningwet 1914, 
zooals d ie bepaling is vastgesteld bij artikel 
48 der ,,Wet op de Dividend- en Tantieme
belasting 1917" , worjen geheven op aanslagen 
in de dividend- en t antieme-belasting, vast
gesteld in het jaar 1919 ; 

8. ¼ gedeelte van de vijf en t wintig op
centen , welke krachtens artikel 35ter, der 
Leeningwet 1914, zooals dat ar t ikel is vastge
steld bij de wet van den llden April 1919 
(Staatsb/,ad n°. 172), houdende wijziging van 
de heffing van opecnten op de vermogensbe
lasting en op de inkomstenbelasting ten be
hoeve van het Leeningfonds 1914, worden ge
heven op de aanslagen in de vermogensbela-sting 
over het belastingjaar 1919-1920; 

9. ¼ gedeelte van de vij f en t wint ig op
centen, welke krachtens artikel 35ter der L ee
ningwet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld 
bij de wet van den llden April 1919 (S taats
b/,ad n°. 172), houdende wij ziging van de hefting 
van opcenten op de vermogensbelasting en 
op de inkomstenbelasting ten behoeve van het 
Leeningfonds 1914, worden geheven op de 
aanslagen in de inkomstenbelasting over het 
belastingjaar 1919-1920 ; 

0. Opcenten op indirecte belastingen. 
de opcenten , welke krachtens artikel 36bis 

der Leeningwet 1914, zooals dat artikel is 
vastgesteld bij de wet van 20 Januari 1917 
(Staatsblad n°. 192), worden geheven op de 
zegelrechten van buitenlandsche effecten ge
heven of verschuldigd geworden in het t ijdperk 
van 1 J anuari 1919-31 December 1919. 

D. Opcenten op auijnzen. 
1. de krachtens ar t ikel 37 der Leeningwet 

1914, zooals dat artikel is gewijzigd bij de 
wet van 20 J anuari 1917 (S taatsblad n°. 192), 
geheven wordende tien opcen ten op den ge
distilleerdaccijns, die in het t ijdperk 1 J anuari 
1919-31 December 1919 vorderbaar wordt; 

2. de krachtens evengenoemd artikel 37 
geheven wordende t wint ig opcenten op den 
a.ccijns op suiker, welke geh1wen wordt in het 
jaar 1919; 

3. de krachtens evengenoemd artikel 37 
geheven wordende t wintig opcenten op den 
accijns geheven van wijn, die in het jaar 1919 
wordt ingevoerd, hier t e lande vervaardigd 
of uitgeslagen uit entrepot of uit een berg
plaat s, als bedoeld in artikel 14 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), alsmede op 
den wijnaccijns, die in het jaar 1919 ter zake 
van ondermaat in een particulier entrepot 
moet worden ingevorderd ; 

E. de in 1919 door het Rijk ontvangen 
sommen wegens ren te van voorschot ten aan 
gemeen ten en an dere lich a m en in v erband met 

de buitengewone omstandigheden in de jaren 
1914 en 1915 ten laste van het Rijk verstrekt ; 

F. de in 1919 door het Rijk ontvangen 
sommen wegens den verkoop van zaken, welke 
ten laste van het R ijk zijn gevorderd of aange
kocht ten behoeve van de mobilisatie en van 
het in staat van verdediging brengen van stel
lingen en forten, alsmede uit de restit utie van 
betalingen , welke ten last e van de hoofdstuk
ken VI en VIII der Staatsbegrooting zijn ge
daan uit de in verband met de buitengewone 
omstandigheden toegestane buitengewone cre
d ieten ; 

G. de rente, welke ,in het d ienstjaar 1919 
door de kolon ien, aan 's Rijks schatkist wegens 
kasvoorschotten wordt vergoed, voorzoover de 
verstrekking dezer voorschotten geacht moet 
worden slechts te kunnen zijn geschied l;,enge
volge van de aanwezigheid in 's Rijks kas van 
gelden , verkregen door de krachtens de Lt,ening
wet 1918 aangegane leening ; 

H . eene uitkeering uit 's Rijks mid ~len, 
a.ls bedoeld in artikel 33 der Leeningwet 1918 ; 

I . andere onvangsten en toevalligt> ha.ten . 
Lasten en bevelen . enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 7den Juni 

1919. 
WILHE LMI A. 

De Mini ter van Financii!n, DE VRIES. 

( Uitgeg. 23 J uni 1919.) 

7 Juni 1919. WET, tot ophefling van de ver
p lichting tot het stellen van zekerheid 
door r ijksambtenaren ten behoeve van den 
Staat en intrekking van dr Borgt ochten
wet. S. 317. 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot ophef
fing der verplichting tot het stellen van zeker
heid door rijksambtenaren ten behoeve van 
den Staat en de Borgtochtenwet in te trekken ; · 

Zoo is het, clat Wij, den R aad va n State, enz. 
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. Art. 1. De :verplichting tot het stellen van 
zekerheid door rijksambtenaren ten behoeve van 
den Staat, wordt, behoudens de bep1,ling•m 
van het tweede en derde lid van <lit artikel, 
opgeheven. 

Ten aanzien van die rijksambtenaren, welke, 
bij het in werking treden dezer wet, reeds aan 
voormelde verplichting hebben voldaan, ge
sohiedt de opheffing dier verplichting binnen 
een t ijdvak van twee jaren volgens door Ons 
te bepi.len regelen. 

Wij behouden ons voor, bovengenoemde ver
plichting in bijzondere gevallen aan bepaalde 
ambtenaren of aan bepaalde categorien van 
ambtenaren op te leggen; de wijze van zeker
heidstelling wordt in die gevallen door Ons 
bepaald. 

Binnen een tijdvak van twee jaren na de 
inwerkingtreding dezer wet vervalt de Borg· 
tochtenwet met ingang van een door Ons te 
bepalen dag. 

2. Dezil wet treeclt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 23 Juni 1919.) 

7 Juni 1919. WET, tot verruiming der wet
telijke bepalingen omtrent het entrepot· 
verkeer. S. 318. 

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

dat het wenschelijk is de wettelijke bepalingen 
omtrent het entrepotverkeer te verruimen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot de voorschriften der belasting

wetten, waarvan volgens artikel 1 der wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad no. 61), afwij· 
kingen kunnen worden toegelaten, behooren 
ook die omtrent het entrepotverkeer. 

2. Wij behouden Ons voor om krachtens 
artikel 1 van voormelde wet van 4 April 1870 
bij algemeene maatregel van bestuur bepa

. lingen vast t e stellen, waardoor de mogelijk
heid wordt geopend om in entrepot of in of 
op daarmede gelijk te stellen voor afsf uiting 
vatbare localiteiten en terreinen de aangebrach
te goederen tot andere goederen te verwerken. 

3. Inslag uit het buitenland in een aldus 
aangewezen entrepot is voor de afschrijving 
of terJ.ggaaf van belasting met uitvoer naar 
het buitenland gelijk te stellen. 

4. Uitslag uit zoodanig entrepot van al 

dan niet verwerkte goederen met bestemming 
tot verblijf hier te lande wordt voor de heffing 
der verschuldigde belasting met invoer recht
streeks van buitenlands gelijkgesteld . ' 

Wij behouden Ons echter voor als grond
slag der heffing voor naar het gewicht belaste 
goederen de bij den uitslag bevonden werke
lijke netto hoeveelheid te doen gelden en voor 
naar de ma9:t belaste accijnsvrije goederen op 
de injioudsruimte der fusten geene korting voor 
lekkage te doen toekennen. 

Bij verschil in belasting naar gelang van 
de herkomst der goederen, i" het hoogste recht 
verschuldigd, t enzij ten genoegen van Onzen 
Minister van Financien gedurende den opslag 
en de bewerking maatregelen zijn genomen, 
waardoor de herkomst ambtelijk kan worden 
vastgesteld. 

Voor goederen, waarvan de binnenlandsche 
herkomst afdoende blijkt, kan genoemde Mi
nister afwijking van het eerste lid toelaten , 

5. Voor het toezicht van de ambtenaren 
der invoerrechten en accijnzen op bedoelde 
entrepots worden kosten geheven naar door 
Onzen Minister voornoemden vast te stellen 
regelen. H et bedrag wordt zoodanig bepaald, 
dat het de werkelijke kosten van toezicht zoo
veel mogelijk nabij komt. 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. l Juli 1919.) 

7 Juni 1919. WET, tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienst · 
jaar 1918. S. 319. 

10 Juni 1919. WET, houdende vaststelling van 
de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1919. ·s. 320. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoude• 
lijke begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1919, voor zooveel de uitgaven betreft, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 
Afd. 

Iste Algemecn en gewestelijk 
bestuur . f 197.461 

llde Rechts- en politicwezen 445,349 
lIIde Schntterij te Paramaribo. 5.285 
IVde Geldelijk beheer. 1,217,366 
Vde lmmigratie en kolonisatie. 273 ,785 

VIde Eere·dienst, onderwijs en 
armenzorg 694,70 
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Vllde 
VIIIste 

IXde 
Xde 

Xlde 
XIIde 

XIIIde 

Landbouw ...... . 
Burgerlijke geneeskundige 

dienst . . .. 
Openbare werken 
Verkeer te water 
Brandweer . . . 
Pensioenen, wacbtgelden, 

onderstanden en duurte. 
bijslagen, zoomede uit
gaven voor de waarne. 
ming van tijdelijke open
gevall en betrekkingen . 

Onvoorziene uitgaven . . 

f 297,739 

632,570 
645,267 
364,077 
12,448 

435,760 
60,000 

Totaal ..... f 6,171,747 
Artt. 2 en 3 bandelen over af. en overscbrij

vingen van- en betaling uit de onvoorziene 
uttgaven. 

Bii art. 4 worden tot goedmaking van de 

Artt. 2 en 3 bandelen ov11r af- en oversch rij 
vingen van- en betaling uit de orivoorziene 
uitgaven . 

Hij art. 4 worden tot goedmaking van de 
uitgaven aangewezen : 

A. Belastingen. 
.B. Inkomsten van ondorscbeiden aard. 
C. Bijdrsge uit 's Kijks scbatkist. 

10 Juni 1919. WET, houdende vaststelling 
van het el,/de hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1919. S. 323. 

Bij deze wet wordt bet Xlde hoofdstuk der 
begrooting van Sta.atsuitgaven voor het dienst
jaar 1919, betreffende bet De'[/0,rtem,ent van 
Kolonien, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd. uitgaven aangewezen : 

A. Directe en indirecte belastingen. 1. Kosten van bet Departement. f 716,418.-
B. Inkomsten van onderscbeiden aa rd. '.i. Uitgaven ten beboeve van de 
C. Bijdrage uit 's Rijks scbatki8t tot aanvul- kolonie Suriname . . . . . . 2,074,144.-

ling vari de koloniale geldmiddelen. 3. Uitgaven ten beboeve van de _ I kolonie Curac;ao. . . . . . . 1,195,490.85 

10 Juni 1919. WET, houdende verhooging van 4. P~nsioene_n van geweze~ lands-
de koloniale huishoudelijke begrooting van dienaren m d"l vo~r~ahge Ne. 
Suriname voor het dienstjaar 1917. S. 321. derlandscbc bez1ttmgen ter 

· · kuste van Guinea. . . • . . 143.-

10 Juni 1919. WET, tot vaststelling van de 5. Pensioenen, wacbtgelden, on -
kolonia.le huishoudelijke begrooting van derstanden en gratificatien, als-
Gurayao voor het dienstja.a.r 1919. s. 322. mede daarmede in verband 

Bij <.leze wet wordt de koloniale huisboude- staande uitgaven . . . . . . 69,988.-

lijke begrooting van Oura~ao voor bet dienst- 6. Subsiclie aan en Regeerings-
jaar 1919, voor zoover de uitgaven betrefl, toezicht over de Duitscb-Ne-
vastgesteld zonals bierna verkort volgt : derlandscbe telegraafmaat• 
Afd. scbappij . . . . . . • 113,260.-

40,000.-I ste Algemeen en gewestelijk 7. Onvoorziene behoeften .. . . 

Ude 
Illde 
IVde 

bestuur. . . . . . . . f 263,037 
Recbts - en politiewezeen . 181,019 
Scb utterij . . . • . . . 444 
Geldelijk bebeer. . . . . 162,767 

Vde Eeredienst, onderwijs en 

Vlde 
Vllde 

VUlste 
IXde 

Xde 

armenzorg . . ... . 
Landbouw .. . ... . 
Openbare gezondbeids-

dienst ....... . 
Openbare werken • . . . 
Pensioenen, wacbtgelden, 

onderstanden, duurtE>bij
slagen, toelage, zoomede 
uitgaven voor de waar
neming van tijdelijk open
gevallen betrekkingen 

Onvoorziene uitgaven . 

Totaal ... . 

284,020 
112,750 

199,378 
562,669 

i42,722 
30,000 

f 2,028,806 

Totaal van het Xlde Hoofdstuk f 4,209,433.85 

10 Juni 1919. BESLUIT, tot va.ststelling van 
een a.lgemeenen ma.a.tregel van bestuur, a.ls 
bedoeld bij a.rtikel 27, eerste lid, letters 
b, c, d, e, / en g der Inva.liditeitswet. S. 324. 

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

Arbeid van 9 April 1919, n°. 1052, Afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien a.rtikel 27, eerste lid, letters b, c, d, e, 
/ en g, der Inva.liditeitswet ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
13 Mei 1919 n°. 100) ; 

Gelet op ·het nader rapport van Onzen ;oor
noemden Minister van 5 Juni 1919, no. 2428, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a.ls volgt : 

HOOFDSTUK I. 1

1 welke groep der administratie de betrokken be
scheiden zijn: te vinden. 

5. Het volgnummer, waaronder de aan-
1 melding in de inventarislijst is ingeschreven, 

VAN DE AANMELDING DER VERZEKERINGS-

PLICHTIGE ARBEIDERS. I 
Art. 1. De aanmelding tot de verzekering 

kan schriftelijk geschieden door invulling van 
een door Onzen Minister va.stgesteld formulier, 
verkrijgbaar bij den Raad van Arbeid, a.an het 
postkantoor, bij door den Raad van Arbeid 
aangewezen c·ommissarissen en op door de 
Raden van Arbeid ieder voor zijn gebied a.an 
te wijzen plaatsen_ Zij moet onderteekend , 
zijn door den aanmelder en door <liens werk
gever (art. 313 juncto 314c der Invaliditeits.' 
wet). 

wordt, zoola.ng de verzekerde tot denzelfden 
Raad van Arbeid behoort, als rentenummer op 
a.lie eventueel aan den verzekerde af te geven 
stukken vermeld. 

2. Het formulier van aanmelding wordt na 
invulling ingeleverd ten kantore van den Raad 
van Arbeid of ten postkantore of bij een der 
door den Raad van Arbeid aangewezen com
missarissen. 

3. (1) Indien een aanmelder a.an den Raad 
van Arbeid verzoekt een bewijs te ontvangen, 
dat hij aan zijne verplichting tot aanmelding 
heeft voldaan, wordt hem <lit bewijs uitgereikt 
(art. 262 der Invaliditeitswet). 

(2) Het model van het in het eerste lid be
doelde bewijs, benevens van het register, waarin 
van de afgifte wordt melding gemaakt, wordt 
door Onzen Minister vastgesteld. 

4. (1) Alie schriftelijke aanmeldingen, welke 
op andere plaatsen dan ten kantore van den 
Raad van Arbeid worden ingeleverd, worden 
per eerste gelegenheid doorgezonden na_ar den 
bevoegden Raad van Arbeid. 

(2) Van elke aanmelding hetzij schriftelijk, 
hetzij op andere wijze gedaan, wordt onmiddel
lijk ten kantore van den Raad van Arbeid aan
teekening gesteld in het daarvoor door Onzen 
Minister vastgesteld numeriek register, hetwelk 
voor iederen Raad van Arbeid met no. 1 aan
vangt. Indien de aanmelding overeenkomstig 
het ju artikel I' van <lit besluit bepaalde is 
geschied, wordt aan het formulier van aan
melding een controlestrook gehecht, waarvan 
het model door Onzen Minister wordt vastge
steld. 

6. (1) Op de. inventarislijst wordt aange
houden een Iexicografische klapper (aangeduid 
a.ls ,,de klapper") ingericht naar het kaart• 
systeem ; tevens wordt aangehouden een con
troleregister, eveneens ingericht naar het kaart
systeem. De kaarten van <lit register, dat aan
vankelijk bestemd is voor de controle op het 
voorloopig onderzoek, worden geregeld bijge• , 
houden en telkens afgesteld in een groep van 
kaarten, welke in eenzelfde stadium van he
wer king verkeeren. Indien de verzekerings· 
plicht wordt vastgesteld, <lieut de controle
kaart voor aanteekening van het einde van den 
geldigheidsduur der afgegeven rentekaarten en 
wordt zij in volgorde der rentenummers af. 
gesteld. 

(2) Het klapperkaartje en de controlekaart 
worden onmiddell1jk na de inschrijving in 
de inventarislijst, aangelegd. 

(3) De modellen van beide registers worden 
door Onzen Minister vastgesteld. 

7. (1) Na inschrijving der aanmelding en 
het opmaken der kaarten wordt, ingeval van 
schriftelijke aanmelding, het daarvoor aange
wezen dee! van het aanmeldingsformulier (de 
strook) ter verificatie toegezonden a.an den 
ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 
geboorteplaats van den aanmelder (art. 239 der 
Invaliditeitswet ). 

(2) De aanmeldingsformulieren worden in 
numei;ieke volgorde bewaard. 

8. (1) Nadat de strook van den Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand is terug ontvangen, 
wordt deze geplakt aan het hoofd van de derde 
bladzijde van het formulier van aanmelding. 

(2) Zoo spoedig mogelijk, eventueel na afloop 
van verder onderzoek, wordt overgegaan tot 
beoordeeling van den verzekeringsplicht ; daar
na worden de ontwerp-beslissingen van dezelfde 
s9ort bijeengevoegd en daarvan lijsten aan

(3) Aanvragen om vrijstelling van den ver- gelegd. 
zekeringsplicht (artt. 52, 355 en 356 der In- I (3) De beslissing wordt genomen door goed
validiteitswet), worden eveneens in <lit nume- I keuring van de posten op deze lijsten voor-
riek register ingeschreven. I komende. 

(4) Dit register, inventarislijst genaamd, 
1 

(4) Alie overige te nemen beslissingen worden 
biedt gelegenheid tot opneming van verschil- op overeenkomstige wijze behandeld. 
lende gegevens betreffende den loop der ver- (5) De hiervoren bedoelde lijsten moeten 
zekering en dient daardoor om nit te ma.ken, in tevens gelegenheid bieden om daarop te ver-



1919 10 JUNJ. 268 

melden, dat de voorgeschreven aanteekeningen 
in de verschillende registers en den klapper 
zijn gesteld, ten bewijze waarvan de betrokken 
ambtenaar op de lijsten zijn paraaf moet 
stellen. 

9. Indian wordt beslist, dat degene, die 
zich aanmeldde, niet verzekeringsplichtig is, 
zal eeh desbetreffende aanteekening worden 
gesteld in de inventarislijst, op de klapper- en 
op de controlekaart, welke laatste, behalve in 
de gev11,llen, bedoeld bij de artt. 242, 321 en 
364 der Invaliditeitswet (zie art. 27 van dit 
besluit) , in een a.fzonderlijke g roep numeriek 

wordt afgesteld. 
10. Indian de aanmelding op andere dan 

de in artikel 1 bepaalde wijze plaats heeft, 
wordt door den Raad van Arbeid een formulier 
van aanmelding opgemaakt, waarmede gehan
deld wordt overeenkomstig de in de vorige 
artikelen neergelegde bepalingen. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE OP TE MAKEN KAARTEN EN HET 

RENTEBOEKJE. 

11. (1) De rentekaart moet behalve het 
rentenummer te ontleenen aan de inventaris
lijst, oak een nummer bevatten, aangevende 
de volgorde der aan iederen verzekerde uit
gegeven rentekaarten. 

(2) Gelijktijdig met het opmaken van de 
rentekaart en het renteboekje wordt de rente
kaart ingeschreven in het 5-jaarlijksche reke
ningcourantregister en het permanente reke
ningcourantregister, ingericht naar het kaart
systeem. De kaarten dezer registers, waarvan 
de modellen door Onzen M;inister warden vast
gesteld, worden 5-jaarlijksche rekeningkaart 
en permanente rekeningkaart genoemd. 

'(3) Op de permanente rekeningkaart wordt 
op het met n°. 1 gemerkte vakje de einddatum 
van den geldigheidsduur der eerste rentekaart 
ingevuld. 

(4) De eerste rentekaart van een verzekerde, 
die zich niet aanmeldde overeenkomstig het in 
artikel 1 van dit besluit bepaalde, wordt niet 
opgemaakt, dan nadat hem de gelegenheid is 
gegeven, zich daarover nit te laten en nadat 
hem is medegedeeld, dat hij het recht heeft, 
zich geneeskundig te doen onderzoeken, indien 
hij meent invalide te zijn (art. 240 der Invali
diteitswet). 

12. (1) De 5-jaarlijksche rekeningkaart 
wordt ten kantore van den Raad van Arbeid 
afgesteld op den datum van beeindiging van 
den geldigheidsduur der afgegeven rentekaart. 

(2) Deze rekeningkaarten warden op een 

nader door het bestuur der Bank te bepalen 
tijdstip aan dat bestuur toegezonden. 

(3) V66r deze toezending worden nieuwe 
kaarten aangelegd. 

13. De permanente rekeningkaart behoort 
terstond na opmaking aan het bestuur der 
Bank te worden toegezonden. 

14. (1) Aanbieding ter vereffening van de 
rentekaart en van het renteboekje kan geschie
den ten kantore der Posterijen en ten kantore 
van den Raad van Arbeid. 

(2) In het eerste geval geeft het postkantoor 
een bewijs van ontvangst; in het tweede geval 

,de Raad van Arbeid, indien deze niet onmid
dellijk tot uitreiking van een nieuwe kaart kan 
overgaan. H et model van dit bewijs wordt 
door Onzen Minister vastgesteld. 

(3) Het bewij s van ontvangst stelt den da
tum van inlevering vast. 

(4) Indien bedoelde stukken den Raad van 
Arbeid op andere wijze bereiken, zal , ingeval 
van verzending per post, de datum van ver
zending geacht worden die van inlevering 
te zijn ; wanneer voor de verzending niet van 
de post gebruik wordt gemaakt en de stukken 
niet persoonlijk of door een gemachtigde wor
den aangeboden, zal als dag van inlevering 
gelden die, waarop de' stukken voor het eerst 
ten kantore van den Raad van Arbeid worden 
ontvangen ; deze ontvangst blijkt uit een dag
teekeningstempel, dat op ieder stuk wordt 
gesteld. 

15. ( 1) Zoodra de rentekaart buiten ge
bruik is gesteld en vereffend , behooren de 
zegels onbruikbaar te worden gemaakt (art. 
299 der Invaliditeitswet) door aanbrenging van 
het daarvoor vastgesteld vernietigingsteeken, 
waarna een nieuwe rentekaart wordt opgemaakt 
(art. :ms der Invaliditeitswet). Vervolgens 
vindt afschrijving van de oude kaart plaats 
op de 5-jaarlijksche rekeningkaart, op welke 
kaart tevens de datum van beeindiging van 
den geldigheidsduur van de nieuwe rentekaart 
wordt aangeteekend. 

(2) Daarna wortl.en de desbetreffende ko
lommen van de statistiekzijde ingevuld. Ten 
slotte wordt de kaart a.fgesteld volgens den 
nieuwen datum van beeindiging. 

(3) De datum van beeindiging van de oude 
rentekaart wordt op de controlekaart doorge
slagen, terwijl da.a.rop de nieuwe datum van 
beeindiging wordt vermeld. 

16. (1) Indien bij een Raad van Arbeid een 
rentekaart ter vereffening wordt aa.ngeboden, 
welke is uitgegeven door een anderen Raad 
van Arbeid, wordt door eerstgenoemden Raad, 
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indien deze ten aanzien van den verzekerde 
bevoegd is, een inschrijving gesteld in de in
ventarislijst, terwijl in den klapper een kaart 
wordt opgenomen en een controlekaart wordt 
aangelegd. Daarna wordt aan den Raad, die 
de rentekaart afgaf, de 5-jaarlijksche rekening
kaart opgevraagd, met vermelding van het 
oude rentenummer en van het nieuwe , dat aan 
den verzekerde is toegekend. Laatstbedoelde 

Raad stelt van de opzending aanteekening op 
de controlekaart, onder vermelding van hei 
nieuwe rentenummer, waarna deze kaart 
wordt afgesteld in de in artikel 9 bedoelde 
groep, terwijl de Raad van Arbeid, waarbij de 
verzekering voortloopt, het oude nummer op 
de nieuw-aangelegde controlekaart aan teekent . 

(2) Vervolgens vindt afschrijving van de 
vereffende rcntekaart en aanteekening van het 
einde van d en geldigheidsduur van de nieuw 
uit te geven rentekaart op dezelfde wijze plaats , 
als in het vorige artikel is aangegeven, terwijl 
op deze kaart het nieuw-toegekende nummer 
ter aangegeven plaatse wordt venneld,. 

(3) Mocht een verzekerde zich om andere 
redenen dan ter vereffening van zijn rentekaart 
vervoegen bij een anderen Raad van Arbeid 
dan dien, welke de laatste rentekaart uitreikte , 
dan vindt het bepaalde in het lste en 2de lid, 
voor zooveel noodig, overeenkomstige toepas
sing. 

17. Dagelijks worden de op dien dag afge
werkte rentekaarten, voor zoover zij geen 
aanleiding geven tot een mededeeling, als be
doeld in ar t. 292 der Invaliditeitswet, of een 
kennisgeving, als bedoeld in art. 293 dier wet, 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
opgezonden (art. 294 der Invaliditeitswet), 
nadat zij op het rentenummer, per datum van 
beeindiging van den geldigheidsduur der kaart, 
zijn gesorteerd en op een borderel van verzen
ding, door Onzen Minister vastgesteld, in duplo 
zijn ingeschreven, waarvan een exemplaar aan
wezig blijft ten kantore van den Raad van 
Arbeid. . 

18. (1) In de zending, in het voorgaand 
artikel bedoeld, worden niet opgenomen de 
renteka11,rten, ter zake waarvan geheel of ten 
deele restitutie van premie plaats vond. 

(2) Deze kaarten worden opgezonden als 
bijlage van de maandelijksche afrekening. 

19. (1) De Raad van Arbeid zendt voor 
zoover in d e Invaliditeitswet niet anders is 
bepaald, het renteboekje en de rentekaart per 
post bij geadviseerden dienstbrief of, bij be
kend verblijf in het buitenland, bij aangetee
kenden brief aan den betrokkene toe, tenzij 

de~e genoemde stukken persoonlijk bij . den 
Raad van Arbeid in ontvangst neemt of die 
door zijn gemachtigde doet afhalen. In de 
beide laatste gevallen worden de stukken 
slechts afgegeven tegen bewijs van ontvangst, 
waarvan een model door Onzen Minister wordt 
vastgesteld. 

(2) Indien de verzekerde bij toezending per 
post we igert ot n a laat d e stukken in ontvangst 

te nemen, worden deze opnieuw, thans onge
adviseerd, eventueel niet -aangeteekend, ver
zqnden. 

(3) Wanneer de verzckerde geen bekende 
woon- of verblijfplaats blijkt te hebben, wordt 
de t eruggezonden dienstbrief in het dossier 
(waarvoor het aanmeldingsformulier als om
slag dient) van den verzekerde opgeborgen, 
terwijl onmiddellijk inschrijving plaats vindt 
op lijsten van onbestelbare stukken, welke ten 
kantore van den Raad van Arbeid en , voor 
zooverre hij zijn verblijf binnen het Rijk had, 
t en kantore der Posterijen, waaronder de ver
zekerde zijn laatst -bekende woonplaats had, 
op een voor het publiek toegankelijke plaats 
moet en worden opgehangen. 

(4) Na drie maanden kan de naam van de 
lijsten worden afgevoerd . Deze lijsten be
hooren echter gedurende een jaar daarna te 
worden bewaard. 

(5) In elk der genoemde gevallen, waarin 
de stukken per geadviseerden dienstbrief 
worden toegezonden, zal de dagteekening van 
adviseering of van aanteekening geachtworden 
de dag van uitreiking te zijn. In geval de 
stukken niet verzonden worden, doch aan den 
verzekerde of zijn gemachtigde uitgereikt , zal 
de datum van het bewij s van ontvangst als 
datum van uitreiking gelden. 

(6) Het hiervoren bepaalde is ook van toe
passing op uitreiking van verklaringen , kennis
gevingen, bevelen, beslissingen en andere 
stukken aan den betrokkene. 

20, (1) Indien art. 254, 2de of 3de lid, of 
wel art. 257, ?de of 4de lid der Invaliditeitswet 
worden toegepast, worden op de uit te reiken 
stukken zegels geplakt, aanwijzende, welke 
bedragen aan de verzekerden in rekening zijn te 
brengen. In dit geval wordt ter zake aanteeke
ning gesteld op den omslag, waarin de stukken 
worden verzonden en vindt invordering dier 
bedragen ·bij uitreiking door het Postkantoor 
plaats. Het Postkantoor maakt de ingevor 
derde gelden kosteloos aan den Raad· van 
Arbeid over. 

(2) Vindt de uitreilcing niet door middel van 
de post plaats, maar door terhandstelling aan, 
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den . verzekerde of diens gemachtigde, 
worden deze stukken niet uitgereikt, 
nadat bedoelde bedragen zijn voldaan. 

dan · ling van het instellen van beroep zoo spoedig 
dan mogelijk te geschieden aan het bestuur der Bank. 

HOOFDSTUK III. 

VAN DE REGISTERS. 

21 . (1) Behalve de hiervoren genoemde 
registers worden ten kantore van den Raad 
van Arbeid de volgende registers aangehouden, 
waarvan, voor zoover niet anders is bepaald, 
de modellen door Onzen Minister worden vast
gesteld: 

a . van de aanwjj zing van personen, die als 

werkgevers gelden (art. 18 der Invaliditeitswet); 
b. van de publiekrechtelijke lichamen, van 

spoorwegdiensten, van werkgevers en onder
nemingsfondsen, onderscheidenlijk bedoeld in 
de artt. 36, 38, 39 en 40 der Invaliditeitswet ; 

c. van de voorstel!en en beslissingen betref
fende genees- en heelkundige behandeling van 
verzekerden (artt. 99 en 100 der Invaliditeits-
wet); 

d. van rente-aanvragen, met de gevolgen 
daarvan (artt. 71 , 82, 119, 136, 137, 140 en 145 
der Invaliditeitswet); 

e. van de verzekerden, die zelf premie 
moeten betalen (art. 191 der Invaliditeitswet): 

f. van de beroepszaken (art. 297 der Invali
diteitswet). 

(2) De registers, genoemd onder a, c, d, e 
en f, worden ingericht naar het kaartenstelsel. 

22. (1) Het in artikel 21, eerste lid, onder a 
bedoelde kaartenregister moet bevatten af
zonderlijke kaarten voor de werkgevers en 
hun gemachtigden, met wederkeerige verwij
zing. De machtigingen zelve worden, voor
zien van een doorloopend volgnummer, in 
volgorde van dat nummer opgeborgen. 

(2) De kaarten van het in art. 21, eerste lid, 
onder e bedoelde register worden alleen opge-

' maakt, wanneer door den verzekerde een be
wijs wordt gevraagd, als bedoeld in art . 191 
der Invaliditeitswet en worden dan afgesteld 
op den einddatum van den termijn, voor welken 
de beslissing geldt. Deze datum wordt tevens 
ingevuld in de daarvoor aangewezen kolom 
van de inventarislijst en op de controlekaart. 

(3) De kaarten van het in art. 21, eerste lid, 
onder f genoemde register moeten worden af
gesteld naar den stand van het gedip.g en den 
datum, waarop de zaak uiterlijk in behandeling 
moet zijn genomen, terwijl een aanteekening 
betreffende datum van aanvang en einde is te 
stellen in de inventarislijst. Betreft het 
geding vereffening van een rentekaart of 
weigering daarvan, dan behoort een mededee-

I 
23. De kaarten van de registers hedoeld in 

art. 21, eerste lid, onder a, c, e en/, die groeps
gewijze moeten worden afgesteld, vorme.n, 
zoodra zij zijn afgedaan, een afzonderlijk on
derdeel Van die groep, en worden lexicogra
fisch afgesteld. 

24. (1) Ingeval van vrijstelling van den 
verzekeringsplicht (art. 52 der Invaliditeitswet) 
geschiedt aanteekening van den einddatum 
dier vrijstelling op de inventarislijst, den 
klapper en de contrcllekaart, welke laatste, 
zoolang de vrijstelling duurt, afzonder1jjk 
wordt afgesteld op den datum van beeindiging. 

(2) Ingeval de betrokkene voor altijd wordt 
vrijgesteld van den verzekeringsplich t ( artt. 
355 en 356 der Invaliditeitswet), wordt een des
betreffende aanteekening gesteld in, de hier
voren genoemde lijst en op de kaarten. 

(3) De controlekaarten worden afgesteld in 
de in art. 9 bedoelde groep. 

(4) De vrijstelling wordt verleend, verlengd 
of geweigerd, volgens een model door Onzen 
Minister vast te stel!en. 

25. (1) Ingeval van vervallen-verklaring 
van den venekeringsplicht (art. 55 der Invali
diteitswet) wordt een desbetreffende aantee
kening gesteld in de inventa.rislijst, op de con
trolekaart, op den klapper en de 5-jaarlijksche 
rekeningkaart. De controlekaart wordt af
gesteld in de bij art. 9 bedoelde groep. 

(2) Tevens wordt, ter mededeeling aan het 
bestuur der Bank, van de vervallen-verklaring 
aanteekening gesteld op de laatste rentekaart. 

(3) Een model van het bewijs, dat de ver
zekering vervallen is, van het bevel om binnen 
8 dagen de rentekaart in te leveren en van de 
kennisgeving aan den verzekerde, da.t hij 
niet ·gerechtigd was de verklaring, dat hij de 
verzekering als vervallen b<>schouwt, af te 
leggen (art. 56 der Invaliditeitswet) wordt 
door Onzerr' Minister vastgesteld. 

(4) Bij herleving der verzekering wordt een 
desbetreffende verklaring gesteld in de inven
tarislijst, op den klapper, de 5-jaarlijk~che re
keningkaart en op de controlekaart, . welke 
laat~te dan weder wordt afgesteld in de groep 
der loopende verzekeringen. Van de herleving 
wordt mededeeling gedaan aan het bestuur der 
Bank. 

(5) De kennisgeving, als bedoeld in art. 258 
der Invaliditeitswet, geschiedt volgens een 
model door Onzen Ministei- vast te stellen. 

Voor zoover de verzekerde gebruik maakt 
van het recht om premie te betalen over den 
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tijd, liggende tusschen den dag, waarop de 
vroegere verzekering vervallen is en den dag 
van de hernieuwing der verzekering, krijgen 
de d<1,artoe op te maken rentekaarten als volg
nummer, dat van de laatste, v66r de vervallen
verklaring uitgegeven, rentekaart, met toe
voeging van de letters a, b, c, enz. 

26. (1) Ingeval van ontheffing van de ver
plichting om premie te betalen (artt. 140, 213 
en 214 der Invaliditeitswet) vindt aanteekening 
van den einddatum der ontheffing plaats op de 
inve~tarislijst., op den klapper, op de 5-iaarlijk
sche rekeningkaart en op de controlekaart, 
welke laat ste, zoolang de ontheffing duurt, 
afzonderlijk wordt afgesteld op den datum van 
beeindiging. Tevens wordt, ter mededeeling 
a.an het bestuur der Bank, een aanteekening 
van de ontheffing gesteld op de laatste rente
kaart. 

Een model van het bewijs der ontheffing, van 
de verlenging daarvan of van de weigering van 
een of ander (artt. 140 en 216 der Invaliditeits
wet) wordt door Onzen Minister vastgesteld . 

27. (1) Indien een verklaring van het niet
bestaan of voorloopig niet,-bestaan van verze
keringsplicht wordt afgegeven (artt. 242, 321 
en 364 der Invaliditeitsw~t), wordt een aantee
kening van den einddatum van den termijn , 
waarvoor de verklaring geldt, gesteld op de in
ventarislijst , op ae klapper - en controiekaart, 
welke laatste, voor zoolang de verklaring geldt,, 
afzonderlijk wordt afgesteld op den datum van 
beeindiging. 

(2) Een model van de verklaringen, bedoeld 
in het eerste lid, wordt door Onzen Minister 
vastgesteld. 

28. (1) Ingeval de verzekering van rechts
wege nietig is (art. 246 der Invaliditeitswet), of 
ingeval de r entekaart wordt nietig verklaard 
(art. 247 der Invaliditeitswet), wordt zulks 
vermeld op de inventarislijst, op de klapper
kaart, de 5-jaarlijksche rekeningkaart en de 
controlekaart, welke laatste numeriek wordt 
afgesteld in de groep, bedoeld in art. 9. 

(2) Van de nietigheid of nietig-verklaring 
wordt zoo spoedig mogelijk m~dedeeling ge
daan aan het bestuur der Bank. 

(3) Een model van de verklaring, als bedoeld 
in art. 24-7 der Invaliditeitswet, wordt door 
Onzen Minister vastgest eld. 

HOOl!'DSTUK IV. 

NADERE VOORSCHRIFTEN TER UITVOERI NG 

DER WET. 

29. Zoodra een verzekerde op zijn verzoek 
door den Raad van Arbeid in een lagere loon-

klasse geplaatst is, geschiedt hiervan aantee
kening op de 5-jaarlijksche rekeningkaart, met 
vermelding van den duur; tevens wordt daar
van aanteekening op de rentekaart gesteld 
(art. 66 der Invaliditeitswet). 

30. De bepalingen van dit besluit vinden 
ten opzichte van de vr.(je ver zekering overeen
komstige toepassing, met dien verstande, dat 
eens- afzonderlijke administratie wordt gehou
den en andere formulieren kunnen worden vast
gesteld. 

31. ( 1) Alie aanvragen, opgaven, verzoe
ken, m ededeelingen en verklaringen , welke naar 
aanleiding van de voorschriften, bij of krachtens 
de Invaliditeitswet gegeven, schriftel(jk moeten 
of kunnen worden gedaan ten kantore van den 
Raad van Arbeid, worden op verzoek van den 
betrokkene ten kantore van den Raad van 
Arbeid voor hem opgemaakt en, na voorlezing 
door den Voorzitter of een door de1.en aange
wezen ambtenaar, door dezen namens hem 
onderteekend . 

(2) De in het vorige lid bedoelde aan
vragen, opgaven, verzoeken, mededeelingen en 
verklaringen kunnen namens den betrokkene 
door een gemachtigde worden gedaan. 

32. (1) In alle kennisgevingen, daaronder 
begrepen hevelen en ·beslissingen, door heij 
bestuur van de Bank of van een Raad van Ar
beid, of door een Raad van Arbeid of den Voor
zitter van een Raad van Arbeid uitgereikt,van 
welker dagteekening een termijn begint te 
loopen, worden door het gezag, waarvan de 
uitreiking uitgaat, vermeld rle dag, de m aand 
en het jaar, alsmede de dag der week, waarop 
die t ermijn verstrijkt. 

(2) I s de uitreiing der kennisgeving aan een 
Raad van Arbeid opgedragen door het bestuur 
der Bank, dan geschiedt de vermelding dooi: 
den Raad van Arbeid aan den voet der ken
nisgeving. 

(3) De, kennisgeving van een voor beroep 
vatbare beslissing vermeldt de wijze , waarop 
het beroep moet worden ingesteld. 

33. De kennisgeving, de toezending van een 
ren tekaart of van een ander stuk, de verkla
ring of de behandeling, bij of krachtens de In
validiteitswet voorgeschreven of toegelaten, 
die geschieden moet binnen een bepaalden ter
mijn, kan, indien de dag, waarop de termijn 
verstrijkt, op een Zondag, een algemeen er
kenden Christelijken feestdag, 2den Paaschdag, 
2den Pinksterdag of 2den Kerstdag valt, op 
den eerstvolgenden werkdag geschieden. 

I 
34. (1) De Raad van Arbeid geeft aan de 

ven ekerden, hetzij op hun verzoek, hetzij 
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ambtshalve, de noodige inlichtingen betref
fende alle wat de uitvoering der Invaliditeits- j 

• wet betreft en waarvan de wetenschap door 
den verzekerde met het oog op diens belangen 
gewenscht is. 

(2) Ingeval de Raad van Arbeid aan een 
persoon een bevel uitreikt, op welks niet
nakoming bij de wet straf is gesteld, wordt de 
inhoud der stl'afbepaling in het bevel vermeld. 

35. Onverminderd het hierboven voorge• 
schrevene doen de Bank, de Verzekeringsraden 
en de Raden van Arbeid aan elkander, hetzij 
op verzoek, hetzij ambtshalve, mededecling 

betreffende alles wat de uitvoering der Inva
liditeit swet betreft en waarvan de wetenschap 
door de genoemde lichamen met het oog op 
een goede uitvoering van de hun bij of krach
tens de voornoemde wet opgedragen taak nood• 
zakelijk of gewenscht is. 

36. Onze Minister is bevoegd, voor zoove'r 
het hem ter voorbereiding van het in werking 
treden der Invaliditeitswet of tot hare uit
voering noodig voorkomt, andere formulieren 
vast te stellen, dan in dezen algemeenen maat
regel vermeld, tenzij bij genoemde wet anders 
is bepaald. 

37. Onder .,Onzen Minister" wordt in clit 
besluit verstaan : .,Onze 1\1.ini ter, met de uit
voering der Invalicliteitswet belast". 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat..•blad 
zal worden geplaatst en waarvan afsqhrift zal 
worden gezonden aan den Raad van tate. 

• 's-Gravenhage, den !Oden Juni 1919. 

WILHELllHNA. 

De Minister van Arbeid, AALBER E. 

( Uitgeg. 19 Juni 1919.) 

10 Juni 1919. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
betreffende de aanmelding van verzeke
ringsplichtigen ingevolge de In validiteits
wet. S. 325. 

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

Arbeid van 17 Maart 1919, n°. 828, afdeeling 

Arbeidersverzekering ; I 
Gezien a rtikel 409, in verband met artikel 

357 der Invaliditeitswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

15 April 1919, n°. 36) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Juni 1919, n°. 1781, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De personen, op wie de verplich

ting van artikel 357 der Invaliditeitswet rust, 
kunnen zich voor de verplichte verzekering 
volgens die wet aanmelden door inlevering 
bij den Raad van Arbeid, binnen wiens gebied 
zij arbeid plegen te verrichten, van een inge
vuld en door hen onderteekend aanmeldings
formulier. 

2. H et in artikel 1 bedoelde aanmeldings
formulier wordt va tgesteld door Onzen. Mi
nister van A.rbcid en kosteloos vcrkrijgbaar 

gesteld aan de kantoren van de Raden van 
Arbeid, aan de kantoren der Posterijen en op 
door de Raden van Arbeid ieder voor zijn 
gebied aan te wijzen plaatsen. 

Onze l\finister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waai·van afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den l0den Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 19 J tmi 1919.) 

10 Juni 1919. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Wilhelm van de Liicht, geboren te Nieder
mormter (Pruisen) den 1 Juni 1869, schip
per, wonende te Dordrecht, provincie Zuid
holland en H einrich Johann van de Liicht 
geboren te Rees (Pruisen) den 24 October 
1896, schippersknecht, wonende te Dord
recht, provincie Zuidholland. S. 326. 

Friedrich Johann Klarenaar, geboren te 
Grieth (Pruisen) den 13 ovember 1866, 
schipper, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland en Peter Rudolf Klarenaar, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 
11 Maart 1897, schipper, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 327. 

Heinrich Bokem, geboren te Lohne (Olden
burg) den 29 October 1846, zonder beroep, 
wonende te Leiden, provincie Zuidholland 
en Herma-nus Bernardus Antonius Bokem, 
geboren te Leiden (Zuidholland) den 11 
Februari 189 , ambtenaar bij de Maat
schappij tot E:>..-ploitatie van Staatsspoor
wegen, wonende te Leiden, provincie Zuid
holland. S. 328. 

Joseph Zalman, geboren te 'l'ulscha (destijds 
Turlcije) den 15 eptem her 1860, zendeling, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland en J an Hendrik Zalman, geboren 
te Am11terdam (Noordholland) den 14 No-
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vem her 1895, doctorandus in de medicijnen, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
/,and. s. 329. 

Jan Marinus Goedhart, geboren t e Hooge 
en Lage Zwaluwe (Noordbrabant) den 10 
Januari 1867, aannemer, wonende t e 
,s-Gravenhage, provinciEl Zuidhol/,and. 
s. 330. 

Eduard Jakobus Laufer, geboren te Berlijn 
(Pruisen) den 5 November 1889, makelaar, 
wonevde te Semarang, Ne,der/,andsch-lndie. 
s. 331. 

Max Adelbert Josef R eifferth, geboren te 
Hildesheim (Pruisen) den 20 October 1888, 
stuurman, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidhol/,and. S. 332. 

Johann Bernard Raming, geboren te Ankum 
(Pruisen) den 17 April 1872, winkelier, 
wonende t e Stratum, provincie Neordbra
bant. S. 333. 

Wilhelm Heinrich Theodor Welp, geboren 
t e Ankum (Pruisen) den 9 December 1887, 
winkelier, wonende t e,Eindhoven, provincie 
Noordbrabant. S. 334. · 

Albert Martin, geboren t e Plettenburg (Prui 
sen) den 9 Juli 1870, arbeider bij een e 
gieterij, wonende te Winterswijk, provincie 
Gelder/,and. S. 335. 

Jan Iemhoff, geboren te Wielen (Pruisen) 
den 11 Juli 1889, landbouwer, wonende 
te Radewijk, gemeente Stad-Hardenberg, 
provincie Overijssel. S. 336. 

Alexander H einrich Leo von Lorn, geboren 
te Geldern (Pruisen) den 15 Juni 1856, 
bierbrouwer, wonende te Gouda, provin
cie Zuidhol/,and. S. 337. 

Georgius Consta.ntinus Josephus 1\Ia.ria Van 
Dijck, geboren te Turnhout (Bel{lie) den 
24 September 1873, handelsreiziger, wo
n ende te Turnhout, Bel{lie. S. 338. 

Anton Neu, geboren te Griesemert (Pruisen) 
den 4 Maart 1866, leeraar, wonende te 
Roermond, provincie Limburg. S. 339. 

Joseph K eulen, geboren te Aken-Rothe Erde 
(Pruisen) den 5 Februari 1881, fabrieks
arbeider, wonende te Bwibach, Pruisen. 
s. 340. 

Friedrich Nagel, gebor11n te Duisburg (Prui
sen) den 7 Augustus 1871, procuratiehou
der, wonende te Rotterdam, provinoie Zuid
hol/,and. S. 341. 

Johann Emil Ludwig Strauch, geboren te 
Buderich (Pruisen) den 16 Augustus 1845, 
zonder beroep, wonende t e Arnhem, pro
v incie Gelder/,and. S. 342. 

Georg Lienesch, geboren te Tiitingen (Prui

l 9l !l. 

sen) den 12 Juni 1865, winkelier, wonende 
te Alkmaar, provincie Noordhol/,and. S. 343. 

Anton Aloisil;s Soheers, geboren t e Speelberg 
(Pruisen) den 27 Mei 1875, landbouwer, 
wonende te W ehl, provincie Gelder/,and. 
S. 344. . 

Hermann Gerhard Arnold Terrahe, geboren 
te Vreden (Pruisen) den 9 Februari 1878, 
winke!ier, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordhol/,and. S. 345. 

Carl Richard Kriiger, geboren te Gera (Prui
sen) den 13 Februari 1856, musicus, wo 
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
/,and. s. 346. 

Jakob Weisbarth, geboren te Ober/,ahnstein 
(Pruisen) den 26 October 1872, schipper, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
/,and. s. 347. 

Clemens August Broring, geboren te Lohe, 
gemeente Bakum (Oldenburg) den 26 April 
1897, winkelchef, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/,and. S. 348. 

H ermann Bernhard Wolf, gebor en te Wolfer 
gemeente Mettingen (Pruisen) den 12 .Au
gustus 1885, winkelchef, wonende te Am
sterdam, provincie Noordhel/,and. S. 349. 

Johann Heinrich Lamers, geboren te Schott
heide (Pruisen) den 29 Augustus 1872, 
verver', wonende te Klee/, Pruisen. S. 350. 

Ludwig Max Albert Schindhelm. geboren te 
Goburg (Saksen-Goburg-Gotha) den 24 April 
1856,procuratiehouder , wonende te Amster
dam, provincie Noordhol/,and. S. 351. 

Wilhelm Anton Johann van Koeverden, 
geboren te Wesel (Pruisen) den 13 Mei 
1872, schipper, wonende te Millingen, 
provincie Gelder/,and. S. 352. 

10 Juni 1919. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een huis, gelegen op de grens van twee 
gemeenten voor de toepassing van het 
Kon. Besluit van 27 Juli 1887 (Staatsb/,ad 
n°. 140) betreffende het houden van bevol
kingsregisters, geacht moet warden gele
gen t e zijn in die gemeente, waarin het 
grootste gedeelte en de hoofdingang van 
het huis gelegen zijn. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil tusschen de gemeente 

Holten en de gemeente Raalte over de toe
passing van het Koninklijk beRluit van 27 Juli 
(Staatsb/,ad n°. 140) betreffende het houden van 
bevolkingsregisters ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Mei 1919, n°. 121 ; 

18 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Juni 1919, n°. 
6451, Aid. B.B. ; 

Overwegende, dat bij het evengenoemd be
sluit aan de gemeentebesturen is voorgeschre
ven het houden van een register van de bevol
king en het inschrijven daarin o. a. van alle 
personen die werkelijke woonplaats hebben in 
een huis der gemeente, waarop het register 
betrekking heeft ; 

dat nu tusschen de gemeente Holten··en de 
gemeente Raalte een geschil is gerezen over 
de gemeente, waarin het op de grens dezer 
beide gemeenten gelegen huis van H. Bouwhuis 
is gelegen, in verband met de beslissing van 
de vraag waar degene die in het huis werkelijke 
woonplaats heeft, in het register der bevolking 
moet worden ingeschreven ; 

0. , dat uit het door Burgemeester en Wet
houders van Holten niet tegengesproken schrij
ven van Burgemeester en Wethouders van 
Raalte van 26 Juni 1918 blijkt dat het woonhuis 
van H. Bouwhuis voor het grootste gedeelte 
is gelegen in de gemeente Raalte , t erwijl uit 
het schrij ,en van Burgemeester en W ethouders 
van Holten van .31 Augustus 1918 blijkt dat 
de hoofdingang van het woonhuis van H. Bouw
huis in de gemeente Raalte is gelegen ; 

dat het dus hier geldt een huis in de,gemeente 
Raalte; 

dat va~tstaat dat in dit huis woont H. Bouw
huis, deze dus in dit huis werkelijke woonplaats 
heeft en hij derhalve moet worden gerekend 
tot de bevolking der gemeente Raalte voor 
de toepassing van het Koninklijk besluit be
treffende het houden van bevolkingsregisters ; 

Gezien artikel 70 der Grondwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

t e beslissen dat het huis van H . Bouwhuis, 
gelegen op de grens der gemeenten Holten en 
Raalte, voor de toepassing van het K oninklijk 
Besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 140) 
betreffende het houden van bevolkingsregisters, 
moet gerekend worden te liggen in de gemeente 
Raalte ; dat in dit hui werkelijke woonplaats 
heeft H. Bouwhuis en deze dus krachtens art. 
2 van genoemd besluit moet worden ingeschre
ven in het bevolkingsregister der gemeente 
Raalte. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

10 Juni 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
De beschikking, verbiedende de ver

bouw van bepaalde gewassen zonder ver
gunningsbewijs, uit te reiken door den 

burgemeester tegen betaling der daarop 
vallende kosten, is niet in strijd met art. 
174 Grondwet. 

Waar onder ,,wet" in art_ 99 R. 0. mede 
zijn te begrijpen naar buiten werkende, dus 
tot een ieder gerichte algemiiene regelingen, 
welke zijn uitgegaan van een openbaar ge
zag, dat de bevoegdheid daartoe aan de 
weL, in den zin van een regeling door de 
wetgevende macbt, ontleent, kan de be
weerde schending dezer ministerieele be
schikking in cassatie worden onderzocht 
(anders concl. 0. M.) 

H et niet bestaan van een der gevallen 
van teeltvrijdom is niet een bestanddeel van 
het strafbaar feit, zoodat voor vermelding 
daarvan in de dagvaarding geen grond be
stond. 

Vernietiging van het vonnis t. a. v. de 
qualificatie. 

(Grondwet art. 174, Distributiewet 1916 art. 7, 
Sv. art . 346.) 

Voorzitt-er: Mr. S. Gratama . 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener van 
Vlissingen, J . K osters en Jhr. E. A. E. van 
Meeuwen . 

A. O. enz., requirant van cassatie tegen een 
tegen, hem gewezen vonnis van de Arr.-Recht
bank te Alkmaar van 18 Februari 1919, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
vrijsprekend vonnis van, den K antonrechter 
te Alkn:aar van den 15 November 1918, de 
requirant werd schuldig verklaard a.an : ,,over
treding van de verbodsbepaling bedoeld bij 
art. 7 der Distributiewet 1916" en met toe
passing van de artt. 7 en 11 van de Distributie
wet 1916, de beschikking van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Han,del van 16 No
vember 1917, n,0 • 1956b, Staatscouran,t n°. 269, 
art. 23 Sr., werd veroordeeld tot beta.ling van 
eene geldboete van f 2500.- en eene vervan 
gen,de hechtenis van 150 dagen , met v r:ijspraak 
van een deel der aanklacht; (Gepleit door 
Mr. J. H. J. Simons te Alkmaar). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Gebeel overeenkomstig de dagvaarding werd 
ten aanzien van requirant bij vonnis der Arr. 
Rechtbank te Alkmaar van 18 Februari j.1. 
wettig en overtuigend bewezen verklaard : ,,dat 
hij in Juli 1918 te St. Pancras en Koedijk, als 
verbouwer 1, 13, 0.49, 0.20, 0.09, 0.53, 0.75 H.A. 
1and heeft bebouwd met respectievelijk de 
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gewassen: kl'otenzaad, uienzaad, peenzaad, , naar zijn oordeel de verbouw van andere gc
sluitkoolzaad, sluitkoolplanten, spersiebooner,, 1 wassen van meer belang voor de voeding van 
zonder dat hem door den Burgemeester van I mensch en dier is. Van dat recht is gebruik 
St. Pancras, in welke gemeente dit zijn bedrijf gemaakt bij Ministerieel besluit van 16 ovem
was gevestigd , daarvoor een vergunnings- ber 1917, n°. 1956b (Ned. Staatscourant 191 i, 
hewij s van het door den Minister van Land
bouw, N.ij verheid en Handel vastgestelde model 
was uitgereikt." 

Tegen die bPslissini nu, waarbij hij werd 
schuldig geacht aan : ,,O vertreding van dEI 
verbodsbepaling bedoeld bij art. 7 der Distri
butiewet 1916", en deswege met vernietiging 
van de beroepen uitspraak, werd gestraft met 
eene geldboete van f 2500.- bij wanbetalir>g 
te vervangen door eene hechtenis van 150 <la.gen, 
heeft hij bij pleidooi het navolgende middel doen 
aanvoeren : ,,Schending, althans verkeerde to~
passing van de artt. 121 en 174 Grondwet, 
art. 1 Sr., art. 216 Sv. en de artt. 7 eI\ 11 der 
Distributiewet 1916: doordat de Rechtbank, 
na overweging dat door de bij het beroepen 
vonnis omschreven bewijsmiddelen wettig en 
overtuigend is bewezen, met beklaagde's schuld 
daaraaI\, hetgeen hem bij inleidende dagvaar
ding is telastegelegd, behoudens dat l\iet be
wezen is, dat beklaagde te Beemster land be • 
bouwd heeft, zoodat hij daarvan moet wordefl 
vrijgesprokel\ en na overwegil\g dat het aldus 
bewezene oplevert: ,,Overtreding van de ver
bodsbepaling bedoeld bij art. 7 der Distributie
wet 1916, strafbaar volgens de artt. 7 en 11 
van de Distributiewet 1916, in verbal\d met 
de beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel van 16 November 
1917, n° 1956b, gepubliceerd in de Nederl. 
Staatscourant n°. 269, met vernietiging van 
bet vonnis van den Kantonrechter te Alkmaar, 
d .d. 15 November 1918, den beklaagde heeft 
schuldig verklaard aan het feit, zoo:i.ls het 
hiervorer> als bewezen is aangenomel\ en ge
qu,i,lificeerd en hem heeft veroordeeld deswege 
tot beta.ling V&l\ een geldboete van I 2500.- , 
bij r,iet beta.ling t e vervangen door hechteni~ 
voor den tijd van 150 dagen, terwijl de Recht
bank beklaagde met vernietiging voorzoover 
noodig van het VOI\nis van den Heer K anton 
rechter voormeld, had behooren te ontslaan 
van rechtsvervolging te dezer zake." 

De grief is tweeledig. Zooals bekel\d is, 
verleent art. 7 der Distributiewet 1916 aan den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
de bevoegdheid in het algemeen of in bepaalde 
gedeelten des Lands het verbouwen van bij 
algemeenen maatregel van bestuul' aan te 
wijzen gewassen te verbieden, te beperken of 
l\iet dan voorwaardelijk toe te staan, indier, 

n°. 269), waarin wordt bepaald, dat voor het 
oogstjaar 1918 de teelt van de in de dagvaar
ding genoemde gewassen slechts geoorloofd is, 
indien voldaan wordt aan enkele voorwaarden, 
waart oe o.a. behoort de bet a.ling der kosten 
gevallen op een eventueel door den betrokken 
Burgemeester aan den verbouwer nit te reiken 
bewijs van vergUI\ni!\g. Hierin nu schnilt, 
naar beweerd wordt, de heffing een,er niet op 
eene wet steuneI\de retributie, waardoor de 
door den Minister getroffen regeling waardeloos 
en dus het bewezen verklaarde feit niet straf
baar wordt. 

Ik kan de juistheid van dit betoog niet 
erkennen. Toegegeven toch, dat in casu van 
eene retributie de rede zijn zou, die als eene 
belasting moet worden a~ngemerkt, dan nog 
zou door · de Ministerieele regeling de Grond
wet niet geschonden zijn. Immers, dat zij 
wordt geheven ten behoeve van 's Rijks kas 
blijkt niet en veeleer schijnt het doe! der hefting 
te zijn de Burgemeesters schadeloos t e stellen 
voor noodzakelijk gemaakte onkosten voor 
nasporingen en voor papier en drukloon der 
vergunningsbewijzen. 

In het tweede onderdeel der grief wordt de 
onvolledigheid der dagvaarding bepleit en ge
zegd dat, waar de Ministerieele beschikking 
krachtens art. 4 daarvan niet van toepassing 
is op eigen uitzaai, in de telasteleggil\g had 
behooren te worden opgenomel\, dat de onder-
1\0men verbouw geen eigen uitzaai betrof. In 
zoover echter is die bewering onjuist, daar blij
kens de indeeling dier beschikking eigen uitzaai 
een fa.it d'excuse vormt, waarop een beklaagde 
zich hee~ te beroepen, doch dat geen element 
van het strafbaar feit uitmaakt. 

Ik betoog dit alles, ofschoon ik era.an twijfel, 
of het middel wel kan worden onderzocht, waar 
het zich in zijn geheel richt tegeI\ eene Ministe
rieele beschikking, waarvan de schending of 
verkeel'de toepassing in cassatie niet met 
vrucht kan worden beweerd. 

De gegeven qualificatie schijnt mij evenwel 
onjuist. De betrokken Minister toch heeft geen 
verbodshepaling uitgevaardigd, doch eene teelt
reg~ling gegeven en dit verschil wol'dt in de 

1 
gegeven rechtskundige benaming verwaarloosd . 

Tk concludeer mitsdien tot vemietiging v:m 
het bestreden vo{\nis enkel op <lit pUI\t wegens 
schending van de artt. 211 en 221, in verband 

18" 
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met de artt. 256 en 257 SY., tot qualificatie 
van het be,;ezene als : ,,H et verbouwen van 
bij algemeen!'n maatregel van bestuur aan
gewezen gewassen, zonder de voorwaarden 
if\ acht te nemen, waaronder dit door den 
Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel 
is toegestaan", en tot verwerping van het be
roep voor het overige. 

De Rooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters; 

Gelet op het middel van cassatie namens 
den requiraI\t voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
(zie cone!. Ad v.-Gen.) ; 

0 ., dat bij het vonnis der RechtbaT1k van 
het telastegelegde wettig en overtuigend be
wezen is verklaard, datenz. ( zie cone!. Ad v .-Gen.) 

dat dit feit is geq ualificeerd en deswege straf 
is opgelegd gelijk hierboven is vermeld; 

0. t en aanzien van het middel : 
dat hieraan in de eerste plaats tef\ grondslag 

ligt de grief : dat de door de Rechtbank toe
gepaste beschikking van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 16 No
vember 1917 n°. 1956b (Staatscourant 269), 
niet verbindend zou 1.ijn, doordien zij in strijd 
met de Grondwet de uitreiking van een ver
gunningsbewijs tot het telen van zekere ge
wassen afhankelijk stelt van het betalen eener 
retributie ; 

O. hieromtrent: 
dat volgens art. 2 der genoemde ministerieele 

beschikking de verbouw van bepaalde gewassen 
wordt verbodeI\ ZOf\der een vergunningsbewijs, 
opgemaakt volgens een door den betrokken 
Minister vast t e stellen model en aan den ver
bou wer nit t e reiken door den . b_urgemeester 

• tegen betaling der daarop vallende kosten ; 
dat de Grof\dwet if\ art . 174, tweede lid, niet 

bepaalt, dat in het algemeen retributien van 
welken aard ook slechts uit kracht der wet 
geheven kunnen worden voorzooveel dit niet 
aan den Koning is voorbehouden , doch zulks 
alleeI). voorschrijft ten aanzien van heffingen 
voor het gebruik van Rijkswerken en inrich
tingen, onder welke uitdrukking in letterlijken 
zin de onderhavige hefling zeker niet te be
grijpen is; 

dat we! bij de beraadslagingen in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal nopens deze, bij 
amendement in de Grondwet gekomen bepaling, 
werd gevraagd, of daarif\ niet ook, op het 
voetspoor van art. 238 der Gemeentewet, ware 
t e vermelden het gebruik van dien.sten van 
Rijkswege te verstrekken, vraag, waarop het 

antwoord ontkennend luidde op grond, dat 
het gebruik van diensten reeds onder bet voor
schrift was begrepen ; 

dat echter, zelfs bij eene ruime uitlegging 
der bepaling, daaronder niet vallen overheids
verrichting,m a ls de onderwerpelijke, omdat 
het voordeel t rek.ken van eene arnbtshandeling, 
enkel bestaande in de uitreiking van een ver
gunningsbewijs niet oplevert eene gebruik
making van van Rijkswege te verstrekken dien
sten, als waarop in de bovenvermelde beraad
slagingen werd gedoeld ; 

dat deze grief derhal ve niet gegrond is; 
0., dat het middel voorts steunt op deze klacht: 
dat in de voornoemde ministerieele beschik-

king geenszins de verbouw van alle gewassen 
in het algemeen aan een ieder wordt verboden, 
doch daarbij het verbouwen van zaden voor 
eigen uitzaai onvoorwaardelijk aan elkeen is 
toegestaan, dat dus, waar de beschikking niet 
een algemeen verbod tot zaad-verbouw, doch 
slechts een verbod tot zoodanigen verbouw 
anders dan voor eigef\ uitzaai bevat, de om
standigheid, dat de verbouw der zaden niet 
voor eigen uitzaai diende, een bestanddeel 
van het stra fbaar feit uitmaakt, zoodat, bij 
gebreke van telastelegging dier omstandigheid, 
het bewezen verklaarde, voorzooveel de zaden 
betreft, niet strafhaar is ; 

0., dat hierbij in de eerste plaats ae vraag 
rij st, of de beweerde schendiug der geuoemde 
ministerieele beschikkiQg in cassatie kan 
wordeh onderzocht ; 

0. hieromtrent : 
da t onder ,,wet" in den zin van art. 99 R. 0 . 

mede zijn te begrijpen naar buiten werkende, 
dus tot een ieder gerichte algemeene regelingeu, 
welke zijn uitgegaan van eeu openbaar gezag, 
dat de hevoegdheid daartoe aan de wet, in 
den zin van ecne rcgeling door de wetgevende 
macht, ontleent ; 

dat, waar de ouderwerpelijke ministerieele 
beschikking aan deze vereischten voldoet, ook 
in zoover de H. R . van deze in het middel ver
vatte grief kau kennis nemen ; 

0., dat, nadat in de artt. 1, 2 en 3 der minis
terieele beschikking de verbouw van de daar 
omschreveu gewassen, waarouder zaden, uiet 
wordt toegestaan dau ouder zekere voorwaar
den, het in deze artikelen bepaalde vervolgens 
uiet van toepassiug wordt verklaard if\ een 
v iertal gevalleu, waarvau het eerste betreft 
de teelt van zaden, verbouwd door warmoeziers 
uitsluit-en,d om te gebruiken voor eigeu uitzaai ; 

dat nu het ouderling verbaud van de bepa
lingen der beschikking uitwijst, dat het ,verbod 
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tot het telen van gewassen, waaronder zaden, 
anders dan onder de gestelde voorwaarden, 
den regel - en de vier ge 17aJlen van teelt
vrijdom de uitzonderingen op dien regel vormen; 

dat echter het niet bestaan van eene dezer 
uitzonderingen niet is een bestanddeel van het 
strafbaar feit en voor vermelding van deze in 
de dagvaarding derhal ve geen grond bestond ; 

dat mitsdieI\ ook deze grief niet tot cassa.tie 

kan leiden, en dus het middel is OI\aannemelijk ; 
0. ambtshalve : 

. dat de Rechtbank het bewezen verklaarde 
feit heeft gequalificeerd als overtreding van 
de verbodsbepalin,g, bedoeld bij art. 7 der 
Distributiewet 1916"; 

dat deze qualificatie echter n,iet juist is ; 
Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 

te Alkmaar, den 18en Februari 1919 iI\ deze 
zaak gewezen, doch a!leen voorzooveel betreft 
de aan het bewezen verklaarde feit gegeven 
qualificatie ; 

Rechtdoen,de krachtens art . 105 R. 0.; 
Qualificeert het feit als : ,,Het overtreden 

van eene regeling van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, waarbij het ver
bouwen van bij algemeenen maatregel van 
bestuur aangewezen gewassen niet dan voor
waardelijk wordt toegestaan" ; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

10 Juni 1919. .ARREST van den Hoogen Raad. 
Waar onder ,,wet" in den zin van art. 

99 R. 0. mede zijn· t e begrijpen naar buiten 
werkende, dus tot een ieder ,gerichte, alge
meene regelingen, welke zijn uitgegaan van 
een openbaar gezag, dat de bevoegdheid 
daartoe aan de wet, in den zin van een 
regeling door de wetgevende macht, ont
leent, kan de beweerde schending deze.r mi
nisterieele beschikking in cassatie worden 
onderzocht. 

De omstandigheid, dat de door bekl. 
afgeleverde rogge een deel was van de voor
raad, welke hem t. b. v. hem en zijn gezin 
was gelaten, gaf hem niet het recht deze 
rogge af te leveren aan iemand, omtrent 
wien bewezen werd verklaard, dat hij niet 
behoorde to de in art. I dier . beschikking 
aangewezen personen. 

(Distributiewet 1916, art. 8, Sv. art. 346.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Ra.den : Mrs. A. J. L . Nijpels, A. Fentener 
van Vlissingen , J. Kosters en Jhr. E. A. E
van Meeuwen. 

De Procureur-Gen,eraa.l bij het Gerechtshof 
te Arnhem, requirant van cassatie tegen een 
arrest van dat Gerechtshof van 13 F ebrua.ri 
1919, waarbij in hooger beroep een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Zwolle van 19 
December 1918 werd bevestigd, bij welk 
vonnis G. van den Os, oud 31 jaren, van 
beroep landbouwer, geboren, en wonende te 
Harderwijk, van a.lie r echts vervolging werd 

ontslagen; 

Conclusie ya.n den Advocaat-Genera.al Mr . 
Besier. 

In eersten aanleg is bewezen verklaard, da.t 
beklaagde den 4 October 1918 t e Harderwijk 
opzettelijk rogge van den oogst 1918, zijnde 
een oogstproduct, waarvan tengevolge bekend
making van den Minister va~ Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 13 Juli 1918 de 
inbezitneming was gelast, heeft afgeleverd a.an 
Gerri,t Geurtsen, zijnde die persoon geen 
Regeerings-Commissaris , belast met de Rijks
graan,verzameling of diens gemach~igde, of een 
autoriteit daartoe door gemelden Minister 
a.angewezen . Dit feit werd echter niet straf
baar geacht, en de beklaagde te dier zake van 
a.lie rechtsvervolging ontslagen , zu!ks op de 
volgende overwegingen : 

,,dat beklaagde ter terechtzitting heeft 
opgegeven, dat hij die ½ H. L. rogge heeft 
afgeleverd van den voorraad van 4 H.L., door 
hemzel ven in 1918 verbouwde rogge, welke 
hem ten behoeve van, hem en zijn gezin door de 
Regeering was gelaten en welke hij - daar hij 
nog j onge kinderen had -- n,iet geheel noodig had; 

,,dat nu wel bij beschikking van deI\ Minister 
van Landbouw, N\jverheid en HaI\del van 
13 Juli 1918, Stcrt. n°. 162, in art. 2 is bepaald, 
dat de landbouwers verplicht zijn, hunne 
oogstproducten OI\der zich te houden, doch bij 
art. 5 sub b. dier beschikking is bepaa.ld, da.t 
zulks I\iet van toepassil\g is op de hoeveelheden, 
welke krachtens eeI\ige beschikking van den, 
Minister van Landbouw, Nijverheid ell HaI\del 
gela.teI\ zijn geworden ; 

,,da.t beklaagde derha.lve over voormelde 
hoeveelheid rogge de vrije beschikking had 
en die mocht afleveren aan wien hij wilde". 

Tegen de bevestiging dezer uitspraak bij het 
bestredeI\ arrest is bij tijdig ingediende me
morie als mi<ldel van cassatie aangevoerd, 
dat door niet- of verkeerde toepassing ge
schonden zijn de artt. 4, 8 en 12 der Distributie
wet 1916 en de beschikking van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 13 
Juli 1918, alsmede art. 216 Sv. 
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Het middel komt mjj gegrood voor. .De 
verplichting, aan de lao,dbouwers opgelegd, 
hu11ne oogstproducten, waarvan de inbozib
I\eming is gelast, aan de hiertoe aangewezen 
regeeringsambtenareT\ af te Jeveren, moge niet 
gelden voor de hoeveelheden, die hun ( voor 
eigen gebruik) gelaten zijn, hieruit volgt neg 

, aangewezen, en de beklaagde zal worden 

I 
veroordeeld in eene geldboete van f 5, bij 
gebreke van beta.ling te vervangen door vijf 
dagen heehten,is met verbeurd ,erklaring van 

I de inbcslaggenomen rogge. 

De Rooge Raad, enz. ; 

11iet, dat zij hierover de v rije beschikking hebben Gehoord het ver~lag van den Raadsheer 
011 die mogen afleveren aan wien zij willen. Jhr. van l\Ieeuwen ; 
Deze hepaling heeft slechts teogevolge, dat zij Gelet op het middel van oassatie, door den 
die hoeveelheden mogen behouden en verbrui- requirant voorgesteld bij memorie: (zie cone!. 
ken; de aflevering aan andereo dan de genoemde Adv.-Gen.); 
regeeringsambtenaren is echter in art. 5 der O., dat bij het door het bestredf'n arrest 

reeds aangehaalde distributieregeling teq op- bevestigde vonnis to1:1 laste van den gerequi
zichte van alle bedoelde oogstproducten reerde wettig en overtuigend bewezen is 
verboden, en op dit verbod geldt slechts een verklaard, dat enz. (zie Cone!. Adv.-Gen.), dit 
uitzonderiqg voor die hoeveelheden, welke feit niet strafbaar is geoordeeld en gerequi
voor den zaai mogen worden verbandeld, dus reerde van alle rechtsvervolging te dier zake is 
voor een geval, dat zich hier niet voordeed, ontslagen met bevel dat de in beslag geoomen 
daar in het bevestigde vonnis a.ls vaststaande rogge of, indien verkoop heeft plaats gehad de 
is aangenomen, dat de door beklaagde geleverde opbrengst er van, zal word en t eruggegeven aan 
rogge hem ten behoeve van zijn gezin was genoemden Gerrit Geurtsen, zu]ks op groud dat 
gelat,en. de rogge, welke gereq_uireerde had afgeleverd 

Zal dus niet vemietiging der in deze gewezen een deel was van den voorraad, welke hem ten 
uitspraken de heklaagde alsnog moete11 worden behoeve van hem en zijn gezin was gelaten, 
veroordeeld, in de als vaststaand aangenomen en dus de bij artikel 2 van de beschikking van 
omstandigheid, dat de geleverde rogge behoorde den Minister van Landbouw, Nij verheid en 
tot de de11 beklaagde voor eigen gebruik gelaten Handel van, 13 Juli 1918 (Stcrt. n°. 162) aan 
hoeveelheid, in verband ook met de geringe landbouwers opgelegde verplichting om hun 
distributiewaarde daarvan (f 6.475) vind ik oogstproducten onder zich te hncideu, op de 
aanleiding, tot een veel geringere straf te afgeleverde rogge ingevolge art. 4 letter b dier 
concludeeren, clan door den Officier van beschikking niet van toepassing was en gerequi
Justitie en den Procureur-Generaal is gevorderd. roorde derhah-e over voormelde hoeveelheid 

Jk concludeer dan, dat het be treden, arrest de vrjje beschikking had en die mocht afleveren 
en het daarbij bevestigde vonnis zullen worden aan wien hij wilde; 
vemietigd, doch alleen voorzooverre het 0., ten aanzien van het voorgestelde middel: 
bewezen yerklaarde feit niet strafbaar is dat daarbij in de eerste plaats de vraag rijst, 
geoordeeld en de beklaagde te dier zake is of de beweerde schef\ding der genoemde 
ontslagen van alle rechtsvenolg ing met last Ministerieele beschikkin,g in cassatie kan worden 
tot teruggave van de in beslag genomen rogge onderzocht; 
of de opbrengst daarvao, a11,n G. Gerritsen , en I O. hieromtrent: 
dat met aanh11,ling van de art. 8, 9 en 12 der dat onder ,,wet" in den zin van art . 99 R. O. 
Dist,ributiewet 1916, de beschikkif\gen van den I mede zijn t e begrijpen na11,r buiteo, werkende, 
Minister van Landbonw, Nij verheid eq H andel, dus tot een ieder gerichte, algemeene regelingen, 
strekkende tot inbezitneming van zekere welke zijn uitgegaan vaf\ een openbaar gezag, 
oogstproducten en tot vaststelli.ng eener distri- dat de bevoegdheid daartoe aan de wet, in 
butieregeling daarvan, beide van 13 Juli 1918 den zin van een regeling door de wetgevende 
(Stcrt . 1918 no. 162) en art. 2:l Sr. aan dit feit macht, ontleent ; 
de ben,aming zal worden gegeven : het opzette• dat waar de onderwerpelijlre Ministerieele 
Jijk oo!!stp1·oducten, waarvan i[\aevo!ae be- beschikki1:1g a.an deze vereischten voldoet, ook 
kendm;king van. den 1iinister van° Landbouw, in zooverre de Hooge Raad van de in het middel 
Nij verheid en Handel de inbezitneming is vervatte grief kan kennis nemen; 
gel11-st, af\e -eren aan een antler dan aan een dat in de memorie van cassatie, waarin deze 
Regeeri11gsco mmissaris, belast met do Rijks- grief nader wordt ontwikkeld, terecht een 
graau verzameling, <liens gemachtigde of eenige beroep wordt gedaan op a rt ikel 5 van bedoelde 
andere autoriteit, door genoemden Minister beschikking ; 

I 
I 
.1 
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da.t toch dit art. 5 juist datgene verbiedt, wat 
ten la.ste van don gerequireerde_ is bewezen 
verklaard, namelijk : het a.an een antler dan de 

1 in art. 1 dier beschikking aangewezeo, person.en 
aflevereo, van oogstproducten waarvan, inge
volge bekendmaking van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, de inbezit
neming is gelast ; 

da.t van dit verbod alleen uitgezonderd is de 

aflevering van producten, welke ingevolge 
een daarbij nader omschreveI\ beschikking 
voor den zaai worden verhandeld ; 

dat hieruit volgt. dat de omstandigheid, 
dat de door gerequireerde afgeleverde rogge een 
deel was van den voorraad, welke hem ten 
behoeve van hem eo, zijn gezin was gelaten, 
hem niet het recht gaf deze rogge a.f te levereI\ 
a~n genoemden GeurtseI\, omtrent wieI\ be
wezen werd verklaard dat hij niet behoorde 
tot de in art. 1 aangew~zen personen ; 

dat dus, waar zelfs niet blijkt dat gerequi
reerde zich er op beroepen heeft dat de a.fge
leverde rogge voor den za.ai werd verhandeld, 
ten OI\rechte het bewezen verkla.arde I1iet 
strafbaar is geoordeeld en mitsdien het voorge
stelde middel is gegrond ; 

Vernietigt het in deze zaak gewezen arrest 
van het Gerechtshof te Arnhem vaI\ 13 Februan 
1919 voor zoover daarbij in hooger beroep werd 
bevestigd da.t deel van het vonnis der ArroI\
dissements-Rechtbank te Zwolle van 19 De
cember 1918, wa.a.rbij bet bewezen verklaarde 
niet strafbaar werd g~oordeeld en de gere
quireerde werd ontslagen vaI\ alle rechtsver
volging te dier zake ; 

Rechtdoende ingevolge art . 105 R. 0. ; 
Vernietigt in beide voormelde opzichten het 

vonnis der Arr.-Reohtbank te Zwolle van 19 
December 1918 ; 

Qualifineert het bij gemeld vonnis bewezeo, 
verklaarde feit a.ls : 

,,het opzettelijk niet nakomen van eenige 
verplichting voorgeschreven bij een distributie
regeling a.ls in artikel 8, eerste lid der Distributie
wet 1916 bedoeld" ; 

Gezien art. 12 der Distributiewet 1916 en 
artikel 5 der beschikking van den Minister vaI\ 
LaI1dbouw, Nijverheid en Handel vaI\ 13 Juli 
1918 (Stcrt. 162) en art. 23 Sr. ; 

Veroordeelt de11 nu gerequireerde tot eeI\e 
, geldboete van vijf gulden, bij gebreke vaI\ 

beta.ling te vervangen door hechtenis voor den 
tijd van vijf <la.gen. (N. J .) 

10 Juni 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
In art. 41 Inkwartieringswet moet onder 

,,een vordering krachtens deze wet gedaan" 
worden verstaan een vordering gedaan met 
inachtneming der verschillende bepalingen 
dezer wet en niet reeds iedere vordering, die 
uitgaat van het gezag, dat in het algemeen 
tot het doen van dergelijke vorderingen bij 
deze wet bevoegd is v erklaard. 

Waar art. 23 de bevoegdheid tot het 
vorderen van transporten afhankelijk stelt 
van de omstandigheid, dat daarin niet door 
het Rijk is voorzien en ook vanwege de 
gemeente geen schikkingen te dier zake met 
bizondere personen zijn getroffen, en voorts 
deze slechts als bestaan,de aanneemt t. o. v. 
de inwoner~, die in het bezit zijn van ver
voermiddelen, hangt dus van het bestaan 
van al deze omstandigheden de strafba.ar
heid van het niet voldoen aan een der
gelijke vordering af. 

(Inkwartieringswet art. 41.) 

Voorzitter: Mr. S. Grate.ma. 

Raden : J. A. A. Bosch, A. l?entener van 
Vlissingen, J. Kosters en Jhr. E. A. E. van 
Meeuwen. 

De Offioier van Justitie bij de Arr.-Reoht
bank te Amsterdam, requirant van ca.ssatie 
tegen een vonnis van die Rechtbank van 28 
Janua.ri 1919, voor zoover B. J. B. enz., da.arbij 
niet is vrijgesproken, bij welk vonnis in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis van het 
Ka.ntongereoht te Hilversum van 30 Augustus 
1918, B. J. B. voornoemd werd vrijgesproken 
van een dee! van hetgeen hem bij inleidende 
dagva.a.rding was te la.ste gelegd en ter za.ke 
van het overige werd ontsla.gen van a.lie rechts
vervolging ; 

Conclusie van den Advoca.at-Genera.a.l Mr. 
Ledeboer. 

Als ca.ssa.tiemiddel is gesteld : ,,Sohending 
of verkeerde toepa.ssing van de a.rtt. 41 en 23 
der Wet van 14 September 1866, S. 138, zooa.ls 
die na.der is gewijzigd en art. 216 Sv. door te 
beslissen dat een element van de overtreding 
bedoeld in a.rt. 41 uitmaa.kt, de omsta.ndigheid, 
dat de inwoner van wien een transport wordt 
gevorderd in het bezit is van vervoermiddelen" . 

Als bewezen is aa.ngenomen, het in de dag
va.a.rding gestelde, dat de bekla.a.gde op tijd 
en p la.a.ts en onder de omsta.ndigheden in de 
da.gvaa.rding omscbreven, eigerldunkelijk heeft 

, nagela.ten te voldoen aan de vordering hem 
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kra.chtens de W'et van 14 September 1866, I ba.a.r te stellen a.ls de vordering formeel in orde 
S. 138 geda.a.n om te Hilversum, een span paa.r- wa. , zooda.t ik meen te moeten aa.nnemen, 
den opgetuigd met disselboomtuig, borst
tuigen, met ringen en geleider te leveren, 
tot vervoer van milita.ire goederen van het 
Artilleriepa.rk a.an den Laarderweg naar aar: 
den, zijnde op bedoelden tijd en pla.a.ts geen 
span pa.a.rden met geleider van bekla.a.gde 
aanwezig geweest. De Rechtba.nk na.m da.a.rbij 
a.an en in ca.ssat,ie moet daaraan dus worden 
vastgehouden, dat de stellar der dagvaarding 
door te stellen, da.t de vordering a.an bekla.a.gde 
krachtens de Wet van 14 September 1866 ( .138) 
is gedaan, tot uitdrukking heeft gebracht, dat 
de vordering is geschied door de bij die wet . 
daartoe aangewezen autoriteit en met inacht
neming van de daarvoor door die wet voorge
schreven formaliteiten. Het aldus bewezene 
werd niet stra.fbaar geoordeeld en beklaagde 
van rechtsvervolging ontslagen, omdat niet in 
de dagvaarding was vermeld, de omstandigheid, 
dat de inwoner, van wien het transport wordt 
gevorderd, in het bezit was van vervoermidde
[en. Dientengevolge was in de dagvaarding 
volgens de Rechtbank niet uitgedrukt, dat de 
vordering was gedaan krachtens de Wet van 
1866 (S. 138), in den zin waarin die uitdrukking 
in art. 41 wordt gebezigd en leverde dan het 
gestelde en bewezene niet op het strafbaar 
feit in dat artikel omschreven. 

Uit een en ander volgt, dat de Rechtbank 
van oordeel is, dat art. 41 met de uitdrukking 
,,vorderingen krachtens deze wet gedaan", 
niet a.Ileen a.ls vereischte stelt, dat de vorderin
gen formeel op de bedoelde wet zijn gegrond1 
wat immers volgens haar gesteld en bewezen 
was - doch ook, dat zij overigens geheel zijn 
gedaan met inachtneming van hetgeen die 
wet voorschrijft. 

Volgens art. 41 wordt gestraft, hij die eigen
dunkelijk nalaat of weigert, geheel of gedeelte
lijk te ·voldoen a.an de vorderingen krachtens de 
Inkwartieringswet gedaan, enz. Bij Uw arrest 
van 20 Ma.art 1916, W. 9964 (N. J. 1916 biz. 
673, Red.) werd beslist, dat eigendunkelijk in 
dit verband, niet anders beteekenen kan, dan 
het weigernn (of nalaten) op eigen gezag, 
naar eigen inzicht zonder zich te storen a.an de 
ten deze bestaande wettelijke voorsphriften. 
In mijne a.an dat arrest voorafgaande conclusie 
wees ik er op, dat oorspronkelijk het woord 
eigendunkelijk in dit gedeelte van art. 41 niet 
voorkwam en gaf ik a.an hoe en waarom dat 
woord is ingevoegd. Nu is het niet we! denk-· 
baar, dat de oorspronkelijke redactie zou 
beoogd hebben, elk nalaten of weigeren straf-

dat men toen strafbaar wilde stellen, het na
laten wanneer het voldoen aan de vordering 
plicht was, terwij l die plicht alleen bestond 
a.ls de wettelijke voorschriften in het algemeen 
waren nageleefd, niet reeds a.ls de door de 
Inkwartieringswet aangewezen autoriteiten eene 
vordering hadden gedaan, die formeel in orde 
was. Door het invoegen van het woord 
,,eigendunkelijk" is a.an die strekking van het 
artikel niets veranderd. 

Er is de.ardoor bijgekomen, de.t een zeker 
opzet aanwezig moet zijn, om het nalaten enz. 
strafbaar te ma.ken. Men zou dunkt mij 
mogen zeggen, dat nu strafbaar is, hij, die 
behoorde en kon voldoen a.an de gedane vorde
ring en dit niettemin willekeurig achterwege liet. 

:¼et de Rechtbank ben ik het dus eens, ten 
aanzien van de ruime beteekenis van de uit
drukking ,,krachtens deze wet gedaan", in 
art. 41 der Inkwartieringswet. 

Daaruit volgt niet noodwendig, dat nu in 
de dagvaarding met name zouden moeten 
gesteld worden, a.lie omstandigheden die aan
toonden, dat de vordering conform de wettelijke 
voorschriften was gedaan. Men kan dunkt mij 
volstaan met in de dagvaarding te stellen, 
dezelfde woorden die art. 41 in dit opzicht 
bezigt en als ik vrij ware in de beoordeeling 
van deze dagvaarding, dan zou ik de onder
stelling wagen, dat de stellar daarvan, de 
woorden ,,krachtens deze wet gedaan", ook 
gebezigd heeft in den zin die in art. 41 daaraan 
wordt toegekend. Ik ben nu echter niet vrij 
in mijne opvatting der dagvaarding, maar 
moet de daarin aan bedoelde uitdrukking 
gegeven, beperkte uitlegging der Rechtbank, 
a.ls de eenig juiste accepteeren. Dan echter 
moet ik ook de conclusie der Rechtbank a.ls 
juist erkennen, dat het aldus gestelde en a.ls 
bewezen aangenomene, niet a.lie bestanddeelen 
van het bij art. 41 strafbaar · gestelde feit, 
omvat. 

Het middel zal derhalve naar mijn oordeel 
niet tot cassatie kunnen leiden en ik concludeer 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. van Meeuwen ; 

Gelet op het middel van cassatie, door den. 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie Cone!. Adv.-Gen .); 

0., dat bij het bestreden vonnis van hetgeen 
den gerequi reerde bij de inleidende dagvaarding 
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is ten la.ste gelegd, wettig en overtuigend is 
bewezen verkla.a.rd': da.t hij te Hilversum, 
terwijl bij K. B. van 30 Juli 1914 n°. 72 de 
a.a.nwezigheid van oorlogsgeva.a.r in den zin 
wa.a.rin da.t woord in 's La.ndswetten voorkomt, 
was verkla.a.rd, eigendunkelijk heeft na.gela.ten 
te voldoen a.an de vordering, hem kra.chtens 
de Wet van 14 September 1866 (S. 138) op 
11 Mei 1918 geda.a.n, om te Hilversum een span 
pa.a.rden, opgetuigd met disselboomtuig en 
geleider te leveren op Ma.a.nda.g, 13 Mei 1918 
des voormidda.gs te 9.30 ure tot vervoer van 
milita.ire goederen van bet Artilleriepa.rk a.an 
den La.a.rderweg a.lda.a.r na.a.r Na.a.rden, zijnde 
op dien a.a.ngenomen tijd en pla.a.ts geen span 
pa.a.rden met geleider van den gerequireerde 
a.a.nwezig geweest, wa.a.rbij de Rechtba.nk het 
vermelde in de da.gva.a.rding, da.t de vordering 
a.an den gerequireerde kra.chtens de Wet van 
14 September 1866 (S. 138) is geda.a.n, heeft 
opgeva.t in den zin, da.t de steller van de da.g
va.a.rding da.a.rmede tot uitdrukking heeft 
gebra.cht, da.t de vordering is geschied door 
de bij die wet da.a.rtoe a.a.ngewezen a.utoriteiten 
met ina.chtneming van de da.a.rvoor door die 
wet voorgeschreven forma.liteiten ; 

da.t de Rechtba.nk bet bewezen verkla.a.rde 
niet stra.fba.a.r heeft geoordeeld en den gere
q uireerde te dier za.ke heeft ontsla.gen van a.lie 
rechtsvervolging op grond, da.t het 'tnala.ten te 
voldoen a.an een dergelijke vordermg slechts 
da.n stra.fba.a.r is, indien de vordering was 
gericht tot een inwoner, die in het bezit was 
van vervoermiddeleu, welke omsta.ndigheid 
niet in de da.gva.a.rding is vermeld ; 

0., ten a.a.nzien van het voorgestelde middel 
en voorts ambtshalve : 

da.t ingevolge a.rt. 41 der bedoelde wet onder 
meer stra.fbaa.r is hij, die eigendunkelijk na.la.a.t 
of weigert te voldoen a.an een vordering hem 
.kra.chtens deze wet geda.a.n ; 

da.t in dit wetsvoorschrift onder ,,een vor
dering kra.chtens deze wet gedaan" moet wor
den ·verstaa.n een vordering gedaa.n met ina.cht
neming der verschillende bepa.lingen dezer wet 
en niet reeds iedere vordering, die uitga.at van 
het geza.g, da.t in bet a.lgemeen tot bet doen van 
dergelijke vorderingen bij deze wet bevoegd is 
verklaa.rd; 

da.t immers deze uitleg ta.a.lkundig de meest 
voor de hand liggende is, en ook in overeen
stemming is met hetgeen bij de totstandkoming 
dezer wet de opva.tting was van den wetgever ; 

da.t toch zoowel in het voorloopig Versla.g 
van de Commissie van Rapporteurs a.ls in de 
Memorie van Bea.ntwoording van da.t versla.g, 

a.ls va.ststa.a.nde wordt a.angenomen, da.t de 
ingezetenen bevoegd zijn te weigeren a.an een 
vordering te voldoen, indien deze geschiedt 
zonder ina.chtneming der voorsch riften dezer 
wet; 

dat dus, waa.r a.rt. 23 van genoemde wet de 
bevoegdlieid · to_t het vordereii van tra.nsporten 
a.fha.nkelijk stelt van de omsta.ndigheid, da.t 
da.a.rin niet door het Rijk is voorzien en ook 
va.nwege de gemeente geen schikkingen te 
dier za.ke met bijzondere personen zijn getroffen, 
en voorts deze slechts a.ls besta.a.nde a.a.nneemt 
ten opzichte van de inwoners, die in het bezit 
zijn van vervoermiddelen, van bet bestaa.n van 
a.I deze omsta.ndigheden de stra.fba.a.rheid van 
het niet voldoen aa.n een dergelijke vordering 
a.fha.ngt; 

da.t de Rechtba.nk a.a.nnemende, da.t in de 
tela.stelegging niet was gesteld, da.t gerequi
reerde in bet bezit was van vervoermiddelen, 
in de zevende overweging van het bestreden 
vonnis oordeelt, da.t de overige in de vorige 
alinea. genoemde omsta.ndigheden a.a.nwezig 
wa.ren, en dus, na.a.r die aa.nwezigheid een on
derzoek instellende, kennelijk heeft a.a.nge
nomen, dat zij een dee! uitma.a.kt van de te
la.stelegging ; 

dat de Rechtba.nk zelfs bij de enge uitlegging, 
die zij in ha.ar zesde overweging aan de zinsnede, 
dat de vordering krachtens de Wet van 14 
September 1866 (S. 138) is geda.an, heeft gege
ven, dit kon 'a.annemen, waa.r de telastelegging 
tevens inhoudt, dat gerequireorde eigendun
kelijk het voldoen aan de bedoelde vordering 
heeft na.gela.ten, ir\ welke uitdrukking de Recht
bank terecht kon lezen, da.t hij dit deed, terwijl 
dit na.laten ir\ strijd met de wet was en hij 
zulks begreep ; 

dat evenwel in de in het vonnis aangehaalde 
bewijsmiddelen niets voorkomt wa.aruit de 
Rechtbank kon afleiden dat van Rijkswege 
niet was voorzien in dit transport en dat va.n
wege de Gemeente te dier zake geen schikkingen 
met bijzondere personen waren getroffen, en 
dus de Rechtbank door desniettemin dit a.ls be
wezen aan te nemen, de artt. 211 en 221 ir\ ver
ba.nd met a.rtt. 239 en 256 Sv.heeftgeschonden; 

Vernietigt het vonnis van, de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam den 28sten Januari 1919 ir\ 
deze zaak gewezen ; 

Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. ; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, ten einde op het besta.ande hooger 
beroep opnieuw te worden berecht en afgedaa.n. 

(N. J.) 
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12 Juni. 1919. WETTEN, houdende naturali
,satie van: 

Hermann Meyer, geboren te Jbbenburen 
(Pruisen) den 17 April 1863, confectie
handelaar, wonende te Midde/,burg, pro
vincie Zeeland. S. 353. 

Wilhelm Anton Alexander ]{erckhoff, gebo
ren te Haseliinne (Pruisen) den 10 October 
1871, directeur van een handelshuis in 
manufacturen, wonende te Leiden, pro
vincie Zuidholland. S. 354. 

Elisabeth Emilie Marie Sibylle Alberdingk 
Thym, geboren te Leuven (Bel.gie) den 
21 Februari 1863, zonder beroep, wonende 
te Kesselloo, Bel.gie. S. 355. 

Raphael Van der Burg, geboren te Parija 
(Frankrijk) den 5 September 1865, hand els
reiziger, wonende te Brussel· (Bel.gie), 
tijdelijk verblijvende te Parijs, Frankrijk. 
s. 356. 

Adam Gerardi, geboren te Rheinbach (Prui
sen) den 15 Februari 1845, kleermaker, 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 357. 

Peter Joseph Moelich, geboren te Giila 
(Pruisen) den 13 , Juni 1852, schipper, 
wonende te Lobith, gemeente Herwen en 
Aerdt, provincie Gelderland. S. 358. 

Gerhard Lampe. geboren te Mettingen (Prui
sen) den 16 November 1855, koopman in 
manufacturen, wonende te Leeuwarden, 
provincie Friesland. S. 359. 

Magnus Fillmann, geboren te Birkenfeld 
( Oldenburg) den 24 December 1865, handels
agent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 360. 

August Joseph Schni:ickelborg, geboren te 
Rieste (Pruisen) den 16 Januari 1874, gros
sier in manufacturen, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland. S. 361. 

Ernst Kurt Eckstein, geboreo te Gera Un
termhaus (Duitschland) den 24 Mei 1878, 
adjurct-directeur van een vleeschwaren
fabriek, wone;:;_de te Groningen, provincie 
Groningen. S. 362. 

Joseph Leonard Kaller, geboren te Mettin
gen (Pruisen) den 18 Mei 1868, koopman 
in manufacturen, wonende te Leeuwarden, 
provincie Friesland. S. 363. 

Wilhelmine Maria Evers, geboqm te Elten 
(Pruisen) den 15 September 1884, zonder 
beroep, wonende te Elten, Pruisen. S. 364. 

Benjamin Melchior, geboren te Hohscheid 
(Pruisen) den 31 October 1879, metaal
slijper, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 365. 

Ernst Julius Thieme, geboren te Eupen 
(Pruisen) den 24 Jun1 1875, fabrieksdirec 
teur, wonende te 'l'ilburg, provincie Noord
brabant. S. 366. 

Wilhelm Heinrich Schiirmann, geboren te 
Herford (Pruisen) den 2 December 1841, 
handelsagent, wonende t e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 367. 

Petrus De Koning, geboren te Gappellen 
(Bel.gie) den 6 December 1862, arbeider 
wonende te Hamborn, Pruiaen. S. 368. 

Matthias Arnold Anton Warndorff, geboren 
te Haseliinne (Pruisen) den 27 Juli 1856, 
koopman, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland. S. 369. 

Franz Keulen, geboren te Aken (Pruisen) den 
20 Juli 1877, fabrieksarbeider, wonende te 
Miinsterbusch-Stolherg, Pruisen. S. 370. 

Hugo Ganz, geboren te Biinde (Pruisen) 
den 23 Mei 1880, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincieNoordholland. S. 371. 

Johann Barthelomeus Knooren, geboren te 
Hillensberg (Pruisen) den 10 Juni 1860, 
landbouwer, wonende te Hillensberg (Prui
sen). S. 372. 

Johannes Bernhard Anton Rudolph Rosen
mi:iller, geboren te Harnburg (Duitschland) 
den 31 Augustus 1881, manufacturier, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg. 
s. 373. 

Julius euberg, geboren te Rinteln (Pruisen) 
den 16 Maart 1891, student, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 374. 

Wilhelm Karl Werner, geboren te Veen 
(Pruisen) den 20 Maart 1855, muziekon
derwijzer, wonende te Zevenaar, provincie 
Gelder/and. S. 375. 

Joseph Weinans, geboren te Riitenbrock 
(Pruisen) den 11 Juni 1877, landbouwer, 
wonende te Emmer-Gompascuum, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe. S. 376. 

H ermann Heinrich Depeweg, geboren te 
Ankum (Pruisen ) den 15 Februari 1860, 
winkelier, .wonende te Amsterdan, provin
cie Noordholland. S. 377. 

Gertrud Horsmann, geboren te Aken (Prui
sen) den 13 Februari 1872, huishoudster, 
wonende te A•ken, Pruisen. S. 378. 

Johann Albert Gerhard Thien, geboren te 
Grosz-Roschen, gemeente Lastrup (Olden
burg) den 1 Mei 1871, winkelchef, wonende 
te Apeldoorn, provincie Gelderland. S. 379. 

Diedrich Heinrich Theodor Nordbeck, ge
boren te Enschede ( Overijssel) den 17 Febru
ari 1894, handelsagent, wonende te En
schede, provincie Overijssel. S. 380. 
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Wilhelm Keller, geboren te Keulen (Pruisen1 
den 18 Januari 1866, schipper, wonende 
te Lobith, gemeente Herwen en Aerdt, 
provincie Gelderkind. S. 381. 

Albert Friedrich Roth, geboren te Stuttgart 
( W urtemberg) den 2 Augustus 1865, koop
man, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 382. 

Franz Clemens Zurnieden, geboren te Ec
kamp (Pruisen) den 25 November 1873, 
kapper, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 383. 

Jules Jacob Adriaan Schagen van Leeuwen, 
geboren te Pretoria (Zuidafrikaansche Unie) 
den 28 Augustus 1896, sergeant-adelborst, 
wonende te Willemsoord, gemeente Helder, 
provinc·e Noordholland. S. 384. 

Jonas Stibbe, geboren te Landen (Groot
Britannie) den 13 November 1884, koop
man in pelterijen, wonende te Parijs, 
Frankrijlc. S. 385. 

13 Juni 1919. BESLUIT, houdende aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 15 De
cember 1910 (Staatsblad n° 369), tot uit
voering van de wet op de Rijkspostspaar
bank, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 1 Juli 1918 (Staatsblad n°. 
440). s. 386. 

WIJ" WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Waterstaat en van Financien van 8 April 1919, 
n°. la, afdeeling Rijkspostspaarba:iik, P. T. 
en T. en van 19 Maart 1919, n°. 136, Generale 
Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Mei 1919, n°. 35) ; 

Ge!et op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 Juni 1919, n°. l a, 
Afdeeling Rijkspostspaarbank, P. T. en T. en 
van 10 JUDi 1919, n°. 115, afd. Gen. Theaurie; 

Habben goedgevonden en ver taan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. In Ons besluit van 15 December 

1910 (Staatsblad n°. 369), laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 1 Juli 1918 (Staatsblad n°. 440) 
wordt achter artikel 14 ingelascht een nieuw 
artikel 14 bis, luidende : 

,,De inlegger, die terugbetaling wenscht van 
zijn tegoed of een gedeelte daarvan, teneinde 
dit te doen bijschrijven op een door hem , aan 
te wijzen rekening bij den postcheque- en 
girodienst, richt een daartoe strekkend ver
zoek tot den Directeur der Rijkspostspaar
bank, onder overlegging van zijn spaarbank
boekje. Deze zendt, als het tegoed de aange-

vraagde afschrijving toelaat en overigens zich 
niets daartegen verzet, aan het kantoor waar 
de po trekening berust, het spaarbankboekje 
en een order tot afschrijving op dat boekje 
van het aangevraagde bedrag, eventueel ver
hoogd met het recht, dat aan den postcheque
en girodienst voor een storting verschuldigd 
is, met verzoek om bijschrijving van het bedrag 
op de aangegeven postrekening. 

Als bewijs der afschrijving op het spaar
bankboekje geldt het bericht van bijschrijving, 
dat het betrokken kantoor aan genoemden 
Directeur toezendt". 

2. In artikel 15 l ste lid, van Ons voren
genoemd besluit worden achter de woorden 
,,bedoeld in artikel 14" ingelascht de woorden 
,,en de verzoeken, bedoeld in den eersten zin 
van artikel l 4bis". 

3. In artikel 30 van Ons vorengenoemd 
besluit worden in den tweeden zin achter het 
woord ,,belanghebbende''. ingelascht de woorden 
,,of de order tot afschrijving, bedoeld ip artikel 
14bis aan het betrokken kantoor". 

Onze Ministe1·s van Waterstaat en van Finan
cien zijn 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-Gravenhage, den 13den Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Ki:iNIG. 
De Min. van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 30 Juni 1919.) 

13 Juni 1919. BESCI(IKKING van den Hoogen 
Raad. 

Vernietiging van de inschrijving van een 
merk op grond van hoofdrnkelijke overeen
stemming met een ingeschreven merk. Mer
ken ,,Kaloderma" en ,,Molloderma" voor 
huidcr~me. 

Eerste gebruik beteekent slechts eerste 
gebruik tusschen partijen. 

(Merkenwet artt. 3 en 10). 

Voorzitter : 
Jhr, Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, H. M. 
A. Savelberg en Jhr. Rb.. Feith. 

Verzoekschrift. 
Aan 

den Hoogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
de Handelsvenqootschap onder de firma 

I. L. Mooendorff, gevestigd te Arnhem, te dezer 
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za.ke domicilie kiezende te 's-Gravenhage aan 
de Anna. Paulownastra.at n°. 71, ten kantore 
van de Advo~aten en Procureurs Mrs. J. & L. 
G. van Praag; 

dat het Gerecbtsbof te 's-Gra.venbage ten 
verzoek1:, der vennootscbap F. Wolff & Sohn, 
Gesellschaft mit beschrankter Ha.Hung, ,ge
vestigd te· Karlsruhe, bij beschikking van 14 
April 1919, met vernietiging van die der Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage vaI\ 9 Janua.ri 
1919, heefi nietig verklaard de inscbrijving 
bij het Bureau van den Industrieelen Eigl·n
dom van het Handelsmuk nummer 36871, vo<:ir 
de waa.r huidcreme, ten name van requestrante; 

dat requestrante tegen die eerstgenoemde 
beslissing beroep in cassatie instelt er> daar
tegen de navolgende middelen aanvoert: 

I. Schanding en verkeerde toepa.ssing der 
artikelen 3, 4 en 10 der MerkeI1wet, omdat bet 
Hof de vernietiging heeU uitgesprokeI\ zonder 
ten opzichte van bet recht der verzoekende 
partij op ha.ar merk iets anders te beslissen daI\ 
dat deze haar merk in het Rijk in Europa 
gebruikte voor dat de gerequestreerde (reque
strante in cassatie) bet hare gebruikte ; 

II. Schanding en verkeerde toepassin,g der 
artikelen 3 en 10 der Merkenwet, doordien bet 
Hof, na te hebben vastgesteld, dat indeonder
werpelijke merken de woorden de hoofdvoor
stelling vormen,, de hoofdzakelijke overeen
stemming tusscben die merken aanvam op 
grond dat de ,,woordbeelden" overeenstemden, 
aldus woorden en woordbeelden ten onrechte 
identificeerend ; 

Ten aanzien van bet eerste middel kan re
questrante volstaan met op te merken, dat vol
gens art . 10 der Merkenwet de nietigverklaring 
eener inschrijving slecbts kan worden uitge
sproken, indier bet aangevallen merk hoofd
za.kelijk overeenstemt met dat, waarop de ver
zoeker recht heeft krachteqs an. 3 der Mer
kerwet; 

Laatstgenoemd artikel wijst als rechtbeb
bende a.an den eersten gebruiker. Het zoude 
het Hof natuurhjk hebben vrijgestaan uit be
paalde feiten af te leiden, dat in casu de gere
questreerde in cassatie de eerste gebruikster 
was van en dus de uitsluitend rechthebbende 
op bet merk ,,Kaloderma", doch het Hof heeft 
niet verder beslist, dan dat gerequestreerde 
haar merk eerder bad geb:ruikt dan requestrante 
in cassatie . het hare ; 

De prioriteit in betrekkelijken zin is niet de 
door onze wet vereischte grondslag. Naar het 
duidelijk stelsel der wet is de uitsluitend ge
rechtigde allec,n : de eerste gi;bruiker; 

Het tweede middel steunt bierop, dat het 
Hof, na-- naar requestrante's bescheiden 
meening, terecht - tt hebben beslist, dat hier 
woorden de hoofdvoorstelling vormden, zoodat 
het bier dus woordmerken gold, ten slotte is 
gaan vergelijken de woordbeelden. Indien het 
Hof de woorden als woorden had bebandeld, 
zou het, in stede van bovenal opmerkzaamheid 
te wijden a.an het weinig ter zake doeqde beeld 
der woorden, ook de onderscheidingshracht der 
woorden als zoodanig hebben onderzocbt en 
vergeleken. Zeker beeft het Hof, nadat de 
beslissing al was gevallen, eenige aandacht ge
wijd aan de beteekenis der woorden, daarmede 
kennelijk bedoelende de vraa~ te onderzoeken, 
of een zeker ded der koopers in staat :r.oude zijn 
de woorden in het Nederlandsch te vertalen. 
Doch de ondersch ... idingskracht der woorden te 
onderzoeken beduidt iets anders. Het beduidt 
dat de reohter zich o.m. rekenschap moet 
geven - gelijk de eerste rechter in deze zaak 
wel gedaan heeft - in hoever de woorden onder
scheidend werken en dus voor rechtshescher
ming vatbaar zijn. Zou b.v. blijken, dat het 
stamwoord Derma, gelijk de eerste rechter heefi 
gemeend, gemeengoed is in denhandelinhuid
cremes (vgl. Pouillet, Marquee de fabrique, 
6e ed. n°.'s 102 vlgg.) dat dus dat woordhetzij, 
de~criptief werkt, hetzij ,, vrij" is, dan zoude 
bij de vergelijking tusscben Kaloderrr·a en 
Molloderma het oordeel geheel anders moeten 
uitvallen. 

He+, Hof heeft door een zijde der vraag buiten 
beschouwing te la.ten, welke de Recbtbank te 
's-Gravenbage wel degelijk binnen den kring 
van haar beoordeeling had getrokken, het 
karakter der merken als woordmerken miskend 
·en aldus de aangehaalde artikelen geschonden 
en verkeerd toegepast. 

Op bovenstaande gronden wendt requestrante 
zich tot Uwen Raad met eerbiedig verzoek de 
eerstvermelde bescbikking te vernietigen met 
zoodanige gevolgen als Uw Raad daaraan zal 
verbinden. 

Tegen-verzoekschrift. 

Aa-n 
den Hoogen Raa.d der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
de Vennootschap F. Wolff & Sohn, Gesell

sch1,ft mit besobrankter Haftung naar het 
Duitsche Recht, geve~tigd te Karlsruhe in 
Duitschland, ten deze domioilie kiezende te 
s-Gravenhage aar het Bernidenhout n°. 69, 
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ti>n lrnntore van den ondergete kende, advo- I scbikking van het Hof als ui~ die in eerste in,
caat; (Mr. M. Oppenheimer Red.); j stantie van de Rechtbank. De rechtsstrijd 

dat door i e Handelsvennootschap onder de ,. tusschen partijen, beeft uitsluitend geloopen 
finna I. L . Mogendorff, gevestigd te Arnhem, I over het al of niet overeenstemmen in hoofdzaak 
bjj verzoekschrift dd. 14 Mei 1919 bij Uwen van beide merken, doch het recht van onderge
Raad cassatie-beroep is ingesteld teger de be- teekende op het merk ,,Kalodenna" is steeds 
scbikking van bet Gerechtshof te 's-GraveD- buiten debat geweest. Het middel zou alzoo 
bage dd. 14 April 1919, waarbij is Pietig vu- in strijd komen met de houding van partij 
klaard de inschrijving bij het Bureau voor den Mogendorff in de beide eerste instanties, en 
Indastrieelen Eigendom voor bet Handelsmerk een, novum betreffen ; 
n°. 36871, bestaande uit rle afbeelding van een Het tweede riiiddel van cassatie verwijt aan 
tube in blauwgrijze kleur waarop het woord het Hof schending en verkeerde toepassing der 
,,Molloderma" voorkomt, voor de waar huid- artikelen 3 en 10 der Merkenwet, doordien het 
creme, ten naffie van de firma I. L. Mogendorff College, I\a te hebben vastgesteld dat in de 
te Arnhem ; onderwerpelijke merken de woorden de hoofd-

dat ondergeteekende teger, het verzoek van voorstelling vormen, de hoofdzakelijke overeen
le firma Mogendorff bet volgende wenscnt aan stemming tusschen die merken zou hebben a.an
te voeren tot bestrijc.ing daarvan; genomen, op grond dat de ,,woordbeelden" 

De requestrante Mogendorff voert als , erste overeenstemden. 
midd~l van cassatie aan, aat door bet Hof de Inderdaad wordt door het Hof het woord 
artikelen 3, 4 en 10 der Merkenwet zouden ,,Woordbeelden" op de aangeduide plaats ge
geschonden en verkeerd toegepast zijn, omdat bezigd. Het is echter duidelijk, dat deze uit
het Hof ten aanzien van bet recht van onder- drukking in het verband, waarin zij is gebruikt, 
geteekend!\ op haar merk niets anders zou heb- niets anders kan beteekenen, dan ,,woorden". 
ben beslist, dan dat zij haar merk in Europa Immers, hetgeen onmiddellijk op de gebruikte 
gebruikte voordat de firma Mogendorff bet hare uitdrukking volgt, bevat een ver_gelijking van 
gebruikte. Blijkens de toelichting zou ,,de beide merken ,,zoowel wat bet beeld als de 
prioriteit in betrekkelijken zin" niet de door klank der woorden be_treft", terwijl daama 
onze Wet vereiscbte grondslag zijn; over de beteekenis der woorden wordt gehan-

De requestrante in cassatie wil hiermede deld; 
blijkbaar betoogen, dat volgens onze Merken- · Het is duidelijk, dat d.it alles alleen kan , laan 
wet als rechthebbende wordt aangewezen de op de woorden en niet op de woordbeelden in 
,,eerste" gebruiker, zoodat . ook een ,,eerste" engeren zin, die immers juist slechts een der 
gebruik, in absoluter\ zin zou moeteI\ worden onderscheidene kenmerken van de woorden 
bewezen d. w. z. een gebruik, voorafgaande niet vormen. 
alleen aan dat van de tegenpartij, maar aan dat , Daarmede ontvalt aan het tweede middel 
van een onbepaald/ aanta.l medestervelingeI\; feitelijke gronclslag. 

Indien men echter van een, dergelijk gebruik Overigens is niet duidelijk, hoe het Hof zelfs 
het bewijs vorderde, spreekt het wel vanzelf, door de beweerde argumentatie de a.rtikelen 
dat daarmede het onmogelijke van hem, die 3 en 10 der Merkenwet zou hebben kunnen 
op een merk beweert recht te hebben,, zou wor- schenden. Al hetgeen de requestrante in cas
den gevorderd; satie tot toelichting van het middel aanvoert 

Een dergelijk bewijs ware eenvoudig niet te is van feitelijken a.ard en moet dus in cassa.tie 
leveren. ' worden gepasseerd. 

Op dezen groI\d is dan ook reeds bij arrest Op alle welke _'(l"onden ondergeteekendeUwen, 
van Uwen Raad van , 29 December 1904 (W. Raad eerbiedig vurzoekt het cassatieberoep te 
8164) beslist, dat het bewijs van de betrekke- verwerpen. 
lijke prioriteit'" ( d. i. die, tusschen de strijdende 
partijen) voldoende is. (Vergelijk ook Polak, 
han,dboek I, 2de druk (1918), bladzijde 161); 

Overigens zou, ook al w<J.re <lit anders, bet 
eerste middel n;et tot cassatie kunnen leiden, 
daar door de requestmnte in cassatie noch in 
de eerste, noch in de tweede instantie, het rechi 
van ondergeteekende op haar merk ,,Kaloder
ma" is bestreden,, blijkende <lit zoowel uit d,e be-

Conclu8ie van deI\ Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

D_e Procureur-Generaal ; 
Gezien vorenstaand verzoekschrift en het 

&ntidotale verzoek ; 
0., met betrekking tot het eerste cassatie

middel : 
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dat, voor zoover dit al niet als een novum in a.mbtenaren in zijn voormeld ad vies Ons in 
cassatie bescbouwd moet worden, het onge- ov,.rweging heeft gegeven den belanghebbende; 
grond moet worden verkla.ard, omdat de be- met ingang van l Januari 1919 een jaarlijksch 
slissing omtrent de geoorloofde inschrij vin,g pensioen toe te kennen ten bedrage van f 466, 
va.n een handels- of fabrieksmerk alleen betreft aanvoerende dat hlj bij besluit van den Raad 
de respectieve rechten der partijen, en dus de der gem. Enschede van 17 October 1918 met 
vraag, wie het eerst van het merk gebruik heeft ingang van 1 Januari 1919 eervol is ontslagen ; 

• gemaakt, niet eene andere is dao de vraa.g welke da t zijn diensttijd • bedoeld in art. 16a der 
der pa.rtijen er eerder gebruik van maakte ; Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 

0., met betrekking tot het tweede cassatie- 1913 va.n 6 jaren en 3 maanden, vereenigd met 
middel : den overigen volgens art. 16b dier wet in aan-

dat in de bestredene beschikking is beslist, merking komenden, dienst van 18 jaren en 
da.t in de beide merken waarvan de rede is de 9 maanden en den volgens art. 16d diet wet in 
woorden de hoofdvoorstelling vormen en naar verband met art. 14b der Burgerlijke Pensioen
het oordeel van het Hof die woordbeelden in wet in aanmerking komenden militairen di!'nst
hoofdzaak overeenstemming -vertoo11e11; dat tijd v,tn 1 jaar, 6 maanden en 20 dagen, een 
dus duidelijk is, dat het Hof alleen sprcekt van t ijdvak uitmaakt van 26 jaren, 6 maanden en 
de voorstelling, die de woorde11 opwekken en 20 dagen; dat hlj, geboren 2 J uli 1866 den 
met woordbeelden niets anders bedoelt dan de leeftijd van 53 jaren heeft bereikt en uit hoofde 
woorden in verbaod met die voorstelling, zooda.t van ziekten of gebreken voor de verdere wa.a.r
het middel feitelijk ongegrond is ; I neming van zijne betrekking ongeschikt is, 

Concludeert tot verwerping van het be- welke ongeschiktheid is aa.ngenomen op grond 
roep. van de op den 24sten April 1919 geregistreerde 

De Hooge Raad, enz. ; 

. Zich vereenigende met de conclusie van den 
Procureur-Ge11eraal en de gronde11 daar va.n 
overnemende ; 

Verwept het beroep. (N. J.) 

18 Juni 1919. KONINKLIJK BESLUIT. 

Waar van den belanghebbende bij de uit
oefening van zijn ambt buitengewone in
spanning werd vereischt en hem niet de 
gelegenheid tot rust is verschaft, waarop 
hij redelijkerwij ze aanspraak mocht maken, 
moeten zijn lichaamsgebreken worden toe
geschreven aan bijzondere omstandigheden 
in den zin van art. 3, 1 • lid b der wet. 

W1.r WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van G. J. Eilander, gewezen concierge der 
Hoogere Burgerschool, Hoogere Handelsschool 
en Hoogere Textielschool te Enschede ; 

Gezien het advies van den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 11 Januari 
1919, n°. 6; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Mei 1919, n°. 124; 

verklaring der geneeskunoigen Dr. J. H. 
Geselschap en E. J . G. W. Berghege, benoemd 
door den burgemeester van Er,schede, bij 
beschikking van 16 April 1918 ; dat zijn pen
sioensgrondslag heeft bedragen van 1 Januari 
1914 tot en met 31 Augustus 1916 f 1050 ; 
van 1 September 1916 tot en met 31 December 
1918 f 1100, zoodat een zestigste deel van de 
in art. 8, eerste lid, der wet bedoelde middel
som, ad f 1073.33 -1/3 bew-aagt f 17.88 8/9; 
da.t de aanvrage is ingediend binnen een jaar 
na. het t ijdstip waarop bet recht op pensioen 
werd verkregen ; dat uit de overgelegde stuk
ken niet voldoende is gehleken dat het gebrek, 
uit hoofde waarvan hij ongeschikt wordt 
geacht voor de verdere waarneming van zijn 
ambt, het gevolg zou zijn van eene van de 
oorzaken, genoemd in art. 3b, tweede lid, van 
eerstgemelde wet ; weshalve de Pensioenraad ' 
van oordeel is dat hij volgens de artikelen 3b en 
15a, b en .d der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913, in verband met art. 14b 
der Burgerlijke Pensioenwet, recht heeft op 
een pensioen van f 465.67; 

dat nadat bij Ministerieele bescbikking van 
30 J anuari 1919, n°. 138, het advies van den 
Pensioenraad in afschrift a.an den belangheb
bende was medegedeeld, hij zijn verlangen 
heeft te kcnnen gegeven dat omtrent zijne 

Op de voordracht van Onze 
Financien van 12 Juni 1919, 

Minister van bezwa.ren daartegen het gevoelen moge worden 
n°. 61, Afd. ingewonnen van de Afdeeliog van den Raad 

Pensioenen ; 
0., dat de Pensioenraad voor de gemeente-

van State voor de Geschillen van Bestuur, 
aanvoerende dat nan zijne vaste overtuiging 
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het gebrek uit hoofde waarvan hij ongeschikt 
wordt geacht voor de verdere waarneming 
van zijn ambt, ontstaan is ten gevolge van 
overmatigen arbeid bij de uitoefering van zijn 
ambt van hem gevergd ; dat dit z. i. voldoerde 
bevestiging vindt in de te zijnen aanzien 
afgegeven verklaringen bij zijne aanvrage 
om pensioen overgelegd; dat immers bij 
K. B. van 18 Octe;ber 1916, n°. 127, in een 
analoog geval op gelijke wijze als door hem 
is geschied het bestaan van oorzakelijk ver
band tusschen ongeschiktheid en de uitoefe
ning van een ambt is aangetoond en rit aa.n
leiding heeft gegeven tot toekenning van het 
maximum-pensioen ; 

0., dat de belanghebbende, blijkens de 
verklaring der geneeskuodigen, die hem heb
ben or>derzocht, ongeschikt is · voor de waar
neming van zijn ambt ten gevolge van eene 
uitzetting van het hart en verzwakking van 
de hartspier, welke afwijkingen moeten worden 
toegeschreven aan het overmatig veel trappen 
klimmen en gejaagde werkzaamheden ; 

dat voorts blijke,'.ls de stukken de bedoelde 
werkzaamheden een gevolg zijn van de om
standigheid dat na zijne aanstelling de school
gebouwen waarvan hij concierge was, zoo 
aanzienlijk zijn uitgebreid, dat na zijn aftreden 
drie personen voor het verrichten van den
zelfden arbeid hebben moeten wnrden aan
gesteld; 

dat hieruit volgt dat, van den belangheb
bende bij de uitoefening van zijn ambt buiten
gewone inspa.nning werd V"reischt en hem 
niet de gelegenheid tot rust is verschaft, 
waarop hij r€delijkerwijs aanspraak mocht 
maken ; zoodat zijn lichaamsgebreken moeten 
worden toegeschreven aan bijzondere omstan
digheden, die zich voor hem bij de uitoefening 
van den dieost niet door zijne schuld of on
voorzichtigheid hebben voorgedaan en die 
hem aanspraak geven op een pensioen inge
volge art. 3, l• lid b, 2• alinea en art. 13, in 
verband met art. 12, der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 ; 

Gezien de bovengemelde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

, aan G. J. Eilander, gewezen concierge der 
H_oogere Burgerschool, Hoogere Handelsschool 
en Hoogere Te:<tielschool te Enschede met 
ingang van 1 Januari 1919 een jaarlijksch 
pensioen te verleenen van f 716, 

Onze Miruster van Financien is belast, enz. 
(A . .B.) 

18 Juni 1919. KONINKLIJK BESLUIT. 

De toekepning van het in art. 12 der 
wet van 9 Mei 1902 (S. 54) aan belang
hebbenden gegeven rechtsmiddel heft niet 
op de bevoegdheid van Ged. Staten om 
het in art. 22 der wet van 10 November 
1900 (S. 176) bcdoeld toez1cht in het al
gemeen belang uit te oefenen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil tus chen de Colleges 
van Ged. Staten van Noord-Holland en van 
Zuid-Holland omtrent de toepasselijkheid van 
art. 22 der wet van 10 November 1900 (S. 176) 
op een besluit van de Vereenigde vergadering 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
van 13 Juni 1917 betreffende eene aanslag van 
den Staat in Rijnlands bundergeld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 April 1919, n°. 88 ; 

Op de· voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 Juni 1919, n°. 289, Afd. 
Waterstaat A. ; 

0., dat door Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
op 9 Mei 1917 aan de Vereenigde Vergadering 
van dit Hoogheemraadschap is voorgesteld 
om de aanteekening in het gaarderboek be
treffende den gedeeltelijken vrijdom van om
slag voor een aan den Staat toebehoorend 
perceel Noordwijk Sectie A. n°. 1115 aldus 
te doen luiden dat de vrijdom van omslag 
geldt voor 185 hectaren, waardoor het over
blijvend dee! van dit perceel groot ± 19 hec
taren in den aan lag van, Rijnlands bunder
geld zal zijn begrepen ; 

dat de Ontvanger der Registratie en Domei
nen te Noordwijk, daarbij handelende namens 
den Staat der Nederlanden, tegen dit door 
Dijkgraaf en Hoogheemraden voor 1917 
ontworpen gaarderboek ingevolge art. 156, 
voorlaatste lid, van het Reglement, voor net 
Hoogheemraadschap van Rijnland bezwaren 
heeft ingebracht, daarbij aanvoerende dat 
art. 154, laatste alinea, van het Reglement 
vrijdom van den omslag voor de helft voor 
20 jaren toekent, een alle in cultuur te brengen 
gronden, voor zoover die, overeenkomstig de 
wet tijdelijke vrijstelling van grondbelasting 
zullen verkrijgen ; dat de bedoelde 19 hectaren 
aan de. hier gestelde eischen voldoen ; 

dat de Vereenigde Vergadering bij besluit 
van 13 Juni 1917 afwijzend op het bezwaar 
van den Ontvanger heeft beschikt, aangezien 
de vrijdom van omslag alleen voor nieuw in 
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oultuur gebraohte gronden bedoeld is, welk 
geval zich hier niet voordoet ; . 

da.t de Ontvanger daarop a.an Ged. Staten 
van Zuid-Ho!land, ingevolge art. 175 v. h. 
Reglement heeft verzocht, dit besluit te ver
nietigen wegens strijd met het Reglement en 
te bepalen dat op de in 1917 ten vo!le aange
slagen ± 19 hectaren van het perceel Noord
wijk Sectie A. n°. 1115 de vrijdom voor de 

. helft ingevolge a.rt. 154 van het Reglement 
moet worden toegepast, althans wat 18 van 
die 19 hectaren betreft ; 

dat Ged. Staten van Zuid-Ho!land zich 
daarop in verbinding hebben gesteld met 
hunne ambtgenooten in oord-Holland en 
dezen in overweging hebben gegeven een 
gemeenschappelijk besluit te nemen strek
kende tot afwijzing van het verzoek, zulks 
uitsluitend op grond van de overweging, dat 
art. 12 der wet van 9 Mei 1902 (S. 54) een 
bepaald rechtsmiddel geeft om tegen een aan
slag in watersohapslasten in beroep te ·komen, 
n.l. verzet bij de rechterlijke macht, en er dus 
door Ged. Staten voor zulk eene vernietiging 
in geen geval termen konden bestaan ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland hierop 
hebben geantwoord dat zij zich afvragen of 
eene dergelijke beslissing op grond dat de wet 
van 9 Mei 1902 (S. 54) in art. 12 een bepaald 
rechtsmiddel geeft om tegen een aanslag in 
waterschapslasten op te komen en er dus voor 
eene vernietiging van het besluit volgens 
art. 22 der wet van 10 November 1900 (S. 176) 
geene termen aanwezig zijn, tegenover den 
belanghebbende we! geheel billijk is; dat deze 
nadat hij op boven\:>edoeld reohtsmiddel was 
gewezen, er blijkbaar de voorkeur aan gegeven 
heeft aan de beide Co!leges van Ged. Staten 
te verzoeken gebruik te maken van hun ver
nietigingsrecht in art. 22 der laatstgenoemde 
wet bedoeld, op welk recht door art. 12 der 
eerstvermelde wet geen inbreuk wordt gemaakt; 
dat -waar dit zoo is, zij aanvankelijk zouden 
meenen dat het verzoek van de reclamant 
niet op den enkelen grond dat hij ook door 
een ander rechtsmiddel tegen zijn aanslag kan 
opkomen mag worden afgewezen ; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland aan Ged. 
Staten van Noord-Holland hebben geantwoord 
dat zij in overweging geven om voor het geval 
hunne ambtgenooten in hunne meening vol
harden, de zaak ingevolge art. 65 der wet van 
10 November 1900 aan onze beslissing te onder
werpen; 

0., dat· de beide colleges van Ged. Staten 
verschillen omtrent de vraag of de enkele 

omstandigheid dat art. 12 der wet van 9 Mei 
1902 (S. 54) een bepaald rechtsmiddel geeft 
om tegen voormelden aanslag op te komen, 
Ged'. Staten moet leiden tot afwijzing van het 
verzoek om met toepassing van art. 22 van 
de wet van 10 November 1900 (S. 176) het 
besluit van de Vereenigde Vergadering te 
vemietigen ; 

0., dat deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, omdat met de toekenning van 
het in art. 12 van de wet van 9 Mei 1902 (S. 54) 
aan belanghebbenden ter bescherming van 
hw1 belang gegeven recht niet kan zijn be
doeld op te heffen de bevoegdheid van Ged. 
Staten om het in a.rt. 22 der wet van 10 No
vember 1900 (S. 176) zooals deze laatstelijk 
is gewijzigd, bedoelde toezicht in het algemeen 
belang uit te oefenen ; 

Gezien de wet van 10November1900 (S. 176), 
zooals deze laa.tstelijk is gewijzigd en het 
Reglement voor het Hoogheemraadschap van 
Rijnland ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen dat art. 12 der voormelde wet 

van 1902 niet in den weg sta.at aan de toepas
sing van art. 22 der gemelde wep van 1900 
indien daartoe overigens termen bestaan. 

Onze Minister van Watersta.at is belast, enz. 
(A. B.) 

19 Juni 1919. BESLUJT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 1 Februa.ri 1919 
(Staatsblad n°. 33), houdende va.ststelling 
van heffi.ngen in de binnenscheepva.art. 
s. 387. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, van Finanoien en van Justitie, respeo
tievelijk d.d. 2 Juni 1919, Bureau Vervoer, 
n°. 6931, 4 Juni 1919, afdeeling Invoerrechten, 
n°. 160, en 17 Jwii 1919, 2de afdeeling A, no. 
787; 

Gezien Ons besluit van 1 Februari 1919 
(Staatsblad n°. 33), houdende vaststelling van 
heffi.ngen in de binnenscheepvaart ; 

Gelet OJ> artikel 174, 2de lid, der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaa.n : 

Eenig artikel. 
De artikelen 1 en 2 van Ons besluit van 1 Fe

bruari 1919 (Staatsblad n°. 33), zullen worden 
l(elezen als volgt : 

1. Voor de inschrijving van een vaartuig 
op een Rijksschippersbeurs of Rijkshulpschip
pers beurs is door den schipper een rllcht ver
schuldigd van : 
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twintig cents voor een vaartuig van vijftig 
ton of minder laadvermoger ; 

veertig cents voor een vaartuig van meer dan 
vij~ig tot en met een honderd ton laadvermo
gen; 

zeventig cents voor een vaartuig van meer 
dan ecn honderd tot en met twee honderd ton 
laadvermogen; 

een honderd cenl.'J voor een vaartuig van meer 
dan twee honderd ton laadverm.ogen. 

2. Als laadvermogen van het in te schrijven 
vaartuig wordt aangemerkt het laadvermogen 
volgens zijn m eetbrief; die mcetbrief moet 
bij de inschrijving door den schipper worden 
getoond. 

2. Terzake ieder vervoer van goederen te 
water in de binnenschipperij in een vaartuig, 
bevracht ten gevolge eener vrachtovereenkomst, 
is door den schipper bovendien een recht ver
schuldigd ten bedrage van ½ % der bruto
vracht ; voor de berekening van het bedrag 
van dit verschuldigde recht wordt de bruto
vracht naar boven afgerond tot een bedrag 
van twintig gulden of een veelvoud daarvan. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staa1'8blad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
ZO!lden aan de Algemeene Rekenkamer. 

a- G?avenhage, den 19den Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijve_rheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

De Minister van Financi~n, DE VRIES . . 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 26 J uni 1919.) 

19 J uni 1919. MissIVE van den Mmister van 

20 Juni 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
voorschrift omtrent vacatiegeld en beloo
ning, voorkomende in artikel 5 van het 
Koninklijk besluit van 17 December 1890 
(Staatsblad n°. 184). S. 388. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordr cht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kun n en Wetenschapppen, van 
9 Mei 1919, n°. 323, afdeeling

1 
Lager Onder

wijs Algemeen ; 
Overwegende, dat wijziging wenschelijk is 

van het bepaalde in artikel 5 van het Koninklijk 
besluit van 17 December 1890 (Staatsblad 
n°. 184), voor zooveel de vaststelling van het 
vacatiegeld en van de belooning betreft ; 

Den Raad van State gehoord (advic~ van 
den !Oden Juni 1919, n°. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 18 Jnni 1919, n°. 4758, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 J anuari 1919, het vacatie

geld, alsmede de belooning, vastgesteld in 
artikel 5, eerste lid, van het Koninklijk besluit 
van 17 December 1890 (Staa1'8blad n°. 184), 
nader vast te stellen op acht gulden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staalsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSE'l. 
( Uitgeg. 9 Juli 1919.) 

Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeer- 20 J uni 1919. BESLUIT, tot regeling van de 
de Staten der Provincien betreffende het overbrenging naar de Rijksarchiefbewaar-
geven van inlichtingen aan de gemeente- plaatsen van de kerkelijke doop-, trouw-
besturen door de Inspecteurs der Directe en begraafboeken, enz., dagteekenende van 
belastingen. v66r de invoering van den burgerlijken 

Ik heh de eer Uw College te verzoeken, de stand, die t_hans in de gemeentelijke ar-
gemeentebesturen in Uwe provincie namens ' chiefbewaarplaatsen berusten. S. 389. 
mij te willen meedeelen, dat de Minister van Wu WILHELMINA, ENZ. 
Financien in het belang van een juiste regaling Op de gemeenschappelijke voordracht van 
van de aanslagen in de plaatselijke directe Onzen Minister van Staat, Minist er van Bin
belastingen naar het inkomen, de inspecteurs nenlandsche Zaken, en van Onzen Minister van 
der Rijks directe belastingen gemachtigd heeft, Justitie van 21 Januari 1918, n°. 213, afdeeling 
a.an de gemeente-besturen die zulks verlangen, Kunsten en Wetenschappen, en van 21 Febru
inzage te verleenen van de ter inspectie berus- ari 1918, l ste afdeeling C, n°. 505; 
tende opgaven van de binnen het Rijk wonende Overwegende, dat het wenschelijk is, de ker
natuurlijke personen, die buiten hunne woon- kelijke doop-, trouw- en begraafboeken en pe 
plaats in de grondbelasitng zijn aangeslagen. schepentrouwboeken, dagteekenende van v66r 

. de invoering van den burgerlijken stand, welke 

1919. 19 
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thans in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen 
berusten, naar de Algemeene Rijksarchiefbe
waarplaats te 's -Gravenhage en naar de Rijks
archiefbewaarplaatsen in de provincien over 
te brengen; 

Gelet op de Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 
378); 

Den Raad van State geh rd (advies van 
26 Ma.art 191~, n°. 61) ; 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rap
port van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 30 Mei 1919, 
n°. 2161, afdeeling Kunsten en Wetenschappen 
en van Onzen Minister van Justitie van 18 Juni 
1919, l ste afd. C, n°. 711 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a.ls volgt : 
Art. 1. De kerkelijke doop-, trouw- en· be

graafboeken, de schepentrouwboeken en de 
tot die boeken behoorende bijlagen, welke 
thans in de gemeentelijke archiefbe"'aarplaat
sen berusten, zullen worden overgebracht naar 
de Rijksarchiefbewaarplaats, gevestigd in de 
hoofdplaats der provincie, waarin de gemeente, 
in wier archiefbewaarplaats de kerkelijke en 
andere bovenbedoelde boeken en papieren be
rusten, gelegen is. 

In geval van de t en overstaan van schepenen 
geslot,en huwelijken geen afzonderlijk regi ter 
voorhanden is, maar daarvan aanteekening is 
gehouden in de registers van ondertrouw, 
zullen de laatstgenoemde registers naar de 
Rijksarchiefbewaarplaats in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld, worden overgebracht. 

2. De in artikel 1 genoemde. boeken en pa
pieren worden gesteld onder den Rijksarchiva
ris; die belast is met het beheer van de Rijks
archiefbewaarplaats, wa.arheen die boeken en 
papieren zullen zijn overgebracht. 

3. De overbrenging der in artikel 1 genoemde 
boeken en papieren geschiedt op de wijze en 
op het tijdstip, tusschen burgemeester en wet
houders der gemeente, in '1-ier archiefbewaar
plaats zij berusten, en den Rijksarchivaris van 
de Rijksarchiefbewaarplaats, waarheen zij 
worden overgebracht, in gemeen overleg te 
bepalen, met dien verstande, dat de o, erbren
ging moet plaats hebben binnen tien jaren na 
het in werking treden van dit besluit. Indien 
geen voldoende ruimte beschikbaar is, zal 
door de zorgen van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen hierin zoo 
spoedig mogelijk worden voorzien. In dat 
geval zal zoo noodig de termijn door Ons met 
ten hoogste twee jaren worden verlengd. 

Indien het overleg tusschen het gemeente-

bestuur en den Rijksarchivaris niet tot een
stemmigheid leidt, beslist de Algemeene Rijks
archivaris. 

4. Van de in artikel 1 genoemde boeken en 
papieren, die van eene gemeentelijke archief
bewaarplaats naar eene Rijksarchiefbewaar
plaats worden overgebracht, wordt door den 
Rijksarchivaris van die Rijksarchiefbewaar
plaats een inventaris in duplo opgemaakt, die 
van eene verklaring aangaande die overbren
ging wordt voorzien. Beide exemplaren wor
den door het gemeentebestuur, dat die boeken 
en papieren heeft afgegeven , en den Rijksarchi
varis onderteekend. Een exemplaar wordt in 
de gemeentelijke archiefbewaarplaats, het antler 
in de Rijkarchiefbewaarplaats bewaard. 

5. De kosten van overbrenging uit de ge
meentelijke archiefbewaarplaatsen naar de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen worden uit de ten 
behoeve van die Rijksarchiefbewaarplaatsen 
op de Staatsbegrooting uitgetrokken gelden 
geleden. 

6. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is gemachtigd om aan de Rijks
archivarissen op te dragen aan gemeenten, die 
een eigen archivaris en doelmatige archieflokalen 
hebben, van de overeenkomstig artikel 1 naar 
de Rijksarchiefbewaarplaatsen overgebrachte 
boeken en papieren de zoodanige, welke die 
gemeente betreffen, tot wederopzeggens in 
bewaring te geven, onder voorw.aarde, dat het 
betrokken gemeentebestuur zich verbinde : 

a. de genoemde boeken en papieren zoo spoe~, 
dig mogelijk, en in ~lk geval binnen den tijd 
van vijf jaren, te doen inventariseeren naar 
een door Onzen voornoemden Minister goed te 
keuren plan ; 

b. in een reglement voor de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats en eene instructie voor 
den gemeentearchivaris op die boeken en pa
pieren toepasselijk te verklaren de voor de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen geldende of nader 
vast te stellen bepalingen omtrent de toe
gankelijkheid en bet gebruik van archieven ; 

c. te a.Hen tijde aan Onzen voornoemden 
Minister, den Algemeenen Rijksarchivaris en 
de Rijksarohivarissen in de provincien des
verlangd eenige der genoemde boeken en papie
ren tijdelijk af te staan of kosteloos de ten 
behoeve van bet Rijk verlangde afschriften 
te verstrekken ; 

d. a.an den Algemeenen Rijksarchivaris en 
aan den Rijksarchivaris in de provincie, waar
toe de gemeente behoort, steeds toegang tot de 
bewaarplaats van die boeken en papieren te 
verleenen; 
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e. terstond mededeeling te doen a.an Onzen 
voornoemden Minister van iedere vaststelling, 
wijziging of intrekking van een reglement voor 
de gemeentelijke arehiefbewaarplaats of van 
eene instruetie voor den gemeentearehivaris en 
van iedere benoeming, sehorsing, ontslag of 
overlijden van een am btenaar, behoorende· 
tot het personeel van de gemeentehjke arehief
bewaarplaats. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensehappen en van Justitie zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft , belast· met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afsehrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 20sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwija, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitge,g. 22 Juli 1919.) 

20 Juni 1919. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
vaststelling van een letterteeken, dat door 
zee- en kustvisschersvaartuigen moet wor
den gevoerd. 

De MinisLer van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

ht>eft op grond van artikel 7 der Visseherij
wet en van artikel 8 van het Koninklijk besluit 
van 12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 144) bij besehik
king van 20 Juni 1919, n°. 5117, afd. Nijverheid 
bepaald, dat door de zee- en kustvissehers
vaartuigen, t ehuis behoorende te Assendelft , 
;noet worden gevoerd het letterteeken A.S. 

's-Gravenhage, 20 Juni 1919. 
Voor den Minister, 

De Secretaria-Generaal, 
VERSTEEG. 

ten der stallen enz. en het toezicht houden 
daarop). 

In verband hiermede moge dienen, dat het 
bovenbedoelde uudoon wordt verhoogd tot 
ten hoogste f 0.40. 

Dit betreft zoowel a.lie werkzaamheden, t e 
verrichten in gevallen van veeziekte, als I et 
toezicht houden daarop. 

Wanneer bijzondere omstand:igheden vordc
ren, dat hooger loon naar het oordeel van den 
burgemeester zou moeten worden uitbebaalc, . 
dan moet daartoe mijne maehtiging worden 
gevraagd. 

Voorts mag voor den onderhavigen arbei ,: 
op Zondag een uurloon van f 0.60 in rekenin -
worden gebraeht. 

Ditzelfde bedrag mag ook word en gedeela -
reerd, indien die arbeid des nachts gesehiedt. 

In de kolon Aanmerkingen van den Ve1 -
zamelstaat moet dan worden vermeld ,, . .. . 
uren naehtarbeid," welke ver:melding door den 
burgemeester moet worden gewaarmerkt. 

De naehtelijke uren worden besehouwd t , 
loopen van ' s nachts 12 uur tot 's voor:mid
dags 6 uur. 

U H.E.G. gelieve het vorenstaande ter kenni ,c 
te brengen van de burge:meesters in Uw gewest. 

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

20 Juni 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Versehijning van den burgemeester al , 

gedaagde zondor machtiging kraehtens door 
Ged. Staten goedgekeurd besluit van den 
gemeentcraad. 

_Verstekverleening ? Bevoegdheid van 
den burgemeester o:m, met maehtiging van 
B. en W., voorloopig als vertegenwoordi 
ger der gemecnte in rcchte t e vt>rsebijne1, 
en alsdan uitst el van , erdere behandclinr 
t e verzoeken. 

Hooger beroep. Mogelijkheid dat in 
middels de burge:meester wel beboorlijl
is gemachtigd. 

20 Juni 1919. MISSIVE van den Minister van Vonnis der Recbtbank verniotigd met 
Landbouw, Nijverbeid en Handel aan de t erugwijzing der zaak. Ander6: Cone!. 
Gedeputeerde Staten der provineien, betrof- 0 . M. 
fende uurloon voor werkzaamheden inge- Geen z.g. novum in eassatie. Grief tegen 
volge de Veewet. een ovcrwc"in,o: p,cricht. 

Gedurende den laatsten tijd werd door ver- (Rv. artt. 398-429, Gemeentewet artt. 71 en 
sehillende burgemeesters t e kennen gegeven, 194.) 
dat geen gesehikte arbeiders meer te vinden Voorzitter: 
waren om, tegen een loon van f 0.25 per uur, Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 
de versehillende werkzaa:mheden te verriehten, 
verband houdende met de wering van besmet - 1 Raden : Mis. C. 0. Segers, H. M_. A. Savelberg 
telijke veeziekte in 't alge:meen (het plaatsen Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. · 

en wegnemen van kenteekenen, het onts:met- H. Rijpstra, landbouwer, wonende te Han-

19* 
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turner-Uitburen qnder Hantum, gemeente 
West-Dongeradeel, ten principale eischer tot 
cassatie, incidenteel verweerder in dit cas, 
van een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Leeuwarden, den 13den Juni 1918 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Mr. J. A. de Wilde, 
gepleit door Mr. J. W. Tijsma, 

· tegen: 
J. L. Oosterhoff, wonende te Ternaard, gemeen
te West-Dongeradeel, in zijne hoedanigheid 
van . burgemeester dier Gemeente en deze als 
zoodanig in rechte vertegenwoordigende, ver
weerder, incidenteel eischer, advocaat Mr. 
L. G. van Praag, gepleit door Mr. L. G. van 

. Apeldoorn. 

Conclusie van den Procureur-Gen,eraal Mr. 
Noyon. 

De eischer in cassatie had de gemeente 
Westdongeradeel in de persoon van haren 
burgemeester, verweerder in cassatie, gedag
vaard voor den Kantonrechter te Dokkum 
om zich te hooren veroordeelen tot betaling 
van eene vordering op de gemeente. De bur
gemeester, in rechte verschenen, heeft een 
verweer tegen den eisch voorgedragen ; daarna 
heeft de eischer betoogd dat het verweer moet 
worden voorbijgegaan omdat niet bleek dat 
de gemeenteraad tot het voeren van het geding 
besloten had. De Kantonrechter heeft deze 
exceptie verworpen. 

Blijkens hct vonnis waarvan beroep is in 
appel a ls eenige grief tegen het vonnis des 
Kantonrecht~rs aangevoerd, dat deze verstek 
had moeten verleenen bij gebreke van het 
bedoelde besluit van den gemeenteraad tot 
verwering tegen de vordering en die vordering 
dus bij gemis van tegenspraak had moeten 
toewijzen. 

De formuleering van deze grief geeft aanlei: 
ding tot de opvatting dat zij alleen betreft het 
niet verleen!'n van verstek, en het niet letten 
op het verweer enkel beschou wt als het gevolg 
van het verstek. Bij deze opvatting zou de 
beslissing, dat geen verstek verleend behoorde 
te worden, aan de bedenking dat aan het 
verweer aa:ndacht is geschonken haren grond
slag ontnemen. 

De Rechtbank heeft echter aan de grief 
eene dubbele strekking toegekend en naast 
dE: vraag of verstek verleend had moeten worden, 
beantwoord de vraag of, nu geen VP-rstek ver- · 
leend is, de gedaagde niettemin onbevoegd 
was tot het voeren van verweer. Zij beslist 
imtners eerst dat de burgemeester, nu niet 
gesteld en geblek~n is dat hij niet overeen-

komstig art. l 79r der Gemeentewet gemachtigd 
was tot het nemen van conservatoire maat 
regelen, bevoegd was zich op de dagvaarding 
partij te stellen, hetgeen als conservatoire 
maatregel beschouwd wordt. Daarna beslist 
zij dat de burgemeester vooralsnog niet verder 
mocht gaan en zich niet tegen den ~isch mocht 
verdedigen, maar slechts uitstel van behande
ling verzoeken, totdat de gemeenteraad in de 
gelegenheid geweest zou zijn omtrent het zich 
verweren tegen de vordering een besluit te 
nemen en daarop · de goedkeuring van Gede
puteerde Staten zou zijn verkregen. Zij 
verwerpt echter ook op dit punt de reeds in 
prima ingebrachte grief als tardief omdat de 
eischer niet eerst het verweer had mogen laten 
voeren en daarna vorderen dat het buiten 
beschouwing zou worden gelaten, a lzoo door de 
houding van den eischer de in prima begane 
£out - het toelaten van het verweer - gedekt 
was en er in appel niet op kan worden terug
gekomen. 

Als cassatiemiddel is nu gesteld : ,,Schending 
en verkeerde toepassing van de artt. 71, 143, 
179, 194 Geme~ntewet junctis artt. 4 sub. 3°., 
76 en 99 Rv. doordat de Rechtbank met 
bekrachtiging van de beroepen vonnissen van 
den Kantonrechter te Dokkum heeft beslist, 
dat het door gedaagde in zijne hoedanigheid 
van burgern,eester van W estdongeradeel voor 
den Kantonrechter gevt>erd verweer niet 
buiten beschouwing gelaten behoefde te worden, 
noch tegen den gedaagde . in zijn voormelde 
hoedanigheid door den Kantonrechter verstek 
had behooren te worden verleend, hoewel 
feitelijk vaststaat 1°, dat het gemeentebestuur 
van Westdongeradeel niet het besluit had 
genomen zich in het bij introductieve dag
vaarding dd. 10 Maart 1910 (lees: 1917) door 
eischer aangevangen geding te verweren, en 
2°. dat noch het voornoemde gemeentebestuur 
noch de gedaagde in zijn hoedanigheid van 
Burgemeester de overeenkomstig artikel 194 
Gemeentewet vereischte goedkeuring tot het 
voeren van bet rechtsgeding verkregen had, 
zulks op den onjuisten, immers in de wet 
geenerlei steun vindenden grond dat de oor
spronkelijke eischer zijn op dit punt betrekking 
hebbende bedenkingen en bezwaren niet na, 
doch voor het gevoerde verweer had behooren 
aan te voeren. 

De verweerder bestrijdt dit middel als ontoe
la.atbaar omdat het voor het eerst in cassatie 
zou zijn voorgedragen. Deze bestrijding komt 

I mij onjuist voor omdat het middel is gericht 
' tegen eene beslissing die, op anderen grondslag 
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berust dan die van den Kantonrechter en 
door de Rechtbank de houding van den eische1· 
als nieuw element van beslissing in haar vonnis 
is gebracht. 

Blijkens hetgeen ik mededeelde omtrent de 
beslissing du Rechtbank geeft bet middel 
deze niet juist terug. Dat geen verstek werd 
verleend wordt niet goedgekeurd wegens de 
processueele bonding van den eischer, maar 
op grond dat niet blijkt dat de gedaagde niet 
bevoegd was zich voor de gemeente partij te 
stellen. In zooverre ontbreekt het middel dus 
eenen feitelijken grondslag, en het kan alleen 
in behandeling komen ten aa.nzien van de 
grief tegen de beslissing, dat de eischer eerst 
nadat hij bet verweer heeft toegelaten daaraan 
rechtskracht ontzegt in stede van het voeren 
van het verweer te voorkomen. 

Deze beslissing gaat nu om buiten de be
pa.lingen van de Gemeentewet, in bet middel 
aangehaald, en betreft alleen eene vraag 
van procedure, die echter in geen der aangehaal
de artikelen van Rv. beantwoord wordt, zoodat 
ook geen van die artikelen geschonden kan 
zijn. 

Voor bet geval dstt anders geoordeeld mocht 
worden heeft de verwe~rder incidenteel beroep 
in cassatie ingesteld, a ls middel stellende \ 
Schending en verkeerde toepassing van de 
artt. 71, 143, 179, 194, 196, 197, 199 en 226 
Gemeentewet in verband met de artt. 4 sub. 
3°., 45, 76 en· 99 Rv. doordat de Rechtbank 
besliste dat de incidenteel eisoher in cassatie 
zich niet had mogen verweren nu niet was 
gebleken dat hij in zijn hoedanigheid overeen
komstig art. 194h der Gemeentewet was ge
machtigd en de oorspronkelijke eischer, mits 
v66r bet gevoerde verweer, zich op het ont
breken dier machtiging had mogen beroepen, 
in plaats van te beslissen dat den oorspron
kelijken eische;r op bet ontbreken dier machti
tiging geen beroep toekomt. 

Hij is van meening dat de betrokkene be
pstlingen der Gemeentewet <ioor den rechtor 
niet in acht genomen behoeven te worden 
omdat, indien de burgemeester voor de gemeen
te optredende zijne bevoegdheid te buiten gaat, 
hij alleen in conflict kan komen met den 
gemeenteraad en Gedeputeerde Staten, doch 
zijne · tegenpartij daaraan geen recht kan 
ontleenen. 

Deze meening schijnt mij niet juist. De 
burgemeester is wel bij art. 71 derGemeentewet 
aangewezen om voo.r de gemeente op te treden, 
maar, gelijk reeds bij bet vonnis waarvan 
beroep werd uiteengezet, dit artikel wijst 

enkel aan dat de gemeente in de persoon van 
haren burgemeester optreedt, niet d11t deze 
bevoegd is eigenmachtig en met verwaarloozing 
van de bepalingen der Gemecntewet voor de 
gemeen te te handelen. Indie dan de burge
meester niettemin eigenmachtig optreei:lt dan 
is de gemeente niet wettig vertegenwoordigd, 
en heeft de tegenpartij belang dit tegen te gaan 
omdat het haar recht is te voorkomen dat een 

· vonnis zou worden gewezen ten gunste of ten 
laste van eene partij die niet regelmatig in bet 
geding is ; de partij is ten slotte toch niet de 
burgemeester maar de gemeente. 

Wordt bet prinoipale beroep verworpen, 
dan behoeft hicromtrent trouwens geene 
uitspraak te worden gedaan. 

Ik concludeer tot verwerping van bet 
priuoipale beroep met veroordeeling van den 
eischer in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat uit bet bestreden vonnis en bet voor 
wat de feiten betreft daarin overgenomene uit 
de vonnissen van den Kantonrechter te Dokkum 
van 4 April en 2 Mei 1917 blijkt : 

dat Rijpstra Oosterhoff in diens hoedanigheid 
van burgemeester der gemeente West-Dongera
deel heeft gedagvaard voor het K antongereoht 
te Dokkum, ten einde diens veroordeeling te 
erlangen tot betaling o. m. van een bedrag 
van f 120.25, hetgeen hem verschuldigd zou 
zijn ter zake • van eene met die Gemeente 
getroffen huurovereenkomst ; 

dat, nadat ten da_ge dienende de gemach tigde 
van eisoher zonder dat blijkt dat dooi; hem 
verstek was gevraagd, had geconcludeerd dat 
eischers vorde.·ing hem zou worden toegewezen 
en geclaagde op den eisch hstd geantwoord, 
namens eisoher bij repliek is betoogd, dat bet 
verweer van gedaagde buiten beschouwing 
zou moeten worderi gelaten, nu niet is gebleken, 
dat deze in zijne hoedanigheid om voor de 
gemeente op te treden, door Gedepu teerde 
Staten was gemachtigd, zoodat cl& eisch dade
Jijk zou moeten wc-rden toegewezen; 

ds,t. nadat de gedaagde hiertegen had gedupli
ceerd, de Kantonrechter bij interlocutoir 
vonnis van ,1 April 1917 zich niet met eischers 
zienswijze vereenigd heeft, maar den eisoher 
toegelaten om door getuigen eenige friten te 
bewijzen en na gehouden ·getuigenverhoor den 
eisch bij eindvonnis van 2 Mei 1917 gedeeltelijk 
heeft toegewezen ; 

0., dat Rijpstra van cleze vonnissen is ge
komen in hooger beroep, betoogende, dat de 
Kantonreohter tegen de gemeente West-
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Dongeradeel verstek had moeten verleenen, 
omdat de burgemeester der gemeente, ofschoon 
we! als gedaagde in rechten verschenen, dit 
niet heeft gedaan krachtens een door Gedepu
teercle Staten goedgekeurd besluit van den 
Gemeenteraad om zich tegen de ingestelde 
vordering te verzetten en die vorclering dus bij 
gebreke van tegenspraak h_ad moeten z.ijn toe
gewezen ; 

0., dat de Rechtbank van oordeel was, dat, 
al moet worden aa.ngenomen, da.t een burge
meester alleen dan de gemeente wa.'.trvan hij 
burgemeester is volled ig in rechte ka.n vertegen
woordigen, wanneer hij daa.rtoe bij een door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd raadsbesluit 
gema.chtigd is, dit niet wegneemt. dat B. en W. 
ingevolge art. l 79r der Gemeentewet bevoegd 
zijn tot het nemen van a.lie conserva.toire 
ma.atregelen zoo in a.ls buiten rechte, waa.rtoe 
ook behoort een besluit om den burgemeester 
te machtigen om in rechte te verschijnen en 
aan den rechter uitstel cler behandeling va.n 
de za.ak te verzoeken, totda.t de gemeenteraa.d 
in de gelegenheid geweest za.l zijn omtrent het 
zich verweren tegen de vordering een besluit 
te nemen en daarop ae goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten za.l zijn verkregen; 

dat nu ten deze de burgemeester, indien 
door B. en W. gemachtigd, alleszins gerechtigd 
was om voorloopig in rechte te verschijnen en 
uitstel van beha.ndeling der za.ak te verzoeken, 
al had hij geeu verweer ten principale mogen 
voeren, nu niet was gebleken d~t hij in zijne 
hoedanigheid yan burgemeeste, overeenkomotig 
a.rt,. 194 der Gemeentewet was gemachtigd om 
voor cle gemeente op te treder> ; 

dat Rijp,tra gerechtigd geweest zou zijn om 
den rechter op de onbevoegdheid van den 
burgemeester om ten principale verweer te 
voeren te wijzen, doch dat het n iet aanging 
om den gedaagde eerst zijn • verweer te la.ten 
voeren en dan te vorderen dat het buiten 
beschouwing zou worden gela.ten en de inge
stclde eisch zou worden toegewczen ; 

d:1t door deze houding van eischer in prima 
de bega.ne fout is gedckt en daa.rop in appel 
niet meer kan worden teruggekomen op a. lie 
welke gronden de Rechtbank de grief van 
appellant ong,grond verklaa.rd heeft en de 
vonnissen a quo bekrachtigd ; 

0., dat tegen deze beslissing pa.rtij R ijpstra 
heeft aa.ngevoerd het navolgend middel van 
ca.ssatie: zie Cone!. Proc.-Gen. ; 

wa.arop partij 0osterhoff subsidiair, voor het 
geva.l de Hooge Raad het door eischer ingesteld 
ca.ssa.tieberoep gegrond mocht oordeelen, inci-

denteel het navolgende middel va n ca.ssa.tie , 
heeft a.a.ngevoerd : zie Cone!. P roc.-Gen. ; 

0., wat het principale cassatieberoe_p betreft; 
dat dit ongegrond is, voorzooverre daarin 

wordt geklaagd over de omstancl igheid, dat 
ten onrechte door den K antonrechter geen 
vere.tek zou zijn verleend ; 

dat daargela.ten, dat nit, niets blijk t, da.t door 
den E.ischer verstek was gevraagcl, daa rvoor 
alleen dan aanleiding kon, bestaan, wanneer de 
geclaagde indudaad nict in rechte was veroche
nen; 

dat zulks echter wel het geva.l wa.s, daar niet 
alleen 0osterhoff ter terechtzitting van het 
Kantonguecht, waar de zaak voor de eerste 
ma.al diende, aanwezig was en in rechte optrad, 
ma.a.r hij zulks ook gerechtigd wa.s te doen, 
waar, zooals va.ststa.at, door Rijpstra geen 
boroep was gedaan op het ontbreken eener 
machtiging van B. en W. , om voorloopig a.ls 
vertegenwoordiger clier gemeente in rech te te 
verschijnen en alsdan uitstel van de verdere 
behandeling te verzoeken ; 

0., wat betreft de verder in het cassatiemiddel 
ontwikkelde grief, da.t daartegen in de eerste 
plaa.ts is a.angevoerd dat deze niet door den 
Hoogen Raad zou kunnen worden onderzocht, 
wij l men te doen zou hebben met een zooge
na.amd novum in ca.ssatie ; 

dat dit echter niet juist is, wijl, wa.ar de 
bestreden beschouwing voor het eerst in het 
vonnis der Rechtbank voorkomt, u it den aard 
der zaak eischer in cas,atie ook niet vroeger 
daartegen kon opkomen ; 

dat mitsdien de grief moet worden onderzocht 
en zij inderda.ad a.ls juist moet worden erkend; 

dat toch, toen eischer ten dienende dage den 
geda.agde voor het Ka.ntongerecht zag optreden , 
hij kwalijk v66r deze het woord ha.cl gevoerd, 
kon weten wat hij zou zeggen ; 

dat waar Rijpstra., zoodra hij bemerkte, da.t 
0osterhoff een verweer ten prin'.cipale voerde, 

1 da.artegen is opgekomen en gevorderd heeft, 
dat daarop niet zou worden gelet, hij a.Iles 
gedaan heeft wat men in billijkheid van hem 
kon vergen; 

dat hieruit volgt, dat de Rechtbank waar zij , 
gehjk uit het bestreden vonnis blijkt - en 
terecht - van oordeel was dat 0osterhoff 
niet gerechtigd was om bij gebreke van door 
Ged.-Staten goedgekeurde machtiging van de 
gemeente om voor deze voor den Kantonrechter 
het geding te voeren, en volgens art . 99 Rv. , 
namens de gemeente eene verdediging voor 
te dragen, de vonrrissen van dien rechter niet 
ha.d mogen bekrachtigen; 
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dat nu wel- door den verweerder in cassatie 
het tegendeel is beweerd en betoogd, dat een 
burgemeester ook zonder een goedgekeurd 
besluit van den Gemeenteraad voor zijne ge
meente een geding kan voeren, doch daardoor 
ten onrechte op zijde worden geschoven de 
voor het voeren van een geding voor de ge- I 
meente, inzonderheid in art. 194 der Gemeente
wet gestelde eischen ; 

dat hieruit volgt, dat ten onrechte, immers 
met schending van gemelde wetsbepalingen, de 
vonnibsen van den Kantonrechter te Dokkum 
zijn bekrachtigd, doch dat daaruit nog niet 
volgt, dat deze niet alleen in appel hadden 
moeten zijn vernietigd, doch, gelijk de eischer 
tot cassatie beweert, ook in hooger beroep de 
eisch dadelijk had moeten zijn toegewe
zen; 

dat toch, wanneer de burgemeester inmiddels 
we! door den Gemeenteraad gemachtigd was 
om voor de gemeente tegen Rijpstra te proce
deeren en op dit bebluit de goedkeuring van 
Ged. Staten was verkregen, er geen reden bestond 
waarom- niet zou gelet hebben mogen worden 
op hetgeen toen tegen de "ingestelde vor('lering 
werd aangevoerc'I ; 

dat nu de Rechtbank dit heeft nagelaten, 
maar de vonnissen van den Kantonrechter 
heeft bekrachtigd op den boven vermelden min 
juisten grond, de bestreden uitspraak niet kan 
worden gehandhaafd : 

0., wat beteft het subsidiair incidenteel 
voorgestelde cassa-tiemiddel ; 

dat dit, afgescheiden van het hiervoren 
overwogene, niet tot cassatie kan leiden, daar 
het niet is gericht tegen de uitspraak der Recht
bank, maar enkel tegen eene in het vonnis 
voorkomende overweging ; 

Vernietigt het vonnis den 13den Juni 1918 
tusscflen partijen door de Arr.-Rechtbank te 
Leeuwarden gewezen ; 

Verwerpt het incidenteel beroep van cassatie ; 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 

voornoemd, ten einde, met inachtneming van 
's-Hoogen Raads arrest, verder te worden 
behandeld en afgedaan. (N. J.) 

20 Juni 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Opdat een processie aldaar geoorloofd 

zij, is noodig vooreerst dat deze bij. de uit
vaardiging der Grondwet van 1848 aldaar 
gebruikelijk was en voorts dat dit gebruil: 
steun vond in het K. B. van 23 April 1822, 
m. a. w. dat zoodanige godsdienstoefening 
ook toen daar placht te worden gehouden. 

Na het eerste punt ontkennend te heb-

ben beantwoord, behoefde het Hof derhalve 
niet naar het gebruik in 1822 een onderzoek 
in te stellen. 

Uit de bewijsmiddelen kon het Rof af
leiden, dat godsdienstoefening buiten ge
bouwcn en besloten plaatsen in 1848 te 
Beugen niE>t gebruikelijk wes. 

Uit niets blijkt, dat het Hof hierbij alleen 
de gewone processies op het oog heeft. 

(Grondw~ art. 170; Wet Kerkgenootschap
pen art. 9.) 

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

Raden : :Mrs. H. Hesse, H . M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

A. J. K. enz., Roomsch-Katholiek Pastoor, 
wonendE> te Beugen, requirant van cassatie 
tegen een arre8t van het Gerechtshof te Arnhem 
van den 15 Maart 1919, waarbij hij, na ver
wijzing der zaak naar dit Hof bij arrest van 
den Hoogen Raad der Nederlanden d.d. 
29 November 1918 (C. V. 1918 biz. 660, Red.) 
met vernietiging van een vonnis der Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 18 Maart 
1918 (N. J. 1918 biz. 304, Red.) als schuldig 
aan: ,,het elders dan art. 170 der Grond~vet 
toelaat : 1 °. den openbaren godsdienst uit
oefenen; 2°. als bedienaar van den openbaren 
godsdienst dragen het gewaad voor kerkelijke 
plechtigheden of bij de uitoefening van den 
openbaren godsdienst in zijn kerkgenootschap 
gebruikelij_k" met toep. der artt. 6, 9, 10 en 11 
der Wet van 10 September 1853 (S. 102) art. 170 
der Grondwet is verklaard te hebben gehandeld 
in strijd met de wet (gepleit door Mr. J. R. H. 
van Schaik te Arnhem.) 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Bij het arrest waarvan beroep is bewezen
verklaard wat aan den beklaagde was telaste
gelegd, kortelijk samengevat hierop neerko
mende, dat hij als pastoor der Roomsch-Katho
lieke gemeente te Beugen eene openbare gods
dienstoefening (processie) buiten gebouwen 
en beslotene plaatsen heeft gehouden en daarbij 
zijn kerkelijk gewaad heeft gedragen, hoewel 
zoodanige godsdienstoefening bij de uitvaar
diging van de Grondwet van 1848 te Beugen 
naar de wetten en reglementen niet was toe
gelaten, en verklaard dat de beklaagde daar
do or heeft geha:ndeld in str(jd met de wet. 

Als eenig cassat.iemiddel is voorgedragen : 
Schending, immers verkeerde toepassi.ng der 
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artt. 247, 221, 211, 206 Sv., 6, 9, 10 en 11 der 1 
Wet van 10 September 1853, (S. 102). 170 der 
Grondwet, en het K. B. van 23 April 1822, 
litt. W. 4, door bewezen te verklaren dat de 
bedoelde openbare godsdienstoefening bij de 
uitvaardiging der Grondwet van 1848 te 
Beugen naar de wetten en reglementen niet 
was toegelaten, ofschoon 1°. geen der gebezigde 
bew:ijsmiddelen iets inhoudt over het al of niet 
,,gebruikelijke" van zoodanige oefening op 
23 April 1822 ; 2°. nit de gebezigde bewijs 
middelen niet kon worden afgeleid dat de 
gemeente Beugen niet behoort tot die gemeen
ten, waar ten tijde van het uitvaardigen van 
het K . B. van 23 April 1822 voornoemde pro 
cessies zonder interruptie altijd hebben plaats 
gehad ; 3°. nit de gebezigde bewijsmiddelen 
niet kon worden afgeleid dat de onderwerpe
lijkE: godsdienstoefening bij de uitvaardiging 
der• Grondwet van 1848 te Beugen niet ge
bruikelijk was. 

Bij arrest van 27 November 1918 (W. 10346, 
C. V. 1918, blz. 560) besliste de Hooge Raad 
dat met art. 167 der Grondwet van 1848 
(thans art. 170) bepalende dat de openbare 
godsdienstoefening buiten de gebouwen en 
beslotene plaat sen geoorloofd blijft waar zij 
thans (d.i. in 1848) naar de wetten en reglemen
t en is toegelaten, beoogd werd handhaving van 
den bestaanden toestand voor zoover die 
berustte op feitelijk bestaande voorschriften, 
als hoedanig in aanmerking komt het K. B. van 
23 April 1822, waarbij bepaald werd dat het 
houden van processies toegelaten WJl,S in die 
gemeenten der noordelijke provincies waar 
zulks zonder interruptie altijd heeft plaats 
gehad. 

Tevens werd beslist dat het bewijs dat eene 
godsdienstoefening we! toegelaten, was niet 
rust op den beklaagde, maar de rechter heeft 
te onderzoeken of het bewijs dat zij niet toege
laten was geleverd is. 

De beteekenis dezer beslissingen moet zijn 
dat eene godsdienstoefening buiten gebouwen 
en beslotene plaatsen om als geoorloofd te 
kunnen worden beschouwd in de eerste plaats 
in 1848 nog gebruikelijk moet zijn geweest, 
onverschillig of zij in vroegere t ijden wel ge
houden mocht zijn ; is zij wel gebruikelijk ge
weest dan moet in de tweede plaats het gebruik 
zijnen rechtsgrond gevonden hebben in het 
feit dat het reeds v66r 1822 bestond en dus bij 
het K . B. van 23 April 1822 toegelaten was. 

Een onderzoek omtrent dit, . laatste is dus 
eerst noodig in geval het gebruikelijk zijn in 
1848 is vastgesteld. 

Nu berust het bew:ijs in deze op de verklaring 
van den beklaagde, dat hij de processie gehou
den heeft naar aanleiding van den kerkelijken 
feestdag Maria Hemelvaart, en omtrent het 
vroeger gehouden zijn van processies te Beugen 
nooit iets gevonden heeft, en op de verklarin
gen van twee getuigen, die eenige jaren v66r 
1848 te Beugen geboren zijn en daar altijd 
hebben gewoond, dat zij daar nooit eene proces
sie hebben waargenomen ; nit die verklaringen 
heeft bet Hof blijkbaar afgeleid dat de proces
sie in 1848 te eugen niet in gebruik was. 
Naar een gebruik v66r 1822 behoefde het Hof 
alzoo geen onderzoek in te stellen ; daarom is 
ongegrond de in het eerste en het tweede 
onderdeel van het cassatiemiddel geformu
leerde eisch dat ook bewezen wordt dat de 
processie v66r 1822 onafgebroken in gebruik 
is geweest. 

Thans is nog naar aanleiding van het derde 
onderdeel van bet cassatiemiddel te beant
woorden de vraag of het niet gebruikelijk zijn 
van de processie in 1848 door de genoemde 
bewijsmiddelen bewezen kan zijn. ' 

Tot ondersteuning ·van zijne hierop betrek
king hebbende grief is door den requirant 
betoogd dat de Roomsch-Katholieke kerk 
kent gewone, op vaste dagen gehoudene pro
cessies, maar ook buitengewone, die met groote 
tusschenruimten bij bijzondere gelegenheden 
of naar aanleicling van bijzondere gebeurte
ni5sen worden gehouden, zoodat het feit dat 
in de laatste jaren v66r 1848 geene processies 
zijn voorgekomen niet bewijzen kon dat er 
geene gebruikelijk waren. 

Dit kan echter, gesteld al dat het juist is, 
den requirant niet baten. 

Met buitengewone processies behoeft hier 
geene rekening te worden gehouden, omdat 
hetgeen alleen bij bijzondere gelegenheden 
of naar aanleiding van bijzondere omstandig
heden geschiedt in geen geval als gebruikelijk 
kan worden aangemerkt. 

Ik doe voorts opmerken, dat de requirant 
zich nooit op het vroeger gehouden zijn van 
processies te Beugen beroepen heeft, integen
deel daaromtrent geene gegevens heeft gevon
den, dat hij voorts verklaard heeft de processie 
gehouden te hebben naar aanleiding van den 
kerkelijken feestdag Maria Hemelvaart, dus 
niet bij eene buitengewone gelegenheid, maar 
ter gelegenheid van eenen jaarlij ks weder
keerenden feestdag ; uit die verklaring in 
verband met de verklaringen der getuigen dat 
zij nooit, dus ook niet v66r 1848, te Beugen 
eene processie hebben waargenomen, kon het 
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Hof afleiden dat te Beugen geene processies 
gebruikelijk zijn geweest en dus toegelaten 
waren ; of <lit terecht uit de bewijsmiddelen 
is afgeleid kan naar de vaststaande jurispru
dentie in cassatie niet worden onderzocht. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie concl. Proc. -Gen.): 

0., dat aan de requirant bij inleidende dag
vaarding was telastegelegd, dat hij op 15 Augus
tus 1917 ter gelegenheid van den Roomsch
Katholieken feestdag ,,Maria Hemelvaart" te 
Beugen, als pastoor der Roomsch-Katholieke 
gemeente aldaar, buiten gebouwen en besloten 
plaatsen en wel op den openbaren weg: 

1 °. Open bare godsdienstoefening heeft ge
houden door gekleed in bet kerkelijk gewaad 
als hierna sub 2°. omschreven - een gods 
dienstige optocht, zoogenaamde proce sie, te 
geleiden, welke zich voortbewoog komende 
van uit de Roomsch-Katholieke kerk langs de 
navolgende openbare wegen : den Provincialen 
weg, den Veldweg, den Molenweg, de Dorpsche 
straat, Provincialen weg naar die kerk terug, 
zulks terwij l h.ij, beklaagde, - voorafgegaan 
door in kerkelijk habijt gekleede misdienaars, 
die wierookscheepje en bellen hanteerden -
onder eenen troonhemel dragende ,,het Aller
heiligste", voortschreed aan het hoofd van <lien 
optocht, althans dee! daarvan uitmakende - hij 
vervolgens - gekomen aan voormelden Molen
weg, alwaar een altaar was opgericht en de 
stoet halt h.ield, het Allerheiligste op dit altaar 
plaatste, door een gemengd koor dee! uitma
kende van den stoet, kerkelijke liederen liet 
zingen en daarna vanaf bet altaar met he\ 
Allerheiligste aan de verzamelde menigte d en 
zegen gaf; waarna de processie, waarvan 
sommigen·kerkelijke vaandels droegen en waar
bij luide gebeden werd, zich langs voormelde 
openbare wegen naar de kerk terug begaf, 
zijnde voorschreven openbare goclsdienst
oefening bij de uitvaardiging der Grondwet 
van 1848 te Beugen naar de wetten en regle
menten niet toegelaten ; 

2°. bij voormelde processie, als boven
genoemde bedienaar der openbare godsdienst, 
gedragen heeft een alb, stool en koorkap, 
welke gewaden voor kerkel~jke plechtigheden 
en bij de uitoefening van den openbaren gods-

dienst in het Roomsch-Katholiek Kerkgenoot
schap gebruikelijk zijn; 

0., dat nadat de Hooge Raad bij voormeld 
arrest bet veroordeelend arrest van het Ge
rechtshof te 's-Hertogenbosch d.d. 11 Juli 
1918 (N. J . 1918 blz. 598, Re.d.) had vernietigd 
en de zaak naar het Gerechtshof te Arnhem 
had verwezen, dit Hof - met q ualificatie en 
strafoplegging als vermeld - bet telastegelegde 
wettig en overtuigend bewezen heeft geacht ; 

0., dat ter ondersteunin_g van de onderdeelen 
1 en 2 van bet cassatiemiddel is aangevoerd 
dat, waar de geoorloofdheid van processies te 
Beugen moet worden gekend uit bet K. B. 
van 23 April 1822, hetwelk processies toeliet 
in die gemeenten der noordelijke provincies 
waar zulks zonder interruptie altijd heeft 
plaats gehad, bet Hof bet telastegelegde 
slechts dan a.ls bewezen had mogen aannemen, 
indien was aangetoond dat op <lien datum al
daar processies niet gebruikelijk waren, waar
voor echter ieder bewijsmateriaal in het arrest 
ontbreekt; 

0., dat dit betoog echter is onjuist; 
dat toch de beteekeni van art. 167 (170) 

alinea 2 der Grondwet is om ten aanzien van 
openbare godsdienstoefening buiten gebouwen 
en besloten plaatsen den bij de uitvaardiging 
der Grondwet van 1848 bestaanden toestand 
te handhaven, voor zoover deze berustte op 
de bestaande wetten en reglementen ; 

dat dus, opdat zoodanige godsdienstoefening 
te Beugen geoorloofd zij, noouig is voorem;st 
dat deze op genoemd tijdstip aldaar gebruike
lijk was en voorts dat dit gebruik steun vond 
in bet besluit van 23 April 1822, met andere 

woorden dat zoodanige godsdienstoefening ook 
toen daar placht te worden gehouden ; 

dat derhalve bet Hof, bet eerste punt blijk
baar ontkennend bean twoordend, een onder
zoek naar bet gebruik in 1822 niet behoefde 
in te stellen, zoodat de grief, berustende op 
een onvoldoende bewijsvoering ten aanzien 
van bet ontbreken van <lit gebruik, niet tot 
cassatie kan leiden ; 

0., ten aanzien van onderdeel 3; 
dat onder bet in bet arrest opgenomen be

,vijsmateria.al onder meer voorkomt : 
a. de inhoud van een proces-verbaal van 

den wachtmeester der marechaussee Peere
boom, dat requirant hem heeft verklaard 
nimmer iets te hebben gevonden omtrent in 
vroeger tijden te Beugen gehouden processies ; 

b. de verklaringen der beide getuigen 
Verdijk, respectievelijk oud 81 en 83 jaar dat 
zij te Beugen zijn geboren en aldaar voort-
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durend en a ltijd hebben gewoond en dat zij 
voor 1917 te • Beugeu nimmer een processie 
hebben waargenomen buiten gebouwen en 
besloten p laatsen ; 

dat nu bet Hof uit deze bewijs,niddelen heeft 
kunnen afleiden dat god.sdienstoefening buiten 
gebouwen en besloten plaatsen in 1848 te 
Beugen niet gebruikelijk was, terwijl de vraag, 
of bet terecht dit daaruit heeft afge leid, in 
cassatie niet kan worden onderzocht ; 

dat nu requirant we! heeft aangevoerd, dat, 
a l zoude wellicht uit <lie bewijsmiddelen kunnen 
worden afgeleid, dat in 1848 te Beugen op 
vaste tijdstippen gehouden wordende, zoo
genaamde gewone processies niet gebruikelijk 
waren, daaruit niets volgt omtrent het gebruik 
ten aanzien van buitengewone processies, 
welke bij bizondere gebeurtenissen met soms 
zeer groote tusschenpoozen wel plegen te 
worden gehouden, <loch dat ook dit betoog 
den requirant niet kan baten; 

dat toch bet Hof geheel in bet 'tlgemeen 
beslist dat godsdienstoefening buiten gebouwen 
en besloten plaatsen in 1848 niet te Beugen 
gebruikelijk was, terwijl uit niets blijkt dat 
bet Hof daarbij alleen de gewone processies 
op het oog heeft en terwijl het Hof uit de ge
noemde bewijsmiddelen ook het niet gebruike
lijk zijn der buitengewone processies heeft 
kunnen afleiden ; 

0 ., dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

21 Jimi 1919. BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
van de bepalingen betreffende den Genees
kundigen Raad van het Departement van 
Kolonien . S. 390. 

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

K olonien , van 17 Juni 1919, 8ste Afdeeling, 
n°. 47; 

Hebben goedgevonden en verstaau te bepalen: 
Art. 1. De bedragen, genoemd in bet eerste 

lid van artikel 4 van Ons besluit van 19 Mei 
1917 (Staat.sbl.ad n°. 404), worden van 1 Januari 
1919 af gerekend te zijn verhoogd met f 500. 

2 . Artikel 10 van genoemd besluit wordt 
gewijzigd als volgt: 

Ten behoeve van den Raad wordt voorts 
toegestaan ten hoogste f 3000 's jaars tot 
bestrijding der kosten van beheer en voor 
onderhoud van bet gebouw van den Raad en 
van instrumenten en meubelen. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer, en dat in bet Staat.sbl.ad en in de Staats
courant zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 2l sten J uni 1919. 
W ILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG. 
( Uitgeg. 9 Juli 1919.) 

21 Juni 1919. K0NINKLIJK BESLUIT. 
De kosten van verpleging van eene ge

huwde vrouw die, nadat zij door haren 
echtgenoot was verlaten doch nog niet 
wettelijk van hem was gescheiden, in de 
bevolkingsregisters eener gemeente was 
ingeschreven, komen ten laste van de ge
meente, waar de echtgenoot woonplaats 
had t en tijde, dat de rechterlijke machti
ging tot opneming in een gest,icht werd 
aangevraagd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende bet geschil over de woonplaats 
van de armlastige krankzinnige ,J. A. Tb. 
P. Martens-Lammleth; ~ f :J I 

Den Raad van State, Afd. voor de Geschillen 
van Bestuur, gehoord, advies van 4 Juni 
1919, n°. 126; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Juni 1919, 

n°. 4851, Afd. Armwezen; · 
0., dat J . A. Th. P. Lammleth, geboren te 

Soeraba ja 22 Mei 1889, echtgenoote van A. 
F. Martens, nadat zij door dezen was verlaten, 
in de gem. Dordrecht ten huize van hare 
moeder is komen inwonen en op 27 Maart 1916 
in de bevolkingsregisters dier gemee,nte is in
geschreven ; 

dat zij, nadat op 16 Januari 1917 de rechter
lijke machtiging om haar in een krankzinnigen
gesticht te plaatsen was aangevraagd, op 
19 J anuari d. a. v. in het krankzinnigengesticht 
Willem-Arntsz-Hoeve te Zeist is opgenomen; 

dat over de betaling der verpleegkosten ge
schil is ontstaan tu schen de besturen der gem. 
Dordrecht, Zutphen en Rotterdam en Ged. 
Staten van Zuidholland er niet in zijn geslaagd 
het geschil in der minne bij te leggen ; 

0. , dat ten tijde van de aanvrage der rech
terlijke machtiging op 16 Januari 1917 de 
patiente niet wet telijk van haren echtgenoot 
A. F . Martens gescheiden was en zij dus inge
volge art. 78 van bet B. W. dezelfde woonplaats 
had als haar echtgenoot ; 

dat uit de overgelegde stukken blijkt dat 
Martens, die sedert 27 Maart 1916 te Zutphen 
woonde, op 19 Juli 1916 naar Rotterdam ver
trokken is, alwaar hij op 25 eptember 1916 
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in het bevolkingsregister werd ingeschreven, 
waarna hij op 26 Januari 1917 weer uit die 
gemeente naar Zutphen werd afgeschreven ; 

dat hoewel hij dus ten tijde van de aanvrage 
der rechtelijke machtiging nog in het bevol
kingsregister te Rotterdam was ingeschreven, 
hieruit echter niet volgt dat deze gemeente 
als zijne woonplaats moet worden beschouwd 
voor de toepassing van art. 39 der Armenwet, 
daar toch blijkt dat zijn vertrek uit Zutphen 
naar Rotterdam slechts van tijdelijken aard 
is geweest; 

dat ook de band met de gem. Zutphen niet 
door Martens is vetbroken ; 

dat hij immers zijn huis t e Zutphen, hetwelk 
hij met zijne moeder bewoonde, ook gedurende 
zijne afwezigheid in huur heeft gehouden ; 

dat onder deze omstandigheden de gem. 
Zutphen geacht moet worden de woonplaats 
van Martens te zijn geweest op 16 Januari 
1917; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de gem. Zutphen aan te wijzen als de woon
plaats van de armlastige krankzinnige J. A. 
Th. P. Martens-Lammleth voor de toepassing 
van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

21 Juni 1019. K0NINKLIJK BESLUI'r. 
De gemeente, waar de armlasti~e woon

plaats had ten tijde dat de rechterlijke 
machtiging tot opneming in cen gesticht 
we.rd aangevraagd, blijft met de kosten 
der verpl 0 g ing belast, ook al is de krank
zinnige nu. de aanvrage <ler machtiging in 
verband met zijne onder-curateelestelling 
van woonplaats veranderd, en al is h~j 

der gem. Oterleek, en sinds <lien voor rekening 
van die gemeente ; 

dat de Arr. -Rechtbank te Alkmaar ha.a.r 
bij vonnis van 8 September 1909 onder cura
teele heeft gesteld waarop S. Brak tot curator 
werd aangesteld ; 

dat nadat deze in Juni 1917 was overleden 
en A. Wonder te Alkmaar in zijn phats tot 
curator was benoemd, er over de verplichting 
tot . betaling der verpleegkosten geschil is 
ontstaan tusschen de besturen der gemeenten 
Oterleek en Heerhugowaard ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland er niet 
in geslaagd z1jn het geschil in der minne bij 
te leggen; 

0., dat Antje Hoek toen op 23 Maart 1907 
de rechterlijke machtiging wordt aangevraagd 
om haar in een krankzinnigengesticht op te 
nemen, woonpla.a.ts had in de gem. Heer
hugowaard; 

dat derhalve ingevolge art. 39 der Armenwet 
de kosten harer verpleging uit de kas dezer 
gemeente moeten worden voldaan ; 

dat hieraan niet afdoet dat de krankzinnige 
nil. de aanvrage der rechterlijke machtiging 
in verband met hare onder- curateelestelling 
van woonplaats veranderde, evenmin als de 
omstandigheid dat zij eerst na die aanvrage 
armlastig is geworden ; 

Gezien de armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

als woonplaats van de armlastige kra.nk
zinnige Antje Hoek voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet aan te wijzen de gem. 
Heerhugowaard. 

Onze Min. v. Binnenl. Zaken is belast, enz. 
(A. B.) 

eerst na <liP aanvrago armlastig geworden. 23 Juni 1919. BESLUIT, tot vaststelling van 
Wu wrLHELM.INA. ENZ. de regelen voor het gebruik van het met 
Beslissende het geschil over de woonpla.ats ingang van 1 Juli 1919 te vestigen locale 

van de armlastige krankzinnige A. Hoek; Rijkstelefoonnet te Kanipen. S. 391. 
Den Raad van State, Afdeeling voor de WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele-
4 Juni 1919, n°. 131; foonwet 1904 (Staatsbl.ad n°. 7); 

Op de voordracht van Onzen Minister van In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 
Binnenlandsche Zaken van 19 Juni 1919, , is om regelen vast te stellen voor het gebruik 
n°. 4850, Afd. Armwezen ; : van het t e Kanipen te vestigen locale Rijks-

O., dat Antje Hoek, geboren 20 April 1859 telefoonnet; 
en wonende in de gem. Heerhugowaard, Op de voordracht van Onzen Minister van 
krachtens eene op 23 Ma.art 1907 aangevraagde Waterstaat van 28 Mei 1919, n°. 6, afdeeling 
rechterlijke machtiging 'is opgenomen in het Posterijen en Teiegrafie; 
krankzinnigengesticht ,,Meerenbcrg" te Bloe- Den Raad van State gehoord (advies van 
mendaal, alwaar zij werd verpleegd tot 1 J anuari , den 10 Juni 1919, n°. 41); 
1911 voor rekening van S. Brak, Burgemeester Gezien het nader rapport van voornoemden 
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Minister van 19 Juni 1919, n°. 6, afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Juli 1919 vast te stellen 

de navolgende regelen voor het gebruik van 
het locale Rijkstelefoonnet te Kampen. 

Art. 1. De abonnementsprijs voor de aan
sluiting van een perceel aan het locale Rijks
telefoonnet te Kampen, gelegen op niet verderen 
hemelsbreed gemeten afstand dan 1000 M. 
van het Rijkstelefoonkantoor aldaar, bedraagt 
per jaar f 45. 

2. Voor aansluiting van perceelen op ver
deren afstand dan die, bedoeld in artikel l, 
is per jaar als abonnementsprijs verschuldigd 
een bedrag van f 45, vermeerderd met een 
bedrag van f 2 voor elke 100 M. (of gedeelte 
daarvan) over den verderen hemelsbreed ge
meten afstand. 

3. De bepalingen, betreffende de locale 
Rijkstelefoonnetten, voorkomende in het Re
glement voor den dienst der Rijkstelefoon, 
vastgesteld bij K oninklijk besluit van 20 No
vember 1916 (St,c,c,tsblad n°. 509), zooals deze 
gewijzigd en aangevuld zijn bij de Koninklijke 
besluiten van 7 Juli 1917 (Staatsblad n°. 483) 
en van 30 Maart 1918 (St,c,atsblad n°. 227), 
of nader mochten worden gewijzigd en aange
vuld, zijn mede van toepassing op het locale 
Rijkstelefoonnet te Kampen. 

4. Dit besluit t reedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast m et de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
St,c,atsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, A. A. H . W. K omo. 
( Uitgeg. 27 J uni 1919.) 

23 Juni 1919. B ESLUIT, tot vemietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Heteren v~n 17 Augustus 1918, strekkende 
tot het verleenen van eene gratificatie 
over het jaar 1918 aa.n elk der hoofden, 
onderwijzers en onderwijzeressen, die in 
den loop van het jaar werkzaam zullen 
zijn aan een der in die gemeente geve tigde 
bijzondere scholen. S. :192. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
22 Mei 1919 n°. 3608/2 afdeeling Lager Ond er -

wijs Algemeen , tot vem ietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente H eteren van 17 
Augustus 1918, waarbij aan elk der hoofden , 
onderwijzers en onderwijzeressen, die in den 
loop van het jaar 1918 werkzaam zullen zijn 
aan een der in die gemeente gevestigde bijzon
dere scholen, uit waardeering voor de aan 
deze gemeente bewezen of nog t e bewijzen 
diensten, toe te kennen eene persoonlijke gra
tificatje tot een zoodanig bedrag, als noodig 
zal zijn, om te komen tot de som, welke zij 
zouden ontvangen, wanneer zij over hetzelfde 
tijdvak in gelijke betrekking waren werkzaam 
geweest aan een der gemeentescholen; 

Overwegende, dat de strekking van het 
besluit is, aan het onderwijzend personeel der 
bijzondere scholen in die gemeente in die hoe
danigheid de genoemde gratificatie te verleenen; 

Overwegende, dat door het toekennen van 
gemeentewege van gratificaties aan het onder
wij zend personeel aan bijzondere 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 de billijkheid te betrachten, in strijd 
met artikel 3, 3de lid der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aan de bijzondere 
scholen te Heteren, door dit raadsbesluit van
wege die gemeente middellijk geldelijke bij
dragen of eenige andere ondersteuning worden 
toegekend; 

Gelet op de artikelen 153 enl58 cJ er gemeente
wet en op art. 3 der wet tot regeling van het 
lager Onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord , ad vies van 
den l0den Juni 1919 n°. 34; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Juni 1919 n°. 4776 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan :· 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente H eteren te vernietigen, w egen s strijd 
m et de wet. 

Onze Minist er van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast m et de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het St,c,atsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1919. 
WILHELMINA . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 7 Juli 1919.) 
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23 Juni 1919. BESLUIT, tot vernietiging van Overwegende, dat in de vergadering van 7 
het besluit van den Raad der gemeente April 1919 aan de orde was gesteld de benoe
Stad-Doetinchem van 7 April 1919, waar- ruing van een hoofd der school n°. 1 in de 
bij R. Bakker Bzn., hoofd der school n°. gemeente Stad-Doetinchem, waartoe door Bur-
2 aldaar, met intrekking van de bij Raads- gemeester en Wethouders en den districts
besluit van 3 Februari 1919 genomen af- schoolopziener eene voordracht was opgemaakt 
w\jzende beschikking op een verzoekschrift van drie bevoegden, op welke voordracht 
van voornoemden Bakker omoverplaatsing R. Bakker Bzn. niet voorkwam. 
naat· school n°. 1 in zijn functie als hoofd, Overwegende, dat de Raad in dezelfde ver
buiten de wettig opgemaakte voordracht gadering, buiten de wettig opgemaakte voor
om, werd benoemd tot hoofd der school dracht om, heeft benoemd tot hoofd der school 
no. 1 aldaar. S. 393. n°. 1 in de gemeente Stad-Doetinchem voor-

Wu WILHELMINA, ENZ. noemden Bakker, hoofd der school n°. 2, en 
Op de voordracht van Onzen J',finister van daarmede in strijd heeft gehandeld met artikel 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 29 der Wet tot regeling van het Lage» Onder-
24 Mei 1919, n°. 3954/3, afdeeling Lager Onder- wijs; 
wijs Algemeen, tot vernietiging van het besluit Gelet op de artikelen 153 en 158 der Ge
van den Raad der gemeente Stad-Doetinchem meentewet en op artikel 29 der Wet tot rege
van 7 April 1919, waarbij R ' Bakker Bzn. , ling van het Lager Onderwijs; 
hoofd der school n°. 2 aldaer, met intrekking Den . Raad van State gehoord (advies van 
van de bij Raadsbe; luit van 3 Februari 1919 10 Juni 1919, n°. 35); 
genomen afwijzende beschikking op een ver- Gezien het nader rapport van onzen voor
zoekschrift van voornoemden Bakker om over- noemden Minister van 18 Juni 1919, n°. 4777, 
plaatsing naar school n°. 1 in zijne functie afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 
als hoofd, buiten de wettig opgemaakte voor- 1 Hebben goedgevonden en verstaan : 
dracht om, werd benoemd tot hoofd der school bovenvermeld besluit van den Raad der ge-
n0. 1 aldaar: meente Stad-Doetinchem te vernietigen wegens 

Overwegende, dat de benoeming van den strijd met de wet. 
onderwijzer, aan het hoofd der schoolgeplaatst, Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
geschiedt uit eene voordracht van minstens Wetenschappen is belast met de uitvoering 
drie bevoegden, opgemaakt door Burgemeeste1 van dit besluit, hetwelk in het Staatsb/,ad ge
en Wethouders en den districts-schoolopziener, plaatst en in afschrift aan den Raad van State 
en dat van dit voorschrift in gemeenten, waar medegedeeld zal worden. 
ineer dan eene school bestaat, kan worden af- s-Gravenhage, den 23sten Juni 1919. 
geweken, indien de gemeenteraad na overleg WILHELMINA. 
m et den districts-schoolopziener daartoe besluit; De Minister van Onderwijs, 

Overwegende, dat de Raad van de gemeente Kunsten en Wetenschappen, 
Stad-Doetinchem in zij ne vergadering van 3 J. TH. DE VISSER. 
Februari 1919 heeft besloten op hovenvermeld ( Uitgeg. 7 Juli 1919.) 
verzoekschrift afwijzend te beschikken en eene 
oproeping van sollicitanten naar de betrekking 
van hoofd van school n°. 1 te doen, waarmede · 
hij te kennen heeft gegeven op dat tijdstip 
van zijne bevoegdheid, hem verleend krachtens 
artikel 29, zevende lid , der Wet tot regeling 
van het Lager Onderwijs geen gebruik te 
willen maken ; 

Overwegende, dat de Raad op de afwijzende 
beschikking, als genomen in de vergadering 
van 3 Februari 1919 terug had kunnen komen 
en alsnog, met inachtneming der voorschriften 
bij de wet gesteld, tot de overplaatsing had 
kunnen besluiten, zoolang niet en totdat eene 
voordracht vanBurgemeester en Wethouders en 
den disbricts-schoolopziener t er kennis van den 
Raad en ter tafel was gebracht ; 

23 Juni 1919. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingest eld door den 
Raad der gemeente Eibergen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gel
der/,and, van 7 Augustus 1918, n°. 161, 
waarbij is ingetrokken de bij hun besluit 
van 7 April 1914, n°. 122, verleende 
goedkeuring van de bij art. 6 van 's Raads 
besluit van 4 Februari 1914 vastgestelde 
regeling, betreffende de belooning voor het 
geven· van herhalingsonderwijs . S. 394. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Eibergen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land, van 7 Augustus 1918, n°. 161, waarbij 
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is ingetrokken de bij hun besluit van 7 April 
1914, n°. 122, verleende goedkeuring van de 
bij artikel 6 van 's Raads be luit van 4 Febru
ari 1914 vastgestelde regaling, betreffende de 
belooning voor het geven van herhalingson er
wijs; 

Den Raad van State, Afdeeling v6or de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
19 Februari 1919, n°. 24; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten ·en Weten chappen, van 
18 Juni 1919, n°. 1436, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6 eener 
verordening van den Raad der gemeente Ei
bergen van 4 Februari 1914, n°. 122, de belooning 
van hen, die belast zijn met het geven van 
herhalingsonderwijs, zestig cent voor elk les
uur bedroeg ; 

dat de Raad van Eibergen bij besluit van 
10 Januari 1918 heeft bepaald, dat de ver
goeding voor het geven van herhalingsonder
wijs zou bedragen 80 cent ; 

dat Gedeputeerde Staten op 7 Mei 1918 
a.an dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, omdat aan den wensch van Gede
puteerde Staten om de belooning op f 1 per 
lesuur te bepalen, niet was tegemoet gekomen ; 

dat Gedeputeerde Staten daarop bij besluit 
van 7 Augustus 1918 de door hen op 7 April 
1914 verleende goedkeuring a.an artikel 6 der 
verordening van den Raad van 4 Februari 
1914 hebben ingetrokken; 

dat ingevolge Raadsbesluit Burgemeester 
en Wethouders van Eibergen van dit besluit 
van Gedeputeerde Staten van 7 Augustus 1918 
bij Ons in beroep zijn gekomen, daarbij aan
voerende, dat Gedeputeerde Staten bevoegd 
zijn de goedkeuring, verleend aan een door 
den Raad ingevolge artikel 26 der Lager Onder
wijswet getroffen regeling van de jaarwedden 
van onderwijzers, te allen tijde in te trekken, 
omdat in dit artikel is vermeld, dat de goed
keuring dezer regeling niet langer dan tien 
jaren van kracht blijft ; dat echter deze laatste 
bepaling niet voorkomt in artikel 27 der Lager 
Onderwijswet, betreffende de regeling der be-

. looningen voor het geven van herhalingsonder

Overwegende, dat het betoog van den Raad 
der genieente Eibergen, als zou eene goedkeu
ring slechts kunnen worden ingetrokken van 
een ingevolge artikel 26 der lager onderwijs
wet getroffen regeling, omdat in dit artikel 
is vermeld, dat de goedkeuring niet !anger dan 
tien jaren van kracht blijft, en derhalve voor 
een regeling ingevolge artikel 27 dier wet de 
intrekking niet geoorloofd is, geen steek houdt, 
daar de laatste zin van het negende lid van 
artikel 26 geen andere beteekenis heeft dan 
om buiten twjjfel te stellen, dat eene eens 
verleende go:i_ikeuring, voor zooveel betreft 
eene regeling ingevolge artikel 26, in geen 
geval !anger dan tien jaren van kracht mag 
blijven; 

dat echter Gedeputeerde Staten te alien tijde 
bevoegd zijn een eenmaal verleende goedkeu
ring, zoowel wat betreft eene regeling, voort
vloeiende uit artikel 26, als eene regeling, voort
vloeiende uit artikel 27, wederom in te trekken, 
wanneer zulks door veranderde toestanden ge
wenscht moet worden geacht ; 

dat de toestanden inderdaad in die mate 
zijn gewijzigd, dat toekenning eener belooning 
voor het geven van herhalingsonderwijs van 
zestig cent per lesuur onvoldoende is te achten ; 

dat derhalve de goedkeuring terecht is in
getrokken; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

H ebben goedgevonden en versta.a.n : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten eh 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsb/,ad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift za l 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1919. 

N°. 1436. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 17 Juli 1919.) 

wijs; dat daarom naar 's Raads oordeel Gede- LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN. 
puteerde Staten niet bevoegd zijn, een een-
maal verleende goedkeuring van een raads- 1 's-Gravenhage, 18 Juni 1919. 
besluit als het onderwerpelijke weder in te Intrekking goedkeuring van eene regaling der 
trekken : dat de redenen, die Gedeputeerde I gemeente Eibergen. 
Staten hebben geleid om tot intrekking hunner Aan de Koningin. 
goedkeuring over te gaan, in dezen niet van Bij kantbeschikking van 24 Februari 1919, 
invloed zijn ; I n°. 9, werd vanwege Uwer Majesteit om con-
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sid\)ratien en advies in mijne ha.nden gesteld 
het a.dvies va.n den Ra.ad va.n State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, d.d. 19 Febru
a.ri 1919, n°. 24, vergezeld van het ontwerp 
van een met redenen omkleed, door UweMajes
teit te nemen be,luit, betreffende de beroepen , 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe 
Ma.jesteit va.n 10 Januari 1919, n°. 198, de 
overweging door ~ij bij die afdeeling is aan
ha.ngig gema.akt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der g'emeente Eibergen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 7 Augustus 1918, n°. 161, waarbij 
is ingetrokken de bij hun bes!uit van 7 April 
1914, n°. 122, verleende goedkeuring van de 
bij artikel 6 van's Ra.ads besluit van 4 Februari 
1918 vastgeste!de regeling, betreffende de be
looning voor het geven van herhalingsonder
wijs; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Februa.ri 1919, n°. 24; 

Op . de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van .... 

Overwegende, dat ingevolge art. 6 eener ver
ordening van den Raad der gemeente Eibergen 
van 4 Februari 1914, goedgekeurd -bij besluit 
va.n Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
7 April 1914, n°. 122, de belooning van hen, 
die belast zijn met het geven van herhalings
onderwijs, zestig cent voor elk lesuur bedroeg ; 

dat de Raad van Eibergen bij besluit van 
10 Januari 1913 heeft bepaald, dat de ver
goeiling voor het geven van herhalingsonder
wijs zou bedragen 80 cent; 

dat Gedeputeerde Staten op 7 Mei 1918 a.an 
dit raa.dsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, omdat aan den wensch va.n Gedepu
teerde Staten, om de beloon1ng op f 1 per les
uur te bepalen, niet was tegemoet gekomen ; 

dat Gedeputeerde Staten da.a.rop bij besluit 
van 7 Augustus 1918 de door hen op 7 April 
1914 verleende goedkeuring aan artikel 6 der 
verordening van den Raad van 4 Februari 
1914 hebben ingetrokken; 

dat ingevolge Raadsbesluit Burgemeester en 
Wethouders van Eibergen van dit besluit van 
Gedeputeerde Staten van 7 Augustus 1918 bij 
Ons in beroep zijn gekomen, daarbij aanvoe
rende, dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn 
de goedkeuring verleend a.an etn door den 
Raad ingevolge artikel 26 der Lager Onder
wijswet getroffen regeling va:Q, d!J jaarwedden 
der onderwijzers te alien tijde in te trekken, 

omda.t in dit artikel is vermeld, dat de goed
keuring dezer regeling niet !anger dan tien 
jaren van kracht blijft ; dat echter deze laatste 
bepaling niet voorkomt in artikel 27 der Lager 
Onderwijswet, betreffende de regeling der be
looningen voor het geven van herhalingson
derwijs; dat daarom naar 's Ra.ads oordeel 
Gedeputeerde Staten niet bevoegd zijn eene 
eenmaal verleende goedkeuring van een raads
besluit als het onderwerpelijke weder in te 
trekken ; dat de redenen, die Gedeputeerde 
Staten hebben geleid om tot intrekking hunner 
gocdkeuring over te gaan, in dezen niet van 
invloed zijn ; 

Overwegende, dat ingevolge het 2de lid va.n 
artikel 27 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs de belooning der onderwijzers voor 
het geven van herhalingsonderwijs door den 
gemeenteraad onder goedkeuring van Gedepu
teerde Staten . wordt geregeld; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland in 
1914 hunne goedkeuring hebben verleend a.an 
de regeling van de belooning voor het geven 
van herhalingsonderwijs in de gemeente Ei
bergen; 

dat Gedeputeerde Staten noch aan art. 27 
der Lager Onderwijswet, noch aan eenige an
dere wetsbepaling de bevoegdheid ontleenen 
de· door hen aan die regeling eenmaal ver
leende goedkeuring in te trekken ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Gelderland van 7 Augustus 1918, 
no. 161, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. Bij de beoordeeling der vraag of 
eene goedkeuring als deze weder kan worden 
ingetrokken, zoo veranderde omstandigheden 
zulks gewenscht maken, geeft de geschied
kundige beteekenis van den laatsten zin van 
het negende lid van art. 26 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, m. i. de oplossing. 

In 1901 werd namelijk aan het 9de lid van 
a.rtikel 26 de zin toegevoegd : ,,die goedkeuring 
blijft niet !anger den 10 jaren van kracht". 
In de Memorie van Antwoord, zoowel als in 
de beantwoording van door twee Ka.merleden 
bij de mondelinge behandeling van het artikel 
geuite bezwaren, sprak de Minister zeer dui-
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delijk als zijne meening uit, dat eene goed
keuring als deze steeds en te alien tijde kan 
worden ingetrokken, indien veranderde toe
standen zulks gewenscht ma.ken. Met opzet 
werden daarom bij de redactie de woorden 
gekozen ,,niet !anger dan". Voor het beginsel 
van intrekking was de toevoeging onnoodig, 
echter werd zij in art. 26 gedaan om de ver
plichting tot wijziging elke tien jaren op te 
leggen en die niet afhankelijk te stellen van 
de ijverige zorg van Gedeputeerde Staten. 

Behalve de twee genoemde leden kon de 
Kamer zich met 's Ministers uiteenzetting yer
eenigen en zonder verderen strijd werd het 
voorschrift wet. 

De Afdeeling van den Raad van State nu 
overweegt, dat artikel 27 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, noch eenige andere 
wettelijke bepaling, Gedeputeerde Staten de 
bevoegdheid geeft, de eenmaal verleendc goed
keuring aan eene bepaling als deze weder in 
te trekken. 

Op bovengenoemde gronden sta ik evenwel 
de meening voor, dat het 's Wetgevers bedoe
ling was, Gedeputeerde Staten de ook reeds 
voor 1901 erkende bevoegdheid tot het in
trekken van de eens verleende goedkeuring, 
zoo veranderde toestanden da.t wenschelijk 
maken, niet te ontzeggen, welke bedoeling 
zich kon uiten in de redactie van den laatsten 
zin van het negende lid van art. 26 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs. 

Op grond van bovenstaande beschouwingen 
zoude het Uwer Majesteit kunnen behagen 
op het ingestelde beroep te beschikken, over
eenkomstig het ontwerp-besluit, dat ik mij 
veroorloof Uwer Majesteit hiernevens ter be
krachtiging eerbiedig aan t e bieden. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

J. TH. DE VISSER. 

25 Juni 1919. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente W erken
dam, van 24 Maart 1919, strekkende tot 
het verleenen van ontslag, JI1et ingang van 
25 Maart 1919, aan A. van Rijswijk als 
machinist der gemeentelijke hoogdruk
waterleiding aldaar, met behoud van de 
aan zijne betrekking verbonden voordee
len gedurende een termijn van drie maan
den, ingaande 25 Maart 1919. S. 395. 

Ge,sclwrst wt 1 Januari 1920. 

25 J un·i 1919. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Waar ve.ststaat dat het gebrek, terzake 

waarvan een ambtenaar ongeschikt is ver
klaard voor de verdere waarneming zijner 
betrekking, is veroorzaakt door buiten
gewone inspanning, welke door verzwaring 
van dienst onder abnormale weersgesteld
heid van hem is gevergrl , waardoor zijn 
zenuwgestel heeft blootgestaan aan zeer 
nadeelige invloeden, moet de ziekte geacht 
worden het gevolg te zijn van bizm1dere 
omstandigheden in den zin van art. 3, 
1 e lid b dcr wet. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van W. de Graaf, gewezen straatmaker bij de 
gemeente-werken te Schiedam; 

Gezien bet advies van den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 14 Decem
ber 1918, n°. 13 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Mei 1919, n°. 125 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 18 Juni 1919, n°. 59, afd. Pens. ; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemrente
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven op de aanvrage af
wijzend te beschikken, aanvoerende dat de 
belanghebbende bij besluit der Commissie voor 
de gemeente-werken te Schiedam van 18 Juli 
1918 met ingang van 1 Augustus 1918 eervol 
is ontslagen ; dat zijn diensttijd bedoeld in 
art. 15a der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913, die, na aftrek van een tijd
vak van 1 jaar, 11 maanden en 9 dagen gedu
rende hetwelk hij wegens ziekte afwezig is ge
weest,, 2 jaren, 10 maanden en 21 dagen be
draagt, vereenigd met den overigen volgens 
art. 15b d er wet in aanmerking komenden 
dienst van 6 jaren, 5 maanden en 23 dagen, 
een tijdvak uitmaakt van 9 jaren, 4 maanden 
en 14 <la.gen ; dat hij, geboren 2 October 1883, 
bij ontslag den leeftijd van slechts 34 jaren 
had bereikt ; dat niet is aangetoond dat de 
ziekten of gebreken ten gevolge waarvan de 
belanghebbende, blijkens de verklaring der 
geneeskundigen C. F. Th. von Ziegenweidt en 
R. U. M. Geerdes, benoemd door den burge
meester van Schiedam bij beschikking van 
3 April 1917, voor de verdere waarneming van 
zijne betre ing ongeschikt is verklaard, 
het gevolg zijn van eene der oorzaken bedoeld 
in art. 3b, 2• lid, der wet ; weshalve de Pensi
oenraad van oordeel is dat hij a11,n g<'en enkele 
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bepaling der wet aanspraak op pensioen kan 1 

ontleenen ; I 
dat, nadat het advies van den Pensioenraad 

in afschrift aan den belanghebbende was 
medegedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven dat daarover het gevoelen mC'ge wor
den ingewonnen van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur 
aanvoerende dat er omstandigheden zijn, die 
hem aanspraak geven op maximum pensioen ; 

gang van 1 Augustus 1918 een 
pensioen toe te kennen van f 970. 

Onze Minister van Financiiin is 

j aarlij ksc · 1 

belast, enz. 

0., dat uit een bij den Raad van State in
gekomen schrijven van Burgemeester en Wet
houders van Schiedam van 10 Mei 1919 blijkt, 
dat de belanghebbende in 1916 heeft gewerkt 
aan het in orde brengen van een straat en dat 
hij toen door een lid van het college van Bur
gemeester en Wethouders van Schiedam tot 
bijzonderen spoed is aangemaand omdat er zeer 
veel haast bij dit werk was en dat deze ver
zwaarde dienst is vervuld in groote hitte , 

dat voorts uit een door den Directeur van de 
gemeente-werken te Schiedam afgelegde ver
klaring blijkt, dat hij ook door dezen is aan
gezet tot grooten spoed ; 

dat het bij de geneeskundigen c1ie den be
langhebbende hebben onderzocht vaststaat, 
dat de belanghebbende zijne ongeschiktheid 
voor het werk van straatmaker verkregen 

• heeft door de bovenbedoelde overmatige in
spanning in zijne functie, terwijl deze genees
kundigen nader bij schrijven van 12 Juli 1918 
hebben verklaard, dat een oorzakelijk ver
band tusschen zijne ziekte en zijn overmatig 
hard werken moet worden aangenomen ; 

dat derhalve het gebrek is veroorzaakt door 
de bmtengewone inspanning, welke door ver
zwaring van dienst onder abnormale weers
gesteldheid van hem is gevergd geworden, 
waardoor het zenuwgestel van den belangheb
bende heeft blootgestaan aan zeer nadeelige 
invloeden: 

dat derhalve de ziekte van W. van der Graaf 
geacht moet worden het gevolg te zijn van 
zoodanige bijzondere omstandigheden die zich 
bij de uitoefening van zijn dienst als straat
maker bij de gemeente-werken, niet door eigen 
sohuld of onvoorzichtigheid hebben voorge
daan, als zijn bedoeld in art. 3 lb, al. 2, der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913, en hij mitsdien aanspraak heeft op 
maximum-pensioen; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan W- van der Graaf, gewezen straatmaker 

bij de gemeente-werken te Sshiedam met in. 

191!1. 

(A. B.) 

25 Juni 1919. KONINKLIJK BESLUIT. 

Indien aan belanghebbende in zijn ge
meentelijke betrekking door de gemeente 
een vast weekloon was verzekerd, is dit 
te beschouwen als wedde in den zin van 
art. 2 H., ook al is het bedrag, dat hem 
wordt uitgekeerd, afhankelijk van de hoe
grootheid cler uitkeering, die hij krachtens 
de Ongevallenwet 1901 genoot. 

Wr.r WILHEL'IHNA. K),Z. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van J. van Klink, laatstelijk kraanmachinist 
bij de gemeenteljjke handelsinrichtingen te 
Rotterdam ; · 

Gezien het advies van den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 30 Novem
ber 1918, n°. 163, II, ·La. G; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Juni 1919, n°. 114; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiiin va.n 18 Juni 1919, n°. 58, Afd. Pen
sioenen ; 

0., da,t de Pensioenr'.l.ad voor de gemeente
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven den belanghebbende 
met ingang va.n 24 Juli 1918 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 161, aa.nvoerende 
dat hij bij besluit van den waarnemenden 
Directeur van de gemeentelijke handelsinrich
tingen te Rotterdam van 15 Juli 1918 met 
ingang van 24 Juli 1918 eerve,l is ontslagen, 
dat' zijn diensttijd bedoeld in art. 15a der 
Pensioenwet voor a& gemeente-ambtenaren 
1913 van 4 jaren, 9 maa11den en 23 dagen, 
vereenigd met den overigen volgens art. 15b 
dier wet in aanmerknig komeaden dienst van 
15 jaren en 7 maonden, een tijdvak uitmaakt 
van 20 jaren, 4 maanaen en 23 <la.gen, dat hij, 
geboren 21 Juni 1865, clen leeftijd v .• n 53 jaren 
heeft bere-ikt en uit hoofde van ziekten of ge
breken voor de verder& waarneming van zijnt1 
betrekking ongeschil,.-t is, welke ongeschiktheid 
is aangenomen op grand van de verklaring der 
geneeskundigen Dr. J. V. Huysman en Dr. 
F. P . J . Doeleman, benoemd door den burge
meester van Rotterdam bij beschikking van 
22 Juli 1918, n°. 2796 B ; dat zijn pensioeos
g.-ondslag van 1 October 1913 tot en met 
23 Juli 1918 f 471.73 en de gedurende het 
tij dvak van 24 Juli 1913 tot en met ultimo 

20 
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September 1913 genoten wedde f 88.79½ heeft 
bedra.gen, zoodat overeenkomstig de beslissing 
betreffende de berekening der in art. 8, l e lid, 
der wet bedoelde middelsom, genomen bij K. R. 
van 21 Juli 1914, n °. 40, een zestigste deel van 
die midaelsom ad f 471.93 29/1800 bedraagt 
f 7.88 59429/108000 ; dat de aanvrage is inge
diend binnen een jaar na het tijdstip waarop 
het reoht op pensioen werd verkregen ; dat 
het ve_zoek om toekenning van ma:,dmum
pensioen niet voor inwilliging vatbaar is, aan
gezien meer dan twee jaar zijn verloopen tus
schen het tijdstip waarop voormelde ziekte 
of gebreken zijn gekomen en dat waarop van 
het bestaan der Ojgeschikt,heid is gebleken ; 
weshalve de Pensioenraad van oordeel is dat 
hij volgens de artt. 3b en 15a en b der wet recht 
heeft op een pensi •en van f 160.43½ ; 

dat, nadat Onze Minister van Financien b\J 
beschikking van 23 December 1918, n°. 151, 
den pensioensgrondslag van den belanghebbende 
in afwijking van het bedrag door den P ensi
Ocnraad aangenomen met ingang van 1 October 
1913 op f 791.53 had vastgesteld, zijnde 52 
1/7 maa l het weekloon van f 15.18, hij rle pen
sioensaanvrage wederom aan den Pensioen
raad heeft doen toekomen met verzoek om, 
indien dit College daartoe termen vond, een 
nader advies nit te brengen; 

dat de Pensioenraad op 10 Februari 1919 
aan Onzen Minister heeft medegedeeld daartoe 
geen d,anleiding te vinden nit overweging dat 
de gemrnnte Rotterdam den belanghebbende 
een wekelijksch inkomen van f 1518. , ver
zekerde, maar het bedrag, dat door die gemeente 
werd uitgekee.rd, afhankeliik was van de hoe
grootheid van de uitkeering die de belang
hLbbende krachtens de Ongeva,llenwet 1901 
van de Rijksverzekeringsbank gcnoot ; dat een 
gedeelte der gezamerlijke inkomsten mitsdien 
niet ten laste van de geme&ntek%s kwam en 
dat gedeelte alzoo niet te beschouwen is a ls 
wedde in den zin van de Pensioenwet voor 
tic gemeente-ambt.eaaren 1913 ; dat het gevolg 
hiervan is, dat Van Klink in het genot was 
eener wedde tot wissel vallig bedra.g en voor 
de berekening van den pensioensgrondslag de 
regelen behooren te worden in acht genomen 
die betrekldng hebben op de wisselende in
komsten; 

dat Onze Minister het advies waarmec.e hij 
zich niet kan vereenige.1 krachtens Onze mach
tiging bij qe.1 Ra.ad van State, Afd. voor de 
Geschillen van Bestuur heeft aanhangig ge
maakt, aanvoerende dat de gemeente Rotter
dam a::tn den adressant een weekloon van 

f 15.18 verzekerde; dat zij dit bedrag echter 
niet- ten voile uitkeerde ; dat in minde,ing 
kwam de nitkeering die adressant genoot 
krachtens de Ongevallenwet 1901 ; dat ech ter 
de pensioensg.-ondslag naar het volle bedrag, 
waarop de gemeente het weekloon heeft be
paald, berekend en alzoo op f 791.53 bepaald 
moet worden ; dat de vraag of de belangheb
bende op 1 October 1913 en daama f 15.18 
per week ook werkdijk in zijn geheel als loon 
of t en cl ~ele in anderen vorm genoot, kan blijven 
rusten ; dat hier slechts overwogen behoeft te 
worden, dat het genot van dit bedrag hem in 
zijne bet.rekking door de gemeente verzekerd 
werd - ware de utkeering krachtens de Onge 
vallenwet geheel vervallen, dan zou dat bedrag 
toch zijn doorgeloopen - en dat het dus eene 
aan zijne betrekking ver~onden vaRte inkomst 
en a ls zoodanig wedde in den zin van art. 2 H 
der P ensioenwet voor de gemeente-ambteni,ren 
was ; dat hem dns naar de meening van Onzen 
Minister van Financien pensioen moet worden 
verleend naar em midrlelsom van f 791.53 

' tot een bedrag van f 270 ; 
0., dat het bezwaar van Onzen Minister 

hierop neerkomt dat door den Pensioenraad 
bij de berekening vaa het pensioen is airnge
nomen dat in den pensioeosgrondslag niet 
moet begrepen worden de rente aan Van Klink 
verleend krachtens de Ongeva llenwet 1901 ; 

0 . te dien aanzien dat ingevolge art. 2 der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 voor de toepassing dezer wet in a,anmer
king komen de onder welke benaming ook aan 
eene gemeentelijke betrekking verbonden vaste 
inkomsten; 

dat, nu aan den belanghebbende in zijn ge
meentelijke betrekking door de gemeente ver
zekerd was een weekloon van f 15.18, dit bedrag 
een aan zijne betrekking verbonden vaste in
komst was en als zoodanig is te beschouwen 
als zijn wedde in den zit1 van ar t. 2 H der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913; 

dat nit bet bovenstaande voortvloeit dat 
hij de vaststelling van den pensioensgrondslag 
met, de bovengenoemde vaste inkomsten reke
ning behoort te worden gehouden en aan den 
belanghebbende pensioen moet worden ver
leend naar de door Onzen Minister berekende 
middelsom van f 791.53; 

I 
Gezien de Pensioenwet voor de gemeente

ambtenaren 1913; 
Hebben gocdgevonden en verstaan: 

J aan J. van Klink, laa tstelijk kraanmachinist 
bij de gemeentelijke handelsinrichtingen te Rot_ 



307 25 JUN I. 1919 

terdam, met ingang van 24 Juli 1918 een 
jaarlijksch pensioen toe te kennen van f 270. 

Onze Minister van Financ ien is belast, en~. 
(A. B.) 

25 Juni 1919. MISSIVE van den Minister van Ar
beid aan de gemeentebestnren betreffende 
voorschotten, ingevolge de W oningwet. 

Ik heb de eer Uw College met betrekking tot 
het verleenen van voorschotten uit 's Rijks 
kas ingevolge art. 33 der Woningwet, het vol
gende mede te deelen : 

Rentevoet. In verband met de rente, welke 
voor leeningen ten laste van den Staat moet 
worden betaald, zal in het vervolg aan de be
rekening van de annuiteit, welke wegens af
lossing en rente van verleende voorschotten door 
de gemeenten moet worden betaald, een rente
voet van 5 pCt. ten grondslag worden gelegd. 

Ten einde de uitvoering van plannen, thans 
reeds in een gevorderd stadium ,an ontwikke
ling en gebaseerd op den thans geldenden 
rentevoet, geen vertraging door noodzakelijke 
omwerking te doen ondervinden, zal de nieuwe 
rentevoet eerst gelden voor voorschotten, ge
vraagd ingevolge raadsbesluiten, waarvan de 
voordracht van Burgemeester en Wethouders 
op 1 Juli 1919 of later bij den Raad is inge
komen. De gemeentebesturen, die krachtens 
na 1 Juli 1919 genomen raadsbesluiten voor
schotten aanvragen en van meening zijn, dat 
deze op grond van het voorgaande tegen de 
tegenwoordige rente van 41/, pCt. kunnen 
worden "erleend, moeten bij de aanvrage een 
gedateerd en gewaarmerkt afschrift van hun 
voordracht aan den Raad m et betrekking tot 
het raadsbesluit overleggen. 

Kapitaalvorming bij gemeentel,ijken bouw. De 
tegenwoordige regeling, volgens welke op het 
exploitatie-tekort van woningen, van gemeente
wege gebouwd, een bedrag wegens kapitaal
vorming in mindering wordt gebracht, alvorens 
tot het bepalen van het bedrag der bijdrage 
wordt overgegaan, vervalt . 

Aan de gemeenten, die zelf met Rijksvoorschot 
bouwen, zal echter de verpiichting worden op
gelegd, om, na aflossing van het voorscbot, 
van de dan te scbatten waarde der met bet 
voorscbot verkregen gebouwen aan bet Rijk 
terug te betalen een dee!, dat evenredig is aan . 
het aandeel, dat het Rijk, in den vorm van bij
dragen, i_n het tekort op de exploitatie der 
woningen heeft genomen. Zoo mogelijk zal 
dat dee!, na vaststelling ervan na aflossing 
van het voorschot, in eens door de gemeenten 
in 's Rijks kas moeten worden gestort; is het 

daarvoor in verband met de draagkracht der 
gemeente, te groot, dan in nader te betalen 
termijnen. De wijze waarop de schatting van 
de gebouwen moet plaats hebben, zal in het 
Koninklijk besluit tot toekenning van het voor
schot nader worden aangeduid. 

Bijdrage. Het stelsel, volgens hetwelk een 
z.g. rentevoet en een z.g. materiaalprijzen
bijdrage in het exploitatietekort wordt toege
kend, vervalt. Daarvoor in de plaats treedt 
de toekenning van een enkele bijdrage. Deze 
zal gelijk zijn aan het verschil tusschen de huur, 
die op grond van de werkelijke bouwkosten, 
alles inbegrepen, noodig wezen zou om een 
sluitende exploitatie-rekening te verkrijgen en 
de huur, die door de buurders moet worden 
opgebracht. Van de bijdrage komt 75 pCt. 
voor rekening van het Rijk, 25 pCt. voor roke
ning van de gemeente; voor noodlijdende ge
meenten en in bijzondere gevallen kan biervan 
worden afgeweken. De buren moeten zooveel 
mogelijk gebracht of gesteld worclen op een 
peil, dat is in overeenstemming met de ge
wijzigde omstandigbeden. 

Het jaarlijks uit te keeren bedrag zal worden 
vastgesteld op grond van de jaarlijks aan mij 
in te zenden exploitatie-rekening. 

Huurbepaling. Voor den gemiddelden huur
prijs van een blok woningen zal in het vervolg 
een minimum worden vastgesteld in verband 
met de exploitatiekosten en met de huren en 
de gewoonten ter plaatse, los van opgaven 
omtrent de inkomsten der huurders, zoodat 
deze niet meer behoeven te worden verstrekt. 
Evenwel zullen gegevens omtrent inkomens 
van huurders op verzoek verstrekt moeten 
worden ten behoeve van het toezicht op de 
naleving der regeling. 

Zooals ook tegenwoordig geschiedt zal voor 
elk plan een inkomensgrens worden bepaald. 
Huurders, wier inkomen, berekend op de tegen
woordige wijze (inkomen gezinshoofd, ver 
meerderd met de helft van het inkomen der 
inwonende kinderen boven 15-jarigen leeftijd) 
het grensbedrag overschrijdt, moeten hoogere 
huur betalen. 

Huren mogen voor niet !anger dan een jaai
worden afgesloten Telkens wanncer een 
nieuw blok woningen verhuurd ie, moet aan 
mij worden ingezonden een opgave van de 
huren en van de termijnen, waarvoor de wonin
gen verhuurd zijn. Stilzwijgende verlenging 
van huren voor langer dan een half jaar wordt 
niet toegestaan, 

Tenminste drie maanden v66r dat o,er ver
lenging van huur een nieuwe overeenkomst 

20"' 
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zal worden aangegaan, moet aan mij worden 
ingezonden een raming "an de huuropbrengst 
voor de nieuwe huurperiode. 

Het bovenstaande geldt alleen voor den 
bouw van arbeiderswoningen. Voor andere 
woningen wordt krachtens de Woningwet steun 
nog niet verleend. Onder arheiderswoning is 
te verstaan een woning met niet meer dan 5 
kamers en een keuken. Voor woningen met 
bedsteden worden voorschotten niet meer ge
geven. Voor woningen m et niet meer dan 
twee slaapkamers zullen voorschotten en bij
dragen niet dan bij hoogo uitzondering en onder I 
beperkende voonvaarden, wat de verhuring 
betrea, worden verleend. Als regel zullen de 

1 woningen tenminste drie slaapkamers moeten 
hebben waarvan tenminste twee voldoende 
ruimte bieden voor de plaatsing van twee ruime \ 
ledikanten. Behalve de drie slaarvertrekken 
moot de woning bevatten eon woonkamer
keuken of oen woonkamor en een keuken ; zij 
kan bovendien bevatten een z.g. ,,mooie kamer" 
van kleiner afmetingen dan de woonkamer. 

Bijdragen van induetrie. Deze bijdragen 
worden niet meor gevorderd. Geeft een in
dustrie steun voor woningen, dan moot de 
overeenkorn t of regeling, die deswege met 
haar wordt getroffen, aan de goedkeuring van 
mij worden onderworpen. 

Ik vertrouw, dat de Yereenvoudiging, die 
door het bovenstaande wordt verkregen , mede 
in verband met andere maatregelen, die ik tref, 
er toe zal hijdragen, dat de behandeling van 
verzoeken om voorschotten in den regel vlot 
verloopt. Mijn streven is e t· bij voortduring 
op gericht, tijd uit te winnon. De ervaring 
leert evenwel, dat bij herhaling de behandeling 
van verzoeker.. van woningbouwvereenigingen 
om voorschotten en van gemeentelijke bouw
plannen door gemeentebesturen of gemeente
lijke diensten met groote vertraging gepaard 
gaat, waardoor dikwijls kostbare tijd Yerloren 
en het tegendeel van aanmoediging om in den 
woningnood te voorzien bereikt wordt. lk 
doe een dringend beroep op de gemeentebesturen 
om van den aanvraag af ieder o.ponthoud, dat 
niet volstrekt noodzakelijk is, hetzij bij Uw 
College, hetzij bij de gemeentelijke diensten, 
die bij de bouwplannen betrokken zijn, met 
kracht te voorkomen. 

De voorziening in den woningnood is urgent ; 
de gezondheid en de moraliteit van de ge
zinnen eischt, dat overwegingen en belangen, 
die van bijkomttigen aard zijn, thans ter zijde 
worden gesteld, indien zij tot oponthoud aan
leiding geven. Alle kracht moet worden ge-

richt op snellen aanbouw van woningen en, 
indien daardoor aan den ergsten nood niet 
spoedig wordt tegemoet gekomen, bovendien 
van noodwoningen. 

Wordt alle onnoodige vertraging vermeden, 
dan kan het doe! worden bereikt. Zou blijken, 
dat bij voortduring groote hindernis en ver
traging moet worden .overwonnen, dan zou de 
Regeering maatregelen moeten overwegen, die 
veel dieper ingrijpen. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

26 Juni 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
K oninklijk besluit van 23 Juni 1917 

, (Staateblad n°. 475), houdende reorganisa
tie van het idiotengesticht ,,'s -Heerenloo" 
te Ermelo. S. 390. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 Juni 1919, n°. 
4977, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (StaatB
bl.ad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsbl.ad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

E enig cirtikel. 
In het eerste lid van art. 3 van Ons besluit 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 475) wordt 
in de plaats van ,,446 zwakzinnigen, 409 man
ne!ijke en 37 vrouwelijke" gelezen ,,448 zwak
zinnigen, 422 mannelijke en 26 vrouwelijke". 

Onze Mini ter van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatebl.ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl.andeche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 16 Juli 1919.) 

26 J uni 1919. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door het bestuur 
van den dorpspolder Deil, namens den Ge
erfdendag van dezen polder tegen het be
~luit van Gedeputeerde Staten van Gel
derl.and van 1·5 Juli 1918, n°. 107, waarbij 
onge ond is verklaard bet beroep van den 
Geerfdendag van genoemden dorpspolder 
tegen het besluit van het Gecombineerd 
College van het polderdistrict Tielerwaard 
van 20 September 1917, strekkende tot 
onthouding van goedkeuring aan een door 
genoemden Geerfdendag voorloopig vast
gestelden staat van aanvulling van den 
ligger der watergangen en kunstwerken in 
den dorpspolder Deil. S. 397 .. 
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WIJ WILHELMI A, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het bestuur van den dorpspolder Deil namens 
den Geerfdendag van dezen polder tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 15 Juli 1918, n°. 107, waarbij onge 
grond is verklaard het beroep van den Geerfden
dag van genoemden dorpspolder t egen het be
sluit van het Gecombineerd College van het 
polderdistrict Tielerwaard van 20 September 
1917, strekkende tot onthouding van goedkeu
ring aan een door genoemden Geerfdendag 
voorloopig vastgestelden staat van aanvulling 
van den ligger der watergangen en kunstwerken 
in den dorpspolder Deil ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari 1919, n°. 529 ; ' 

Op de voordracht van Onzen Jlfinister van 
Waterstaat van 24 Juni 1919, La B. , Afdeeling 
Waterstaat A; 

Overwegende : dat de Geerfdendag van den 
dorpspolder Deil bij besluit van ~ September 
1914 eene aanvulling van den Jigger van water
gangen en kunstwerken, daarin bestaande dat 
enkele slooten en greppels op den ligger zijn 
geplaatst, voorloopig heeft va tgesteld ; 

dat aan clit besluit de op groncl van art. 350 
van het R eglement op het beheer cler Rivier
polders in de provincie Gelderland vereischte 
bekrachtiging van het Gecombineercl College 
van het polclerdistrict Tielerwaard is onthouden 
bij be luit van 20 September 1917, omdat <lit 
college deze slooten en greppels als nieuwe 
watergangen beschouwt en het college het 
brengen van nieuwe watergangen op den ligger 
niet rechtsgeldig acht dan met inachtneming 
van het bepaalde in de artt. 356 en 357 van het 
voormeld reglement; 

dat de Geerfdendag van den clorpspolder Deil 
op 16 October 1917 heeft besloten tegen voren
bedoeld besluit van het Gecombineerd College 
van het polderdistrict van den Tielerwaard in 
beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, die bij hunne beschikking van 
15 Juli 1918, n°. 107, <lit beroep ongegrond 
hebben verklaard ; 

dat Gedeputeercle Staten bij hun besluit 
hebben overwogen dat artikel 351 van voormeld 
reglement aan poldermeesters de bevoegdheid 
geeft een staat van wijziging of aanvulling van 
den vastgestelden ligger te ontwerpen ; 

dat - in verband met het bepaalde bij de 
artikelen 356 en 357 van het Reglement -
op zooclanigen staat evenwel niet behooren te 
worden gebracht watergangen, d ie nog niet 

bestaan of, alvorens als zoodanig behoorlijk 
dienst te kunnen doen, verbetering behoeven, 
in welke gevallen hetgeen in beide laatstge
melde artikelen is voorgeschreven aan het 
brengen op den ligger client vooraf te gaan ; dat 
bedoelde slooten en greppels, zooals zij op den 
aanvullingsstaat zijn vermeld, zijn te beschou
wen zoo al niet als nieuwe watergangen, clan 
toch als watergangen, wellrn, alvorens als zoo
danig dienst te kunnen doen, verbeterd dienen 
te worden in den zin van gemeld artikel 356, 
l ste lid; dat mitsdien, voordat ten opzichte van 
die watergangen artikel 351 kan worden toe
gepast, d ienaangaande de artikelen 356 en 357 
behooren te worden nageleefd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het bestuur van den dorpspolder Deil bij Ons 
in beroep is gekomen, ingevolge een op 13 Au
gustus 1918 door den Geerfdendag van den 
dorpspolder Deil genomen besluit, waarbij is 
overwogen : dat de aanvulling van den ligger 
van watergangen en kunstwerken i, opgemaakt 
en vastgesteld overeenkomstig de ,venschen 
van de Geerfden van den dorpspolder Deil en 
geheel overeenkomstig een vroegere aanvulling 
van dezen ligger, welke aanvulling geheel op 
rechtskundig advies was opgemaakt en bij 
besluit van den Geerfdendag van den dorps
polder Doil van 22 Jlfaart 1899 voorloopig _ is 
vastgesteld en bij besluit van het Gecombineerd 
College van de Tielerwaard van 19 December 
1901 defi.nitief is vastgesteld ; 

dat, zoo de watergangen in de eerstge,noemde 
aanvulling opgenomen , verbreed en uitgediept 
moeten worden, <l.it enkel een gevolg is van het 
slechte en weinige onderhoud dat de eigenaren 
van de aangrenzende perceelen aan deze water
gangen besteed hebben ; 

Overwegende : dat allereerst moet worden 
onderzocht of het appelleerend bestuur ontvan
kelijk is in zijn beroep ; 

Overwegende dienaangaande dat het besluit 
van Gedeputeerde 'taten van Gelderland op 
18 Juli 1918 aan het bestuur van den dorps
polder. Deil is medegedeeld en dat voormeld 
bestuur, zooals blijkt uit een schrijven van den 
dorpspolder Deil, door den gemachtigde van 
den polder ter openbare zitt ing van de Afdee
ling vawden Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur overgelegd, di_t besluit op 7 Au
gustus 1918 ter openbare kennis heeft gebracht; 

dat ingevolge artikel 21 der wet van 10 No
vember 1900 (Staatsblad n°. 176), zooals deze 
laatstelijk is gewijzigd, beroep van het besluit 
van Gedeputeerde Staten openstaat gedurende 
dertig dagen na dagteeken.ing clier bekendmaking; 
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dat het beroepschrift op 25 Augustus 1918 door 
Onzen Commissaris in de provincie Gelderland 
is ontvangen en mitsdien tijdig is ingediend ; 

Overwegende wijders wat betreft de ontvan
kelijkheid, dat hiertegen door Gedeputeerde 
Staten van Gelderland in hun nader bei:icht is 
aangevoerd dat de wet van 10 ovember 1900 
(Staatsblad n°. 176), zooals deze laatsteJijk is 
gewijzigd, van het bestreden besluit geen be
roep op Ons toelaat ; 

Overwegende hieromtrent dat artikel 19A, 
rxa, beroep op de Kroon toelaat voor alle ge
scbillen over het bestaan van de verplichting 
tot onderhoud van waterstaatswerken, en 
artikel 19A, rxc, beroep toelaat van besluiten 
van Gedeputeerde Staten boudende beslissing 
betreffende de vraag of en in hoeverre water
staatswerken liggen ten aJgemeenen nutte ; 

dat het thans aanhangige geschil in het 
wezen der zaak is een gescbil over onderhouds
plicht; dat toch het Gecombineerd College de 
bekrachtiging aan het besluit van den Geerfden
dag om de slooten en greppeJs op den ligger te 
plaatsen heeft onthouden op grond van arti
kel 350 en 351 van het Reglement op het beheer 
der Rivierpolders in de provincie Gelderland, 
omdat de slooten en greppels niet geschouwd 
worden en nieuwe watergangen eerst op den 
ligger konden worden gebracht na verhoor van 
belanghebbenden met bepaling dat de polder 
het ouclerhoud van den nieuw geschouwd 
worclenden watergang op zich nam en na 
schacleJoosstelling van de in artikel 357 van het 
Reglem~nt op het bebeer der Rivierpolders 
in de provincie Gelderland becloelde eigenaren ; 
dat de poldermeesters daarentegen van oordeeJ 
waren, dat de watergangen op de bedoelcle aan
vulling voorkomende geenszins nieuwe water
gangen zijn en dat bet onderhoud daarom niet 
voor rekening van den dorpspolder moetkomen, 
doch voor rekening van de aangrenzencle eige
naren ; dat Gedeputeerde Staten clan ook het 
beroep van den polder ongegrond hebben ver
klaard bonfdzakelijk op grond dat het hier 
geldt watergangen die nog niet bestaan of al
voreus aJs zoodanig beboorlijk dieust te kunnen 
doen, verbetering behoeven, in welke gevallen 
hetgeen artikel 356 en 357 van bet Reglement 
op bet beheer der Rivierpolders in de pi;ovincie 
GeJderland voorschrijft aan het brengen op den 
Jigger client vooraf te gaau; dat deze uitspraak 
van Gecleputeerde Staten derhalve feitelijk eene 
uitspraak over den onclerhoudsplicht was ; 

Overwegende: dat de wet niet onderscrheidt 
in welken vorm zich de ge chillen over onder
houdsplicht voordoen en in bet bijzoncler niet 

of cleze geschillen door plaatsing op den ligger 
worden aanhangig gemaakt clan wel te recht 
of ten onrechte met de plaatsing op den ligger 
worden samengekoppeld ; 

dat de Kroon echter uiet gerechtigd is te on
derscheiden waar de wet geen onderscheid kent; 

Overwegende : dat eene niet-ontvankelijkheid 
gegrond op de overweging dat eene beslissing 
over den onderhoudsplicht door Gedeputeerde 
Staten is genomen naar aanleiding van eene 
w\jziging van een ligger, de bedoeling van den 
wetgever die alle geschillen over onclerhouds
plicht aan beroep onderwerpt, grootendeels 
zou miskennen omclat feiteJijk de meeste ge
schillen over onclerhoudsplicbt in wijziging of 
aanvulling van den Jigger hun oorsprong vinden; 

dat alzoo het appelleerend bestuur ontvan
kelijk moet worden geacht in zijn beroep ; 

Overwegende wat de zaak ten principale 
aangaat, dat de slooten en greppels die door 
den dorpspolder Deil op den ligger zijn gebracht, 
te beschouwen zijn als watergangen tot water
ontlasting welke aan het recht van schouw 
krachtens artikel 349 van meergenoemd regle
ment zijn onderworpen ; 

dat het toch niet twijfelachtig is en ook niet 
wordt betwist dat deze slooten en greppeJs tot 
outlasting cl.er aangrenzende landen dienst 
doen en waterontlasting geenszins voortdurende 
doorstrooming beteekent ; 

dat het feit dat deze aan recbt van schouw 
onderworpen watergangen tot dusverre niet 
geschouwd werden, niet behoeft te beletten dat 
zij op den ligger worden geplaatst, indien pol
dermeesters in den vervolge van hun recht van 
schouw wenschen gebruik te maken; 

cl.at toch artikel 351 van het meergenoemcl 
Reglement algemeen is en geenszins de aanvnl
ling van den ligger van de schouw afhankelijk 
maakt en cleze eisch dit artikel in verbancl met 
·artikel 350 vrijwel illusoir zou maken ; 

dat derhalve de bedoelde slooten en greppels 
te recht op den Jigger zijn gebracht; 

Overwegende wat den onderhoudsplicht be- · 
treft, dat het geenszins betwist worclt dat bet 
gewoon onderhoucl cl.er aan schouw onclerworpen 
watergangen ten laste ligt cl.er beJend ende eige
naren, maar de vraag in geschiJ alleen is of de 
ver betering van den waterafvoer door de op 
den Jigger gebrachte slooten en greppeJs aJs een 
zaak van gewoon onderhoud dan weJ als ver
nieuwing of verbetering in den zin van de ar
tikelen 356 en 366 van het Reglement op het 
beheer der Rivierpolders in de provincie Gelder
land is te beschou wen ; 

cl.at deze vraag door bet plaatsen cler water-
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gangen op den ligger niet wordt beslist, maar 
hare beantwoording aan nadere besluiten van 
het polderbestuur en eene eventueel daaruit 
voortvloeiende procedure moet warden voor
behouden; 

Overwegende derhalve dat Gedeputeerde 
Staten ten onrechte hebben geoordeeld dat de 
aanvulling van den ligger niet behoorde te 
warden bekrachtigd omdat daardoor zou zijn 
uitgemaakt dat de noodzakelijke verbetering 
der betrokken watergangen ten laste zou komen 
der belendende eigenaren en dientengevolge 
ten onrechte het beroep van den dorpspolder on
gegrond hebben verklaard ; 

Gezien artikel 19A, 1xa en c der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), zooals 
deze laatstelijk is gewijzigd en de· artikelen 349, 
350, 351, 356, 357 en 366 van het Reglement 
op het beheer der Rivierpolders in de provincie 
Gelderland ; 

Hebben goedgevonden en verstaan .: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
15 Juli 1918, n°. 107, en van het besluit van 
het Gecombineerd College van het polder
district Tielerwaard van· 20 September 1917, 
alsnog ongewijzigd vast te stellen den bij 
besluit van den Geerfdendag van den dorps
polder Deil van 9 September 1914 voorloopig 
vastgestelden staat van aanvulling van den 
ligger der watergangen en kunstwerken in den 
dorpspolder Deil. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk met het 
rapport van Onzen Minister voornoemd in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 26sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
( Uitgeg. 28 J uli 1919.) 

MINISTERIE VAN WATER TAAT. 

La. B. 

AFDEELING : , 

WATERSTAAT A. 

's-Gravenhage, 24 Juni 1919. 

Aan de Koningin. 

Gevolg gevende aan de Kabinetsapostille van 
wege Uwe Majesteit van 17 Februari 1919, 
no. 53, veroorloof ik mij Hoogst Derzelve hierbij 

zeer eerbiedig weder voor te leggen het advies 
van den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, dd. 12 Februari 1919, 
n°. 529, in zake het beroep, ingesteld door het 
bestuur van den dorpspolder Deil namens den 
Geerfdendag van dezen ,polder tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 15 Juli 1918, n°. 107, waarbij ongegrond is 
verklaard het beroep van den Geerfdendag van 
genoemden dorpspolder tegen het besluit van 
het Gecombineerd College van het polderdistrict 
Tielerwaard van 20 September 1917, strekkende 
tot onthouding van goedkeuring aan een door 
genoemden Geerfdendag voorloopig vastgestel
den staat van aanvulling van den ligger der 
watergangen en kunstwerken in den dorps
polcler Deil . 

Op de gronden, neergelegd in het hiervolgend 
ontwerpbeslui t is de Afdeeling van oordeel, dat 
de appellant niet-ontvankelijk behoort te 
warden verklaard in zijn beroep. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur van den dorpspolder Deil namens 
den Geerfdendag van dezen polder tegen het 
besluit van Gedeputeerde Stat en van Gelder
land van 15 Juli 1918, n°. 107, waarbij onge
grond is verklaard het beroep van den Geerfden
dag van genoemden dorpspolder tegen het 
besluit van het Gecombineerd College van het 
polderdistrict Tielerwaard van 20 September 
1917, strekkende tot onthouding van goed
keuring aan een door genoemden Geerfdendag 
voorloopig vastgestelden staat van aanvulling 
van den ligger der watergangen en kunst
werken in den dorpspolder Deil. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scbillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari 1919, n°. 529 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 24 Juni 1919, La B., Afdeeling 
Waterstaat A; 
, Overwegende : dat de Geerfdendag van den 
dorpspolder Deil bij besluit van 9 September 
1914 eene aanvulling van den ligger van water
gangen en kunstwerken voorloopig heeft vast
gesteld ; · 

dat bet Gecombineerd College van het polder
district Tielerwaard bij besluit van 20 Septem
ber 1917 beeft geweigerd tot definitieve vast
stelling van den voorloopig vastgestelden aan
vullingsligger over te gaan omdat bet de daarop 
vermelde slooten en greppels als nieuwe water
gangen beschouwt die niet op den ligger kunnen 
warden gebracht clan met inachtneming van 



1919 26 JUN I. 312 

het bepaalcle in de artt. 356 en 357 van het 
Reglement op het beheer cler Rivierpolclers in 
de provincie Gelderland, welke bepalingen bij 
de voorloopige vaststelling niet zijn opge-
volgcl; · 

clat de Geerfclenclag van het besluit van het 
Gecombineercl College tijclig in beroep is ge-

. gaan bij Gecleputeercle Staten van Gelderland, 
die bij hunnc beschikking van 15 J .uli 1918, 
n°. 107, clit beroep ongegrond hebben ver
klaard; 

dat Geclepuieerde Staten da.arbij hebben 
qverwogen, dat art. 351 van het voormelcl 
reglement aan poldermeester de bevoegclheicl 
geeft een staat van wijziging of aanvulling van 
den vastgestelclen ligger te ontwerpen ; clat 
- in verband met het bepaalcle bij de artt. 356 
en 357 van gemelcl reglement - op zoodanigen 
staat evenwel niet behooren te worclen gebracht 
watergangen, die nog niet bestaan, of, alvorens 
a ls zoodanig behoorlijk dienst te kunnen cloen, 
verbetering behoeven, in welke gevallen het
geen in beide laatstgemelcle artikelen is voor
geschreven aan het brengen op den ligger client 
vooraf te gaan ; ,. 

clat becloelcle slooten en greppels, zooals zij 
op den aanvullingsstaat zijn vermeld, zijn te 
beschouwen zoo al niet als nieuwe watergangen, 
clan toch als watergangen welke, a lvorens als 
zoodanig dienst te kunnen cloen, verbetercl 
clienen te worden in den zin van gemeld 
art. 356, l ste lid ; clat mitsclien, v66r dat ten 
opzichte van die watergangen a rt. 351 kan 
worclen toegepast, de artt. 356 en 357 behooren 
te worden nageleefd ; 

clat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het bestuur van <len dorpspolder Deil bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, clat de 
a.anvulling van den Jigger van watergangen 
en kunstwerken is opgemaakt en vastgestelcl 
overeenkomstig de wenschen van de Geerfden 
van den dorpspolder Deil en geheel overeen
komstig eene vroegere aanvulling van clezen 
ligger, welk.e aanvulling geheel op rech_t~
kundig advies was opgemaakt en bij besluit 
van den Geerfdendag van den dorpspolder Deil 
van 22 Maart 1899 voorloopig is vastgesteld 
en bij besluit van het Gecombineerd College 
van de Tielerwaard van 19 December 1901 
definitief is vastgesteld ; 

Overwegende : dat art. 353 van het reglement 
op het beheer der rivierpolders in de provincie 
Gelderland beroep openstelt bij Gedeputeercle 

taten o. a. van de besluiten door het in dit 
reglement becloelcl Gecombineercl College ge
nomen rakencle de definitieve vaststelling van 

liggers van watergangen en van wijzigingen of 
aan vullingen claarvan ; 

clat de wet van 10 November 1900 (Staats
blad n°. 176), zooals zij is gewijzigcl bij de wet 
van 9 ovember 1917 (Staatsblad n°. 633), 
van deze besluiten geen beroep op Ons toe
kent; 

dat de ontvankelijkheicl van een beroep 
op Ons van cleze besluiten ook niet mag geacht 
worden miclclellijk te moeten worden afgeleid 
hieruit dat wel beroep bij Ons openstaat van 
door Gedeputeerde Staten genomen besluiten 
houclende beslissing van geschillen hetzij t us
schen waterschappen, veenschappen en veen
polders of over het bestaan van de verplichting 
tot onclerhoud van waterstaatswerken ; 

Gezien de gewijzigde wet van 10 November 
1900 (Staatsblad n°. 176) en het Reglement 
op het Beheer der Rivierpolders in de pro
vincie Gelderland ; 

I1ebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verkla

ren in zijn beroep. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van clit besluit, waarvan afschrift 
zal worclen gezonden a3n den Raad van State, 
Afcleeling voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Waterstaat, 

In deze zaak is een afzonderlijk advies uit
gebracht, door de Sta.atsraden Mr. Cort van 
de1· Linden en Jhr. Mr. Elias, terwijl in aan
sluiting claaraan door clezen een afzonderlijk 
ontwerpbesluit is opgemaakt. Dit advies is 
van den volgenclen inhoud : 

' -Gravenhage, 12 Februari 1919. 

Afzonclerlijk advies van de Staatsraden 
Cort van cler Linden en Jhr. Elias, be
hoorende bij het ad.vies van den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, van den 12den Februari 1919, 
no. 529, en het claarbij voorgedragen ont-
werp-Koninklijk besluit. · 

Aan de Koningin. 

De onclergeteekenden kunnen zich niet ver
eenigen met het ad.vies der Afdeeling dat het 
bestuur van den dorpspolder Deil niet-ont
vankelijk zou zijn in zijn beroep tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land, van 15 Juli 1918, n°. 107, omclat het 
hier zou gelclen een beroep betreffende een ge
schil over een Jigger en de wet van 10 o
vember 1900 (Staatsblad n°. 176), zooals deze 
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laatstelijk is gewijzigd, dergelijk 
zou toelaten. 

beroep niet i tot wijziging van den Jigger aanhangig word 

Het zou de vraag kunnen zijn of de bepaling 
van artikel 19A, onder V, in deze niet reeds hct 
bel'Oep zou toelaten. 

De ondergeteekenden meenen echter dat 
tw:ijfel dienaangaande mogelijk is, omdat tot 
de geschillen t usschen watel'schappen niet 
zou kunnen gerekend worden een verschil van 
gevoelen t usschen een polcler en een hoogere 
ad ministratieve ins tan t ie. 

De onclergeteekenden meenen echter dat cleze 
vraag kan worden ter zijde gelaten omdat 
reeds a rtikel 19A, IXa en c der wet het beroep 
toelaten. 

Er is hier toch ongetwijfeld een geschil 
over onclerhoudsplicht en over de vraag of 
en in hoeverre waterstaatswerken liggen ten 
a lgemeenen nutte. 

Dat in het wezen der zaak het thans aanhan
gige geschil een gescbil is over onclerhouclsplicht 
blijkt ten cluidelijkste hieruit clat het gecom
bineercl college de bekrachtiging aan het 
besluit, van den Geerfclendag om de slooten en 
greppels op den Jigger te plaatsen heeft ont
houden op groncl van artikelen 350 en 351 

- van het R eglement op het beheer cler Rivier
polclers in de provincie Gelderland omclat de 
slooten en greppels niet geschouwd worden en 
nieuwe watergangen eerst op den ligger konden 
worden gebracht na verhoor van belang
hebbenden , met bepaling, dat de polder het 
onderhoud van den nieuw geschouwd worden
clen watergang op zich nam en na schadeloos
stelling van de in artikel 357 van genoemd 
Reglement bedoelde eigenaren. De polder
ll).eesters claarentegen waren van oordeel dat 
de watergangen op de bedoelde aanvulling voor
komencle geenszins nieuwe watergangen zijn 
en dat het onderhoud daarom niet voor reke
ning van den dorpspolcler moet komen, doch 
voor rekening van de aangrenzende eigenaren. 
Gedeputeerde Staten hebben clan ook het be
roep van den polder ongegrond verklaard hoofd
zakel:ijk op grond dat het hier geldt watergangen 
die nog niet bestaan of a lvorens als zoodanig 
behoorlijk dienst te kunnen doen verbetering 
behoeven , in welke gevallen hetgeen de artike
len 356 en 357 van genoemcl R eglement voor
schrijven aan het brengen op den ligger client 
vooraf t e gaan. Deze uitspraak van Gedepu
teerde Staten was derhalve feitel:ijk eene uit
spraak over den onderhoudsplicht. 

Geen enkele bepaling der wet echter verbiedt 
dat een clergelijk geschil voor beroep vatbaar 
zou zijn omdat het in den vorm van een besluit 

gemaakt. Waar de wet niet onderscheidt 
mag echter ook de rechter niet onderscheiden . 

Het is ook niet twijfelachtig dat in verreweg 
de mceste gevallen waarin onderhoudsplicht 
in geschil is, die onderhouclsplicht door wijzi
ging van Jiggers zal worden vastgesteld, zooclat 
tegen de bedoeling van den wetgever, zooals 
die uit de woorden cl er wet zelve blijkt, cl e mees
te ges~hillen over onderhouclsplicht aan het 
recht van beroep op de Kroon onttrokken zou
clen kunnen worclen . 

De onclergeteekenclen meenen derhalve Jat 
de appellant in het beroep ontvankelijk is en 
wat de zaak ten p rincipale aangaat, zijn zij 
van meening op de gronclen, vermeld in het 
ontwerpbesluit clat Uwer Majesteit bierbij 
eerbiedig ter bekrachtiging wordt aangebocl en, 
dat <l.e aanvnllingsligger door het gecombineercl 
college van het polderclistrict Tielerwa,ard onge
wijzigcl had behooren te zijn vastgestelcl . 

De Leden der A/deeling voor de Geschillen 
van B estuur, 

(get .) CORT v. D. LINDE - . 

A. E. ELIAS. 

Blijkens dat ad vies kunnen genoemde Staats
raden zich niet vereenigen met de door de Af
deeling voorgestelde beslissing en meenen zij, 
dat de appellant in zijn beroep ontvankelijk is. 
Met die opvatting en de daarvoor aangevoercl e 
gronden kan ik mij gebeel vereenigen. 

Wat nu de zaak ten principale aangaat, zijn 
meergenoemde Staatsraden blijkens het door 
hen overgelegd ontwerp-besluit van oorcleel, 
dat de aanvullingsligger door het gecombineerd 
college van het polderdistrict Tielerwaarcl 
ongewijzigd had behooren te zijn vastgesteld . 

Met dit voorstel en de gronden, waarop 
genoemde Staatsraclen dit cloen steunen, kan 
ik ten voile instemmen. 

Ik ben derhalve van oordeel, clat het beroep 
gegrond behoort te worden verklaard. Ik 
moge Uwer Majesteit mitsd ien zeer eerbieclig in 
overweging geven een zoodanige beslissing 
te nemen door bekrachtiging ·van het hier
nevensgaand ontwerp-besluit, hetwelk geheel 
gelijkluiclend is aan dat door de Staatsraclen 
Cort van der Linden en Jhr. Elias opgemaa.kt, 
behoudens dat aan het slot is ingevoegd, dat het 
besluit met dit rapport in het Staatsblad za.l 
worden geplaatst. 

De Minister van Waterstaat, 
A. A. H. W. K oNIG. 
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26 Juni 1919. KoNINKLIJK BESLUIT. 
De gemeente, waar de verpleegde woon

plaats heeft ten tijde dat de rechterlijke 
machtiging wordt aangevraagd, wordt aan• 
sprakelijk voor de verpleegkosten ook zoo 
deze aanvankelijk niet door haar zijn be
t aald en de armlastigheid eerst later is 
ontstaan. 

WIJ W ILHELl\fIN A, ENZ. I 

Beslissende het geschil over de woonplaats 
van den arm!astigen krankzinnige Christiaan 
Dekker; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schrnen van Bestuur, geboord advies van 
11 Juni 1919, n°. 140; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Juni 1919, 
n°. 4985, Afd. Armwezen; 

0., dat Christiaan Dekker sedert Februari 
1905 verpleegd is eerst in het krankzinnigen
gesticht Bloemendaal ta Loosduinen en van 
30 Juni 1909 af in het gesticbt Vrederust te 
Bergen op Zoom ; 

dat tot en met 30 Juni 1918 de verpleeg
kosten betaald werden door zijne echtgenoote, 
die echter verklaarde van 1 Juli 1918 a£ de 
bedoelde kosten niet meer te kunnen betalen ; 

dat aangezien Dekker op het tijdstip zijner 
opneming in bet gesticht Bloemendaal in 
Februari 1905 met zijne echtgenoote ta St. 
Laurens woonde, het hEstuur der gem. Seroos
kerke (W.) waar de echtgenoote van Dekker 
tbans woont, meent dat de gem. St. Laurens 
aansprakelijk is voor de verplegingskosten ; 

dat daarentegen bet gemeentebestuur van 
St. Laurens van o<·rdeel is dat de gem. Seroos
kerke (W.) aansprakelijk is voor dk kosten, 
omdat de echtgenoote van Dekker, tijdens 
hare inwoning in de laa.tstgenoemde gemeente 
bij beschikking van de Arr.-Rechtbank te 
)Iiddelburg van 13 Februari 1907 henoemd is 
tot curatrice over haar echtgenoot en van dat 
oogenblik af dus die gemeente de woonplaats 
is van haar evenals van haren echtgenoot, 
zoodat op het tijdstip waarop Dekker's arm
lastigheid aanving (1 Juli 191 8) diens domicilie 
niet te St. Laurens doch te Serooskerke (W.) 
was; 

0., dat Dekker in de gem. St. Laurens zijne 
woonplaats had toen de rechterlijke machti
ging werd aangevr.J.agd om hem in een krank-
zinnigengest,icht op ta n6men ; , 

da.t derhalve ingevo ge a.rt. 39 der Armenwet 
de gem. St. Laurens als zijne woonplaats moet 
worden aangemerkt ; 

dat hij wel is waar ten tijde dat de rechter-

lkije machtiging werd aangevraa.gd niet arm
lastig was, doch dat cie gemeente waar de ver
pleegde ten tijde dat de rechterlijke macbti
ging werd aangevraagd woonplaats beeft, 
aansprakelijk wordt voor de verpleegkosten ook 
zoo zij aanva.nkelijk niet door b aar zijn betaald ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de gem. St, Laurens aan te wijzen als de woon
plaats van den armlastigen Christia.an Dekker 
voor de toepassing van art. :l9 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bela0 t, enz. (A. B.) 

27 Juni 1919. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van bet K oninklijk besluit van 13 Mei 
1913 (Staatsbl.ad n°. 180), houdende va.st
stelling van bepalingen omtrent de in
richting van bet Departement van K olo
nien. S. 398. 

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

Kolonien van 3 Juni 1919, 9de Afdeeling, 
no. 42; • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1919, n°. 44) : 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 23 Juni '1919, 9de 
Afdeeling, no. 31 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 1 van Ons besluit van 13 Mei 1913 

(Staatsbl.ad n°.' 180), gewijzigd bij Onze beslui
ten van 18 J anuari 1917 (Staatsbl.ad n°. 182), 
9 Juni 1917 (Staatsbl.ad n°. 459) en 19 J"uli 
1918 (Staatsbl.ad n°. ~9), wordt nader gelezen 
als volgt: 

Het aantal burgerambtenaren in de rangen 
van Administrateur, Referenoaris, Hoofdcom
mies, Commies, Adjunct-Commies en Klerk 
bij het Departement van Kolonien bestaat 
uit ten hoogste : 

4 Administrateurs, 
14 Referendarissen, 
19 Hoofdcommiezen, 
90 Commiezen, Adjunct-Commiezen en 

Klerken. 
Onze Minister van Kolonien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl.ad zal . worden geplaatst en waarvan 
afschri~ zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Ko1.oniiin, IDENBURG. 
( Uitgeg. 22 Juli 1919.) 
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27 Juni 1919. BESLUIT, tot vast telling van 
de bezoldigingen van de Ingenieurs en de 
Inspecteurs der agenten bij de Rijksver
zekeringsbank. S. 399. 

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

Arbeid van 24 Juni 1919, n°. 2691, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 2 van Ons besluit van 7 Mei 
1919, n°. 52; 

Gehoord de salariscommissie voor Burger
lijke Rijksambtenaren ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De bezoldigingen van de Ingenieurs 

en van de Inspecteurs der agenten bij de 
Rijksverzekeringsbank worden geregeld over
eenkomstig de bepalingen van het Bezoldi
gingsbeslui t Burgerlijke Rijksambtenaren 1918 
(Staatsblad n°. 541), gewijzigd bij Ons besluit 
van 31 December 1918 (Staatsblad n°. 840). 

2. De bezoldiging van de Ingenieurs der 
Rijksverzekeringsbank wordt vastgesteld op 
de bedragen, aangegeven in schaal 95, ge
noemd in bijlage A van het Bezoldigingsbesluit 
voornoemd . 

3. De bezoldiging van de Inspecteurs der 
agenten bij de Rijksverzekeringsbank wordt 
vastge teld op de bedragen, aangegeven in 
schaal 91, genoemd in bijlage A van het Be
zoldigingsbesluit voornoemd. 

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

's-Gravenhage, den 27sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitge,g. 11 Juli 1919.) 

27 J imi 1919. BESLUIT, tot verdeeling, over
eenkomstig artikel 32, laatste lid der 
Hooger-Onderwijswet van de onder d in 
het eerste lid van dit artikel genoemde 
afdeeling aan de Technische Hoogeschool 
te Delft in eene afdeeling der werktuig
bouwkunde en scheepsbouwkunde en eene 
afdeeling der electrotechniek. S. 400. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen finister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappon, van 
17 :;\Iei 1919, n°. 1561/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Geletop artikel 32 der Hooger Onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 17den Juni 1919, n°. 32); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister, van 25 Juni 1919, n°. 2163, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de onder d van artikel 32, 

eerste lid, der Hooger-Onderwijswet genoemde 
afdeeling der werktuigbouwkunde, scheeps
bouwkunde en electrotechniek aan de tech
nische Hoogeschool te Delft zal worden ver
deeld in twee afdeelingen, die der werktuig
bouwkunde en scheepsbouwkunde, en di~ der 
electrotechniek. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitge,g. 17 Juli 1919.) 

27 Juni 1919. BESLUIT, tot aanvulling van 
den bij Koninklijk besluit van 31 Ma.art 
1908 (Staatsblad n°. 94) vastgestelden, bij 
Koninklijk besluit van 13 October 1908 
(Staatsblad n°. 318) gewijzigdenAlgemeenen 
i\faatregel van Bestuur, bedoeld bij arti
kel 1637s, tweede lid, 1°., van het Burger
lijk Wetboek. S. 401. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie, van den 15 Mei 1919, l e Afdeeling C, 
n°. 863, van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van den 14 April 1919, Afdeeling Nijverheid, 
n°. 3483, en van Arbeid, van den 28 Apri l 1919, 
Afdeeling Arbeid, n°. 1423; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den bij 
Ons besluit van 31 Maart 1908 (Staatsblad n°. 
94) vastgestelden, bij Ons besluit van 13 October 
1908 (Staatsblad n°. 318) gewijzigden Algemee
nen Maatregel van Bestuur, bedoeld bij artfkel 
1637s, tweede lid, 1°., van het Burgerlijk Wet
boek, aan te vullen met eene bepajing, krach
tens welke Wij van een of meer der in den 
maatregel vervatte voorschriften dispensatie 
kunnen verleenen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juni 1919, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van den 17 Juni 1919, l • 
Afdeeling C, no. 761, van 19 Juni 1919, n°. 
5545, Afdeeling Nijverheid, en van 25 Juni 
1919, n°. 2268, Afdeeling Arbeid ; 
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Hebben goedgevonden en versta.a.n : 

1 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 
Art. 1. In den bij Ons besluit van 31 Ma.a.rt 

1908 (Staatsblad n°. 94) vastge telden, bij Ons 
besluit van 13 October 1908 (Staatsblad n°. 
318) gewijzigden Algemeenen Ma.atregel van 
Bestuur, bedoeld bij artikel 1637s, tweede lid, 
1°., van het Burgerlijk Wetboek, wordt na. 
artikel 11 ingevoegd een nieuw artikel 12, 
luide~de: 

,,Wij behouden Ons voor iu bijzondere ge
valien van een of meer der bepalingen van 
de a.rtikelen 2 en volgende dispensatie te ver
leenen, op de voord,ra.cht van Onze Ministers 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Arbeid, indien deze van oordeel zijn, dat de 
rechten der deelnemende a.rbeiders voldoende 
zijn gewaarborgd". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Arbeid zijn, ieder 
voor zooveel zijn departement aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a.an den Raad I 
van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Juni 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie , HEEMSKERK. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H . A. VAN IJSSELSTEIJN. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 4 Juli 1919.) 

27 Juni 1919. WET, houdende w1Jz1glllg en 
verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 402. 

Bij deze wet wordt een a.,·tikel ingevoegd. 
Tengcvolge hiervan wordt zoowel het geza

menlijk bedrag der Vde afdeeling als het eind
cijfer van het hoofdstuk verhoogd met f 37,300. 

27 Juni 1919. WET, boudende WIJZiglllg en 
verhooging van het Iste hoofdstuk dor 
begrooting van uitgaven van N ederlandsch
lndiii voor het dienstjaar 1919. . 403. 

27 Juni 1919. WET, boudende wijziging en 
verhooging van bet elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
S. 404. 

Bij deze wet wordt een artikol verboogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het geza

menlijk bedrag van do Vdeafdeelingalshet eind
cijfer van het hoofdstuk verhoogd met f 6000. 

27 Juni 1919. WET, houdende wijziging en 
verhooging van het Iste hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
lndiii voor bet dienstjaar 1918. S. -105. 

27 Juni 1919. WET, tot wijziging en ,er
verhooging van het vierde boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het clienstjaar 1919. 
8. 406. ' 

.B1J aeze wet wordt cen artikel ingevoegd. 
Tengevclge biervan wordt bet totaal der 

Xlde afdeeling en bet eindcijfor van clat boofd
stuk verboogd met f l ,448,300. 

27 Juni 1919. \VETTEN, houclencle naturali
satie van: 

J oban Conrad Effing, geboren te Lingen 
(Pruissen) den 23 September 1867, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland en Wilhelm Elling, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 1 April 
1898, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 407. 

Bernard Ernst Ludwig Maria H eydeinann, 
geboren te Munster (Pruisen) den 16 Fe
bruari 1861, handelsagent, wonende te 
Naarden, provinoie Noordholland en Franz 
Ludwig Heydemann, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 7 Mei 1895, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 40 . 

Emil Friedrich Wilhelm Fischer, geboren te 
Berlijn (Pruisen) den 26 October 1875, 
pakhui baas, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland en Marinus Fischer, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 
2 April 1898, rangeerder bij de Maatschap
pij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
wonende te Rotterdam, provincie Z1tidhol
land. S. 409. 

Hendrikus Wechgelaar, geboren te Aalten 
(Gelderland) den 12 Augustus 1866, pro
curatiehouder, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidliolland en Diedrich Wechge
laar, geboren te Klerksdorp (Zuid-Afrikaan
sche Unie) den 16 Januari 1898, student, 
wonende te Rotterdam provincie Zuid
holland. S. 410. 
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27 Juni 1919. WET, tot wijziging van de wet I 2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 17 Juni 1918 (Staatsb/,ad n°. 411) tot van den dag na dien harer afkondiging. 
regeling van de bezoldiging van den Raad Lasten en bevelen, enz. 
van State. S. 41 l. I Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 1919. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, WILHELMINA~ 

dat de wenschelijkheid is gebleken van de 
intrekking der overgangsbepaling van de wet 
van den l 7den Juni 1918 (Staatsbl,ad n°. 411), 
tot regeling van de bezoldiging van den Raad 
van State; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. I 
Art. 1. De overgangsbepaling der wet van f 

17 Jqni 1918 (Staatsblad n°. 411) wordt inge
trokken. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getrcden met 1 J anuari 1919. 

:i:.asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Jun1 

1919. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 7 Juli 1919.) 

27 Juni 1919. WET, tot wijziging van de Land-
stormwet. S. 413. 

B,jl. Fland. 2° Karner 1918/19, n°. 291, 1-8. 
Hand. idern 1918/19, bladz. 2571- 2572. 
Hand. 1° Karner 1918/19, bl((.dz. 562-568. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om vrijwilligen dienst 
bij den landstorm in te voeren ook voor gewone 
tijden; 

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

De 

De 

De Minister va.n Binnenwndsche Zaken, Art. 1. De Landstormwet (Staatsblad 1913, 
CH. RUYS DE BEERENBROU0K. n°. 149; 1915, n°. 242; 1916, n°. 207; 1917, 

. . . . I n°. 243 en 244) wordt gewijzigd als volgt : 
,lfmister van Financien, DE VRIES. A 4 In h t t l'd dt · d l t rt. . e eers e 1 wor in e p aa s 
JJinister vrm Justitie, HEEMSKERK. van ,,De landstorm kan" gelezen: ,,De tot 

( Uitgeg. 14 Juli 1919.) J den landstorm behoorende dienstplichtigen 
kunnen". 

\ Aan het artikel wordt een nieuw lid toege-
27 Juni 1919. WET, houdende vrijstelling van voegd, Iuidende: 

griffierechten en andere kosten in zaken ,,3. De vrijwilliger bij den landstorm kan 
betrekkelijk tot de Huuropzeggingswet. tot werkelijken dienst worden opgeroepen, 
S. 412. voor zoover de verbintenis dit toelaat." 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . . doen te weten: Art. 8. Het derde en het vierde lid worden 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, vervangen door de volgende leden : 

dat het wenschelijk is, in zaken betrekkelijk tot ,,3. Door Ons worden regelen gesteld om
de Huuropzeggingswet vrijstelling te verleenen trent toelating tot een vrijwillige verbintenis 
van griffierechten en andere kosten ; bij den landstorm, zoowel van personen, op 
• Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. wie geen, als van personen, op wie wel dienst

Art. 1. Het zevende lid van artikel 3 der plicht rust. 
Huuropzeggingswet (wet van 25 Ma.art 1918, 4. De dienstplichtige bij den landstorm, die 
Staatsblad n°. 182) wordt gelezen als volgt: tevens als vrijwilliger tot den landstorm be-

,,Ter zake van de werkzaamheden der huur- 1 hoort, wordt, zoolang de verbintenis duurt, 
commissie en des kantonrechters ingevolge uitsluitend als vrijwilliger beschouwd." 
deze wet worden aan belanghebbenden geene Art. 10. V66r het lid, dat thans het artikel 
kosten in rckening gebracht. De kosten, ge- uitmaakt, wordt geplaatst het cijfer 1. 
maakt door de huurcommissie en den kanton- Aan het artikel wordt toegevoegd een tweede 
rechter ter uitvoering van deze wet, worden lid, luidende a.ls volgt : 
gedragen voor de helft door den Staat en voor ,,2. De vrijwilliger bij den landstorm, die 
de wederhelft door de gemeente, waarvoor de in dienst is gesteld bij de landmacht en tot 
huurcommissie is ingesteld. D~ huurcommis- officier wordt bevorderd, gaat bij zijne benoe
sie en de kantonrechter kunnen intusschen de ming als zoodanig over naar het reserveperso
kosten , die noodeloos werclen aangewend, la.ten neel der landmacht." 
voor rekening der partij, die ze aanwendde . Art. 13. In het derde lid wordt het bepaalde 
Alie stukken, krachtens deze wet opgemaakt, onder 2°. gelezen als volgt : 
zijn vr\j van alle kosten". ,,de vrijwilliger : 
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a. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, tijdens 
den duur van dezen bijzonderen toestand; 

b. ingeval deze bijzondere toestand niet aan
wezig is: 

I. van het oogenblik, waarop hij, tot werkelij
ken dienst opgeroepen, ter plaatse zijner be
stemming is aangekomen, totdat hij weder 
huiswaarts wordt gezonden ; 

II. zoolang hij dienst verricht ; 
III. wanneer hij militair onderricht ont

vangt ;". 
In het derde lid, onder 3°., wordt voor 

,,vrijwillig dienende" gelezen : ,,vrijwilliger". 
Tusschen het derde en het vierde lid wordt 

een lid ingevoegd, luidende als volgt : 
,,4. Zoolang de vrijwilliger bij den land

storm zich niet in werkelijken dienst bevindt, 
is hij , zoo hij behoort tot de zeemacht, aan het 

niet voldoet aan eene oproeping voor den 
werkelijken dienst, wordt als deserteur be
handeld, zoodra hij, indien hij behoort tot de 
zeemacht, ingevolge den last van Onzen Mi
nister van Marine, en indien bij behoort tot de 
landmacbt, ingevolge den last van Onzen Mi
nister van Oorlog, als deserteur is afgevoerd." 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1919. 
WILHELMINA .. 

De MiniBter van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van Marine, H. BIJLEVELD J R. 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 10 Juli 1919.) 

Crimineel Wetboek en het Reglement van 27 J uni 1919. WET, betreffonde demobilisatie-
Krijgstucht voor het krijgsvolk te water en, voorzieningen. S. 414. 
zoo hij behoort tot d'e landmacht, aan het WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Crimineel Wetboek en het Reglement van Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande onder- dat bet wenschelijk is tijdelijk de gelegenheid 
worpen, ter zake van: open te stellen voor landstormplichtigen om 

a. het opzettelijk een meerdere hetzij in bet als zoodanig vrijwillig in werkelijken dienst 
openbaar mondeling of door een geschrift of te verblijven en bijzondere regelen t e treffen 
afbeelding, betzij in zijne tegenwoordigheid nopens het genot van vergoeding tijdens en 
mondeling of door een gebaar of daad, betzij na verplichte en vrij .villige dienstvervulline, ; 
door een toegezonden of aangeboden geschrift Zoo is bet, dat Wij , den Raad van State, enz· 
of afbeelding, beleedigen of met eenig kwaad Art. 1. Aan dienstplicbtigen van den land-
bedreigen, hetzij hem uitscbelden, beschimpen storm kan naar door Onze Ministers van Oorlog 
of in zijne tegenwoordigheid bespotten ; en van Marine te stellen regelen toestemming 

b. het verspreiden, ten toon stellen, aanslaan worden verleend om als zoodanig vrijwillig in 
of ter verspreiding in voorraa.d hebben van een werkelijken dienst te verblijven bij eenonderdeel 
ge chrift of afbeelding, waa.rin hij weet, dat van de landmacbt of van de zeemacht gedurende 
eene beleediging voor een meerdere voorkomt; den tijd, dien zij niet tot verblijf in werkelijken 

c. het opzettelijk een meerdere door eenige dienst verplicht zijn. De toestemming wordt 
feitelijkheid beleedigen." verleend door of vanwege Or,zen Minister van 

Het bestaande vierde lid wordt vijfde lid. Oorlog, indien de dienstplicbtige bij een onder
In dit lid wordt voor ,,behoorenden dienst- deel der landmacht, door of vanwege Onzen 
plichtige" gelezen: ,,behoorende" . Minister van Marine, indien de dienstplichtige 

Het bestaande vijfde lid wordt zesde lid. bij een onderdeel der zeemacht in werkelijken 
Art. 17. V66r bet lid, dat thans bet artikel dienst wen cht te .rerblijven. 

uitmaakt, wordt geplaatst het cijfer 1. 2. In de gevallen, omschreven in art. 84 der 
Aan het artikel wordt een tweede lid toe- Militiewet, art. l 5bis der Landweerwet en 

gevoegd, luidende als volgt: art. 9 der Landstormwet, kan vergoeding 
,,2. Van de in het eerste lid bedoelde worden toegekend voor den tijc:', dien de dienst 

registers wordt ook afgevoerd de dienstplichtige, plichtige van de militie, van de landweer of 
die tot eene vrijwillige verbintenis bij den van den landstorm vrijwillig in werkelijken 
landstorm wordt toegelaten." dienst is. 

Art. 19. V66r het lid, dat thans het artikel 3. De vergoeding, welke wordt toegekend . 
uitmaakt, wordt geplaatst het cijfer 1. krachtens art. 84 der Militiewet, art. l5bis der 

Aan bet artikel wordt een tweede lid toe- 1 Landweerwet, art. 9 der Landstorm"et en 
gevoegd, luidende a!s volgt : art. 2 van deze wet, mag ten hoogste drie gulden 

,,2. De vrijwilliger bij den landstorm, die per dag bedragen. 
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4. 1. 1nctien vergoeding wordt genoten 
wegens het ,ernlicht of 1:iet vrijwillig verblijf 
m wer.Keu1Ken ciiensv van een dienstplichtige, 
ka.n naar door Ooze Ministe1s van Oorlog en 
van Marine te stellen regelen deze vergoeding 
na den dag, waarop de dienstplichtige weder 
huiswaarts is gezonden, nog worden uitgekeerd 
over een tijdvak van ten boogste 120 dagen 
na de hwswaartszending, tot ten hoogste drie 
gulden per dag. 

2. Aan den dienstplichtige kan over een 
tijdvak van ten hoogste 120 dagen na zijn 
huiswaartszending een vergoeding worden uit
gekeerd ten beboeve van eigen levensonder
boud. Deze vergoeding bedraagt : 

indien wegens zijn verblijf in werkelijken 
dienst vergoeding werd genoten en deze krach
tens bet vorige lid nog wordt doorbetaald na 
ziin bniswaartszending, ten hoogste vijf en 
zeventig cent per dag ; 

in andere gevallen ten hoogste een gulden 
vijftig cent per dag. 

3, Aan de dienstplich tige officieren en onder
officieren, dienende bij de landmacht, de 
officie,en en onderofficieren, behoorende tot 
het reserve-personeel der landmacht, de offi
cieren en onderofficieren, uit anderen hoofde 
deel uitmakende van het verlofspersoneel cler 
landmacht, de officieren, onderofficieren en 
manschappen van de Koninklijke Marine
Reserve en de ten gevolge van de mobilisatie 
in activiteit gestelde verplichte reservisten der 
zeemacht, die buiswaarts zijn gezonden, kan 
over een tijdvak van ten hoogste drie maanden 
na hun huiswaartszending een traktements- of 
jaarweddevergoeding worden uitgekeerd tot 
een bedrag, ten hoogste gelijk aan dat van hun 
traktement of jaarwedde ten tijde van hun 
huiswaartszending, met dien verstande. dat 
voor de berekening van de vergoeding voor de 
onderofficieren der landmacht - vaandrigs en 
kornetten uitgezonderd - de jaarwedde ge
acht kan worden f 180 hooger te zijn dan ze in 
werkelijkheid bedraagt. 

4. De toekenning en uitbetaling van de ver
goedingen. in de vorige leden bedoeld, geschiedt 
naar door Ooze Ministers van Oorlog en van 
Marine te stellen regelen. 

5. Iudien het verplicht of het vrijwillig ver
blijf in werkelijken dienst van den dienst
plicht1ge is geeindigd wegens overlijden van 
dezen, kan, ingeval vergoeding wordt genoten 
ter zake van zijn verblijf in werkelijken dienst, 
naar- door Onze Mimsters van Oorlog en van 
Marine te stellen regelen, deze vergoed1ng 
na den dag van zijn overlijden nog wo1den 

uitgekeerd over een tijdvak van ten hoogste 
120 dagen na het overlijden, tot ten hoogste 
drie gulden per dag. 

6. Ten aanziP-n van de gelden, benoodigd 
voor de uitbetaling der vergoeding, bedoeld in 
deze wet, en der vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van art. 84 der Militiewet, art. 15bi.s
der Landweerwet en art. 9 der Landstormwet, 
is van toepassing het tweede lid van art. 84 der 
Militiewet, het derde lid van art. 15bis der 
Landweerwet en het tweede lid van art. 9 der 
Landstorm wet. 

7. De dienstplicbtige, die voor de lichting 
der militi,;, van 1915, 1916, 1917, 1918 of 1919 
is ingelijfd v66r den aanyang van het jaar zijner 
lichting, wordt voor het beoalen van het tijd
stip, waarop hij naar de landweer overgaat of 
wegens diensteindiging uit den dienst wordt 
ontslagen, geacht te zijn ingelijfd op 1 Janu
ari van het jaar zijner lichting. 

8. 1. De in deze wet bedoelde vergoedingen 
kunnen worden toegekend ten aanzien van huis
waartszending of overlijden op of na 1 Au
gustus 1918. 

2. Het vrijwillig verblijf onder de wapenen, 
in deze wet bedoeld, en de tijd, waarover de in 
deze wet bedoelde vergocdingen wordcn uitge
keerd, eindigen uiterlijk 31 Juli 1919. Met 
dezen datum houdt art. 6 op te gelden . 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ·s-Gravenhage, den 27sten Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, AtTING VON GEUSAU , 
De Minister van Marine, H. BIJLEVELD jR. 

De Minister van B'innenland.sche Zaken,. 
CH. RUYS DE BEERENBROU0K. 

( Uitgeg. 10 Juli 1919.), 

27 Juni 1919. WET, tot wijziging der Oor
logszeeongevallenwet 1915. S. 415. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n°. 360, 1-13. 
Hamd. idem 1918/19, bladz. 2572- 2583, 2605 

-2608. 
Hand. 1 e Kamer 1918/19, bladz. 556, 568 

-570. 
W1J WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in over-weging genomen hebben, 

da.t het wenschelijk is, in afwachting van de 
totstandkoming van eene wettelijke verzeke
ring van schepelingen tegen geldelijke gevolgen 
van bedrijfsongevallen, de Oorlogszeeongeval
lenwet 1915 te wijzigen ; 

_Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz, 
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Art. I. Aa.n het vierde lid van artikel 1 bedoeld inhet eerste lid van artikel 2", gelezen : 
der Oorlogszeeongevallenwet 1915 worden toe- ,,ramp aan het zeevaartuig overkomen". 
gevoegd de woorden : ,,desgelijks ieder, die in In het vijfde lid van dat artikel wordt in 
dienst van den eigenaar of den schipper op plaats van ,,gebeurtenis, als in het eerste lid 
of aan het zeeva.a.rtuig werkzaam is, uitgezoi:J.- van genoemd artikel bedoeld", gelezen: ,,ramp, 
derd degenen, die verzekerd zijn ingevolge de a.an een zeevaartuig overkomen". 
Ongeva.llenwet 1901". I Art. VI. In artikel 27 der Oorlogszeeonge-

Art. II. Artikel 2 der Oorlogszeeongevallen- vallenwet 1915 wordt de titel ,,Oorlogszeeonge-
wet 1915 wordt gewijzigd als volgt: vallenwet 1915" vervangen door: ,,Zeeonge-

In de eerste zinsnede van het eerste lid vallenwet 1919". 
wordt in plaats van : Art. VIL Voor het eerste lid van artikel 

,,Elk lid der bemanning van een zeevaartuig, 128 der Oorlogszeeongevallenwet 1915 vervalt 
dat na het in werking treden dezer wet uit het teeken ,,l". 
Nederland buitengaats wordt gebracht, heeft Het tweede lid vervalt . 
ingeval hem een ongeval overkomt ten gevolge Art . VIII. Een lid der bemanning van een 
van of in verband met eene gebeurtenis, welke zeevaartuig in den zin der Oorlogszeeongevallen
ee,n onmiddellijk ge"._olg is van den huidigen wet 1915 of diens nagelaten betrekkingen heb
oorlog", gelezen : ben geen recht op de bij artikel 2 dier wet, 

,,Elk lid der bemanning van een zeevaartuig, zooals dat luidt na de hierin door deze wijzi
dat na 19 Juli 1915 uit Nederland buitengaats gingswet gebrachte wijziging, geregelde uitkee
werd af zal worden gebracht, heeft, ingeval ring ter zake van een ongeval, dat a.an het lid 
hem een ongeval overkomt in dienst van het der bemanning v66r het in werking treden 
zeevaartuig". dezer wijzigingswet is overkomen, tenzij het 

De eerste zinsnede van het zesde lid wordt overkomen is tengevolge van of in verband 
gclezen als volgt : met eene gebeurtenis, welke een onmiddellijk 

,,Bij totaal verlies der goederen van leden gevolg is van den huidigen oorlog, in welk 
der bemanning door eene ramp aan het zee- geval artikel _ IX toepassing vindt. 
vaartuig overkomen hebben de leden der be- Art. IX. Het bedrag van eene uitkeering 
manning, die niet bij die gebeurtenis het leven krachtens het eerste of het tweede lid van 
verliezen, bovendien aanspraak op eene uit- artikel 2 der Oorlogszeeongevallenwet 1915, 
keering in eens , en heeft, vooi zooveel betreft waarop recht verkregen is v66r den dag, waarop 
de omgekomenen, de vrouw, met wie een van deze wijzigingswet in werking treedt, wordt, 
hen ten tijde van het ongeval gehuwd was, indien die uitkeering is of '1-0rdt vastgesteld 
of hebben bij ontstentenis van deze de geza- naar een dagloon, dat lager is dan hot dagloon, 
menlijke kinderen, of bij ontstentenis van dezen, waamaar uitkeering zou zijn vastgesteld indien 
do ouders recht op eene uitkeering in eens". het ongeval terzake waarvan recht op uit-

In de tweede zinsnede van het zevende lid keering besta.at na het in werking treden van 
wordt in plaats van ,,vier gulden" gelezen : deze wijzigingswet had plaa.ts gevonden, met 
,,acht gulden". · ingang van den dag van dat in werking treden 

Het achtste lid vervalt. opnieuw vastgesteld overeenkomstig het hoo-
Art. III. In artikel 7 der Oorlogszeeonge- gere d~gloon. 

vallenwet 1915 warden in lid 1 en lid 2 de 2. De verhooging der uitkeering, welke van 
woorden ,,in rechte gevorderde uitkeering" de toepassing van het vorige lid gevolg is, 
vervangen door ,,voor den rechter of voor komt voor rekening van het Rijk. 
scheidslieden gevorderde uitkeering". Art. X. De verzekeringen door werk-

Art. IV. A.an lid 5 van artikel 8 der Oor- Q'evers van de bemanning van zeevaartuigen, 
logszeeongevallenwet 1915 wordt met vervan- :;,elke bij het in werking tr~den dezer wijzi
ging van · de punt achter ,,nietig" door een gingswet, hetzij in eene Nederlandsche haven 
ko=a toegevoegd: ,,behoudens dat partijen, of op eene Nederlandsche reede liggen, hetzij 
nadat een geschil omtrent een vordering a.ls buitengaats zijn, waarbij die bemanning, al of 
in lid 2 van <lit artikel bedoeld is opgekomen, niet uitsluitend, tegen het risico van het be
kuunen overeenkomen om dat geschil a.an de drijf is verzekerd, vervallen, voor zooveel 
uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen". het bedrijfsrisico betreft met alle rechtsgevolgen, 

Art. V. In het vijfde en in het zevende gegrond op feiten, welke na het oogenblik van 
1 id van artikel 12 der Oorlogszeeongevallenwet het vervallen plaats grepen. 
1915 wordt in plaats van ,,gebeurtenis, a.ls 2. Ingeval verzekerd is zoowel tegen be-
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drijfsrisico, als tegen antler risico, vervalt ook I 27 J uni 1919. Wi,T, tot wijziging en verhoo• 
de verzekering tegen dat antler risico, indicn , ging van het tiende hoofdstuk der Staats-
partijen ·nict binnen 14 dagen na het iu wer- begrooting voor het dienstjaar 1919. (1ege-
king troden dezer wijzigingswet overeenkomon moetkoming wegens duurte van levensmid-
betreffende de instandhouding van die verze- 1 dclen aan hiervoor in aanmerking komende 
kering. ambtenaren en beambten). S. 416. 

3. Van hetgeen door den werkgever aan Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
den verzekeraar voor den tijd, over welkon I Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 
de verzekering ten gevolge van hot vervallen der Vde a.fdeeling als het eindcijfer van het 
daarvan haar kracht verliest, was vooruitbe- hoofdstuk verhoogd ;met f 933,300. 
taald wegens ..de vervallen verzekering of we-
gens het gedeelte der verzekering, dat vervalt, 
wordt hem door den verzekeraar drie vierde 
terugbetaald. Van hetgeen voor den hiervoren 
bedoelden tijd door den werkgever v66r het I 
vervallen der verzekering vooruitbe~aald had 

1 
moeten zijn, wordt door hem een vierde aan 
den verzekeraar betaald. Hetgeen overigens 
door den werkgever voor den hiervoren bedoel
den tijd nag aan den verzekeraar zou hebben 
moeten worden betaald , is niet. verschuldigd. 

Art. XL Ten aanzien van de leden van de 
bemanning van zeevaartuigen, aan wie krach
tens het eerste lid van artikel 2 der Oorlogs
zeeongevallenwet 1915, gelijk dat lid luidt na 
de daarin bij deze wijzigingswet gebrachte 
wijziging, eene uitkeering is gewaarborgd, ver
vallen alle toezeggingen door ,verkgevers ge
daan tot het doen van uitkeeringen aan hen 
of aan hunne nagelaten betrekkingen, bij een 
ongeval, als bedoeld in het eerste lid van artikel • 
2 der Oorlogszeeongeyallenwet 1915, gelijk dat 
lid luidt na de daarin bij deze wijzigingswet 
gebrachte wijziging. 

Art. Xll. De considerans van de Oorlogs
zeeongevallenwet 1915 wordt gelezen als volgt: 
,,Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, in afwachting van de 
totstandkoming van eene blijvende wettelijke 
verzekering van schepelingen tegen geldelijke 

27 J uni 1919. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk dor Staatsbegrooting voor 
het dienstjaa.r 1918. (Tegemoetkoming 
wegens duurte van levonsmiddelen aan 
hiervoor in aanmerking komende ambte
naren en beambten.) S. 417. 

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

<ler Vlde afdeeling als het eindcijfer van het 
t iende hoofdstuk der Staatsbogrooting voor het 
dienstjaar 1918 verhoogd met f 200,000. 

27 J uni 1919. WE1', tot verhooging van het 
tiende hootdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. (Verschillende onder
werpen.) S. 418. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het to
taal der l ste afdeeling met f 4895 ; dat der 
U de afdeeling met f 62,765; dat der VIde 
afdeeling met f 1500, terwijl het eindcijfer 
van het tiende hoofdsttik der Staatsbegrootiug 
voor het dienstjaar 1918 wordt verhoogd met 
f 69,160. 

gevolgen van bedrij fsongevallen, eene nood- ' 27 J imi 1919. WET, tot goedkeuring van den 
regeling t e treffen om daarin voorloopig te onderhandschen verkoop van domeing1·ond 
voorzien ;". onder Princenhage aan J. L. van Floren-

Art. XIII. Deze wet t reed t in werking met I stein, tuinder te Teteringen. S. 419. 
ingang van den dag, volgende op <lien harer WIJ WILHELMINA, E!'IZ ... doen te weten: 
afkondiging. Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

Lasten en bevelen, enz. dat J. L. van F lorenstein, tuinder te 'l.'eteringen, 
Gegeven to 's-Gravonhage, don 27sten J uni wen cht t e koopen eene v66r zijne eigendommen 

l!Jl!l. ' gelogen strook domeingrond en dat het belang 
WILHELMINA. van den Staat zich niet t egen dien verkoop 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, verzet; 
H. A. VAN IJssELSTUIJ!'f. Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. Eenig artikel. 
( Uitgeg. 14 Sept. 1919. ) De overeenkomst, gesloten bij de in afschrift 

I aan deze wet gehechte akte van 1 Februari 
I 1919, waarbij aan J. L. van Florenstein, tuinder, 

1919. 21 
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te Teteringen, wordt verkocht domeingrond 
onder Princenhage, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

( Uitge,g. 15 Juli 1919.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
1°. Peter Marius Tutein Nolthenius, Hout

vester in de Houtvesterij ,,Breda", wonende 
te Teteringen, in deze hoedanigheid handelende 
namens den Staal der Nederlanden, daartoe 
gemachtigd bij brief van den Inspecteur van 
het St.i,atsboschbeheer te Utrecht , dd. ~l Januari 
1919, N°. B. 88, gegrond op het schrijven van 
den Ministe1· van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, dd. 27 Januari 1919, Directie van den 
Landbouw, N°. 167, 4de Afdeeling; en 

2°. Jan Lubertus van Florenstein, tuinder, 
wonende te Teteringen ; 

zijn, onder voorbehoud der goedkeuring bij 
de wet, overeengekomen als volgt : 

De Staat der Nederlanden verkoopt a.an den 
onder 2°. genoemden contractant, die in koop 
aanneemt, het perceel tuingrond kadastraal 
bekend gemeente Princenhage, Sectie K, N°. 
723, groot 0,17 8 H A , voor de som van 
achttienhonderd gulden (f 1,800} en onder de 
navolgende voorwaarden: 

Art. 1. Het verkochte wordt overgedragen 
zooals het door den verkooper is bezeten, met 
a.lie daaraan verbonden Justen en lasten, 
heerschende en lijdende erfdien tbaarheden en 
vrij van grondrente en jachtrecht. Alie na
vordering wegens over- of ondermaat is uit
gesloten. 

2. De koopprij s moet worden beta.aid ten 
kan~ore van den Rentmeester der Domeinen 
te Breda binnen .twee maanden na de a.fkondi
ging van de wet, waarbij deze overeenkomst is 
goedgekeurd. 

Bij gebreke van beta.ling binnen dezen ter
mijn wordt de koopprijs, zonder dat daartoe 
eenige ingebrekestelling noodig is , verhoogd 
met Mn ten honderd voor iedere ingegane 

lang de Zuidgrens van het verkochte loopt, 
niet verontreinigen, opstuwen of op andere 
wijze belemmeren. 

5. De Sta.a.t vestigt ten behoeve van het 
verkochte en ten laste van het perceel, ge
meente Princenhage, Sectie K, N°. 724, de 
erfdienstbaarheid van weg van en naar den 
openbaren weg van Ginneken naar Princenhage, 
zulks over een besta.anden uitweg, ter breedte 
van vijf Meter, gelegen langs de Oostelijke 
grens van het verkochte. Deze uitweg moet 
door den kooper ten genoegen van het Staats
boschbeheer worden onderhouden. 

Voorts wordt op het verkochte ten behoeve 
van het daartegenover gelegen gedeelte van 
het Mastbosch, kadastraal bekend gemeente 
Princenhage, Sectie K, 0 • 728, gevestigd de 
erfdienstbaarheid, dat er geene gebouwen of 
getimmerten op mogen worden geptaatst 
zonder toestemming van het Staatsboschbe
heer. 

6. Het verkochte is a.an den kooper ver
pacht tot 31 December 1923. Over 1919 zal 
door hem geen pachtprijs meer verschiuldigd 
zijn. 

7. De overschrijving dezer akte in de open
bare registers mag ten verzoeke van den kooper 
niet geschieden dan op vertoon aan den be
trokken bewa.a.rder van de hypotheken en het 
kadaster van eene kwitantie, waaruit de be
ta.ling van de koopsom blijkt, 

8. Alie rechten en kosten op dezen verkoop 
vallende, zijn ten laste van den kooper en 
moeten ten kantore van den Rentmeester 
voornoemd op de eer~te yordering worden 
betaald. 

9. Voor de tenuitvoerlegging van deze over
eenkomst wordt door partijen woonplaats ge
kozen ten raadhuize der geme_ente Teteringen. 

Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend 
te Teteringen den 1 Februari 1919. 

(get .) P. M. T uTEIN NoLTHEKtus. 

(get .) J. L. VAN FLORENSTEIK. 

Voor gelijkl?idend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het Departement 

van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
VERSTEEG. 

ma.and verzuim. \ 
3. Het verkochte kan door den kooper in 

gebruik en genot worden aanvaard bij de be
ta.ling van de koopsom. De grondlasten ko
men van 1 Januari 1919 af voor zijne rekening. 

27 Jitni 1919. WET, tot wijziging en aanvl'l · 
ling van de wet van 31 December 1915 
(Staat-&btad n°. 533), houdende tijdelijke be
palingen. betrelfonde het vervoer en de 

4. De kooper mag den waterloop, welke 

nederlage van goederen. . 420. 
WIJ WILHEL:MIN A, ENZ ...• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de wet van 31 December 
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1915 (Staatsblad n°. 533) houdcnde tijdelijke 
bepalingen betreffende het vervoer en de neder
lage van goederen, te wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1 der voormelde wet wordt 

gelezen als volgt : 
,,Voor de door Ons in het belang van eene 

meer afdoende beteugeling van den smokkel
handel aan te wijzen gedeelten van het grond
gebied des Rijks gelden de bepalingen, vervat 
in de artikelen 2 en 9 dezer wet". 

Art. II. Het eerste lid van artikel 2 der voor
melde wet wordt gelezen als volgt : 

,,Het vervoer van alle goederen, voor zoover 
dit niet geschiedt met geldige documenten tot 
in- , uit- of doorvoer, moet gedekt zijn door 
binnenlandsche paspoorten." 

Aan het artikel wordt een derde lid toege
voegd, luidende als volgt :· 

,,Voor de toepassing van deze wet worden 
goederen, aanwezig in stilliggende vaartuigen 
of stilstaande voertuigen, geacht in vervoer te 
zijn." 

Art. III. Artikel 3, eerste lid , der voormelde 
wet wordt gelezen als volgt : 

,,De in art. 2 bedoelde hinnenlandsche pas
poorten worden afgegeven door den ontvanger, 
onder wiens kantoor de plaats vap afzending is 
gelegen, op daartoe door den afzender met in
achtneming van artikel 120 der Algemeene wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsbl.ad n°. 38) in t e 
leveren aangifte, na zekerheidstelling voor het 
tweevoud der waarde, die de goederen gerekend 
worden in het voor de plaats van bestemming 
naastbij gelegen vreemde land te hebben. Voor 
zoover zulks door Onzen Minister van Finan
cien wordt bepaald, worden binnenlandsche 
paspoorten slechts afgegeven tegen intrekking 
van eene vergunning tot inslag ten name van 
dengene, voor wien de goederen bestemd zijn 
voor eene hoeveelheid niet kleiner dan die, welke 
in de aangifte is vermeld." 

Art. IV. Artikel 10 der voormelde wet wordt 
vervangen door een nieuw artikel , h1idende als 
volgt: 

,,Onze Minister van Financien is bevoegd, in 
het belang van eene meer afdoende beteugeling 
van den mokkelhandel : 

1°. het brengen van paarden en vee binnen 
het ingevolge artikel 1 aangewezen grondgebied 
of gedeelten daarvan te verbieden ; 

2°. voorschriften te geven betreffende het 
toezicht op het houden van paarden en vee, 
hetzij voor het geheele grondgebied des Rijks, 
hetzij voor een gedeelte daarvan ; 

3°. het houden van paarden- en veemarkten 

' te verbieden, hetzij in het geheele grondgebied 
1 des Rijks, hetzij in een gedeelte daarvan ; 

4°. het aanwezig hebben van paarden en 
vee in eene bepaalde strook langs de grenzen 
des Rijks te verbieden ; 

5°. het uitstallen, het ten verkoop voor
handen hebben, het ten verkoop aanbieden 
en het verkoopen van door hem aan te wijzen 
goederen op markten, in koffiehuizen en op 
openbare wegen in het geheele ingevolge 
artikel 1 aangewezen gebied of een gedeelte 
daarvan te verbieden ; 

6°. de aam,ezigheid van personen en het 
vervoer van goederen in bepaalde terreinen 
en op of over bepaalde land- en waterwegen 
geheel of gedeeltelijk te verbieden ; 

7°. in bepaalde terreinen en over of in be
paalde waterwegen, gelegen in de ingevolge 
artikel 1 aangewezen gedeelten van het grond
gebied des Rijks, het aanwezig hebben van 
bruggen en inrichtingen, geschikt om goederen 
van de eene zijde van een waterweg naar de 
andere over te brengen, voor zoover deze niet 
dienen voor het openbaar verkeer of voor den 
publieken dienst, geheel of gedeeltelijk te 
verbieden; 

8°. het aanwezig hebben van vaa1tuigen 
of andere middelen van vervoer in bepaalde 
terreinen en op of in bepaalde land- of water
wegen, gelegeD in de ingevolge artikel 1 aange
wezen gedeelten van het grondgebied des Rijks, 
alsmede op de zeed.ijken, kwelders of stranden 
geheel of gedeeltelijk te verbieden ; 

9°. het uitvaren van vaartuigen uit aange
wezen havens of van aangewewn gedcelten 
van de stranden, ocvers of zeedijken, alsmede 
het aanleggen van vaartuigen aan aangewezen 
gedeelten van de stranden, oevers of zeedijken 
te verbieden. 

In het geval, bedoeld onder 7°., wordt door 
het Rijk vergoeding verleend voor de kosten, 
verbonden aan het wegnemen en wederaan
brengen van d~ brug of inrichting, alsmede 
voor de dientengevolge aan eigendommen 
toegebrachte beschadiging." 

Art. V. Na artikel 12 der voormelde wet 
wordt een nieuw artikel 13 ingevoegd, lui
dende : 

,,Overtreding van een vborschrift, door 
Onzen Minister van Financien krachtens artikel 
10 dezer wet vastgesteld, wordt gestraft met 
hechteni s van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

H et goed, waarmede of ten aanzien waarvan . 
de ove1treding is gepleegd, kan worden ver
beurd verklaard." 

21" 
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Art. VI. Art ikel 13 van voormelde wet I Art. IX. Na artikel 16 (nieuw) wordt een 
wordt artikel 14 en gelezen als volgt : nieuw artikel 17 ingevoegd , luidende : 

,,De feiten, strafbaar ingevolge de artikelen 11 ,,De bepalingen. door Onzen Minister van 
en 12 dezer wet, worden beschouwd als misdrij- [ F inancien vastgesteld ingevolge artikel 10, 
ven . zijn eerst van kracht na hare bekendmaking 

De feiten, strafbaar ingevolge artikel 13 in de Nederlandsche S taatscourant. 
dezer wet , worden beschouwd als overtredin- Onze Minister van Financien zorgt bovendien, 
gen." door plaatsing in dagbladen of op andere wijze, 

Art. VII. Artikel 14 van voormelde wet dat de bepa.lingen zooveel mogelijk ter a.lge-
wordt art ikel 15 en gelezen als volgt : meene kennis komen." 

,,Met het opsporen van de feiten, strafbaar Art. X. Na artikel 17 (nieuw) wordt een 
ingevolge de bepalingen dezer wet , zijn, behalve nieuw artikel 18 ingevoegd , luidende : 
de bij artikel 8, nos . 1--4 en 6 van het Wetboek ,,lndien een feit, strafbaar ingevolge de 
van Stra.fvordering aangewezen personen, belast bepalingen dezer wet , is gepleegd door eene 
de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 

1 

naamlooze vennootschap, eene cooperatieve 
alsmede de marechaussee en alle ambtenaren of andere rechtspersoonlijkheid bezittende 
der Rijks- en gemeentepolit ie. vereeniging of eene stichting, wordt de straf-

Zij zijn bevoegd in de ingevolge artikel 1 vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
aangewezen gedeelten van het grondgebied tegen de leden van het bestuur. 
de Rijks alle personen aan te houden en dezen, Geen straf wordt uitgesproken tegen d en 
alsmede alle vervoerd · wordende goederen, I bestuurder, van wien blijkt , dat het feit n iet 
t e visiteeren. aan zijn toedoen is te wijten . 

Zij zijn bevoegd in beslag te nemen alles, I Art. XI. Artikel 15 van voormelde wet 
waarvan de verbeurdverkla.ring kan worden I wordt artikel 19. 
bevolen en daarvan de uitlevering te vorderen. Art . XII. Deze wet treedt in werking op 

lndien aan het bevel tot uitlevering niet eeu door Ons te bepalen t ijdstip. 
wordt voldaan, kunnen de ambtenaren zich in Dit tijdstip behoeft niet voor alle bepalingen 
het bezit van het gevorderde stellen, desnoods het zelfde te zijn. 
door inroeping van den sterken arm." Lasten en bevelen, enz. 

Art. VIII. Na artikel 15 (nieuw) \\ Ordt Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

WILHE LMINA. 
een nieuw artikel 16 ingevoegd, luidende als 1919. 
volgt: 

De Minister van Financien, DE VRIES. ,,De met de opsporing van overtredingen 
dezer wet belaste ambtenaren hebben , voor 
zoover dit tot de uitoefening van bet door 
hen te houden toezicht of ter inbeslagneming 
noodig is , tot elke plaats toegang. Zij zijn 
bevoegd de hoeveelheid der in panden of op 
erven aanwezige goede1en op te nemen. 

Wordt hun de toegang belet of geweigerd, 
dan verschaffen zij zich dien desnoods m et 
behulp van den sterken arm. 

Lokalen, die uitsluitend tot woning dienen , 
of die alleen door eene woning, uitsluitend 
hiertoe dienende, toegankelijk zijn, treden zij 
tegen den wil van den bewoner niet binnen 
dan op vertoon van eene bij zondere lastgeving 
van den burgemeester of van den kantonrechter . 

De lastgeving wordt niet geweigerd dan met 
opgaaf van redenen . De verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen der visitatie blijft st eeds voor 
de ambtenaren, die haar verrichten . 

Van het binnentreden van eene woning wordt 
st eeds proces-verbaal opgemaakt, dat binnen 
tweemaal 24 uren aan den bewoner in afschrift 
wordt medegedeeld." 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTELJN. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van Marine, H. BIJLEVELD JR. 
De Minister van Justitie, H EEMSKERIL 

( Uit,ge,g. 11 Juli 1919.) 

27 Juni 1919. WET, tot verhooging van bet 
tiende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1919. S. 42 1. 

Bij deze wet wordt een artike l ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

Vlde afdeeling en bet eindcij fer van genoemd 
hoofdstuk verhoogd met f 286,600. 

27 Juni 1919. WET, houdende wijziging van 
de Woningwet. S. 422. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n °. 440, 1-6. 
Hand. idem 1918/19, bladz. 2657. 
Hand. l • Kamer 1918/19, bladz. 556-558. 
Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de art kelen 26, 28 
en 30 der Woningwet te wijzigen; 



325 27 J 1; X I. 1919 

Zoo is bet, da.t Wij, den Ra?d rnn 'tate, enz. 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 78 

der wet van 2 Augustus 1851 (Staat~blad 
n°. 125), zooals dat artikel is va.stgestcld bij 
artikel 26 der Woningwet, vuva.llen de woorden: 
,,Gedeputeerde taten gehoord" en d€. komma. 
v66r en na die woorden. 

2. Aan artikel 28 der Woningwet wordt 
toegevoegd een nieuw, achtste lid, luidende 
a.ls volgt: 

,,8. Indien de raad van eene gemeeute, 
welke niet behoort tot de in het eerste lid 
bedoelde gemeenten, een plan van uit,breiding 
vaststelt, is bet bepaa.lde in de leden 2--7 
,an dit a.rtikel van toepassing. Een overeen
komstig die bepalingen tot stand gekomen 
plan kan niet worden herroepen zonder goed
keuring van Gedeputeerde Staten en sta.a.t 
voor de toepa sing van deze wet gelijk met 
een plan, vastgesteld ingevolge het eerste 
lid van dit artikel." 

3. In bet eerste lid van a.rtikel 30 der Wo
ningwet verya.llen de woorden : ,,Gedeputeerde 
Staten gehoord" en de komma. v66r en na. 
die woorden. 

La.sten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1919. WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De 1lfinister v~n J ustitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Finaru;ii!.n, DE VRIES. 

( Uitge,g. 15 J uli 1919.) 

27 Juni 1919. WE'l', houdende wijziging van 
a.rtikel 35 der Woningwet. S. 423. 

Bijl. Hand. 2• Ka1ner 1918/19, n°. 446. 1-5. 
Hand. idem 1918/19, bladz. 2657-2659. 
Hand. 1 ° Kamer 1918/19, bladz. 556-55 . 
Wu WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da.t bet wenschelijk is, artikel 35 van de Wo
ningwet te wijzigen ; 

Zoo is het, da.t Wij, den Ra.ad van State, enz, 
Art. 1. H et' eerste en het tweede lid van 

a.rtikel 35 der Woningwet worden gelezen als 
volgt: 

,,1. Ter voorlichting van de Regeering bij 
de behartiging van de bela.ngen der volks
huisvesting wordt een Woningraad ingesteld, 
welks taa.k en samenstelling bij a.lgemeenen 
ma.atregel van bestuur worden geregeld. 

2. De Woningraad wordt bijgestaan door 
een bezoldigden secret:i.ris." 

2. Artikel 36 der Wpningwet yerva.lt. 
3. Deze wet treedt in werking met ingang 

van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venha.ge, den 27sten Jum 

l!H9. WlLH.li:L:'IUNA. 
De M ini,ler van Arbeid, AALIHJRSE. 
De M inister v-in Ju.;ti!ie, HEEMSKERK. 
De 111ini.ster van Finxncien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 15 .Juli 1919.) 

~7 J uni 1919. WE'l', houdende machtiging tot 
ruiling van onrocrende goederen te 's-0,ra
venhage met de N. V. Hotel de Oude Doe I en. 
S. 424. 

WIJ WlLHELllINA, ENZ . .. doon te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat hot bela.ng van het Rijk medebrengt, eene 
overeenkomst van ruiling te sluiten met de 
N. V. ,,Hotel de Oude Doelon" te 's-Graven
hage, wll.arbij aan bet Rijk worden overgedragen 
de perceelen Plein 3/3a en Lange Poten 43 
te 's -Gravenhage, zulks tegen afstand door het 
Rijk aan genoemde N.V. van de perceolen 
Lange Houtstraat 32 en 36 en Tournooiveld 6 

met bijbehoorende erven ; 
Zoo is het, dat Wij, don Raad van State, onz. 

Eenig cirtikel. 
Machtiging wordt ve rleend tot ruiling met 

de N.V. ,,Hotel de Oude Doelen" te 's-Graven
hage van de aa.n bet Rijk bohoorende onroe
rende goederen, omschreven in de aan deze 
wet gehechte ontwerp-akte, zulks op den voet 
als in deze ontwerp-akto aangegeven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gcgeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1919. WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG . 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitge,g. 7 Juli 1919.) 

ONTWERP-AKTE. 

De ondergeteekenden : 
D. E. C. Knuttel, Rijksbouwmeester in het 

2de district te 's-Gravenhage, handelende na.
mens bet Rjjk, a.ls daartoe gemachtigd bjj 
schrjjven van den i\finiste1: van Waterstaat 
van 1918, N°. , afdeeling 
Waterstaat, en Ontvanger der 
Registratie en Domeinen te 's-Gravenhage, han
delende namens het Rijk, da.artoe gemachtigd 
door den Directeur der Registratie en Do
meinen te 's-Gravenhage bij brief van 

gegroud op de missive van deI\ Mjnister 
van Fina.ncien van 1918, N°. 
Afdeeling Domeinen, ter eener zijde 

en 
Richard Kirchmann, gedelegeerd lid , en 

lid van cl.en Raad van beheer der N V. 
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Hotel ,,de Oude Doelen" te 's-Gravenhage, 
a.ls daartoe gemachtigd blijkens het aan deze 
akte gehechte door partijen gewaarmerkte uit
treksel .uit de notulen door de algemeene ver
gadering van aandeelhouders overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 9 der Statuten, welke 
zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 
28 Juni 1917 n°. 43, te anderer zijde, 

verklaren, krachtens de bij de wet van 
verleende machtiging, te hebben aa.n

gegaan de navolgende overeenkomst, ter zake 
van de ruiling van de hierna te noemen per
ceelen te 's-Gravenhage. 

Art. 1. Contractant te eener zijde staa.t 
in vollen en vrijen eigendom af aan contra.c
tanten te anderer zijde, die in eigendom aan

neemt, de perceelen en erven, staande en ge
legen te 's-Gravenhage aan de Lange Hout
straat 32 en 36 en aan het 1ournooiveld 6, 
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sec
tie F, nos. 533, 530 en 531, te zamen groot 
1107 c.A., waartegenover de contractanten te 
anderer zijde in vollen en vrijen eigendom, 
blijkens daartoe over t e leggen bewijzen van 
onbezwaardheid, afstaan a.an contracta.nt te 
eener zijde, die in eigendom a.a.nneemt, de 
perceelen en erven, staande en gelegen te 
's-Gravenhage aan het Plein 3 en 3a en aan 
de Lange Poten 43, ka.dastraal bekend ge
meente 's-Gravenhage, sectie G nos. 4068 en 
4067, te za.men groot 456 c.A. 

2. De eigendomsoverdra.cht der geruilde per
ceelen zal plaats hebben zoodra. de vereischte 
wettelijke machtiging zal zijn verkregen. 

De contractanten te anderer zijde zullen 
de door contractant te eener zijde afgestane 
perceelen in gebruik en genot aanva.arden een 
maand nadat de overschrijving van deze per
ceelen op de Naamlooze Vennootschap voor
noemd in de openbare registers zal hebben 
plaats gehad. 

Contractant te eener zijde zal de aan het 
Rijk afgestane perceelen aan het Plein nos. 3 
en 3a in gebruik en genot aanvaarden uiter
lijk 31 December 1919 en het perceel Lange 
Poten uiterlijk 1 Mei 1920, blijvende deze 
perceelen tot genoemde tijdstippen in gebruik 
bij de contracta.nten te anderer zijde. 

3. De contractanten te anderer zijde zullen 
voor · het in de laatste alinea. van het voor
gaande artikel bedoelde gebruik aan contrac
tant t e eener zijde betalen eene som van acht
tien duizend gulden (f 18,000}, waarvan de 
storting zal geschieden ,ten kantore van den 
Rijksbetaalmeester t e 's-Gravenhage, onmiddel
lijk nadat de in het voorgaande artikel bedoelde 

overschrijving in de openbare registers heefi 
plaats gehad. 

Het bewijs dezer storting moet dadelijk 
daarna, door tusschenkomst van contractant 
te eerer zijde, aan het Departement van Water
staat worden ingezonden. 

4. Gedurende den tijd, da.t de perceelen 
Plein 3 en 3a en Lange Poten 43 bij de Naam
looze Vennootschap voornoemd in gebruik zijn, 
is het onderhoud daarvan te haren laste, ter
wijl die gebouwen voor hare rekening op den 
naa.m van het Rijk voor de volle waarde tegen 
brandschade moeten verzekerd worden bij eene 
solide Ma.a.tscha.ppij_ 

De polis en de quitantien van de betaalde 
premies moeten door tusschenkomst van con
tractant te eener zijde aan het Departement 
van Waterstaa.t worden ingezonden. 

5. De grond- en andere zakelijke lasten, 
zoomede de op het perceel Lange H outstraat 
32 (gemeente 's-Gravenhage, sectie F. n°. 533) 
rustende retributie van twee gulden per jaar 
(f 2) wegens het hebben van twee uitloozingen 
op gemeentegrond, zijn voor zoover het door 
de voornoemde Naamlooze Vennootschap ver
kregene betrefi van 1 Januari 1919 af te haren 
laste en voor zoover het door contractant te 
eener zijde verkregene betrefi met ingang 
van het ja.ar volgende op dat van aanvaar
ding in gebruik en genot voor rekening van 
het Rijk. 

6. Deze ruiling is aangegaan zonder toe
gift voor een van beide partijen. 

7. Alle rechtsvorderingen, ter zake van 
over- of ondermaa.t, benevens a.He vrijwaring, 
behalve die voor den eig!'lndom, worden uit
gesloten. 

8. De kosten op deze overeenkomst val
lende, die van de overschrijving in de openbare 
registers en die van de bewijzen van onbe
zwaardheid zijn voor rekening van de contrac
tanten te andere zijde. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertee-
kend te 's-Gravenhage den 1918 

De Rijksbouwmeester in het 2de district, 
Contra.cta.nt te eener zijde, 

De Ontvanger der R egistratie en Domeinen te 
's-(}ravenhage, 

Contractant te eener zijde, 

De N. V. Hotel ,,de Oude Doelen", 
Contractante te anderer zijde, 

H et gedelegeerd lid van den R,a,ad van Beheer, 
H et L iq, van den Raad van Beheer, 
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27 J uni 1919. WET, tot~ verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te ]Jmui
den voor het dienstjaar 1918. S. 425. 

2i J uni 1919. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaa.r 1919. 

. 426. 
B1j deze · wet worden twee artikelen inge

voegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

IVde afdeeling verhoogd met f 600,000, dat 
der Vlde afdeeling met f 106,600 en het eind
cijfer van genoemd hoofdstuk met f 706,600. 

27 Juni 1919. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
Yan de Posterijen , de Telegrafie en de 
Telefonie voor het dienstjaar 1919. (Tege
moetkoming wegens duurte van levens
middelen. )° S. 427. 

27 J uni 1919. WET, tot wijziging van de be
grooting van uitgaven van het Staats
visschershavenbedrijf t e IJmuiden voor het 
dienstjaar 1919. S. 428. 

27 J itni 1919. W ET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 429. 

B1J a eze wet wordt eeruge 1Uukelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het to
taal der Vlde afdeeling met f 90,000, dat der 
VIIIste afdeeling met f 15,000 en het eind
cijfer met f 105,000. 

27 Jwii 1919. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie en Tele
fon ie voor het dienstjaar 1918. S. 430. 

27 J uni 1919. WET, tot wijziging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmui
den voor het dienstjaar 1918. S. 431. 

27 Juni 1919. WET, houdende wijziging der 
Zegelwet 1917. S. 432. 

B1!)t. l:J.and • .! • Kamer 1918/19, n°. 381, 1-9. 
Hand. idem 1918/19, bl.adz." 2265- 2267. 
Hand. l• K amer 1918/19, b/,adz,. 473, 565-

566, 559-561. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen te 
brengen in de Zegelwet 1917 ; · 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van den 22sten Ma.art 

1917, (Staatsbl.ad n°. 244), Zegelwet 1917, zooals 
die is gewijzigd bij de wet van den 23sten Mei 
1917, (Staatsbl.ad n°. 437), worden de volgende 
veranderingen gebracht : 

§ 1. In artikel 32 wordt de punt voorko
mende aan het slot van 29°. vervangen door 
een komma-punt en daarna ingevoegd: ,,30° 
inteekenlijsten en inteekenbiljetten voor lief
dadige doeleinden." 

§ 2. Artikel 34, I wordt gelezen a.ls volgt : 
a.an een vast recht van tien cent: 
a. de eenzijdig opgemaakte stukken, ver

meldende de ontvangst of overneming van 
gelden ; 

b. de eenzijdig opgemaakte stukken, bevat
tende de· erkenning door of namens den schuld
eischer, dat een geldschuld geheel of gedeeltelijk 
is voldaan of verrekend, alsmede die, bevat
tend e de verklaring, dat niets te vorderen is; 

c. de onderteekende verklaring of blanco
handteekening, gesteld op de onder b vernielde 
stukken, ter aanwijzing van een derde, a.ls be
voegd om de som, waarvoor kwijting wordt 
rregeven, in ontvangst te nemen ; 

d. de stukken, vermeldende de boeking van 
gelden op een rekening-courant - deposito
rekening daaronder begrepen - in het credit 
van den rekeninghouder; 

e. de stukken, houdende opgave van het 
saldo eener afgesloten rekening-courant of de 
verklaring, dat het opgegeven saldo eener 
rekening-courant juist bevonden is. Een af
schrift der rekening-courant wordt met de op
gave van het saldo gelijk gesteld ; 

/. diploma's van lidmaatschap van socie
teiten en vereenigingen en toegangs- en abon
nementsbewijzen, welke den houder daarin aan
geduide rechten verleenen en welke uitgereikt 
worden t egen voldoening of verplichting tot 
voldoening van het terzake daarvan verschul
digde bedrag. 

Onder gelden worden mede verstaan vreemde 
muntspecien, bankpapier, postwissels, cheques 
en antler handelspapier. 

De stukken, met uitzondering van die onder 
c genoemd, zijn aa.n dit zegelrecht onderworpen, 
onver chillig in welken vorm zij zijn opgemaakt, 
al was het in dien van bericht of brief, zelfs 
a.ls deze stukken wegens niet-onderteekening 
of om andere redenen in rechten niet kunnen 
dienen tot schriftelijk bewijs. 

§ 3. In artikel 35 wordt de eerste volzin 
gelezen a.ls volgt : 

i ,,Voor de in artikel 34 onder lb bedoelde 



1919 27 JUN l. 328 

stukken is een recht van t ien cent vc r,;chuld igd welke door den Staat, door provincicn , ge-
voor elken schuldeischer" . meenten, watcr,;chappcn of andere door het 

§ 4. In artikel 36 vervalt : I openbaar gezag ingestcldc zctlclijkc lichamen 
,,l 0 • voor kwitantien, gc,teltl op gezcgolde en instellingcn YC rhc huldigd z1jn ; 

rekeningon, declaratien en bevclschriftcn van 10°. kwitantien voor alle bclastingen en 
beta ling ;" daarmctle gdijk to 8tcllen inkomsten van den 
en worden de nos. 2°, 3°, 40, ;>o en 6°, onder- 1 ta.at, van provineil'n, gemeenten en water
scheidenlijk 10, 2°, 30, 40 en 50_ schappon on voor boeten, ingovolgo bola.sting-

§ 5. Art ikel 37 wordt golczen a ls volgt : wctten vcrbcurd; 
,,Geonerlci zegolrecht is verschuld1gd voor: 11°. bowijzen van consignatic; 
1°. de in artikel 34 vermclde stukkon, a.ls 12°. bewijzcn van door a rmbesturen of 

zij betrekking hebben op sommen t ien gulden of I gemcentebcsturen aan bchoeftigcn verstrekten 
minder bedragende, mits hiervan uit de stukken onderhtand ; 
blij ke en de sommen niet strekken in mindering 13°. kwitantil't1 wegens ondcrstand of scha-
of tot afdoening van grooterc bcclragen; deloosstelling aan onvcrmogentlon, door bestu-

20. de stukken, vermeldendc de ontvangst ren of commi. sien ycrlccnd ingcval van brand, 
van gelden, waarbij eene gezegelde k witantie overstroomin(,I of andoro onheilen ; 
wordt toegezonden of waarin wordt verklaard, 1±0 • de stukkPn, vcr111cltlende de ontvangst 
dat aan een derde een gezegeld bewijs van of ovememing van vrijwillige bijdragcn voor 
on tvangst of crediteering is ui tgereikt of toe- liefdadige doclcinden aan instc llingen of com-
gezonden ; mission toegozegd ; 

3°. de stukken, vermeldende de overncming I 15°. de door 1.1,mbtemucn d'e r postcrij en a f 
van v reemde muntspecien , bankpapier, che- te geven bewijzen van 011tvangst van per po t . 
ques en antler handelspa.pier tegen gelij ktijdige wissel over te makcn go lden en de bewijzen 
beta.ling of overmaking van de daarvoor over- , van ontYangst van golden door de admini
eengekomen geldsom , mits daarvan uit de t rat ie der posterijen geind op kwitanticn, 
stnkken blijke ; assignatien , wissels en antler handelspapier; 

4°. de stukken, vermeldende de ontvangst 16°. de stukken , a. ls bcdoold in art ikel 32, 
of ovem eming van cheques of ander handels- onder 4°. ; 
papier, inclien de ' toezending niet de strekking 110. de stukken, vermcldende verandering, 
heeft om oen geldschuld t e doen ontstaan of vermeerdering of t eruggaaf van onderpand ee11er 
te dclgen ; prolongatie of belecning." 

5°. de in artikel 34 vermelde st ukken , § 6. Artikel 40 wordt gelezen als volgt : 
welke worden opgema.:kt om to dienen t usschen ,,Behoudens boding van het tegendeel , is 
personen, die deel uitmaken van een zelfde het zegelrecht van de in <lit hoofdstuk bedoelde 
a.dministratie en welke op die a.dministra.tie stukken verschuld igd : 
betrekki.ng hebben; wegens kwitantien, akten van schnldbeken-

60. de stukken , vermeldende de boek.ing tenis en akten van borgtocht, door den schnl
op een rekening-courant in hot cred it van den denaar; 
rekeninghouder van bedragen, welke worden wegens de op eene kwitantie gcstelde onder-
afgeschreven van eene andere rekening; teekende verklaring of blanco handtcekening, 

7°. de stukken, genoemd in a.rtikel 34 I ondor door hem, die zijne handteekening stelt ; 
d, afgegeven tengevolge van herstelde onjuiste wegens de in a.rtikel 34, onder I e. genoemde 
boek.ingen , mits hiervan uit de stukl, en blijke; stukken, door hem, die deze stukken af· 

8°. de stuk.ken , vermeldende den inleg in geeft ; 
spaarbanken en de betalingen door spaarban- wegens akten van prolongatie en van belee-
ken aan inleggers gedaan, en de stukkcn betref. ning, door den geldnemer ; 
!ende beleeningen in banken van leening, wegen s alle andere in a rtikel 34 ge oemde 
welke gehouden worden overeenkomstig veror - stukken, door hem, aan wien zij afgegevcn 
deningen door het openba.ar gezag vastgesteld. worden." 

Onder spaarbanken worden verstaan inrich- § 7. In het vij fde lid van a rtikel 44 wordt 
tingen, we!.ke zich uitsluitend het in bewaring de zinsnede : 
nemen en rentegevend beleggcn der haar door ,,Het evenredig rech t bedraagt ten minste 
de inleggers toevertronwde gelden ten doel vijf cent" vervangen door : 
stellen ; ,,H et evenredig recht bedraagt ten minste 

90. de bewijzen van ontvangst van gelden, tien cent" . 
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§ 8. ln hct derde lid van artikcl 47 wordt I 27 
,,vijf cent" vervangen door: ,,tien cont". 

§ 9. .htikel .31 wordt gcwijzigd alR volgt : I 

J uni 1919. W ET, houdende wijziging van 
de begrooting van uitgaven van hot We
duwcn- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtcnarcn voor bet dienstjaar 1919. 
s. -136. 

In hct twccdc lid worden de woorden : ,,Hct 
recht wor<lt berckcnd" vervangen <loor : ,,Hct 
rccht bedraagt ten minstc t ien cent en wordt 
berckcnd" . 

Aan hct slot van hct derdc lid wordt ,,vijf 
cent" vcrvangen door ,,tien cent" . 

§ 10. In artikel 75 wordcn de volgende 
wijzigingcn gobracht : 

De aan lict slot van hot ocrstc l id voorko
mendc woordcn : ,,vijf cent van icdcre honderd 
gulden" wordcn vervangen <loor: ,,vijf cent 
van ic<lerc vjjftig gulden". 

Hct del'dc li<l wor<lt gewijzig<l als volgt : 
,,Hot rccht is verschuld igd over het bedrag 

van iedercn aankoop, vcrkoop en toewijzing ; 
het bcdraagt ten minste tien cent en kli_mt 
op m et vij f cent tot vijf en twintig cent, boven 
de vjjf en twintig cent met v ijf en twintig cent 
tot vijf gu l<lcn en boven <le vijf gulden met 
vijftig cent." 

Art .LI. Dcze wet treedt in working met 
ingang van den cerston Augustus 1919. 

Lastcn en bevclen, enz. 
Gegevcn tc 's-Grnvcnllage , den 27sten· Juni 

1919. 

WlLHELMlNA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( U1tge,(J. 16 Juli 1919 .. ) 

27 Juni 1919. WET, tot w1Jztg1ng en ver
hooging ,van het tweede hoofdstuk de~ 
Staatsbcgrooting voor het· dicnstjaar 1919. 
S. 433. 

Bij dezo wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowcl het totaal 

27 Juni 1919. WET, tot verhooging van het 
tweede hoofdstu k der Staatsbegrooting voor 
hot dienstjaar 1918. S. 437. 

Bij deze wet wordt ccn artikel verhoogd . 
T engevolge hiervan wordt zoowel hot totaal 

van de Vlde afdecling als hct cindcijfcr van · 
hct hoofdstuk vcrhoogd met f 7500. 

27 Jitni 1919. WKT, tot verbooging van het 
zevende hoofdstu k 13 der Staatsbogrnoting 
voor het dicnstjaar 1918. S. 438. 

Bij deze wet wordt con artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel hot totaal 

van de IXde afdoeling als hot eindoijfcr van 
het hoofdstuk vcrhoogd met f 125,000. 

27 Juni 1!)19. W'E'r, tot verlloogi.ng van de 
bcgl'ooting van uitgaven van hct Staats
muntbedrijf voor hct dienstjaa-r 1918. 
S. 439. 

27 Juni 1919. W ET, houdendc wijziging van 
de begrooting van uitgaven van.hot Wedu
wcn- en Wcozcnfonds voor burgerlijke amb
tenarcn voor hot dicnstjaa1· 1918. S. 440. 

27 Juni 1919. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 441. 

Bij deze wet wordt cen artikel ingevocgd. 
Tengevolge hiorvan wordt zoowel hct totaal 

der Iste afdeeling als het eindcij fe r van het 
hoofdstuk verhoogd met f 26,600. 

van de Vldc afdeeling als llet eindcijfer van 1 27 Juni 1919. WET, tot verhooging van het 
derde hoofdstuk dcr StaatsbegrooLing voor 
hot dicnstjaar 1918. S. 442. 

het hoofdstuk verhoogd m ·t f 53,300. 

27 J imi 1019. WET, tot wijziging en vor- BJJ deze wet wordt ecn artikel vcrhoogd. 
hooging van ~et zevende h~ofds~uk B der Tengevolge hiervan wordt zoowel hot totaal 
Staatsbegrootmg voor het drcnstiaar 1919. dor lstc afdeeling als hct eindcijfer van hot 

S. 434. \ hoofdstuk vorhoogd met f · 3500. 
Bij deze wet wordt ccn artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van do IX<le afdceling als hct cindcijfer van 
hot hoofdstuk verhoo~ met f 933,300. 

27 Juni Hll9. WET, tot wijziging en verhoo- I 
ging van de begrooting van Uitgaven van , 
hot Staatsmuntbedrijf voor hct dicnstjaa r 
1919. S. 435. 

2i J uni 1919. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het zesde hoofdstuk dcr Staats
begrooting voor het dicnstjaar 1919. S. 443. 

Bij doze wet wordcn cenige artikclcn inge
voegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
IV de onderafdeeling der l ste afdeeling verhoogd 
met f 2,240,000; het totaal van de IIIde onder
afdoeling der 2de afdceling verhoogd met 
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f 426,600, en het eindcijfer van het VIde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor 1919 verhoogd 
met f 2,666,600. 

27 Juni 1919. WET, tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
Ji.et dienstjaar 1918. S. 444. 

B1J aeztl wet woraen eenige artikel"'u , 0,:
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
· de IV de onderafdeeling der l ste afdeeling 

en het totaal der lste afdeeling verhoogd 
met f 260,000; het totaal van de IIIde onder
afdeeling der 2de afdeeling en het totaal der 
2de afdeeling verhoogd met f 60,000, en het 
eindcijfer van het VIde hoofdstuk der taats
begrooting voor 1918 verhoogd met f 320,000. 

27 Juni 1919. WET. tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Sta.atsbegrooting voor 
het dienstjaar 1919. (Departement van 
Marine.) S. 445 . 

.Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
IVde onderafdeeling der l ste afdeeling, het 
totaal der lste afdeeling zoomede het eind
cijfer van het VIde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor 1919 verhoogd met f 33,500. 

27 J uni 1919. WET, tot wijziging en verhoo-
ging van het vijfde hoofdstuk der Staa.t s
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 446. 

Bij deze wet wordt een artikel in~evoegd. 
T engevolge hierv an wordt het totaal der 

vijfde afdeeling verhoogd met f 266,600 en het 
eindcijfer van dat hoofdstuk met gelijk bedrag. 

27 Juni 1919. •WET tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. S. 447. 

BrJ ueze wei; wo1·at et:n artiKel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

VIIIste afdeeling verhoogd met f 1,325,000 en 
het eindcijfer , an dat hoofdstuk met gelijk 
bedrag. 

27 J uni 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het aanleggen van 
een park door de gemeente Amaterdam 
om H et Nieuwe Diep bij den Zeeburger
dijk, alsmede ter bestrijding van werk
loosheid. S. 44 

27 Juni 1919. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vijfde hoofdstuk A der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 449. 

.B.1J \.A.\:J. .:; w,a, \Vun.1. c, ~'-'J.l. a..i:LJ1.ht'1 iugo "·uc:gu. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
VIIIste afdeeling van genoemd hoofdstuk ver-
hoogd met f 5,000,000 en het eindcijfer met 
golijk bedrag. 

27 J uni 1919. WET, tot aanvullin·g en ver
hooging van het aclitste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het d ienstjaar 1919. 
S. 450. 

:du aeze wet wordt een artikel ingevoegd. 
'l engevolge hiervan wordt het totaal van de 

XXIste afdeeling en het eindcijfer verhoogd 
met f 3,7:l3,300. 

27 J uni 1919. WET, tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatspedrijf der 
Artil\erie-Inrichtingen voor het dierist
jaar 1919. S. 451. 

27 J uni 1919. WET, tot verhooging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. S. 452. 

B1J a eze wei; worat eeu anu.el verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 

XXIste afdeeling en het eindcijfer verhoogd 
met f 500,000. 

27 Juni 1919. W ET, tot nadere verhooging 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1918. 
S. 453. 

27 Juni 1919. W ET, tot nadere wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. (Buitengewoon 
krediet, enz.) S. 454. 

Hu ueze wet wo1·uen ""nige an1i<.eleu ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan worden de volgende af
deelingen verJ,oogd : de eerste afdeeling met 
f 563, de VIIde afdeeling met 16,000, de XXIste 
afdeeling met f 3000, de XXIIste afdeeling 
met f 1000 en de XXIXste afdeeling met 
f 147,948,000, t erwijl het eindcijfer wordt ver
hoogd met f 147,968,563. 

28 J uni 1919. BESLUIT, tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 13 November 1918 
(Staatsblad n°. 588), tot va tstelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
tot uitvoering van de Scheurwet 1918 
(Staatsblad n°. 503). S. 455. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Landbom,, Nijverhoid en Handel, van 4 April 
1919, Directie van den Landbouw, litt. W., 
6de afdeeling B., en van Justitie, v&n 14 April 
1919, l ste afdeeling C., n°. 826; 

Gelet op de wet van 27 Juli 1918 (Staatsblad 
no. 503), houdende regeling inzake de omzetting 
in bouwland en de bebouwing van graslanden, 
klavers of kunstweiden ; 

Den Raad van State geho rd (advies van 
13 Mei 1919, n°. 98); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoeni
de Ministers, van 24 Juni 1919, Directie van 
clen Landbouw, n°. 15424 A., 6de afdeeling B. 
en van 26 Juni 1919, l ste afdeeling C., n°. 851; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Aan artikel 37 van het Koninklijk be

sluit van 13 November 1918 (Staatsblad n°. 588), 
tot .-aststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuu_r tot uitvoering van de Scheurwet 
1918 (Staatsbl/td n°. 503), wordt toegevoegd: 

4. De dirccteur van het provinciaal productie
kantoor is bevoegd, na machtiging van Onzen 
Minister, de aanwijzing van gronden, welke 
moeten worden gescheurd, geheel of gedeeltelijk 
in te trekken of daarin wijziging te brengen. 

5. Ten aanzien van de in het vorige lid 
bedoelde wijziging zijn bet tweede en derde 
lid van <lit artikel van toepassing. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden <lag na dien der dagteekening 
van bet Staatsblad, waarin het is geplaat st. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijvcrheid 
en Handel en van Justitie zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van <lit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschri~ zal worden 
gezonden' aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De .ltin. van Landbouw, Nijverheid en -H andel, 
H. A. VAN IJ SSELSTEIJN . . 

J)e Jlinister van Justitie, H1mMSKERK. 
( Uitge,g. 14 _Jitli 1919. ) 

28 J uni 1919. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
5 December 1902 (Staatsblad n°. 206), tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 52, tweede en derde lid en 59, sub 1, 
3 en 4 der Ongevallenwet 1901, zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 28 December 1917 
(Staatsblad n°. 730). S. 456. 

WIJ WILHELMINA, ENZ 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid van 5 Mei 1919, -n°. 1815, afdeeling Ar
beidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 52, tweede, en derde lid 
en 59 sub 6 der Ongevallenwet '1901 (Staats
blad 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 11 April 1919 (Staatsblad n°. 167) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juni 1919, n°. 45) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Juni 1919, n°. 26981, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen: 

E enig artikel. 

Ons besluit van 5 December 1902 (Staats
blad n°. 206) , laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 28 December 1917 (Staatsblad 
no. 730), wordt gewijzigd als volgt : 

I. In het eerste lid van artikel 2 en in het 
eerste lid van artikel 9 wordt inplaats van 
,,1200 gulden" gelezen ,,2400 gulden". 

II. Tusschen het eerste en het tweede lid 
van artikel 26 van Ons voornoemd besluit wordt 
ingevoegd een nieuw lid lbis, luidende als volgt: 

,,Is een verzoek, a.ls bedoeld in artikel 52 
der Ongevallenwet 1901, toegestaan met in
gang van den dag, waarop de verzoeker zal 
aa.nvangen met de uitoefening van het verze
keringsplichtig bedrijf, dan vervalt de aan den 
verzoeker verleende bevoegdheid, indien na 
verloop van .3 maanden na den dag, waarop 
door Ons het verzoek is toegestaan, met de 
uitoefening van vorenbedoeld verzekerings
plichtig bedrijf nog geen aa.nvang is gemaakt." 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waa.rvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Juni 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 11 Juli 1919.) 

28 J uni 1919. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
17 Mei 1909 (Staatsblad n°. 122), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, ter uitvoering van de arti. 
kelen 45 en 47bis der Ongevallenwet 1901, 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 1 Mei 1917 (Swatsblad n°. 3en). 
s. 457. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. bij Ons besluit van 12 November 1917 (Staats 
Op de voonl.racht van Onzen Minister van blad no. li39). die uit luitend voor den duur van 

Arbeid , van 5 Mei 1!)19, n°. 1815, afdeeling den seizoentijd of een gedeelte daarvan zijn in 
Arbeidersverzekering ; dienst genom en, worden gerekencl t e beclragen ; 

Gezien clc artikelen -15 en 47bis der Ongeval- 1 indien zij in den scizoentijd een loon hebben 
lenwet 1901 (8trw.f.sblttd 19LO, n°. 241) , l.aatste- per werkdag van: 10.00 gulden of meer: 
lijk gewijzigd bij de wet van 11 Apr il 1919 8.00 gulden ; 
(Staat,ybl,ad n°. 167) : 9.50 gDlden of meor, maar minder clan 10.00 

Den Raad van State gehoorcl (advios van gL1lden: 7.30 gulden : 
10 J Dni 1919, n°. 4,i); 9.00 gnl.den of meer, maar minder clan 9.50 

CTelet op het natler rapport van Onzon voor- gulden : 6.95 g~1lden ; 
noomden Minister van :?4 .Juni 191~, n°. 26981, 8.50 gulden of meer, maar minder clan 9.00 
a.fdeeling Arbeiclersvcrzckering; gulden : 6.55 gulden ; 

Hebben goedgcvonden en verstaan : 8.00 gulden of meer, maar minder dan 8.50 
te wijzigen Ons besluit rnn 17 Mei 1909 gulden : 6.20 gulden : 

(Sta11tsblad n°: 122) , laatstelijk gewijzigd bij 7.50 gulden of meer, maar minder clan 8.00 
dat van 1 Mo1 1917 (Staatsblad n°. 380), en te gulden: 5.80 gulden; 
bcpalen als volgt: 7.00 gulden of meer, maar minder clan 7.50 

E enig arti kel. gulden : 5.45 gulden ; 
Jn het eerste lid van artikel 9 van Ons voor- 6.50 gL1lden of meer, maar minder clan 7.00 

noemd besluit wordt in plaats van ,, vier gulden" gulden : 5.05 gulden ; 
gelezen ,,acht gulden" . 6.00 gulden of mcer, maar minder clan 6.50 

Onze Minister van Arbeid is belast met de gulden : 4.70 gulden; 
uitvoering van dit besluit, da.t in het S taatsblad 5.50 gulden of meer, ma.a.r minder da.n 6.00 
zal wordcn geplaatst en waarvan afschri~ zal gulden : 4.30 gulden ; 
worden gezonden a.an don Ra.ad van State. 5.00 gulden of meer, maar mind~r clan 5.50 

's-Gravenhage, den ~8stcn Juni 1919. gulden: 3.95 gulden; 
WILHELMINA. 4.50 gulden of meer, maar minder dan 5.00 

De M inister van Arbeid, AALBERSE. gulden : 3.55 gulden ; 
(Uitgeg. 11 Juli 1919.) 4.00 gulden of meer , maar minder clan 4.50 

28 Juni 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 18 Dece mber 1917 
(Staatsbl.ad n°. 721), houdeµde vaststel . 
ling dor loonbedragen, bedoeld in artikel 7, 
sub III der Ongevallenwet 1901. S. 458. 

WIJ WlLHELi\HN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 24 Juni 1919, n°. 2698n, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 7. sub III, der Ongovallenwet 
1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laat. telijk ge
wijzigd bij de wet van 11 April 1919 (Staatsblai 
n°. 167); 

Gele t o p Ons be luit van 5 December 1902 
(Staatsblad n°. 207), gewijzigd bij dat van 
12 November 1917 (Staatsblad n°. 639); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 

E enig artikel. 
Artikel 1 van Ons besluit van 18 December 

1917 (Staatsblad n°. 721) wordt gelezen als 
volgt: 

De dagloonen der werklieden, werkzaam in 
eenig bedrijf als genoemd in Ons beslu it van 
5 December 1902 (Staatsblad no. 207), gewijzigd I 

gulden : 3.20 gulden; 
3.75 gulden of meer, maar minder dan 4.00 

gulden : 2.90 gulden ; 
3.50 gulden of mcer, maar minder clan 3.75 

gulden : 2.70 gulden; . 
3.25 gulden of meer, maar minder dan 3.50 

gulden : 2.55 gulden ; 
3.00 gulden of meer, maar minder dan 3.25 

gulden : 2.35 gulden ; 
2.75 gulden of meer, maar minder clan 3.00 

gulden : 2.15 gulden ; 
2.50 gulden of meer, ma.ar minder dan 2.75 

gulden : 1. 95 gulden ; 
2.25 gulden of mecr, maar minder clan 2.50 

gulden : 1.80 gulden ; 
2.00 gulden of meer, ma.ar minder clan 2.25 

gulden: 1.60 gulden; 
1.75 gulden of meer, maar minder clan 2.00 

gulden : 1.45 gulden ; 
1.50 gulden of meer, maar minder dan 1. 75 

gulden : 1.30 gulden; 
1.25 gulden of meer, maa.r minder dan 1.50 

gulden: 1.15 gulden; 
1.00 gulden of ·meer, maa.r minder clan 1.25 

gulden : 1.00 ·gulden. 
Onze Minister van Arbeid is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, dat in het St,aa,ts
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgl!.{J. 11 Juli 1919.) 

30 Juni 1919. BESLUIT, houdende vaststel
ling van bepalingen omtrent de inrichting 
van het Departement van Oorlog. S. 459. 

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

Oorlog van 16 Mei 1919, Litt. L 72, Geheim ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Juni 1919, n°. 33, Geheim, La. J /1); 
Gezien het nade1· rapport van Onzen Minister 

van Oorlog van 28 Juni 1919, (Geheim, Litt. 
U 93); 

Gelet op art. 4 van Ons Besluit van 21 April 
1913 (Staatsblad n°. 136) ; I 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Onder intrekking van Ons Beslwt van 18 

Januari 1917 (Staatsblad n°. 181) te bepalen 
als volgt: 

Art . I. · Het aantal burgerambtenaren, in 
de rangen van Administrateur, Referendaris, 
Hoofdcommies, Commies, Adjunct-commies en 
Klerk bij het Departement van Oorlog bestaat 
uit ten hoogste : 

4 Administrateurs ; 
8 Referendarissen ; 
9 Hoofdcommiezen ; 

74 Commiezen, Adjunct-commiezen en 
Klerken, die hebben voldaan aan het voor 
hunne aanstelling vereischte examen of aan 
een door Onzen Minister van Oorlog daar- ' 
mecle gelijkgesteld examen. 

Art. II. H et tegenwoordig personeel zal 
geleidelijk, voor zooveel noodig, worden ge
bracht op de in Artikel I vastgestelde formatie. 

Art. III. Eene opengevallen plaats zal, 
behalve door aanstelling in deµzelfden rang, 
aangevuld kunnen worden door aanstelling 
in lageren rang. In dat geval mag het voor 1 

de tusschengelegen rangen vastgestelcle aantal I 
overschreden worden. 

Onze Minister van Oorlog is bela-st met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk gelijktijdig II 

in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
(Uitgl!.{J. 11 Juli 1919.) 

30 Juni 1919. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 25 April 
1906 (Staatsblad n°. 70) omtrent den vrij
dom van accijns voor zout, gebezigd voor 
de zouting van groenten en boonen, die 
naar het buitenland worden uitgevoerd. 
s. 460. 

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

Financion van 5 Juni 1919, n°. 72, Accijnzen; 
Gezien Ons besluit van 25 April 1906 (Staats

blad n°. 70), zooals het laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 11 Augustus 1914 (Staats
blad no. 407); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1919, no. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Juni 1919, no. 54, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. In artikel 8 van het aangehaald 

besluit van 25 April 1906 (Staatsblad no. 70), 
zooals dit worclt gelezen ingevolge Ons besluit 
van 12 December 1906 (Staatsblad no. 327), 
wordt achter boonen (spercie-, snij-) in de 
plaats van 11 kilogram. gelezen : 15 kilogram. 

2. Dit beslwt treedt in werking met den 
eersten Augustus 1919. 

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

's-Gravenhage, den 30sten Juni 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 17 Juli 1919.) 

30 Jiini 1919. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van een bedrag, dat op de begrooting van 
uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie over 1918 ongebruikt is ge
bleven en wordt toegevoegd aan de kre
dieten, welke voor 1919 zijn toegestaan. 
s. 461. 

30 Juni 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
De mogelijkheid van ontstaan van na

deel ,oor het Rijk is i. c. niet als bewezen 
aangenomen op grond . van aanwijzingen 
op hun beurt door aanwijzingen bewezen. 

Waar art. 79 der Wet Oorlogswinstbe
lasting 19lfi de strafrechtelijke sanctie mede . 
van art. 33 inhoudt, is door het Hof te-
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recht aangenomen, dat een opzettelijk on- houdt in : ,,dat door de onjuiste en te lage 
juiste opgave van het bedrag van het aangifte van het zuiver inkomen over 1915 
inkomen over het betrokken belastingjaar I het . verschil tusschen dat inkomen en het 
onder het bereik van art. 79 valt. gemiddelde van het inkomen over de jaren 

I. c. ging het Hof niet buiten de gren- 1911, 1912 en 1913 kleiner werd, zooals door 
zen der aanklacht. I iederen beklaagde is erkend, zoodat, wanneer 

(Wet Oorlogswinstbelasting 1916 art. 79.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. A. J . L. Nijpels, J. A. A. Bosch, 
J. Kosters en Jhr. E. A. E. van Meeuwen. 

1°. S. G. K. enz., 2°. G. K. enz., requiranten 
van oassatie, voor zoover zij daarbij zijn 
veroordeeld tegen een arrest van het Gereohts
hof te Amsterdam van 19 Maart 1919, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van het 

onnis der Arr.-Rechtbank te Haarlem van 
10 Juni 1918, de requiranten met gedeeltelijke 
vrijspraak van de aanklacht, ieder werden 
schuldig verklaard aan ,,eene ·aangifte als 
bedoeld bij Hoofdstuk II der Wet op de 
Oorlogswinstbelasting 1916 voor zich zelven 
opzettelijk onjuist doen, terwijl daaruit nadeel 
voor het Rijk kan ontstaan", en met toepassing 
van art 79 der Wet op de Oorlogswinstbe
lasting 1916, ieder werden veroordeeld tot 
eene gevangenisstraf van 6 weken ; ( Gepleit 
door Mr. L. v. Gigch te Amsterdam); 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

de administratie der belastingen de aangifte 
over 1915 als juist had aangenomen, het 
Rijk ·te ~weinig belasting zoude hebben ont
vangen en dus nadeel zoude hebben geleden" . 
Hieruit blijkt, dat de algemeene bekentenis der 
beklaagden heeft ingehouden, dat de opgaven 
van het zuiver inkomen in dien zin onjuist 
zijn geweest, dat zij te laag waren en dat het 
Hof hieruit en uit de eveneens door de beklaag
den opgegeven gemiddelden hunner inkomens 
over de vergelijkingsjaren de mogelijkheid van 
nadeel voor het Rijk heeft afgeleid. Het 
maakte daarbij dus alleen van de bekentenis
sen, d. i . van direct bewijs, gebruik en trok 
hieruit zonder tusschenkomst van eenige 
aan~jzing - want ook de in de overweging 
bedoelde ,,erkentenis" is niet een feit, dat als 
aanwijzing is gebezigd, doch alleen het toege
ven van de juistheid der redeneering - zelf
standig eene noodzakelijke gevolgtrekking, 
evenals het geval was in de zaak, waarop Uw 
arrest van 6 December 1909 (W. 5944) betrek
king had. Van het · putten vanlaanwijzingen 
uit aanwijzingen is dus allerminst sprake en 
het middel is ongegrond. 

Het tweede luidt : 
Bij pleidooi zijn twee middelen van cassatie ,,Schending of verkeerde toepassing van 

aangevoerd, van welke het eerste luidt : art. 79 van de Wet op de Oorlogswinstbelas-
,,Schending van art. 407 Sv. in verband met ting 1916 in verband met de artt. 1 en 27 

de artt. 391, 392 en 406 van dat Wetboek en van die Wet; 
art. 79 van de Wet op de Oorlogswinstbe- doordien het Hof requiranten heeft veroor
lasting 1916, doordien het Hof voor het bewijs deeld in stede van hen van rechtsvervolging 
van de mogelijkheid van nadeel voor het Rijk, te ontslaan, omdat bet telastegelegde feit 
aanwijzingen uit aanwijzingen heeft geput en niet strafbaar is ; 
dus de veroordeeling niet op wettige bewijs- a. wijl geen onjuiste aangifte is gedaan ; 
middelen berust." b. omdat uit de bij dagvaarding genoemde 

In het bestreden arrest wordt het bewijs van feiten geen nadeel voor het Rijk kon ontstaan". 
bet bewezen verklaarde geput uit de bekentenis Bij de da.gvaarding was aan de bekla.agden 
van iederen beklaagde, bevestigd door ge• onder meer te laste gelegd, dat zij op de hun 
tuigenverklaringen en in verband met een uitgereikte en door hen ingevulde en terug
overgenomen deskundig oordeel. gezonden aangiftebiljetten voor de Oorlogs-

De mogelijkheid van nadeel voor het Rijk winstbelasting opzettelijk onjuist als hun 
echter, die niet geschikt was om het voorwerp zuiver inkomen over 1915 hebben opgegeven 
eener bekentenis uit te maken, is uit deze de eerste f 26,986.23 en de tweede f 27,536.63, 
bewijsmiddelen niet onmiddellijk afgeleid. Hoe zulks terwijl uit eene en andere vermelde 

· het Hof tot het bewijs ook van dit bestanddeel onjuiste aangifte nadeel voor het Rijk kon 
van het strafbare feit is gekomen, blijkt uit I onstaan. 
de volgende overweging, die door het woord De strekking van onderdeel a 'van het middel 
,,immers" nauw verbonden is aan de samen- nu is, dat de telastegelegde onjuiste opgave 
stelling van het bewijs in het algemeen. Zij van iederen beklaagde niet is een onjuiste 
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aangifte in den zin van art. 27 der Wet, dat 
is een onjuiste opgaaf van de gegevens, waaruit 
blijkt, of, en zoo ja, tot welk bedrag er ver
meerdering van inkomen of winst is, doch 
slechts een onjuistheid in zijne aangifte en 

. dan nog wel omtrent een cijfer, dat op zich 
zelf niets zegt, doch alleen in verband met de 
vergelijkingscijfers kan doen blijken, of er 
vermeerdering van inkomen geweest is. 

Het komt mij voor, dat dit onderdeel onge
grond is. Elke opzettelijke onjuistbeid in de 
aangifte, waaruit nadeel voor het Rijk kan 
ontstaan, maakt den dader strafbaar krachtens 
~rt. 79 der Wet, hetwelk naar Hoofdstuk II 
verwijst en dus ook naar art. 33 daarvan, dat 
eene invulling van het aangiftebiljet ,,naar 
waarheid" eischt. En dat het bestreden arrest 
- gelijk is gepleit - behalve naar de onjuist
heid van het eene cijfer, ook nog onderzoek 
deed naar den invloed daarvan op het bedrag 
der belasting, geschiedde dan ook niet omdat 
die onjuistheid op haar zelve de aangifte nog 
niet tot een onjuiste maakte, doch alleen om 
de mogelijkheid van nadeel voor bet Rijk 
vast te stellen. · 

Onderdeel b is feitelijk ongegrond, daar in 
de telastelegging de mogelijkheid van nadeel 
voor het Rijk uitdrukkelijk is opgenomen. Zij 
behoefde niet - gelijk bij pleidooi is betoogd -
daarenboven met noodzakelijkheid voort te 
vloeien uit de telastegelegde feiten. 0£ met 
andere woorden ; de telastelegging behoefde 
niet in te houden, waarom de onjuiste aangifte 
mogelijkheid van nadeel medebracht. 

Ik concludeer tot verwerping van bet beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord bet verslag van den Raad8heer 
Bosch; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens de 
req uiranten voorgesteld bij pleidooi : ( zie 
concl. Adv.-Gen.); 

0., dat van het telastegelegde ten aan
zien van ieder der requiranten met zijne 
schuld daaraan wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard : 

dat in de maand November 1916 te Zaandijk, 
nadat ieder der beide requiranten, als wonende 
binnen bet Rijk, wegens vermeerdering van 
inkomen belastingplichtig t er zake -van de 
Oorlogswinstbelasting, ingevolge de Wet op 
de -Oorlogswinstbelasting 1916 door uitreiking 
van een daarvoor te bezigen biljet, overeen
komstig het door den Minister van Financien 
vastgestelde formulier, was uitgenoodigd tot 
het doen eener aangifte voor zicb zelven ten 

behoeve van de aanslagregeling voor gemelde 
belasting voor de jaren 1914 en 1915, zoowel 
de requirant Simon Gerardus als de requirant 
Gerardus, doch ieder voor zich, door middel 
van voornoemd biljet, hetwelk door hem, 
requirant, ingevuld en onderteekend, inge
volge zijn opdracht, ten kantore van den 
Ontvanger der Directe Belastingen te Wormer
veer is terugbezorgd en wel in de rubriek I 
er van in de beantwoording der daar gestelde 
,,Vragen voor hen die een boekhouding be
zitten, waaruit bet inkomen over 1911, 1912 
en 1913 kan worden opgemaakt," opzettelijk 
onjuist als zijn zuiver inkomen (met inbegrip 
van dat van zijne echtgenoote, berekend 
volgens de bepalingen der wet) over 1915 
heeft opgege ven, de eerstgenoemde requirant 
f 26,986.03, de andere requirant f 27,536.03, 
zulks terwijl uit eene en andere vermelde 
onjuiste aangifte nadeel voor bet Rijk kon 
ontstaan; 

dat, tegen deze beslissing de beide middelen 
van cassatie zijn gericht; 

Ten aanzien van bet eerste middel : 
0 ., dat het Hof ten opzichte van ieder der 

requira~ten bet bewijs der geheele aanklacht, 
dus ook der mogelijkheid van nadeel voor bet 
Rijk bewezen acbt door zijne door getuigen
verklaringen bevestigde bekentenis in verband 
met een door bet Hof overgenomen oordeel 
va,n deskundigen ; 

dat vervolgens bet Hof er rekenschap van 
geeft, waarom bet aannam, dat uit die bewijs
middelen, inzonderheid uit de bekentenis der 
te lage aangifte over bet belastingjaar 1915, 
volgde, dat nadeel voor het Rijk kon ontstaan; 

0., dat hieruit blijkt, dat dit laatste niet 
als bewezen is aangenomen op grond van 
aanwijzingen op bunne beurt door aanwijzingen 
bewezen, maar op grond der door de bevestigde 
bekentenis van ieder der requiranteti bewezen 
feiten, waaruit, naar 's Hofs oordeel, de moge
lijkheid van nadeel voor bet Rijk moest worden 
afgeleid; 

0 ., dat derhalve dit middel is ongegrond; 
Ten aanzien van het tweede middel onderdeel et: 

0., dat dit steunt op de stelling, dat, nu 
enkel is telastegelegd, dat ieder der requi
ranten zijn inkomen over bet belastingjaar 
1915 onjuist had opgegeven, nimmer een 
schuldigverklaring aan het misdrijf van art. 79 
derWet op de Oorlogswinstbelasting 1916 had 
kunnen zijn uitgesproken, omdat daartoe 
wordt vereischt, dat er zij eene onjuiste aangifte 
in haar geheel en niet kan worden volstaan met 
eene enkele onjuistheid in de aangifte, die 
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niet noodzakelijk behoeft te leiden tot eene 
aangifte, die bij slotsom onjuist is ; 

0., dat art. 33 der wet op de Oorlogswinst
belasting 1916 aan een ieder, wien t>en aangifte
bilJet is uitgereikt, den plicht oplegt dat biljet 
duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar 
waarheid in te vullen, wat niet is geschied, 
wanneer als inkomen over het betrokken 
belastingjaar opzettelijk een onjuist bedrag 
wordt opgegeven, zoodat, waar art. 79 der 
wet de strafrechtelijke sanctie mede van ge
zegd voorschrift van art . 33 inhoudt, door het 
Hof terecht is aangenomen, dat eene onjuiste 
opgave als evenbedoeld onder het bereik van 
dat art. 79 valt en dus dit onderdeel van bet 
eerste middel is ongegrond ; 

'l.'en aanzien van bet tweede middel onder
deel b. ; 

0., dat dit onderdeel uitgaat van de stelling, 
dat uit de aanklacht, zooals die is ingekleed, 
niet zou kunnen volgen, dat nit de onjuiste 
opgave van zijn inkomen door ieder der 
requiranten nadeel voor het Rijk kon ontstaan, 
doch dit eerst dan het geval zou zijn, wanneer 
er bijgevoegd ware, dat daardoor het aangege
ven belastbaar bedrag te laag was geworden, 
terwijl het Hof buiten de dagvaarding ging 
door die mogelijkheid af te leiden uit omstandig
heden (bet aanzienlijk te laag zijn der aangifte), 
die niet in de dagvaarding zijn vermeld ; 

0 ., dat de aanklacht uitdrukkelijk als feit 
atelt, dat door de onjuiste aangifte van bet 
bedrag der inkomens der requiranten nadeel 
voor het Rijk kon ontstaan, zoodat dit element 
van het misdrijf van art. 79 der Wet op de 
Oorlogswinstbelasting 1916 ondubbelzinnig in 
de aanklacbt is opgenomen en dus het Hof 
niet ging buiten de grenzen der aankla~ht, 
toen het de vraag of dit onderdeel daarvan was 
bewezen, toetste aan het ter terechtzitting te 
zijner kennis gekomen wettige bewijsmateriaal 
waartoe behoorde het feit, dat de in de aan
klacht als onjuist aangeduide aangifte aan
zienlij k te laag was ; 

0., dat dus ook dit onderdeel van het tweede 
middel ongegrond is ; 

Verwerpt bet beroep. (N. J .) 

1 Juli 1919. BESLUIT, tot intrekking van het 
K oninklijk besluit van den 9den Mei 1916 
(Staatsblad n°. 185), houdende verbod van 
uitvoer van honden . S. 462. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 31 Mei 

l919, Directio van den Lanclbouw, n°. 12104, 
6e Afdeeling B ; 

Gelet op dt> Wt>t van 3 Augustus HH4 (Staats
blad n°. 344), gewijzigd bij de Wettcn van 31 
December 1915 (8taatsblad n°. 532), 1 Septem
ber 1917 (Slaatsblad n°. 578), en 3 Juni 1918 . 
(Slaatsblad n°. 326) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1919, n°. 38) ; 

Gezien het nacler rapport van Onzen Minister 
van Landbouw, ijverheid en Handel van 27 
Juni 1919, Directie van den Landbouw, n°. 
15864, 6de Afdeeling B ; 

Hebben goeclgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag der afkondiging 

van dit besluit in te trekken het Koninklijk 
besluit van den 9den Mei 1916 (Staatsblad n° . 
185), houdende verbod van uitvoer van bonden. 

Onze Minister van Land bouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan · afschrift zal gezonden 
worden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l sten Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJsSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 17 Juli 1919.) 

2 Juli 1919. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen, volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk ge
wij zigd bij die van 15 J"uli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 463. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegencle dat het wenschelijk is maat

regelen te treffen ten einde 's Rijks kas t ijdelijk 
te kunnen versterken ; 

Gelet op de bij de wet van 22 November 
1918 (Staatsblad n°. 602) gewij zigcle wet van 
15 December 1917 (Staatsblad n°. 714) en op 
de wet van 20 December 1918 (Staatsblad n°. 
810), beide wetten houdende aanwijzing van 
de miclclelen ter goedmaking van de uitgaven 
begrepen in de Staatsbegrooting, onderschei
denlijk voor de dienstjaren 1918 en 1919, en 
op de wet van 20 December 1918 (Staatsblad 
n°. 831) tot voorziening in het kastekort van 
den Indischen dienst in 1919 ; 

Gezien artikel 1, litt. b, 2 en 4 cler wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk ge
wijzigcl bij de wet van 15 Juli 1912 (Staatsblad 
n°. 240) en de artikelen 3 en 6 der wet van 
5 December 1881 (Staatsblad no. 185) ; 
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Op de voordracht van Onzen l'lfinister van 
Financien van den 1 Juli 1919, n°. 40 (Gene
rale Thesaurie); 

Habben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Onze Minister van Financien wordt 

gemachtigd tot de uitgifte van schatkistbil
jetten en schatkistpromessen tot een geza
menlijk bed rag van f 187,000,000 waarvan 
f 87,000,000 op de Middelenwet 1918, 
f 61,000,000 op de Middelenwet 1919 en 
f 39,000,000 op de Wet voor het Indisch kas
tekort 191!} zijn aan te wijzen. 

2. De rente der ingevolge het vorige a rtikel 
uit te gflven schatkistbiljett en wordt, zoolang 
daaromtrent niet anders is beschikt, bepaald 
op vier en een half ten honderd in het jaar. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering an <lit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 2den Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 7 Juli 1919.) 

3 J uli 1919. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Geklrop, 
van 7 Juni 1919, waarbij J. P. van den 
Linden werd benoemd tot onderwijzer aan 
de openbare lagere school aldaar. S. 464. 

Geschor,t tot 1 J anuari 1920. 

3 J uli 1919. BESLUIT, tot het aanwijzen van 
·gemeenten, waar een woningtelling zal 
worden gehouden als bedoeld bij a.1·t. 7 der 
W oningnoodwet (Staatsblad 1918, n°. 379) 
en tot het stellen van na.dere voorschriften 
dienaangaande. S. 465. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen finister van 

.Arbeid, van 30 Juni 1919, n°. 6514, a.fdeeling 
Volksgezondheid; 

Gelet op art. 7 van de Woningnoodwet 
(Staatsblad 1918, n°. 379) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A.rt. 1. Er zal een woningtelling worden ge

h ouden in alle gemeenten, die op 1 Januari 1919 
meer dan 2000 inwoners telden, benevens in 
de gemeenten Baardwijk, Besoyen, M egen, 
z./ieuwkuik, Ravenstein, Vrijhoeve-Gapelle, Bu
ren, Doorwerth. Asperen, Heukelum, Nie'Uw
poort, Vlaardinger-Ambacht, Zoetermeer, Buik
sloot, Driewegen, 's -Heer Arendskerke, Kloetinge, 
Nisse, Ovezande, Philippine, Veere, Breukelen-

Hll!l. 

St. Pieter, Montfoort, Oudenrijn, Rijzenburg, 
Hindeloopen, IJlst, Slaten, Stavoren, Blokzijl, 
Stad-Ommen, Ootmarsum, Stad-Vollenhove, Am
by, Amstenrade, Limbrecht, Merkelbeek, Munster
geleen, Nieuwstadt, Schin op Geul, Schinveld en 
Valkenburg . 

2. De woningtelling en de bewerking der 
uitkoms~en geschiedt door de zorg van het ge
meentebestuur met inachtneming van de voor
schriften, door Onzen Minister van Arbeid te 
geven. 

Indien een gemeentebestuur er de voorkeur 
aa.n geefi de bewerking van de uitkomsten der 
telling te doen verrichten door. het Centraa.l 
Bureau voor de Statistiek, dan moet van den 
wensch daartoe a.an den Directeur van ge
noemd Bureau v66r den eersten November 1919 
zijn kennis gegeven. 

3. De pla.atselijke opneming geschiedt zoo 
mogelijk op achtereenvolgende <la.gen zonder 
onderbreking en moet zijn afgeloopen v66r den 
eersten -ovember 1919. 

Indien de uitkomsten door de gemeente 
worden bewerkt, zullen deze met de t elbriefjes 
v66r den eersten Februari 1920 aan het Centraa.l 
Bureau voor de Statistiek worden ingezonden, 
indien de bewerking a.an dat Bureau wordt 
overgelaten, moeten de telbriefjes · v66r den 
eersten December 1919 zijn ingezonden. 

4. De kosten der woningtelling, zoowel die 
der plaatselijke opneming a.ls der verzameling 
en · bewerking der uitkomsten komen ten la.ste 
der gemeente. Hieronder zijn .mede begrepen 
de kosten van de t elbriefjes en van de bewer
kingsstaten, welke door de zorg van Onzen 
Minister a.an de gemeentebesturen worden ver
strekt, alsmede de kosten verbonden a.an de 
eventueel door het Centraa.l Bureau voor de 
Statistiek te verrichten bewerking der uit-
komsten. ' 

5. lndien de woningtelling is uitgevoerd met 
inachtneming der voorschrifien en der gestelde 
termijnen, zal door het Rijk in de kosten der 
telling een bijdra.ge worden verleend. 

D~ze bijdrage wordt voor elke gemeente af
hankelijk gesteld van het aantal inwoners der 
gemeente op l Januari 1919 en zal niet meer 
bedragen dan : 

voor gemeenten met meer dan 100,000 in
woners f 10 per 1000 inw9ners ; 

voor gemeenten met 50,001- 100,000 in
woners f 12.50 per 1000 inwoners; 

voor gemeenten met 20,001-50,000 inwo
ners f 15 per 1000 inwoners; 

voor gemeenten met 5001-20,000 inwoners 
f 17 .50 per 1000 ~nwoners ; 

22 
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voor gemeenten met 5000 en minder inwoners 
f 20 per 1000 inwoners. 

Overschotten van minder dan 500 inwoners 
worden daarbij verwaarloosd . Overschotten 
van 500 of meer inwoners worden op 1000 
gesteld . 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal wordcn geplaat t . 

' s-Gravenhage, den 3den Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van A,·beid, AALBERSE. 
(Uitgeg . 18 Juli 1919. ) 

4 Juli 1919. BESLUIT, tot bepaling van den 
dag van inwerkingtreding van het Konink
lijk besluit va.n 21 December 1918 (Staats
blad no. 833), houdende vaststelling van 
gewijzigde Reglementen van politie voor 
de reede en 's R ijks l\farinehaven het Nieu
wediep en voor de reede en 's Rijk :!\farine
haven van HeUevoetsluis. S. 466. 

B epaald op 16 Juli 1919. 

der oorlogsschepen t ijdelijk buiten werking 
wordt gesteld. 

O~ze Ministers van Marine en van K olonien 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit , 
dat in het S taatsblad zal worden geplaa tst. 

's-Gravenhage, den 7den Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De· Minister van Marine, H .' BIJLEVELD J R. 
De Minister van K olonien, IDENBURG. 

( Uitgeg. 18 J uli 1919.) 

7 J uli 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 22 December 1915 
(Staatsblad n°. 518, Gouvernementsblad 1916, 
n°. 9) betreffende in de kolonie Suriname 
aanwezige openbare en notarieele onde 
archieven. S. 468. 

WIJ WILHELMINA, EKZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Kolonien en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 24 Mei 1919, 
l0d c Afdeeling, n°. 1, en van 6 Mei 1919; 
Afdeeling Kunsten en Wetenschappen, n°. 1708, 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1919, n°. 42); 

7 J uli 1919. BESLUIT, houdende tijdelijke Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
buiten werking stelling van het Konink- van Onze voornoemde Ministers van 26 Juni 
lij k besluit van 15 September 1909 (Staats- 1919, l0de Afdeeling, n°. 57, en van 4 Juli 
blad n°. 309), betreffende samenstelling 1919, Afdeeling Kunsten en Wetenschappen, 
en sterkte der Scheepsmacht voor Neder - n°. 2578; 
landsch-l ndie benoodigd. S. 467. Hebben goedgevonden en verstaan : 

W1J WILHEL..l\UNA, ENZ. te bepalen: 
Op de gemeenschappelijke voordracht van I Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

Onze Ministers van Marine en van K olonien, 
1 

22 December 1915 (Staatsblad n°. 518, Gou
van 2 Mei 1919, a fdeeling S, n°. 54, en van vernementsblad 1916, n° . 9) wordt de datum 
3 Mei 1919, 7de afdeeling, n°. 39 ; van 27 Februari 181.6 veranderd in 1 Augustus 

Gezien het K oninklijk besluit van den 15den 1828. 
September 1909 (Staatsblad n°. 309), houdende 2. In het bij artikel 2 van Ons besluit van 
vaststelling van de gewijzigde samenstelling 22 December 1915 (Staatsblad n°. 518, Gouver
en sterkte der Scheepsmacht voor Nederlandsch- nementsblad 1916, n°. 9) vastgestelde artikel 
lndie benoodigd; · 59a van het Reglement op het Notarisambt 

Overwegende, dat het met het oog op per - in de K olonie Suriname wordt in plaats van 
soneel te kort wenschelij k is Ons pantser - 1 ,,27 Februari 1816" gelezen ,,1 J anuari 1829". 
schip ,,K oningin Regentes" naar Nederland te Onze Ministers van K olonien en van Onder-
doen te rugkeeren ; wijs, K unsten en Wetenschappen zijn, ieder 

Den Raad van State gehoord (advies van voor zooveel hem aangaat, belast met de uit-
27 Mei 1919, n°. 30) ; voering van dit besluit, dat in het S taatsblad-

Ge\et op het nader rapport van Onze Minis- geplaatst en aan den Raad van State in af
ters van Marine en van K olonien, van den schrift medegedeeld zal worden . 
28sten Juni 1919, afdeeling S, n°. 62, en ·van 's-Gravenhage, den 7den Juli 1919. 
2 Juli 1919, 7de afdeeling, n°. 33; WILHE LMI NA. 

Hebben goedgevonden en verstaan : De Minister van K olonien, IDENBURG. • 
t e bepalen : De Minister van Onderwijs, 
dat het bepaalde in artikel 1 van het K onink- 1 Kunsten en Wetenschappen, 

lijk besluit van 15 September 1909 (Staaublad I J . TH. DE VISSER. 
n°. 309), bet reffende de minimum tonnenmaa t ( Uitgeg. 29 J uli 1919.} 
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7 Juli 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 22 December 1915 
(Staatsblad n°. 519, Publicatieblad 1916, 
no. 5) betreffende in de kolonie Gurai;ao 
aanwezige openbare en notarieele oude 
a rchieven. S. 469. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Kolonien en van Onderwij , 
Kunsten en Wetenschappen van 24 Mei 1919, 
lOde Afdeeling, n°. 1 en van 6 Mei 1919, Af
deeling Kunsten en Wetenschappen, n°. 1708 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juli 1919, n°. 42); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 26 Juni 
1919, lOde Afdeeling, n°. 57, en van 4 Juli 
1919, Afdeeling Kunsten en Wetenschappen , 
n°. 2578; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

22 December 1915 (Staatsblad n°. 519, Publi
catieblad 1916, n°. 5) wordt de datum van 5 
llfaart 1816 veranderd in 1 Augustus 1828. 

2. In het bij artikel 2 van Ons besluit van 
22 December 1915 (Staatsblad n°. 519, Publi
catieblad 1916, n°. 5) vastgestelde artikel 60a 
van het R eglement op het Notarisambt in de 
kolonie Gurai;ao wordt in plaats van ,,5 Maart 
1816" gelezen ,,1 J anuari 1829". 

Onze Ministers van K olonien en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, \Jelast met de uit 
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
geplaatst en aan den Raad van State in af
schrift medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den ?den Juli 1919. 
WILHELMI A. 

De Minister van Kolonien, lnENBURO . 
De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg . 29 Juli 1919.) 

8 Juli 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
bij Koninklijk besluit van 18 Januari 1917 
(Staatsblctd n°. 183), gewij zigd K oninklijk 

besluit van 2 Mei 1913 (Staatsblad n°. 171), 
· houdende vaststelling van bepalingen om

trent de inricht0g van het Departement 
• van Waterstaat. S. 470. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, van 13- Juni 1919, n°. 9, afdeeling 
Comptabiliteit (Kabinet) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1919, no. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Juli 1919, n°. 9, af
deeling Comptabiliteit (Kabinet) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 1 van Ons bij Koninklijk besluit van 

18 Januari 1917 (Staatsblad n°. 183), gewijzigd 
besluit van 2 Mei 1913 (Staatsblad n°. 171), 
houdende vaststelling van bepalingen omtrent 
de inrichting van het Departement van Water
staat, wordt gelezen als volgt : 

Het aantal burgerambtenaren bij het Depar
tement van Waterstaat bestaat behalve den 
Secretaris-Generaal uit : 

4 Administrateurs ; 
7 Referendarissen ; 

12 H oofdcommiezen ; 
50 Commiezen, Adjunct-Commiezen en 

Klerken. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat; A. A. H. W. KoNIG. 
(Uitgeg. 21 J uli 1919.) 

8 J uli 1919. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een gewezen hoofd van- en onder
wijzer bij het herhalingsonderwijs in eerst 
gemelde hoedanigheid, bij gebreke van eene 
afzonderlijke jaarwedde als zoodanig, geen 
aanspraak heeft op pensioen ; 

dat voor zijn pensioen a ls onderwijzer 
bij het herh.ond. alleen de duur der cur 
sussen a ls diensttijd in aanmerking komt. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen 

van Th. M. Laurman te Enschede, gewezen 
hoo !d van - en onderwijzer bij het herhalings
onderwijs te Nijega ; 

Gezien bet advies van den Pensioenraad voor 
de gem.-ambtenaren van 9 Maart 1918, n°. 
102, la .. G. (Bij dit advies was als diensttijd 
v66r \ Oct . 1913 aangenome n : 21 j aren en 
11 maanden, en als diensttijd na 1 Oct. 1913 : 
4 jaren en 4 clagen); 

Overwegencle, clat Onze Min:ister van Finan
cien zich met bet aclvies van den Pensioenraacl 
niet kan vereenigen, daar bij de regeling van 
het' pensioen van den belanghebbencle als oud
onderwijzer bij het berhalingsonderwijs sleohts 
de jaarlijksohe cursus-maanden als diensttijcl 

22'" 
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in aanmerking komen, omdat hij alleen ge
durerrde die maanden a ls herhalingsonderwijzer 
in werkelijken dienst is geweest ; dat hij jaar
lijks gefungeerd heeft aan een cursus, die na 
enkele maanden werd gesloten ; dat na die 
sluit ing voor hem als henhalingsonderwijzer niets 
meer te doen vie! ; dat hij, blijkens verklaring 
van den burgem. van Hemelumer-Oldephaert 
en Noordwolde, als onderwijzer bij het herha
lingsonderwijs zijne taak bij het eindigen van 
een cursus nederlegde en haar eerst weder 
opnam bij het begin van den volgenden cursus ; 
dat zijne werkzaamheid als herhalingsonder
wijzer dus niet buiten de cursussen kon uit
gaan ; dat het ophouden van een cursus hem 
deed treden in een toestand van non-activi
t eit , die eerst met de opening van den volgenden 
cursus een einde nam ; dat op grond hiervan 
Onze Minister van oordeel is, dat aan hem 
pensioen behoort te worden verleend over een 
diensttijd van 12 jaar, 11 maanden en 14 
<lagen, de k:rachtens ministerieele beschikking 
van 27 Fehr. 1919, Afd. Pensioenen n°. 51, 
voor pensioen in te koopen tijdvakken en de 
maanden Januari, Februari, Maart, October, 
November en December over het tijdvak van 
1 Oct. 1913, tot 15 Oct. 1917, naar de in het 
advies van den Pensioenraad genoemde middel
som van f 1. 70 tot een bedrag van f 23 per 
jaar; dat de belanghebbende als hoofcl van 
het herhalingsonderwijs bij gemis van eene 
afzonderlijke wedde, in die hoedanigheid niet 
gemeente-ambtenaar in den zin der pensioen
wet voor de gem.-ambtenaren was , zoodat h ij 
als oud-hoofd geen recht heeft op pensioen ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
en het afwijkend gevoelen van Onzen Minister 
aan den belanghebbende waren medegedeeld, 
deze zijn verlangen heeft te kennen gegeven, 
dat daaromtrnet het gevoelen moge worden 
ingewonnen van de Afdeeling van den R aad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, aan
voerende dat hij sinds zijne benoeming tot 
onderwijzer in 1873 steeds drie schooltijden 
per clag Jes gaf ,en na zijne benoeming als hoofd 
der school op 3 Juli 1880 steeds zonder nieuwe 
aanstelling als onderwijzer en hoofd b'ij het 
herhalingsonderwijs in functie is gebleven; 

0 ., dat met Onzen Minister van Finaricien 
moet worden aangenomen dat Th. M Laurman 
a ls gewezen hoofd van het herhalingsonderwijs 
niet is gemeente-ambtenaar in den zin van 
art. 2 A der p,ensioenwet voor de gem.-ambte
naren 1913 en clus als zoodanig aan die wet 
geen aanspraak op pensioen kan ontleenen : 

0., dat bij de beslissing welke tijdvakken 

bij de berekening van het aan den belang
hebbende als onderwijzer bij dat onderwijs toe 
te kennen pensioen als diensttijd in aanmerking 
komen, t e onderscheiden valt tusschen het 
t ijdvak v66r 1 Oct. 1913 en dat na 1 Oct. 
1913; 

O. ten aanzien van het tijdvak v66r 1 Oct. 
1913, dat krachtens het 4° lid van art. 62 
der pensioenwet voor de gem.-ambtenaren 1913 
Onze llfinister van Financien de tijdvakken vast
stelt, die als v66r 1 Oct. 1913 in gemeente
betrekkingen in den zin der wet doorgebracht 
voor pensioen kunnen worden ingekocht ; 

dat bij beschikking van 27 Fehr. 1919 Afd . 
pens ., n°. 51, Onze Minister van Financien 
heeft bepaald dat voor den belanghebbende 
als gewezen onderwijzer bij het herhalings
onderwijs te Nijega 10 jaar en 11 maanden 
in dit tijdvak bij de regeling van zijn pensioen 
als diensttijd in aanmerking kunnen komen, 
in rekening te brengen volgens art. 15b der 
pensioenwet voor de gem.-ambtenaren 1913; 

0. ten aanzien van het tijdvak na 1 Oct. 
1913, dat blijkens verklaring van den burge
meester der gemeente Hemelumer-Oldephaert 
en Noordwolde, de belanghebbende slechts her
ha lingsonderwijs had te geven gedurende de 
maanden October, November, December, Janu
ari, Februari en Maart, waaruit volgt dat voor 
den belanghebbende, die met ingang van 15 
Oct. 1917 eervol is ontslagen, ingevolge art. 
15a van meergenoemde wet een diensttijd kan 
worden in rekening gebracht van 2 jaar en 
14 dagen; 

dat mitsdien aan belanghebbende als 0nder
wijzer bij het herhalingsonderwijs pensioen 
behoort te worden verleend over een dienst
tijd van 12 jaa ,·, 11 maanden en 14 dagen naar 
de in het ad vies _van den Pensioenraad genoemde 
middelsom tot een bedrag van f 23 ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren dat Th. M. Laurman als ge
wezen hoofd van het herhalingsonderwijs te 
Nijega (gemeente Hemelumer-Oldephaer t en 
Noordwolde) geen recht heeft op pensioen en 
hem als oud-onderwijzer bij dat onderwijs te 
rekenen van 15 October 1917 een jaarlijksch 
pensioen te ve rleenen van f 23. 

(Gem. -Stem.) 

9 Juli 1919. B ESLUIT, tot wijziging van het 
,, Octrooireglement (Staatsblad n°. 559 v; n 
1914)" zooals dat is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 27 Mei_ 1918 (Staatsblad 
n°. 299). S . 4? 1. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 April 
1919, n°. 5358, afdeeling Handel en van 
Kolonien van 24 Mei 1919, 4de · afdeeling, 
n°. 14; 

Gezien ons besluit van 15 December 1914, 
houdende vaststelling van een ,,Octrooiregle
ment (Staatsblad n°. 559 van 1914)" zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 27 Mei 
1918 (Staatsblad n°. 299); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Mei 1919, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 25 Juni 1919, n°. 6008, 
afdeeling Handel, en va.n 4 Juli l!H9, 4de 
afde-eling, n°. 11 ; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n: 
Art. I. Het eerste lid va.n artikel 17 va.n het 

,,Octrooireglement (Staatsblad n°. 559 van 
1914)" wordt gelezen als volgt : 

Voor de inschrijving van: 
a. een bezwaarschrift, als bedoeld in arti

kel 24, zevende lid der Octrooiwet ; 
b. een bezwaarschrift, als bedoeld in arti

kel 25, tweede lid dier wet ; 
c. eene memorie van grieven, a.ls bedoeld 

in artikel 27 dier wet, ingediend door den 
aanvrager of door opposanten ; 

d. de dagva.arding tot nietigverklaring va.n 
een octrooi op grond van artikel 51, eerste 
lid sub b dier wet; 

is, zoo de verzoeker tot inschrijving van 
zoodanig stuk in het gelijk wordt gesteld, een 
bedrag verschuldigd van f 10, zoo dit niet het 
geval is, een bedrag van f 25. De verzoeker 
tot inschrijving moet bij de aanbieding va.n 
het stuk steeds· een bedrag van f 25 voldoen; 
van dit bedrag wordt hem, zoo hij in het ge
lijk gesteld is, op zijn verzoek f 15 terugge
geven. 

Art. II. De aanhef van het tweede lid va.n 
artikel -17 v-an dat reglement wordt a.ldus ge
lezen: 

,,Een loon va.n f 10 of van zooveel ma.al f 10 
a.ls het stuk octrooien of octrooiaanvragen 
betreft, is verschuldigd voor de inschrijving 
va.n:'' 

Art. III. De in het eerste en tweede lid va.n 
artikel 20 van hetzelfde reglement genoemde 
bedragen va.n 50, 20 en 25 cents worden ver
hoogd tot respectievelijk f 1, 40 cents en 
50 cents. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Kolonien zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staatsblad geplaatst en in afschrift a.an den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

De Minister van Kolonien, InENBURG. 
( Uitgeg. 25 Juli 1919.) 

9 Juli 1919. BESLUIT, tot aanvulling en op
nieuw afkondiging van het R eglement voor 
het Weduwen- en Weezenfonds van mi
litairen beneden den rang van officier bij 
de koloniale troepen. S. 472. 

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

Kolonien van 12 Juni 1919, afcleeling Pf., n°. 21; 
Gelet op Onze besluiten van 20 Maart 1912, 

n°. 65 (Staatsblad n°. 109, lndisch Staatsl>lad 
n°. 318), 15 September 1913, n°. 88 (Staats
blad n°. 369, lndisch Staatsblad n°. 625), 5 April 
1917, n°. 33 (Staatsblad n°. 276, lndisch Staats 
blad 'n°. 483) tot wijziging en aanvul.ling van 
het bij Ons besluit van 24 Juni 1908, n°. 78 
(Staatsblad n°. 211, lndisch Staatsblad n°. 608} 
gevoegd Reglement voor het weduwen- en 
weezenfonds van militairen beneden den rang 
van officier bij de koloniale troepen, en op Ons 
besluit van 16 October 1918, n°. 75 (Staatsblad 
n°. 568) tot aanvulling en wijziging van de 
reglementen voor de weduwen- en weezen
fondsen van de Europeesche Indi che lands
dienaren; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1919, no. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Juli 1919, afdceling 
Pf., n°. 31; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. In artikel 10 van het R eglement 

voor het weduwen- en weezenfoncls van · mili
tairen beneden den rang van officier bij de ko
loniale troepen, dat is gevoegd bij Ons beslnit 
van 24 Juni 1908, n°. 78 (Staatsblad n°. 211, 
lndisch Staatsblad n°. 608), zooals dat artikel 
wordt gelezen volgens artikel 1 § 1 van Ons 
besluit van 5 April 1917, n°. 33 (Staatsblad 
J!0 • 276, lndisch Staatsblad n°. 483) worden 
tusschen de woorden ,,verkregen" en ,,tenzij" 
ingevoegd de woorden : ,,of de deelgenoot 
eene betrekking aanvaarclt, waardoor hij voor 
zijne weduwe en weezen aanspraak verwerft 
op pensioen of onclerstand uit de iukomsten 
van den Staat of uit die van zijne kolonien en 
bezittirigen in andere werelddeelen ;". 

II. In het bij a rtikel I § 2 van Ons besluit 
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van 5 April 1917, n°. 33 (Staatsblad n°. 276, 
lndisch Staatsblad n°. 483) aan artikel 16 van 
het onder I genoemd Reglement toegevQegde 
tweede lid worden tusschen de woorden ,,we
duwen- en weezenfonds" en ,,indien" ingevoegd 
de woorden : ;,dan wel uit de inkomsten van 
den Staat of nit die van zijne kolonien en be
zittingen in andere werelddeelen". 

III. In artikel 21 van het onder I genoemd 
Reglement, zooals het is gewijzigd bij § 12 van 
artikel 1 van Ons besluit van 15 September 
1913, n°. 88 (Staatsblad n°. 369, lndisch Staats
blad n°. 625) worden het eerste, tweede, derde 
en vierde lid aangeduid met § 1, § 2, § 3 en § 4 
en wordt in § 3 onder 1°. in de plaats van 
,,Staatstoezicht" gelezen ,,Regeerin'gstoezicht" 
en wordt na ,,weduwen- en weezenfonds" toe
gevoegd : ,,dan we! uit de inkomsten van den 
Staat of nit die van zijne kolonien en bezit
tingen in andere werelddeelen, in welk geval de 
aanspraak op pensioen ten laste van het fonds 
geheel vervalt ;". 

Verder wordt nog onder 2°. na ,,fonds" in
gevoegd : ,,of nit de bedoelde inkomsten". 

2. De tekst van het bij Ons besluit van 
24 Juni 1908, no. 78 (Staatsblad n°. 211, lndisch 
Staatsblad n°. 608) gevoegd ,,Reglement voor 
het weduwen- en weezenfonds van militairen 
beneden den rang van officier bij de koloniale 
troepen" met de daarin bij Onze besluiten van 
20 Maart 1912, n°. 65 (Staatsblad no. 109, 
lndisch Staatsblad n°. 318), 15 September 1913, 
n°. 88 (Staatsblad n°. 369, lndisch Staatsblad 
n°. 625), 5 April 1917, n°. 33 (Staatsblad no. 276, 
lndisch Staatsblad n°. 483), 16 October 1918, 
n°. 75 (Staatsblad n°. 568) en artikel 1 van dit 
besluit gebrachte wijzigingen en aanvullingen 
wordt opnieuw algemeen bekend gemaakt door 
bijvoeging van den t ekst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

3. · Met buiten werking stelling, voor zooveel 
noodig, va,n artikel l, lid 2 en artikel 3 van Ons 
besluit van 24 Juni 1908, n°. 78 (Staatsblad 
n°. 211, lndisch Staatsblad n°. 608), artikel 
2 van Ons besluit van 15 September 1913, 
n°. 88 (Staatsblad n°. 369, lndisch Staatsblad 
n°. 625) en artikel 5 van Ons besluit van 
16 October 1918, n°. 75 (Staatsblad n°. 56 ) 
worden voor de toepassing van het in artikel 2 
bedoelde Reglement voor het weduwen- en 
weezenfonds van militairen beneden den rang 
van officier bij de koloniale troepen opnieuw 
de volgende regelen gest eld : · 

I. Wat het leger in N ederlandsch-lndie be
treft, worden onder militairei; a lleen de Euro
peesche militairen verstaan. 

II. Voor de weduwen, die bij de in werking 
treding op 1 October 1913 van Ons besluit van 
15 September tevoren n°. 88 (Staatsblad n°. 369, 
lndisch Staatsblad n°. 625) in het genot waren 
van pensioen ten laste van het genoemde Fonds, 
alsmede voor haar, die op 1 October 1913 reeds 
recht hadden op een zoo:lanig pensioen, blijven 
de bepalingen van het tot dien datum gegolden 
hebbend reglement van kracht, zoolang zij 
ongehuwd zijn. Zijn zij op of na dien datum 
hertrouwd, dan is artikel 21 van het reglement, 
zooals het sedert luidt, op haar en hare kinderen 
van toepassing. 

Op weduwen, die v66r 1 October 1913 zijn 
hertrouwd, en op hare kinderen u:it het huwelijk 
met een deelgenoot, blijft, zoolang het huwelijk 
niet ontbonden is, het v66r dien datum gegolden 
hebbend ' reglement van toepassing. 

III. Wij behouden Ons voor voor elk bij
zonder geval, waarin het reglement niet voor
ziet, bij een met redenen omkleed besluit eene 
afzonderlijke regeling te maken. 

IV. Ook behouden Wij Ons voor bij een 
met redenen omkleed besluit ten gunste van 
belanghebbenden van het reglement af te 
wijken, indien in bijzondere gevallen daartoe 
aanleiding bestaat. 

Onze Minister van K olonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, van Marine en van Financien, aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst . 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, IDENBURG . 

(Uitgeg. 15 Aug. 1919.) 

REG LEM ENT voor het wediiwen, en weezen
fonds van militairen beneden den rang 
van officier bij de koloniale troepen. 

Samenstelling van het fonds. 

Art. 1. § 1. Het fonds bestaat uit bijdragen 
van de deelgenooten en zoodanige subsidien 
ten laste van de geldmiddelen van N ederlandsch-
1 ndie en van Nederland, als bij de Indische en 
bij de Staatsbegrootingen zullen worden toe
gestaan. 

§ 2. Het onds is gevestigd te 's Gravenhage 
en is rechtspersoon. 

Deelgenootschap en contributieplicht. 

2. Met uitzondering van hen,,die den leeftijd 
van achttien jaar nog niet hebben bereikt, zijn 
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deelgenoot in en derhalve contributieplichtig 
aan het fonds : 

a. bij de landmacht in Ne,derlandsch-Indie 
met inbegrip van de Koloniale Reserve : 

1°. de gehuwde militairen beneden den rang 
van officier ; 

2°. de ongehuwde onderofficieren; 
3°. de ongehuwde militairen beneden den 

rang van onderofficier, die kinderen hebben, 
welke bij hun overlijden aanspraak op onder
s tand zouden kunnen doen gelden; 

b. bij de landmacht in Suriname en in Cu
ra9ao, met inbegrip van de bij de politie dienst
doende militairen ; 

de gehuwde en ongehuwde militairen over
eenkomstig de onder a gemaakte onderschei-
<lingen. · 

3. § l. Militairen, die bij het verlaten van 
den dienst betrekkingen hebben, welke bij hun 
overlijden aanspraak op pensioen of onderstand 
kunnen doen gelden, blijven ten behoeve van 
die betrekkingen, zoomede t en behoeve van de 
latere uit het op dat tijdstip bestaande·huwelijk 
geboren kinderen deelgenoot in en derhalve 
contributieplichtig aan het fonds, als en zoo
Jang zij in het genot zijn van dan we! recht 
heb'ben op (voortdurend of tijdelijk) pensioen 
of gagement. 

§ 2. Het deelgenootschap kan bij opvolging 
van de voorschriften der volgende paragraaf 
door de in de vorige paragraaf genoemden be
houden worden : 

1°. wanneer zij bij het verlaten van den 
dienst geen recht hebben op pensioen of gage
ment; 

2°. wanneer hun tijdelijk pensioen of gage
ment niet door voo; tdurend pensioen of gage
ment wordt gevolgd, of wanneer hun pensioen 
of gagement vervalt . 

§ 3. Wie overeenkomstig § 2 deelgenoot 
wei:tscht te blijven, moet zich daartoe, onder 
opgaaf van zijn werkelijke of gekozen woon
:plaats en van de plaats, waar zijne contributie 
zal worden v.oldaan, schriftelijk wenden in 
Ne,derlandsch-Indie tot het Departement van 
Oorlog, in Suriname en in Cura9ao tot den 

. Gouverneur, in Nederlanq, tot den Minister 
van Kolonien, binnen zes maanden na den 
datum van ingang van het ontslag of na den 
dag, waarop de laatste terrnijn van het pen
sioen (gagernent) of tijdelijk pensioen (gage
rnent) vorderbaar was. 

Zij, die binnen dezen termijn overlijden of 
zich op nieuw voor den Kolonialen militairen 
dienst verbinden en zich nopens het behoud 
van hun deelgenootschap niet hebben ver-

klaard , worden geacht deelgenoot te zijn ge
bleven . 

De facultatief-deelgenooten zijn bij verande
ring van woonplaats of van de plaats, waar de 
contributie wordt voldaan, verplicht om t elkens 
hiervan kennis te geven aan het Departement 
van 0orlog, aan den Gouverneur of aan den 
Minister van Kolonien, al naar gelang de con
tribntie wordt voldaan in Nederlandsch-Indie, 
in Suriname of Cura9ao, of in N e,derland. 

§ 4. De gewezen militair, die ophoudt be
trekkingen te hebben, welke bij zijn overlijden 
aanspraak op uitkeering zouden kunnen doen 
gelden, is met ingang .van de maand volgende 
op die, waarin zulks plaats heeft, van de ver
plichting tot bijdrage aan het fonds ontheven. 
De deelgenoten, op wie deze bepaling van toe
passing wordt, zijn 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 
teruggegeven. 

4. § 1. De contributie is verschuldigd over 
het nominale bedrag van : 

a. de militaire traktementen of verlofstrak-
tementen; 

b. de soldijen ; 
c. de verhoogde , soldijen ; 
d. de toelagen en andere buitengewone in -

komsten, welke daarvoor worden aangewezen, 
in de kolonien door het Koloniaal Bestuur, in 
Ne,derland door den Minister van Kolonien; 

e. de toelagen of gagementen, welke door of 
ten behoeve van vrouw en kinderen van den 
weder in dienst getreden militair worden ge
noten; 

f. de pensioenen of gagementen, welke door 
gewezen rnilitairen worden genoten of waarop 
zij recht hebben, dan we! de uitkeeringen, die 
worden toegekend, wanneer wegens veroordee 
ling "de pensioenen of gagementen niet uitbe
taald worden ; 

g. de door de sub f bedoelde deelgenooten ge
noten wordende inkomsten wegens het ver
vullen of waarne,nen van eene betrekking in 
den Kolonialen dienst . 

§ 2. Militairen, tijdelijk zonder rnilitaire in
komsten, contribueeren over het inkomen . dat 
zij van landswege genieten, of, indien zij zon·der 
zulk een inkomen zijn, over het normale rnili
tair activiteitstraktement of de normale soldij, 
laatstelijk door hen genoten . 

§ 3. De facultatief-deelgenooten, behalve die, 
wier· wegens volbrachten diensttijd toegekend 
pensioen of gagement is vervallen, contribu-
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eeren over het normale militair activiteits
traktement of de normale soldij, welke op het 
tijdstip, dat zij den dienst verlaten, gelden voor 
de in Ne,derlandsch-I ndie dienende militairen 
van hun rang of stand. Zij zullen daarmede 
zooveel tijd moeten doorgaan als ontbrak aan 
hunnen diensttijd om hen aanspraak te doen 
verkrijgen op pensioen of gagement wegens 
volbrachten diensttijd, met dien verstande, 
dat de jaren na afloop van hun dienstverband 
als enkele zullen gelden. 

Van dat tijdstip af zijn zij contributie ver
schuldigd alsof zij den dienst hadden verlaten 
met het voor hun laatstbekleeden rang vast
gestelde normale pensi6en of gagement. 

De deelgenoot, wiens wegens volbrachten 
diensttijd toegekend pensioen of gagement ver
vallen is, contribueert over een bedrag gelijk 
aan het vervallen pensioen of gagement. 

5. § 1. De contributie bedraagt : 
A. van de inkomsten, bedoeld in artikel 4 

§ 1 onder a-e, en § 2 : 
1°. voor onderluitena:nts en t en aanzien van 

maximum-pensioen of gagement met hen ge
lijkgestelden . . . . . . .. . . . . . . 6 % 

2°. voor militaire opzichters, adjudant
onderofficieren en ten aanzien van pen-
sioen of gagement met hen gelijkgestelden . 5 % 

3°. voor sergeant-majoors en ten aan-
zien van pensioen of gagement met hen 
gelijkgestelden . . . . . . . . . . . . 4 % 

4°. voor sergeanten en ten aanzien van 
p!Jnsioen of gagement met hen gelijkge-
stelden .. . .. . ... . . . .... 4 % 

5°. voor korporaals en soldaten en t en 
aanzien van pensioen of gagement met 
hen gelijkgestelden. . . . . . 2 % 

B. van de inkomsten, bedoeld in artikel 4 
§ 1 onder f en (! : 

1°. voor onderluitenants en ten aanzien van 
pensioen of gagement met hen gelijkgestel-
den ............. . .. . 5 % 

clan laatstelijk door hem in het leger bekleed 
werd, wordt over het toegekend pensioens- of 
gagementsbedrag het percentscijfer geheven, 
vastgesteld voor den lageren rang. 

§ 3. Wordt een deelgenoot op verzoek in 
rang t eruggesteld, of t reedt een deelgenoot of 
gewezen deelgenoot op nieuw in dienst in een 
lageren rang clan laatstelijk door hem bekleed 
werd, clan staat het hem vrij de contributie over 
het militair activiteitstraktement of de soldij 
in den laatstelijk door hem bekleeden rang te 
voldoen, teneinde aan zijn gezin bij zijn over
lijden aanspraak op uitkeering uit het fonds 
naar dien rang te verzekeren. 

Wordt iemand als hier bedoeld facultatief
deelgenoot, clan kan hij de aanspraken met de 
daaraan verbonden verplichtingen naar den 
vroegeren rang behouden en is clan naar dien 
rang contributie verschuldigd . 

6. De contributie, verschuldigd door een 
deelgenoot, die van landswege inkomsten ge
niet, wordt voldaan door inhouding bij de uit
betaling_ van die inkomsten. 

7. In geval de deelgenoot geen inkomsten 
van Landswege geniet, moet de verschuldigde 
contributie gestort worden , in N e,derland bij 
een der Rijksbetaalmeesters, in Ne,derlaniJsch
Indie bij een der algemeene ontvangers van 
's Landi. kas, in Suriname of Gura{:ao bij een 
der koloniale ontvangers en betaalmeesters . 

· De storting geschiedt per kalenderkwartaal 
en moet voor elk kwartaal, waarover de con
tributie verschuldigd is, geschied zijn v66r het 
einde van het volgende kwartaal. 

Indien de deelgenoot zich bevindt in N e,der
landsch-Indie kan de Commandant van het 
leger, bevindt hij zich in Suriname of in Gura{)ao 
de Gouverneur, en wanneer hij zich elders be
vindt de Minister van Kolonien vergunnen, dat 
de verschuldigde contributie wordt afgedragen, 
in de kolonien aan den beheerder van het fonds 
aldaar, in N e,derland aan de directie van het 

2°. voor rnilitaire opzichters, adjudant- fonds, die voor de storting van die ge lden . 
onderofficieren en t en aanzien van pen- in de schatkist zorg dragen. 

, sioen of gagement met.hen gelijkgestelden. 4 % 8. Wanneer een rnilitair, d ie tijdelijk zonder 
3°. voor sergeant-majoors en t en aan- landsinkomsten is, verzuimt aan zijn contri-

zien van pensioen of ga.gemen t met hen but ieplicht te voldoen, wordt de achterstallige 
gelijkgestelden . . . . . . . . . . . . 3 % contribut ie met bijberekening van rente naar• 

4°. voor sergeanten en t en aanzien van rederi van 5 pCt. 's jaars ingehouden , zoodra 
pensioen of gagement met hen gelijkge- weder uitbetaling van zoodanige inkomsten 
stelden. . . . . . . . . . . . . . . . 2 % geschiedt. 

5°. voor korporaals en solda ten en t en Sa . Achterstallige contributien in het alge-
aanzien van pensioen of gagement met hen 

1 0 10 

I meen worden ingehouden door eene extra 
gelijkgestelden . . . . . . . . . . . . I< korting van 10 t en honderd van de inkomst-en. 

§ 2. Wanneer d e deelgenoot wordt gepen- 9. Wanneer de contributie van een deelge-
sionneerd of gegageerd naar een lageren graad , noot, die geen Landsinkomsten geniet, nog niet 
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voldaan is een jaar na het einde van het kwar
taal, waarover zij verschuldigd is, clan houdt 
de nalatige op deelgenoot in het fonds te zijn. 

Drie maanden voor het verstrijken van <lien 
termijn wordt aan den belangbebbende eene 
waarscbuwing gezonden, met <lien verstande, 
dat hij zicb niet kan beroepen op het niet ont
vangen van de waarscbuwing. 

Door bet verlies van bet deelgenootscbap 
gaat de scbuld aan bet fonds niet te niet. 

Overlijdt een deelgenoot, die in de betaling 
van zijne contributie minder clan een jaar acb
terstallig is, clan beeft de invordering van bet 
niet aangezuiverde plaats door eene inbouding 
ten bedrage van ten hoogste 10 pCt. op de uit
keeringen uit bet fonds aan bet gezin. 

De hoegrootheid van die inhouding wordt in 
Nederland vastgesteld door de directie van bet 
fonds, in Ne.derlandsch-I ndie door den Com
mandant van bet leger, in Suriname en in Gu
ra(:ao door den Gouverneur. 

10. § 1. Het' deelgenootscbap in bet fonds 
vervalt eveneens, wanneer deelgenootschap in 
eenig antler onder Regeeringstoezicbt gesteld 
weduwen- en weezenfonds wordt verkregen, 
of de deelgenoot een betrekking aanvaardt, 
waardoor bij voor zijne weduwe en weezen aan
spraak verwerft op pensioen of onderstand uit 
de inkomsten van den Staat of uit die van 
zijn kolonien en bezittingen in andere wereld -
deelen, tenzij de belangbebbende den wenscb 
te kennen geeft deelgenoot te blijven tegen 
betaling van de laatst verschuldigde gewone 
bijdrage aan bet fonds. Deze wenscb kan 
berroepen worden . 

§ 2. De wenscb 001 deelgenoot te blijven 
moet binnen zes maanden na den <lag, waarop 
bet deelgenootscbap in een antler fonds is 
verkregen, worden kenbaar ge01aakt, in de 
kolonien aan den bebeerder van bet fonds, 
daarbuiten aan de directie. 

§ 3. Zij, die binnen dezen ter01ijn overlijcl"en 
zonder zich te bebben verklaard, kunnen, in
dien <lit in bet belang van bunne nagelaten be
trekkingen is, worden geacbt deelgenoot te 
zijn gebleven. 

11. § 1. Een 01ilitair, die in bet buwelijk 
treedt, is verplicht om binnen eene maand 
na de voltrekking eene bijdrage in eens ten bate 
van bet fonds te voldoen, ten bedrage van een 
twaalfde dee! van bet voor zijn rang of stand 
vastgestelde jaarlijkscbe weduwenpensioen. 
Deze buwelijksbijdrage is voor elk opvolgencl 
buwelijk opnieuw verscbuldigd. 

§ 2. Wanneer een 01ilitair eene vrouw buwt, 
die tien of meer jaren jonger is clan bij zelf, 

is hij bovendien verplicht 001 binnen eene 
maand na de voltrekking van het buwelijk 
eene som in eens ten bate van bet fonds te 
storten ten bedrage van een percentage van 
het voor zijn rang vastgesteld weduwenpensi
oen, als is ·aangegeven in de bij <lit reglement 
behoorende tabel. 

De leeftijd der echtgenooten wordt daarvoor 
gesteld op bet getal levensjaren, volbracht op 
den <lag van het irnwelijk. 

§ 3. De bepalingen vervat in de vorige para
grafen, gelden. mede voor personen, die gehuwcl 
in militairen clienst treden, met dien verstande, 
dat hct huwelijk wordt geacht te zijn voltrokken 
op den dag van indiensttreding. Deze bepaling 
is niet van toepassing op de militairen, die voor 
hetzelfde huwelijk bedoelde som01en reeds 
hebben gestort. 

§ 4. Bij bevordering van een gehuwd militair 
is ' hij verplicbt als bijdrage ineens aan bet 
fonds te betalen het verschil tusschen de huwe
lijksbijclragen, welke overeenkomstig do § § 1 
en 2 worclen vastgesteld voor zijn nieuwen rang 
en voor den door hem bekleeden rang of stand. 

§ 5. Wanneer niet is voldaan aan de in de 
paragrafen 1--4 -c,doelde verplichting, wordt 
het versch1.u.,..ugde bedrag met bijberekening 
van rente naar reclen van 5 pCt. ' s jaars inge
houden op de inkomsten van den militair door 
extra-korting van 5 pCt. 

§ 6. Indien de deelgenoot overlijdt voorda~ 
de huwelijkscontributie geheel is voldaan, 
wordt het onaangezuiverde door eene koritng 
van tien ten honderd van het pensioen der 
weduwe en van den onderstand van de kin
cleren ingehouden . 

12. Behoudens de uitzondering, b~doeld in 
§ 1 van artikel 13, zijn alle bijdragen, die ver
schuldigd waren op bet tljdstip van hare. vol
doening, onherroepelijk eigendom van het 
fonds. 

De vorderingen ten beboeve en ten laste 
van het fonds verjaren door verloop van vijf 
jaar, te rekenen van den dag, waarop de Y0r
dering is ontstaan. 

13. Gewezen deelgenooten, die wecler in 
militairen dienst treden, zijn verplicht 001 de 
hun eventueel gerestitueerde contributiepen
ningen met de rente bij de nieuwe indienst
treding in bet fonds terug te storten. Wanneer 
zij daartoe niet in staat zijn, wordt het ver
scbuldigde gekort op de engagementspremie, 
en bij onvoldoenclheid daarvan het resteerencle 
ingehouden op de i.nkomsten door eene extra
korting van ten hoogste 20 pCt. met een mi
nimum van 5 pCt., derwijze, dat de aanzuive-
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ring zoo mogelijk binnen den tijd van twee 
jaren zij afgeloopen. 

Treedt de gewezen deelgenoot opnieuw in 
dienst <loch niet als onderofficier, dan worden 
d e gerestitueerde contributien niet terugge
vorderd, indien hij geen betrekkingen heeft, die 
voor uitkeering uit het fonds in aanmerking 
kunnen komen . 

13bis. Indien een deelgenoot overgaat in 
's Lands burgerlijken dienst , wordt d e bij
drage, welke door hem is voldaan over buiten 
gewone inkomsten, genoten als gevolg van het 
verrichten van burgerlijke diensten met ge
lijktijdige uitoefening van zijn eigen ambt, 
overgedragen aan het Weduwen- en Weezen
fonds van Europeesche burgerlijke a mbtena ren 
in Ne,derlandsck-Indie. Het zelfde geschiedt 
met de bijdrage, betaald over inkomsten , ge
n oten gedurende de waarneming van een bur
gerlijk ambt zonder gelijktijdige uitoefening 
van zijn eigen betrekking, voor zoover die bij
drage meer Mdraagt dan die, welke van zijn 
inkom t en als militair verschuldigd zou zijn 
geweest. 

14. Bij de berekening van de contributien 
en renten worden deelen van een cent kleiner 
dan een halve cent verwaarloosd, en halve cen
t en en grooter deelen van een cent als een voile 
cent aangemerkt. 

U·itkeeringen uit ket fonds. 

15. Aanspraak op uitkeering uit het fonds 
hebben d e weduwen en de weezen der deelge
nooten . 

Onder weezen worden verstaan de ongehuwde 
en niet gehuwd geweest zijnde wettige (ook ge
wettigde) kinderen beneden den leeft ijd van 
achttien jaar, nagelaten door een deelgenoot 
in het fonds. 

16. § 1. Indien de deelgenoot in het hu welijk 
t reedt, nadat hij den militairen d ienst heeft ver
la ten, hebben zijne weduwe en zijne bij haar 
verwek te kinderen bij zijn overlijden geen aan 
spraak op uit keering uit het fonds. Hetzelfde 
geldt ook voor kinderen van den deelgenoot, 
d ie ee rst na het verlaten van den dienst worden 
gewettigd. 

§ 2. Evenmin hebben aanspraak op pensioen 
of ond erstand t en laste van het fonds d e wedu
wen en weezen , die als zoodanig aanspraak 
hebben op pensioen of onderstand uit eenig 
ander on\ier R egeeringstoezich t gesteld we
d u wen- en weezenfonds, dan wel uit de inkom
sten van den Staat of uit d ie van zijne kolonien I 
en bezittingen in andere werelddeelen , ind ien 
d it pensioen of deze onderstand meer bedraagt 

dan, of gelijk is aan het pensioen of den onder
stand, waarop zij krachtens dit reglement 
aanspraak hadden. 

Is de laa tstbedoelde uitkeering hooger, dan 
wordt het verschil t en last e van het fonds 
toegekend. 

17. Het pensioen bedraagt voor de weduwe 
van den militair, die laatstelijk contribueerde 
naar den rang : 

a. van onderluitenant of van een ten aan
zien van het maximum-pensioen of gagement 
met dezen gelijkgestelde f 420 's jaars ; 

b. van militair opzich.ter lste of 2de klasse 
of van een ten aanzien van pensioen of gage
men t met dezen gelijkgestelde f 348 's jaars; 

c. van militair opzichter 3de klasse of van 
een ten aan zien van pensioen of gagement met 
dezen gelijkgestelde f 312 's jaars ; 

d. van d e overige adjudant -onderofficieren 
of van t en aanzien van pensioen of gagement 
met deze gelijkgestelden f 288 ' s jaars.; 

e. van sergeant-majoor of van een ten aan
zien van pensioen of gagement met dezen ge
lijkgestelde f 264 's jaars ; 

f. van sergeant of van een ten aanzien van 
pensioen of gagement met d ezen gelijkgestelde 
f 240 ' s jaars ; 

g. van korporaal of van een ten aanzien van 
pensioen of gagement met dezen gelijkgestelde 
f 168 ' s jaars ; 

k. van soldaat of van een t en aanzien van 
pensioen of gagement met dezen gelijkgestelde 
f 144 's jaars ; 

18. Wanneer de deelgenoot gepensionneerd 
of gegageerd wordt naar een lageren rang 
d an laatstelijk door hem in het leger bekleed, 
wordt het pensioen der weduwe en de onder
stand der weezen geregeld naar den lageren 
ra ng. 

19. § 1. Voor de weezen , wier moeder aan
spraak heeft op pensioen, bedraagt de onder 
st and: 

voor een kind : 0,4 van het weduwenpensioen , 
voor twee kinderen : 0.55 van het weduwen

pensioen ; 
voor drie •kinderen: 0.70 van het weduwen

pensioen ; 
voor v ier kinderen: .85 van het weduwen

pensioen; 
voor vijf of meer kinderen : het voile bedrag 

van het wed uwenpensioen . 
• § 2. Voor de weezen, wie ,· moeder geen aan
spraak op pensioen heeft of overleden is, be
d raagt de onderstand : 

voor een kind : de helft van het weduwen
pensioen. ; 
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voor twee kinderen : 3/4 van het weduwen
pensioen; 

voor drie of meer kinderen : het voile bedrag 
van het weduwenpensioen. 

§ 3. Toekenning van onderstand aan weezen, 
die uit verschillende moeders geboren zijn -
waarbij de gewettigde kinderen, wier ouders 
geen huwelijk hebben aangegaan, te zamen ge
rnkend worden als te zijn gesproten uit een 
huwelijk -, geschiedt voor elke groep afzon-
derlijk. ' 

§ 4. Het totaal bedrag van de onderstanden 
kan het bedrag van het weduwenpensioen niet 
overschrijden. 

Indien het gezamenlijk bedrag van de onder
standen van ujt verschillende huwelijken van 
den deelgenoot nagelaten weezen het maximum 
zou overschrijden, geschiedt de vermindering 
op die wijze, dat de verhouding, die volgens de 
aanvankelijke berekening tusschen de ver
schillende onderstanden bestaat, dezelfde blijft. 

20. Het jaarbedrag van de onderstanclen 
wordt in guld ens afgerond. 

Onderdeelen van guldens komen daarbij voor 
een gulden in aanmerking. 

Indien onderstanden bij elkaar worden ge
voegd, worclt de afronding op het totaal van 
de bij elkaar gevoegde onderstanden toegepast. 

21. § 1. De aanspraak op uitkeering uit het 
fonds vervalt : 

a. voor eene weduwe, wanneer zij tot ge
vangenisstraf van drie jaren of tot eene zwaar
dere straf is veroordeeld en die veroordeeling 
in kracht van gewijsde is gegaan . 

De aanspraak herleeft zoodra de straf onder
gaan of gratie daarvan verkregen is. 

iVanneer de weduwe, tegen wie zoodanige 
veroorcleeling is uitgesproken, hare straf onder
gaat in Nederland, kan door den Koning, en 
wanneer zij hare straf ondergaat in de kolonien, 
kan door het koloniaal bestuur gedurende dien 
tijd over het pensioen van de veroordeelde 
beschikt worden ten behoeve van hare kinderen. 

Geschiedt dit niet, dan genieten zij gedu
rende dien tijd onderstand, niet overeenkomstig 
§ l , maar overeenkomstig § 2 van artikel 19 ; 

b. wanneer de betaling gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren niet is gevorderd. 

De aanspraak herleeft met ingang van den 
eersten der maand, volgende op die, waarin 
een verzoek tot hervatting van de uitkeering 
is ingekomen. 

§ 2. Een weduwe, die een nieuw huwelijk 
aangaat, verliest de helft van haar pensioen. 
Over de maand, waarin het huwelijk plaats 
heeft, wordt haar vol pensioen uitbetaald. 

§ 3. Wordt het huwelijk ontbonden, dan 
herleeft voor de weduwe de aanspraak op het 
voile bedrag van het pensioen, tenzij zij aan 
haar l;i,ter huwelijk aanspraak kan ontleenen : 

1°. op een hooger pensioen uit het fonds of 
op een gelijk of hooger pensioen uit eenig antler 
onder Regeeringstoezicht gesteld weduwen- en 
weezenfonds, dan we! uit de inkomsten van 
den Staat of uit die van zijn kolonien en 
bezittingen in andere werelddeelen, in welk 
geval de aanspraak op pensioen ten laste 
van het fonds geheel vervalt ; 

2°. op een lager pensioen uit een antler 
soortgelijk fonds of uit de bedoelde inkomsten, 
in welk geval slechts het nadeelig verschil uit 
het fonds wordt aangevuld. 

§ 4. Zoolang eene hertrouwde weduwe half 
pensioen geniet, wordt aan hare kinderen de 
helft van den onderstand volgens § 2 van ar 
tikel 19 toegekend. 

22. Wanneer uit eene verklaring, afgegeven 
door het Hoofd van plaatselijk bestuur dei 
woonplaats van een uit het fonds bedeelde 
weduwe, blijkt, dat zij die woonplaats heeft ver
laten, zonder volmacht tot het waarnemen van 
hare zaken gegeven of orde op het beheer van 
dezelve gesteld te hebben, of dat zij v'ermist 
wordt, genieten hare kinderen, zoolang zij 
zich, niet voor eene uitkeering aanmeldt, on
derstand, niet overeenkomstig § l, maar over
eenkomstig § 2 van artikel 19. 

Meldt de weduwe v66r de verjaring van hare 
aanspraak op uitkeering zich weder aan, dan 
wordt haar het pensioen over den verloopen 
tijd uitgekeerd onder aftrek van hetgeen hare 
kinderen meer hebben genoten dan hun volgens 
§ 1 van artikel 19 zou zijn toegekomen. 

23. De.regeling van de pensioenen en onder
standen geschiedt in N e,derland door de directie 
van het fonds, in Ne,derlandsch-Indie door den 
Commandant van het leger, in Suriname of 
Ourar;ao door den Gouverneur, nadat de door 
die autoriteiten te vorderen bewijsstukken aan 
haar zijn overgelegd. 

24. Wanneer pensioenen of onderstanden, 
ter beoordeelhi.g van de autoriteit, die ze ver
leende, in strijd met de bepalingen van het 
reglement zijn toegekend , kunnen zij worden 
herzien of ingetrokken. 

Het te weinig genotene over de laatste vijf 
. jaren wordt aan de rechthebbenden uitbetaald 
zonder bijberekening van rente ; het te veel 
genotene wordt niet teruggevorderd, tenzij de 
£out is toe te schrijven aan bedrog of arglist, 
gepleegd bij de aanvraag van pensioen of on
derstand. 
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25. Wa'.'nneer de weduwen of weezen zich in 
Nederlanilsch-Indie buiten Java en Madoera 
bevinden, kunnen de pensioenen en onder
standen, onder nadere goedkeuring, verleend 
worden door het Hoofd van het gewest: waarin 
zij verblijf houden. 

26. Wanneer een deelgenoot, naar het oor
deel in de kolonien van het Koloniaal bestuur, 

· in Neclerland van den Minister van Kolonien, 
als vermoedelijk overleden moet worden be
schouwd, kan tot regeling en uitbetaling van 
het pensioen of den onderstand worden over
gegaan. 

27. De uitkeeringen uit het fonds gaan in 
met den eersten der maand, waarin het recht 
daarop is ontstaan, of waarin overeenkomstig 
het vorig artikel uitspraak is gedaan omtrent 
het vermoedelijk overlijden van den deelgenoot, 
worclende voor een kind, geboren na het over
lijden van den vader, de onderstand toegekend 
met ingang van de maand, waarin het geboren is. 

Voor de na het overlijden des vaders gewet
tjgde kinderen wordt de aanspraak op onder
stancl geacht te zijn ontstaan bij dat overlijden. 

De uitkeeringen houden op met den eersten 
der maancl, volgende op die, waarin het recht 
daarop is verloren gegaan. 

28. De pensioenen en onderstanden worden 
maandelijks uitbetaald. De autoriteit, die 
ze verleent, bepaalt welke bewijsstukken daar· 
voor moeten worden overgelegd. 

29. § 1. De pensioenen en onderstanden zijn 
onvervreemdbaar. 

De rechthebbende kan daarover op geenerlei 
wijze beschikken, ook niet door verpanding 
of beleening. 

lndien de rechthebbencle last geeft om het 
pensioen of den onderstancl te ontvangen, 
kan die lastgeving altijd worden herroepen. 

Alie hiermecle strijdige overeenkomsten zijn 
nietig. 

Behoudens het voorschrift van art. 30 
worden kortingen ten behoeve van particu-
lieren daarop niet verleend. ~ 

Schulden aan den Lande kunnen te alien 
tijde op het pensioen en op den onderstand 
verhaald worden. 

§ 2. Onder de bij § 1 verboden beleeningen 
zijn niet begrepen de voorschotten, door ge
meentebesturen, liefdadige of tot algemeen nut 
werkende instellingen, hetzij renteloos, hetzij 
tegen matige rente verschaft, een en antler ter 
beoordeeling in N ederland van de directie van 
het Fonds, in Nederlanilsch-Indie van de hoof
den van gewestelijk bestuur, en in Suriname 
of Gura{:ao van den Gouverneur. 

30. § 1. Zoolang een pensioen genietende 
wecluwe is opgenomen in eenig door het open
baar gezag erkende stichting of instelling van 
weldadigheid of op welke wijze ook door zoo
clanig gesticht of zooclanige instelling of door 
eene burgerlijke gemeente wordt verpleegcl, 
worden de verpleegkosten, zooveel mogelijk, 
doch in geen geval tot een hooger bedrag clan 
f 0.55 per dag, uit het pensioen betaald. Be
clraagt het pensioen minder dan f 0.55 per dag, 
dan worden die kosten slechts vergoecl met het 
beloop van het pensioen over het tijdvak cler 
verpleging. 

Ingeval over het tijdvak der verpleging reeds 
uitkeering plaats vond, worden de kosten ver
haald op het pensioen over de eerstvolgencle 
maancl of maanclen. 

De kosten van verpleging in een Landskrank
zinnigengesticht worclen voldaan overeenkom
stig de daarvoor uitgevaardigde bepalingen. 

De voorgaande bepalingen zijn van toepas
sing op den onclerstand of op het aandeel in een 
gemeenschappelijken ondersta.nd van een wees, 
die verpleegd wordt, als in het eerste lid be
doeld is. 

Zoolang een wees ingevolge rechterlijk vonnis 
in een Rijksinstelling worclt verpleegd, worclt 
zijn onderstand of zijn aandeel in een gemeen·
schappelijken onderstand ingehouclen. 

§ 2. Heeft de verpleging van eene weduwe 
of een wees, die pensioen of onderstand geniet, 
plaats in eenige maritieme of militaire zieken
inrichting in de kolonien, dan we! op eenigerlei 
wijze ten laste van de geldmidclelen dier ge
westen - tenzij als gevolg van een~ veroordee
ling, als bij artikel 21 sub a bedoeld, - clan 
wordt die verpleging mede op den _voet van § 1 
van dit artikel, indien noo\J.ig, zooveel mogelijk 
uit de uitkeeringen bekostigd. 

§ 3. In Nederland is de Minister van Kolo
nien, in de kolonien is het koloniaal bestuur 
bevoegd om de kosten van verpleging van pen
sioen of onderstand genietende weduwen en 
weezen in buitenslap.ds gevestigde ziekenin
richtingen of andere openbare en bijzondere 
instellingen van weldadigheid, welke - naar 
zijn oordeel - daarvoor in aanmerking komen, 
tot ten hoogste f 0.55 per hoofd en per dag 
van de pensioenen en onderstanden der ver
pleegden te doen inhouden en aan de besturen 
dier inrichtingen of instellingen te doen uit
betalen. 
· De verpleegkosten zullen echter nimmer 

tot een hooger bedrag dan het beloop van het 
pensioen of den ,mc!erstand over het tijdvak 
cler verpleging vergoed worden. I s het pensioen 
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of de onderstand over het tijdvak der verpleging 
reeds nitbetaald, dan worden geen verpleeg
kosten te goed gedaan. 

3f Bij vertrek van eene weduwe of een wees, 
<lie pensioen of onderstand geniet, uit Nederland 
naar de kolonien of omgekeerd, zorgt de directie 
van het fonds of in Nederlandsch-Indie en in 
Sur-iname of in Gura9ao de beheerder van het 
fonds er voor, dat het pensioen of de onder
stand betaalbaar kan worden gesteld daar, 
waarheen de verhuizing plaats vindt. Alsdan 
kan een voorschot van twee maanden worden 
verleend boven het toekomende over de maand 
van vertrek. 

Door stilstand van uitkeering wordt dat 
voorschot aangezuiverd. In geval van over
lijden wordt het echter niet tei:uggevorderd. 

32. Bij het overlijden van een deelgenoot zal, 
wanneer de begrafenis niet op kosten van den 
Lande plaats heeft en ook geen geldelijke ver
goeding of tegemoetkoming wegens dit over
lijden van Landswege wordt genoten, aan zijne 
nagelaten betrekkingen of boedelberedderaars 
dan wel aan hen, die de begrafenis hebben 
bekostigd, tot geheele of gedeeltelijke ver
goeding van de begrafeniskosten ten laste van 
het fonds worden uitgekeerd een bedrag gelijk 
aan twee maanden weduwenpensioen. 

Behee,· van het fonds en toezicht op dat beheer. 

33. § 1. Het fonds wordt gezamenlijk met 
andere fondsen voor koloniale landsdienaren, 
onder het oppertoezicht vari den Minister van 
K olonien en onder het toezicht van co mmissa
rissen, beheerd door een directeur. De Mi
nister van Kolonien stelt de dienstvoorschriften 
.-oot· den di~cteur vast. 

§ 2. De directeur wordt bijgestaan door een 
t weeden directeur, die hem bij verhindering, 
a fwezigheid of ontstentenis vervangt. 

§ 3. Bij verhindering, afwezigheid of ontsten
tenis van den directeur en den tweeden directeur 
beiden, voorziet de Minister van K olonien in 
h unne tijdelijke vervanging. 

§ 4. De directeur of degene, die hem vervangt , 
vertegenwoordigt het fonds · in en buiten rech
ten, behalve in de kolonien, waar die vertegen
woordiging geschiedt door beheerders, die over
overeenkomstig hun door den directeur te 
geven voorschriften het beheer voor het fonds 
en andere fondsen gezamenlijk voeren . 

§ 5. De directeuren worden door Ons be
noemd, de beheerder .;in Nederlandsch-Indie 
door den Gouverneur-Generaal, die in Suriname 
en G1ira9ao door den Gouverneur. 

§ 6. Bij afzonderlijk besluit wordt door Ons 

vastgesteld welke ambtenaren en bedienden 
bij de directie der in § 1 bedoelde fondsen zullen 
werkzaam zijn en worden de bezoldigingen dier 
ambtenaren en bedienden, zoomede die der 
directeuren geregeld. 

§ 7. De bezoldiging van den beheerder in 
Nederlandsch-Indie, zoomede het aantal, de 
bezoldiging en de wijze van benoeming der 
verdere ambtenaren en bedienden bij de fondsen 
aldaar worden geregeld door den Gouverneur
Generaal. De bezoldigingen van de beheerders 
in Suriname en Gurw;ao en de voorziening in 
het verder personeel aldaar worden geregeld 
door den Minister van Kolonien. 

§ 8. Het aandeel in de sommen, waarover 
de directeur en_ de beheerders ten laste van het 
fonds voor maand- en daggelders, kantoorhuur 
en andere uitgaven mogen beschikken, wordt 
in de jaarlijks op te maken, door den Minister 
van Kolonien goed te keuren begrooting van 
ontvangsten en uitgaven van het fonds opge
nomen. 

§ 9. De bijzondere regelingen ten aanzien 
van de inhouding en verantwoording der bij
dragen van de deelgenooten en de uitbetaling 
en verantwoording van uitkeeringen in de 
kolonien Suriname en GurU9ao worden ge
troffen door de Gouverneurs. 

§ 10. De commissarissen in Nederland, ten 
getale van ten hoogste vijf, worden door Ons, 
op voordracht van den Minister van K olonien, 
benoemd en ontslagen. Zij ontvangen v oor 

hunne bemoeiingen eene door den Minister van 
Kolonien te bepalen vergoeding. 

§ 11. De Minister van Kolonien stelt de voor
schriften voor het toezicht vast . 

§ 12. De commissarissen in Nederlandsch
Indie, ten getale van ten hoogste vijf, worden 
door den Gouverneur-Generaal benoemd en 
ontslagen. 

§ 13. Zij ontvangen voor hunne bemoeiingen 
eene door den Gouverneur-Generaal vast te 
stellen vergoeding. 

§ 14. De Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi{ stelt de voorschriften voor het 
toezicht vast. 

§ 15. De commissarissen in Suriname en 
Gurayao, ten getale van drie, worden benoemd 
door den Gouverneur, die ook de voorschriften 
voor het toezicht 9p het beheer in de kolonien 
vaststelt. 

§ 16. 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 § 1 bedoelde fondsen, zoomede een aandeel 
in de kosten van pensioenen, onderstanden, 



1919 9 JULI. :;50 

wachtgelden, voorloopige bezoldigingen, non
activiteits- en verlofstraktementen, kosten van 
overtocht en uitrusting en andere tegemoetko
mingen, welke aan de ambtenaren en bedienden 
der fondsen en hunne weduw11n en weezen 
worden toegekend. 

§ 17. V oor de verrekenin15 • '""" ie uitga ven 
met de andere fondsen, welke onder dezelfde 
directie staan, zoomede van de uit11~ven, welke 
ten laste van de Staatsbegrootin1i of van de 
Indische begrooting worden gedaan, doch door 
de fondsen moeten worden vergoed, of welke 
door de fondsen ten behoeve van werkzaam
heden voor den Staats- of den Indischen dienst 
worden gedaan, worden in Nederland door den 
Minister van Kolonien, in Nederlandsch- Indie 
door den Gouverneur-Generaal de noodige 
regelen gesteld. 

§ 18. De gelden, die voor belegging beschik
baar komen, worden zoo spoedig mogelijk op 
een der volgende wijzen belegd : 

1°. in schuldbewijzen , a ls voorkomen op de 
laatst openbaar gemaakte lijst der schuldbe
wijzen, waarin de Javasche Bank haar kapitaal 
en haar reservefonds mag beleggen, of op die van 
fondsen, welke in aanmerking komen voor de be
legging van gelden der Rijksverzekeringsbank; 

2°. .in andere dan de onder 1°. bedoelde 
schuldbewijzen onder voorbehoud van vooraf 
gaande goedkeuring van _den Minister van 
Kolonien; 

3°. in schuldv
0

orderingen, gewaarborgd door 
het recht van eerste hypotheek op onroerende 
goederen in Nederland of Nederlandsch-Indie 
gelegen met inachtneming van de algemeene 
voorwaarden en waarborgen, welke voor 
Nederland door den Minister van Kolonien en 
voor Nederlandsch-Indie door den Gouverneur
Generaal in overleg met dien Minister zu llen 
worden vastgesteld. 

§ 19. De Minister van Kolonien bepaalt op 
welke wijze het aankoopen en te gelde maken 
van effecten zal geschieden en de geldswaar
dige papieren, eigendom van het fonds , worden 
bewaard . 

34. § 1. In Nederland worden de ontvangsten 
van het fonds in 's Rijks schatkist gestort en 
geschieden de betalingen van het fonds uit die 
schatkist, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tusschenkomst van d e directie. Ook kan de 
Minister van Kolonien bepalen, dat voor de 
ontvangsten en betalingen gebruik zal worden 
gemaakt van eene door hem aan te wijzen bank
instelling of van den postcheque- en girodienst. 

§ 2. In Nederlandsch-Indie zijn de algemeene 
ontvangers van 's Lands kassen, in Suriname 

en Cura9ao zijn de koloniale ontvangers en 
betaalmeesters belast met het ontvangen en 
betalen voor het fonds. Daarvoor kan ook 
van eene door het koloniaal bestuur aan te 
wijzen bankinstelling worden gebruik gemaakt, 
of van den postcheque- en girodienst, nadat 
d eze aldaar is ingevoercl. 

§ 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 
geopend, worden 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. 

§ 4. De wijze van verantwoording aan de 
directie van de in de kolonien gedane uitgaven 
en ontvangsten voor het fonds wordt door den 
Minister van Kolonien geregeld. 

§ 5. De d irecteur is uitsluitend rekenplichtig 
aan den Minister van Kolonien . 

35. Voor het einde van elk jaar zendt de 
directie door tusschenkomst van de Com
missarissen van het fonds aan den Minister van 
Kolonien een omstandig verslag van d en staat 
van het fonds en van hare werkzaamheden in 
het afgeloopen jaar met de a lgemeene veran t
woordingsstuKken. 

36. Om de vijf jaren st elt de directie van het 
fonds een nauwkeurig onclerzoek in, in hoeverre 
de op het fonds rustende verplichtingen door de 
inkomsten en bezittingen van het fonds worden 
gedekt en wordt in verband daarmede een 
wetenschappelijke balans opgemaakt. 

37. In het belang van het in artikel 36 be
doelde onderzoek zijn de deelgenooten, die niet 
meer in militairen dienst zijn, verplicht om 
uiterlijk op 31 Maart van ieder jaar vragen
lijsten omtrent de mutatien in hun gezin in te 
-vullen en in te dienen, in Nederland aan het De
partement van Kolonien, in Nederlandsch-Indie 
aan het Departement van Oorlog, in Suriname 
e n in Ourayao aan den Gouverneur. 
- Na den 3lsten Maart wordt den deelgenoo

ten, die verzuimden hunne opgaven in te zen
den, een termijn gesteld, binnen welken zij als
nog aan hunne verplichting hebben te voldoen. 

Wordt hieraan dan nog niet voldaan, dan 
kan in Nederland door de directie van het fonds, 
in Nederlandsch-Indie door den Commandant 
van het leger en in Suriname en 1Gurar;ao door 
den Gouverneur, al na:J,rmate de nalatige in 
Nederland of buiten de kolonien, clan we! in 
de kolonien verblijf houdt, eene boete worden 
opgelegd van vijftig cents per maand, zoolang 
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Behoort bij het Reglement voor het Weduwen- en Weezenfonds van militairon boneden den rang van offioier bij de koloniale troepen. 
(Staatsblad n°. 472). , Mij bekend, 

De Minister van K olonien, !DENDURG. 
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9 J uli 1919. BESCHIKKmG van den Minister , 
van Wa terstaat tot uitvoering van art . 36 
van het Motor- en Rijwielreglement en 
tot wijziging van de beschikking van 5 
October 1908. 

De Minister van Waterstaat heeft goedge
vonden: 

1 °. ingevolge ar tikel 36 van het Motor 
e n Rijwielreglement (zie Staatsblad no. 834 van 
1918) vast te stellen het op de bijlage dezes 
.aangegeven kenteeken t er aanduiding, dat een 
rijwielpad is gesloten voor motorr iituigen op 
t wee wielen ; 

2°. te bepalen, dat va n het ken teeken vo01· 
1·ijwielpaden, behoorende bij de beschikking 
van 5 October 1908, La. H ., het oog, het
welk op de bij die beachikking behoorende 
teeken ing boven het bord uitsteekt , geen dee! 
u itmaakt , zoodat het noch aan dit kenteeken 
n och aan den stijl, waaraan dit is bevestigd, 
behoeft t e worden aange bracht ; 

3°. te bepalen, dat in de aanmerkingen , be 
hoorende bij de onder 2° genoemde bescbikking 
de navolgende wijzigingen worden aangebracht; 

a. de eerste zinsnede vervalt ; 
b. de t weede zinsnede wordt aldus gelezen : 
,,De lengte van de stijlen bedraagt in den 

i-egel achtereenvolgens voor model I, II, III, 
IV, V en VI: 3,55 M., 3,62 M., 3,62 M., 3,80 
M., 3,75 M. en 3,47 M. en voor het kenteeken 
voor rijwielpaden en voor dat, betwelk strekt 
om aan te d uiden , dat een rijwielpad gesloten is 
voor motorr ij t uigen op twee wielen : 3,50 M. " ; 

c. in de derde zinsnede wordt acbter r ij 
wielpaden " ingevoegd : ,,en voor die, w~lke 
strekken om aan te duiden, dat een rijwielpa.d 
gesloten is voor motorrij t uigen op t wee wielen " ; 

d. de vierde en v ijfde zinsnede vervallen. 
's -Gravenhage, 9 Juli 1919. 

De .Minister voornoemd, 
A. A. H. W. K iiNIG. 

K EWL'EEKEN vooa l<IJWIELPADEK, welke in
gevolge artikel 31:i van bet Motor- en Rijwiel
reglement (Staatsblad n°. 834 van 1918) ge
sloten zijn voor motorr ijtuigen. 

A fmetingen in milli1neters. 

_,. IUE U R : 
GRO N O - E f"fEN Z WAR T ' 
l[TT(RS - vv I T 

l<LEUR : 
G ROn O- E: f" f" ( NVER MI L.J0£NR000 
LETT[RS-vvlT 

Aldus vastgesteld bij beschikking van den 
Minister van W aterstaat van 9 J uli 1919, 
2a C, afd . Waterstaat A. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Genemal, SALVERDA DE GRAVE. 

D J uli 1919. MLSSIVE van den Minister . van 
Binnenlandscbe Za ken aan de Commis
sarissen der K oningin in de provincien , 
betreffende vuurwapenen en schietoefe
ningen bij de gemeente-polit ie . 

Ik heh de eer U H .E.G. mede te deelen, dat 
de Minister van Oorlog aan de Bevelhebbers 
in de Militaire Afdeelingen en de Territoriale 
Bevelhe bbers in Friesland enz. en Overijssel 
onz. heeft bericbt dat, ind ien een burgemeester , 

· met bet oog op de orde-hand baving, beschik-
baarstelling van wapenen en munit ie ten be
hoeve van de gemeente-politie vraagt, daa r
aan voldaan kan worden, indien de burge
meester zich verantwoordelijk stelt voor het 
goede onderhoud en voor de veilige opberging 
daarvan . De inspectien , voorgeschreven ten 
:1anzfen van wapenen, verstrekt aan burger
wachien, behooren ook gehouden te worden 
over de wapenen, die ter beschikking van de 
polit ie zijn of worden verstrekt. 

De burgemeesters kunnen hun aanvragen om 
wapenen en patronen ten beboeve van de 
gemeente -polit ie rechtstreeks r ichten tot den 
Bevelhebber in de Militaire a fdeeling, tot wiens 
gebied de betrokken gemeente behoort . 

Voorts bestaat er bij den Minister van Oorlog 
::;een bezwaar tegen om, voor zooveel de mili
t air e belangen zulks toelaten, schietbanen ter 
beEchikking te stellen voor schietoefeningen 
der polit ie. 

I k verzoek U H .E.G. de Burgemeesters der 
3emeenten in Uwe provincie, namens mij 1net 
bet bovenstaa nde in kennis te stellen, <loch 
hen tevens er op te wijzen, dat de verstrekking 
van vuurwapenen aan de polit ie afhankelijk 
is van de verplichting tot oefening in de be
handeling van d ie vuurwapenen en in het 
sch.ieten. Hier bij zij aangeteekend, dat het 
geven aan d ie oefeningen van niilitaire leid ing 
bij den Minister van Oorlog bezwaar ontmoet, 
omdat daardoor te veel beslag zou warden 

: ge legd op het militair personee l. Intusschen 
zal het veela l we! mogelijk blijken in bedoelde 
leiding op andere wij ze te voorzien . 

10 J uli 1919. BESLUIT, houdende wij ziging 
van het Koninklijk besluit van den 4 
April 1917 (S taatsblad no. 273). S. 473. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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F inancien van den 7 Juli 1919, n°. 51, afdeeling Geschillen van Bestuur gehoord , ad vies van 
Zegel en Comptabiliteit ; LS Juni 1919, no. 45 ; 

Overwegende dat het wenschelijk is het be- Op de voordracht van Onzen Minister van 
s luit van den 4 April 1917 (Staatsblad n°. 273) Binnenlandsche Zaken va n 8 J uli 1919, no. 
aan te vullen en t e wijzigen; 5235, afd . Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : Overwegende: dat Hend rik Wint jens, ge boren 
te bepalen hetgeen volgt: te Klimmen op 7 September 1888, op 17 Juli 
Art. I. In het besluit van den 4 April 1917 1916 uit Simpelveld bij zijne moeder te Wij lre 

(Staatsblad n°. 273) worden de volgende ver- is komen inwonen ; 
anderingen gebracht: dat hij op 11 Juli 1917 a ls lanclstormplicht ige 

§ 1. Aan a rtikel 4 wordt een nieuw lid t oe- solclaat oncler de wapenen is gekomeo eerst 
gevoegd, luidende : in garn izoen te Legerplaats bij Oldebrnek, 

,,Met a fwijking van het bepaalde in het daarna op 8 October 1917 te Venlo; 
t weede lid, is er een zegel van tien cent, paars dat hij op l Augustus 1918, terwijl hij ver
van kleur en voorzien van een opdruk ,,Tien pleegd werd in het krankzinnigeogesticht te 
cent" in roode kleur. " 's-Hertogenbosch, uit den d ienst is ontslagen; 

§ 2. Het eerste lid van a rtikel 9 wordt dat hij op 30 Septem ber 1918 i~ overgeplaatst 
gelezen a ls volgt: in het Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel ; 

,,Voor stukken, aan even redig zegelrecht dat Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
onderworpen, worden van wege het Rijk uit- van meening is dat de verpleegkosten , na be
gegeven : papier, voorzien van een stempel van eindiging der verpleging voor rekening va n het 
ten minste t ien cent en ten hoogste twintig Departement van Oorlog, niet Langer uit 
gulden; plakzegels tot bedragen van ten minste 's R ijks kas kunnen worden voldaan, doch door 
vijf cent en ten hoogste vijfhonderd gulden" . de gemeente Wijlre behooren ~ worden gedra-

§ 3. Tusschen het voorlaatste en het laat ste gen ; 
lid van artikel 13 wordt een nieuw lid inge- dat Onze Minister bij sc l1rij ven van 18 October 
voegd, luidende : 191 8- Gedeputeerde Staten van Limburg heeft 

,,worcl t het zegel gebruikt voor een nota, verzocht Burgemeester en W'ethoudet·s van 
welke niet getrokken wordt uit een register, Wijlre uit te noodigen a lsnog de verdere ver
a ls bedoelcl in art ikel 77 der Zegelwet 1917, pleging van Wint jens ten laste hunner gemeente 
dan wordt het zegel in zijn geheel op de nota te nemen ; 
geplakt en wordt het t ijdstip, waarop het wordt dat Gedeputeerde Staten van Limburg op 
gebruikt, aangeduid op het van het Rijk - 15 November 1918 aan Onzen Ministe r van 
wapen voorziene gedeelte van het zegel". Binnen landsche Zaken hebben bericht dat 

Art . II. Dit besluit t reedt in werking met I Burgemeester en Wethouders van Wijlre niet 
i ngang van 1 Augustus 1919. genegen zijn aan dat verzoek te vold oen ; 

Onze Minister van Financien is belast met Overwegende, da t de patient op het tijdstip , 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- dat de reehterlij ke macht iging om he m in een 
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst I gest,cht voor krankzi nn1gen op te nemen werd 
e n waarvan afschrift za l worden gezonden aan aangevraagd, te Venlo a ls gemobiliseerd militair 
de Algemeene Rekenkamer. ver bhJf bield doch aldaar geen woonplaat had ; 

's-Gravenhage, den !Oden Juli 1919. I dat h1j v66 ziJne oproeping onder de wa penen 
WILHELMINA. woonplaa ts had te W1Jlre; 

De Minister van Financien, DE VRIES. I dat noch _uit z'.Jne oproeping onde r de_ wape-
( Uitgeg. 28 J uli 1919. ) nen noch mt eenige and ere omstand1ghe1d valt 

af te leiden, dat bij den ba nd met d ie gemeente 
10 J uli 1919. BESLUIT, houdende beslissing heeft verbroken ; 

clat door· verblij.f onder <le wapene n vooi· 
de toepass ing va n a rt . 39 Armenwet, de 
band met de gemeente, waar de betrok
kene v66r tlien t ijd woonplaats had, niet 
wordt ver broken . 

WrJ WILHE LMINA, ENZ. 

Beslissencle het gescbil ove r de woonplaats 
Yan den arm lastigen krankzinnige H. Wint jens; 

Den "R aad van State, Afdeeling voor de 

19)9. 

dat veeleer het tegendcel valt af te le i<le n ui t 
het fe it, dat zijne moeder bij wie hij inwoonde , 
nog steeds daa r woont ; 

dat mit sdien de gemeente Wjjlre a l · woon
plaats van den armlastigen krankzinnige H. 
Wintjens moet worden aangemerkt, toen op 
22 April 1918 de rechterlijke macht iging om 
hem in een krankzinnigengesticht te p laatsen, 
werd aangevraagd ; 

23 
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Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 

de gemeen te Wijlre aan te wijzen als de woon 
plaats van den a-rmlastigen krankzinnige H. 
Wintjens voor de toepassing van art. 39 der 
Armen wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

10 Juli 1919. 111rssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
t€erde Staten der provincien betreffende 
beeediging van raads leden. 

De vraag is mij voorgelegd op welke wijzc 
op den eersten Dinsd9,g van September a .s. d" 
beeediging van de nieuw gekozen raadsleden 
moet plaats hebben in die gemeenten, waar 
op genoemd tijdstip om eene of andere reden 
(vacature, ziekte enz.) de burgemeester, voor
zitter van den Raad, niet in den Raad aanwezig 
kan zijn. 

In verband met deze vraag meen ik er voor
zooveel noodig de aandacht op te moeten ves-

. tigen dat de gemeentewet den Raad onmid
dellijk bij zijne eerste samenkomst werkzaam
heden opdraagt. Ik behoef bijv. te dezen 
slechts te wijzen op art. 83, voorschrijvende 
de verkiezing van wethouders op den eersten 
Dinsdag van September. De Raad kan zich 
van de uitvoering van zijne werkz3anilieden 
niet kwij ten , tenzij de functie van voorzitter 
vervuld zij. Is de burgemeester niet aanwezig 
(vacature, ziekte enz.) dan behoort naar mijnc 
meen'ing in casu art. 77, 2e lid, J• volzin der 
gemeentewet toegepast te worden en zal mits
d ien, eventueel ook voor de beeediging, het 
oudste lid in jaren van den Raad dat aanwezig 
i•, als voorzitter optreden tot dat die functie 
volgens art. 77, eerste lid, overgaat op den 
oudsten der nieuw benoemde wethouders . 

Uw college gelieve voorzooveel noodig, de 
gemeentebesturen in Uwe provincie in voren
~taanden zin in te lichten . 

(Gem.-Stem.) 

10 Juli 1919. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provincien be
treffende het dragen van militaire kleeding. 

· De Minister van Oorlog deelt mij mede, dat 
het dragen van militaire kleedingstukken doOI' 
personen, die hiertoe niet gerechtigd zijn, een 
grooten omvang heeft aangenomen. Voor een 
belangrijk dee! zijn deze kleedingstukken door 
militairen in d ienst ontvreemd of verduisterd 
(z.g. ,,zoekgeraakt"), voor een antler dee! zijn 

het kleedingstukken, waarmede dienstplich
t igen met verlof zijn gezonden , zonder echter 
gerecht igd te zijn deze militaire kleeding tijdens 
hun verlof te dragen. Een uitzondering maken 
hierop het paar militaire schoenen en het stel 
onderkleeding, dat aan de na 11 November 
met onbepaald (klein) verlof gezondenen in 
eigendom is gegeven . 

In verband hiermede heeft de Minister ,an 
Oorlog aanleiding gevonden de Legerorder, 
waarvan een afdruk was gevoegd bij de dezer
zijdsche circulaire van 9 Mei 1917, no. 3682, 
afd. B. B., aan te vullen in dien zin, dat de 
in die Legerorder bedoelde Militairen niet alleen 
gestraft kunnen worden, maar ook voor eenigen 
tijd extra oncler de wapenen kunnen worden 
opgeroepen. De desbetreffende bepalingen van 
de aid us aangevuldeLegerorder mogen U H .E.G. 
blijken uit de bijlagen dezer. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
burgemeester der gemeenten in U we provin
cie, onder mededeeling van het bovenstaande, 
namens mij uit te noodigen die bepalingen ter 
algemeene kennis te brengen en hunne mede-

1 
werking te verleenen, opdat door de gemeente
politie op de naleving voor zoover van t>aar 

. afhangt, toe.zicht worde uitgeoefend. . 

I 
Dit toezicht za I kunnen betreffen het dragen 

van de lakensche bovenkleeding (overjassen, 
jek.kers, mantels, veldjassen, ·pantalons en c. q. 
beenwindsels). 

Aangezien militaire schoenen zijn gedistri
hueerd en bovendien met een stel ondergoed 
aan de met onbepaald verlof vertrekkende 
militairen zijn geschonken, zal toezicht op het 
dragen daarvan niet wel doenlijk zjjn. 

Eveneens is <lit het geval met werkkleeding:, 
die na buitendienststelling in het openbaar· 
verkocht is geworden. 

Volgens de zienswijze van den Waarnemencl 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht 
ware, ter bereiking va.n bet beoogde doe!, aan 
de gemeentepoli tie op te dragen om a lle per
sonen , die ofschoon kennelijk geen 111ilitair in 
gewonen dienst zijnde een of meer der bedoelde 
militaire kleedingstukken dragen, aan te houden 
De aangehoudenen zouden vervolgens voor de 
politie-autoriteit zijn te geleiden , ten einde zich 
omtrent de herkomst van die kleeding te ver
antwoorden . Afgescheiden van he resultaat 
van dit onderzoek, kan de zooeven omschreven 
maatregel door z_ijn preventieve werking er 
toe bjjdragen dat het door burgers dra,gen 
van militaire kleed ing spoed ig een cinde za l 
ne,nen. 

,vanneer de aangehouclenen mili tairen zijn, 
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ware zulks door de politie mede te deelen a.an 
de betrokken korpscommandanten. 

De hierboven bedoelcle aanvulling der Leger
order van 9 Mei 1917 luidt als volgt: 

Aa,n niet-beroepsmilitairen, die van Rijks
wege van boven- en onderkleeding, schoeisel 
en uitrustingstukken worden voorzien, is, zoo 
zij in het genot van onbepaald (klein) verlbf, 
langdurig bepaa ld (klein) verlof, dan wel een 
der verloven, bedoeld bij de sedert gewijzigde 
L. 0 . 1916, B 131, zijn of worden gesteld, het 
d ragen van die k leeding, dat schoeisel en d ie 
uitrustingstukken tijdens dat verlof - behalve 
gedurende de reis van het korps naar de woon
plaats en t erug - verboden . 

E veneens is het uit leenen van militaire klee
ding, schoeisel en uitrustingstukken, alsmede 
het gebruik maken van geleende militaire klee
ding, enz verboden. 

Zij , die zich aan overtreding van deze bepa 
lingen schuldig maken - zij het ook slechts 
door het dragen of leenen van een enkel klee
d ing- of uit rustingstuk - zullen deswege be
hooren te worden gestraft , en kunnen na be
komen machtiging van den M. v. 0. van onbe
paald (klein) verlof, langdurig bepaald (klein) 
verlof of van een antler verlof terug geroep en 
word en, teneinde deswege gestraft te worden. 
Zij , d ie met onbepaald (klein) verlof zijn, zullen 

.bovendien voor een maand onder de wapenen 
• worden gehouden ; langdurig bepaald (klein) 

verlof za l voo r rninstens een maand worden 
gesc ho1·st. (W. v. d. B. A.) 

11 Juli 1919. BESLl:'IT, houdende voorschrif
t en ter uitvoering van de Vuurwapenwet 
1919. s. 474. 

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

Justitie van den 14 Juni 1919, 2de Afdeeling A, 
no. 824; 

Gezien de Vuurwapenwet 1919 ; 
Den Raad van State geboord (advies van 

24 Juni 1919, n°. 29) ; 
Gelet op de nadere voordracht van Onzen 

voornoemden Minister van den 7 Jdi 1919, 
2de Afdeeli.ng A, n °. 828 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het navolgende 

VUURW APENREGLEMENT. 

Art. 1. De in dit besluit voorkomende 
uitdrukkingen bebben dezelfde beteekenis als 
die zij hebben in de Vuurwapenwet 1919. 

2. Invoer, uitvoer en doorvoer van vuur
wapenen en van munitie zijn verboden. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing 
ten aanzien v.m den invoer, uitvoer of door
voer: 

1°. door of vanwege bet Rijk; 
2°. van vuurwapenen (ten hoogste vijf en 

twintig patronen voor de gezamenlijke wapenen 
inbegrepen) door personen, die, anders, dan 
ingevolge artikel 3, eerste lid, onder 7°. , der 
wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 81), de 
wapenen op den openbaren weg of op eenige 
voor het publiek toegankelijke plaats bij zich 
mogen hebben; 

3°. die door of vanwege Onzen Minister 
van Justitie is vrijgelaten en geschiedt met 
inachtneming van de voorwaarden, welke bij 
de vrijlating mochten zijn gesteld. 

3. Het vervoer van bo=en, handgranaten 
en dergelijke voor ontploffing of-voor bet ver
spreiden van versti.kkendc of vergiftige gassen 
bestemde wapenen, vla.mmenwerpers, kanon
nen, machine-geweren en van onderdeelen van 
een dier vuurwa.penen is verboden. 

H et voorgaande lid is niet van toepassing 
ten aanzien van bet vervoer van een der daarin 
genoemde vuurwapenen : 

1°. t en behoeve van den openbaren dienst; 
2°. dat gedekt is door een consent van in

voer, uitvoer of doorvocr; 
3°. dat door of vanwege Onzen Minister 

van Ju 0 tit,ie i~ vrijgelaten en geschiedt met 
inaC'htneming van de voorwg,.1rden, welke bij 
de vrijlating mochten zijn gesteld. 

4 . Van de verbodsbepalingen, gesteld b ij 
de artikelen 2, eerstc lid, en 3, eerste lid, kan 
bij schriftelijk consent ontheffing worden ver
leend en wel : 

1 o_ voor zoover betreft invoer, uitvoer of 
cfoorvoer van vunrw.i.penen of munitie t11n be
hoeve van den openbaren dienst, door bet 
hoofd van het daarbij betrokken departement 
van algemeen bestuur ; 

2°. en overigens door Onzen Commissaris 
in de provincie, waarin de belanghebbende 
woont, of, indien deze bier te lande niet 
woont, door Onzen Commisaaris in de provincie 
Utrecht. 

Het consent is ingericht naar een model, vast
gesteld door Onzen Minister van Jnstitie. 

5. De aanvraag om een consent, hetwelk 
ooor On1,en Commjesaris in eene der provincien 
ka,n worden verleend, is ingerioht naar een 
model, vastgesteld door Onzen Minister van 
J 1-stitie. Formulieren van aanvraag zijn ter ' 
provinciale griffie verkrijgbaar t egen behling 

1 

van vijf en twintig cents per exemplaar. 
Bij de aanvraag, bedoeld in het voorgaande 

23"" 
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lid, kiest de belanghebbende voor de geheele De machtiging, waar noodig voorzien van 
behandeling daarvan eene bepaalde woon- een aangehechten bon voor de aflevering van 
plaats in de provincie, waarin de aanvraag een vnurwapen, is ingericht naar een model, 
wordt ingcdiend . vastgesteld door Onzen l\Jinister van Justitie. 

De aanvrager verstrekt zooveel mogelijk de Ter vergoeding van kosten van administratie 
van hem door of vanwege Onzen Commissaris en toezicht kan van den belanghebbende een 
in de provincie gevraagde inlichtingen en be- bedrag worden geheven en wel : 
scheiden. 1 °. voor zoover betreft eene bijzondere 

6. Ter vergoeding van kosten van· admi- machtiging, een gulden voor elk wapen, waar
nistratie en toezicht kan van dengenc, wien voor het consent gcldt ; 
door Onzen Commissaris in eene der provincien 2°. voor zoover betreft eene algemeene 
een consent word en vedeend, een be<lrag worden machtiging, vijf en twintig gulden bij de uit
geheven en wel : reiking daarvan en vervolgens telkens in de 

1°. voor zoover betrcft. een consent van [ eerste ma.and van elk volgend kalenderjaar 
invoer, Mn gPlden per K.G. gewicht van de · eveneens vijf en twintig gulden: 
voorwerpen, waarvoor het consent geldt, met De opbrengst, ook indien de machtiging in 
h,:mne verpakking, <loch ten minste een gnlden; beroep is verleend, komt ten bat,e van de ge-

20. en over.igens vijf en twintig cents per meente. 
K.G. gewicht van <le voorwerpen, waarvoor 10. Aan elke machtiging tot het voorhanden 
het consent geldt, met hunne verpakking, hebben van een vnurwapen, wordt steeds de 
doch ten minste een gulden. voorwaarde verbonden, dat de houder de be-

De opbrengst der heffingen komt ten bate palingen, bij of krachtens de Vuurwapenwet 
van de provin<'ie. , 1919 gest.eld, stipt zal naleven. 

7. O:ize Commissarissen in de provincie Aan eene machtiging tot het voorhanden 
gedragen zich in <le t itvoering van dit besluit hebben van vnunyapenen, verleend aan 
naar de aa.nwijzingen van Onzen Minister van iemand, die van het afleveren van vuurwapenen 
,Tustitie. of van munitie aan particulicren een beroep of 

Zij zijn verplicht een reg;ster te houden en eene gewoonte maakt. worden steeds de na
claarin aanteekening te doen van elk door ben volgende voorwaarden verbonden: 
ingevolge dit besluit verleend consent. 1°. dat de houder behoorlijke voorzorgs-

8. De aanvraag om · een geleidebiljet voor m .. atregelen zal nemen en behoorlijk toezicht 
het vervoer van een vuurwa.pen i:s ingericht zal oefenen of doen oefenen, om te verzekeren, 
naar een model, vastgesteld door Onzen Minis- dat voor hem handelende personen de be
ter van Justitie. Formulicren van aanvraag palingen, bij of kra.chtens de Vuurwapenwet 
zijn verkrijgbaar op de plaatsen, door de hoof- 1919 gesteld, stipt naleven: 
den van plaatselijke politie aangewezen, tegen ~0 • dat het doorloopend register, hetwelk · 
beta.ling van tien cent& per exemplaar. hij ingevolge artikel 4 der Vuurwapenwet 1919 

Het geleidebiljet is ingericht naar een model, moet houden, is ingericht naa.r een model, 
va .. tgesteld door · Onzen Mini~ter van Justitie. , vastgesteld door Onzen Minister van Jus-

Ter vergoeding van kosten van administratie titie ; 
en toezicht kan voor elk wapen, waarvoor het 3°. dat hij op een bon voor de aflevering 
geleidebiljet geldt, een bedrag worden gehE1ven van een vuurwapen alloen dan een vnurwapen 
van vijf en,twintig cents. De opbrengst komt I zal afleveren, indien d~ inhoud van den bon 

I 
ten b,._te der gemeente. 

Voor het vervoer van een vuurwapen ten 
behoeve van den openbaren dienst worden het 
formulier van aanvraag en het geleidebiljet 
kosteloos afgegeven. 

9. De aanvra'1g om eene machtiging tot het 
voorhanden hebben van een vuurwapen is 
ingericht naar een model, vastgesteld door 
Onzen Minister van Justitie. Formulieren 
van aanvraag zijn verkrijgbaar op de plaatsen, 
door de hoofclen van plaatselijke politie aan
gewezen, tegen beta.ling van tien cents per 
cxemplaar. 

,doh daartegen niet verzet, en dat hij alsdan 
met den bon zal handelen, a ls daarop is aan
gegeven. 

11. Hct bewaarloon, bedoeld in J,rtikel 10, 
1 derde lid, der Vuurwapenwet 1919, bedraagt 

een gulden per K.G. gewicht van p.e in be
waring gegeven voorwerpen, doch len minste 
een gulden per jaar. Niet geheel vervnlde 
j.i,ren worden daa.rbij voor een vol ja:1r ge
rekend. 

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

's-Gravenhage, den llden Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 17 Juli 1919.) 

11 Juli 1919. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1919. (Kosten aankoop 
domeingronden.) S. 475. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

!Ide afdeeling alsmede het eindcij fer verhoogd 
met f 410,000. 

11 Juli 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van de bovengrondsche werken van de 
Staatsmijnen Wilhelmina, Emma en Hen
drik. S. 476. 

11 Juli 1919. WET, tot a.verbrenging van ge
deelten van de Rijkswegen Deventer-Goor 
en Deventer-Zutphen in beheer en onder
houd bij de gemeente Deventer. ~- 477. 

11 Juli 1919. WET, tot overbrenging van een 
gedeelte van den Rijksweg Groningenr-
Delfzijl in beheer en onderhoud bij de 
gemeertte Groning.en. S. 4 78. 

11 Juli 1919. WET, tot wijziging van de wet 
van 21 Juli 1890 (Staatsblad n°. 126), 
tot regeling van het militair onderwijs bij 
de landmacht, voor zoover daarbij de op
leiding voor den officiersrang en de hoo
gere vorming van den officier zijn betrok
ken, zooals die wet laatstelijk gewijzigd 
is bij de wet van 26 Juli 1918 (Staatsblad 
n°. 499). S. 479. 

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

dat het wenschelijk is, de wet van 21 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 126) tot regeling ~an het mili
tair onderwijs bij de landmacht, voor zoover 
daarbij de opleiding voor den officiersrang en 
de hoogere vorming van den officier zijn be
trokken, zooals die wet laatstelijk gewijzigd 
is bij de wet van 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 
499), op enkele punten te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het gestelde in bet eerste lid van 

artikel 15 onder a wordt vervangen door : 
,,a. op bet tijdstip van den aanvang van 

het eerstvolgende leerjaar, 

den vollen ouderdom van vijftien jaren be
reikt en <lien van achttien jaren niet over

. schreden hebben, zoo zij opgeleid wenschen te 
worden voor den dienst hier te lande, 

den vollen ouderdom van veertien jaten be
reikt en dien van negentien jaren niet over
schreden hebben, zoo zij opgeleid wenschen te 
worden voor den dienst in N ederlandsch-I ndie :". 

Art. II. Het gestelde in het eerste lid van 
artikel 26 onder 1 wordt vervangen door : 

,, la. opgeleid wenschen te worden voor den 
dienst hier te lande en op het tijdstip van den 
aanvang van het eerstvolgende leerjaar den 
vollen ouderdom van zeventien jaren bereikt 
en dien van een en twintig jaren niet over
schreden hebben, 

lb. opgeleid wenschen te worden voor den 
dienst in Nederlandsch-Indie en op het tijclstip 
van den aanvang van het eerstvolgende leer

. jaar den vollen ouderdom van zestien jaren 
bereikt en dien van twee en twintig jaren 
niet overschreden hebben." 

Art. III. In het eerste lid van artikel 35 
wordt bet gestelde onder a gelezen: 

,,a. drie jaren als militair gediend hebben, 
minstens een jaar den rang van onderofficier 
hebben bekleed en op het tijdstip van den 
aanvang van het eerstvolgende leerjaar, 

zoo zij opgel~d wenschen te worden voor 
het leger hier te lande, den vollen ouderdom 
van negentien jaren bereikt en <lien van vijf 
en twintig jaren niet overschreden hebben, 

zoo zij opgeleid wenschen te worden voor het 
leger in Nederlandsch-Indie, den vollen oucler
clom van negentien jaren bereikt en clien van zes 
en twintig jaren niet overschreden hebben. " 

Art. IV. Deze wet wordt geacht op 16 
September 1918 in werking te zijn getreden . 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van Kolonien, IDENBURG. 

. ( Uitgeg. 25 Juli 1919.) 

11 Juli 1919. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het tweede hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 480. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en worclt een artikel ingevoegd . 

Tengevolge hiei:van wordt verhoogd het to
taal van de Iste Afdeeling met f 900; der Vele 
Afdeeling met f 800 ; der VIde Afdeeling met 
f 200 en het eindcijfer met f 1900. 
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11 Juli 1919. WET, tot verhooging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1917. S. 481. 

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

van de IIIde Afdeeling a ls het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 100. 

11 Juli 1919. WET, tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 482. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
Vde Afdeeling met f 1200; der VIIIste Afdee
ling met f 75 en het eindcijfer van het hoofd
stuk m et f 1275 verhoogd. 

11 Juli 1919. WET, tot wijziging en aanvulling 
der wet tot aanwijzing van de middelen 
ter goedmaking van de uitgaven begrepen 
in de Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1919. S. 483. 

· 11 Juli 1919. WET, tot wijziging van de be
grooting van uitgaven ten behoeve van de 
voltooiing van het v-estingstelsel, dienst 
1918. s. 484. 

11 Juli 1919. WET, tot nadere aanvulling en 
verhooging van het zesde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
(Buitengewoon krediet.) S. 485. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
IV de onderafcleeling der l ste afdeeling en het 
totaal der l ste afdeeling verhoogd met f 200, 
terwijl het eindcijfer wordt verhoogd met 
f 2,900,200. 

11 Juli 1919. WET, tot toekenning van toe
lage aan gerechtsdeurwaarders wegens ver
mindering van inkomsten uit de verrich
tingen in strafzaken. S. 486 . 

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

dat het wenschelijk is aan de gerechtsdeur
waarders, die door de wijziging van het Wetboek 
van Strafvordering, krachtens de wet van 11 
April 1919, Staatsblad n~. 173, verlies aan in
komsten mochten lijden, eene vergoeding te 
verleenen t er tegemoetkoming in dat verlies ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Aan de tegenwoordige deurwaarders 

kan, zoolang zij bij hetzelfde rechtscollege of 
kantongerecht in dat ambt werkzaam blijven, 
door Onzen Minister van Justitie eene vergoe
ding worden v<?rleend voor het verlies aan in
komsten, door onthoudjng van opdracht tot 
het beteekenen van exploten in strafzaken, a ls 
gevolg van de bij de wet van 11 April 1919, 
Staatsblad n°. 173, gewijzigde bepalingen van 
het Wetboek van Strafvordering. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na dien ,harer afkondiging. 

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

1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
(Uit,geg. 18 Juli 1919. ) 

11 Juli 1919. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 487. 

Bij deze wet wordt een a rtikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
te afdeeling, a lsmede het eindcijfer van 

genoemd hoofdstuk verhoogd met f 600. 

11 Juli 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen 
noodig voor den aanleg van· traten en 
pleinen en voor woningbou win de gemeente 
's-Gravenhage . . S. 488. 

11 Ji,li 1919. M1ssrvE van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien, betreffende inschrijving 
voor de militie van t ijdelij k vrijgestelden. 

Van de ingeschrnvenen voor de militielich
tingen 1918 en 1919, aan wie indertijd t ijdelijk 
vrij stelling wegens kostwinnerschap werd ver• 
leend, zou het meerendeel in normale omstan
digheden in de 1,ermen hebben verkeerd om 
voor de volgende lichting opnieuw voor de 

rnilitie te worden ·ingeschreven. Dit is toen 
achterwege gebleven, in boofdzaak omdat de 
vrijstelling eerst zou ingaan op een nader te 
bepalen t ijdstip. 'u <lit tijdstip onlangs is 
bepaald op 20 Maart 1919 (zie mijn brief van 
18 Maart 1919, afd. Dienstplicht nr. 156 M.) , 
is de vraag gerezen, of die inschrij ving dit 
jaar moet geschieden. 

Het is mijn meening, dat deze vraag ont
kennend moet worden beantwoord en bedoeld e 
personen dus niet opnieuw moeten worden 
ingeschreven. Het is toch niet twjjfe lachtig 
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dat art. 19, tweede lid, c cler Militiewet slechts i 

het oog heeft op personen, die vermelcl zijn 
in het laatstelijk gesloten inschrijvingsregister 
en dit is met personen , over wie het hier gaat, . 
niet het gaval. Bovendien blijkt uit den oncler
lingen samenhang va.n verschillencle bepalingen , 
dat de wetgever heeft willen buitensl uiten , 
dat iemand voor meer clan een lichting clienst
p lichtig zou kunnen worden. Dit geval zou 
men juist cloen ontstaan, indien tot het op
nieuw inschrijven van de bewuste personen 
werd overgega.a.n. 

W'enschen deze personen opnieuw vrijstelling 
'aan te vragen, clan zal na.ar mijn meening de 
Koningin op de aanvragen behooren te be
slissen. Het aanvragen van de vrijstelling be
hoort clan te geschieden in de maand , op een 
na voorafgaande aan die, waarin de thans 
loopende vrijstellingstermijn eindigt, derhalve 
in Januari 1920 . .. 

Ik geef U in overweging te bevorcleren, clat 
de burgemeesters met bet vorenstaande reke-
ning houden. (W. v. d. B. A.) 

12 Juli 1919. BESCHIKKING van den Minister 
van Waterstaat tot wijziging van de be
schikking van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 10 Novem
ber 1905, houdende uitvoering van art. 12 
der Motor- en Rijwielwet. 

De Minister van Waterstaat ; 
Gezien artikel 12 der Motor- en Rijwielwet; 

Heeft goedgevonden : 
het l\fotor-registreerbesluit (zie Staatscourant 

n°. 276 van 1905 en n°. 222 van 1910) met 
ingang van 1 Augustus 1919 te wijzigen als 
volgt: 

a. • het tweede en derde lid van artikel 2 
vervallen; 

b. het laatste lid van artikel 3 vervalt ; 
c. uit het eel'Ste lid van artikel 4 wordt ge

chrapt ,,met daarvan afgegeven meerdere 
exemplaren (art. 3)". 

's-Gravenhage, 12 Juli 1919. 
De Mini8ter voornoemcl, 
A. A. H. w. KiiNIG . 

14 Juli 1919- BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 16 Novem
ber 1918 (Staatsblad n°. 596), tot regeling 
van de pensioenen der beambten, werk
lieden en bedienclen van het Koninklijk 
Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bron
beek, de Koloniale R eserve en de Commis
sariaten van afmonstering t e Amsterdam 

, en Rotterdam. S. 489. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien, van 19 Juni 1919, 8ste afdeeling, 
n°. 4; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
1 Juli 1919, n°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van K olonien , van 8 Juli 1919, 8ste afdeeling, 
n°. 29; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel een. 

Ons besluit van 16 November 1918, n°. 32 
(Staatsblad n°. 596), wordt gewijzigd als volgt: 

1 °. de voorlaatste zinsnede van het eerste 
lid van artikel 1 wordt gelezen: 

,,de huismeester en de gediplomeerde ver
plegers en verpleegsters van het Koninklijk 
Koloniaal l\!filitair Invalidenhuis op Bronbeek 
volgens de bepalingen der wet van 9 l\:Thi 1890 
(Staatsblad n°. 78), behoudens de in dit besluit 
te vermelde:n afwijkingen" ; 

2°. aan artikel 2 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

,,De bijdragen warden op de bij de eerste 
aanstelling verkregen wedde in de eerste tien , 
op elke latere verhooging van de wedde in de 
eerste vier jaren, telkens tot een gelijk gedeelte 
ingehouden." 

Artikel twee. 
Het bepaalde in artikel een werkt terug tot 

den dag waarop Ons besluit van 16 November 
1918, n°. 32 (Staatsblad n°. 596), in werking 
is getreden. 

OVERGANGSBEPALING. 

Het personeel van de in artikel een, 10., 
genoemde Stichting, dat zich krachtens de 
overgangsbepaling in Ons besluit van 16 No_ 
vember 1918, n°. 32 (Staatsblad n°. 596), niet 
aan de bepalingen van dat besluit heeft onder
worpen, wordt daartoe alsnog in de gelegenheicl 
gesteld binnen een maand na den <lag van 
inwerking treden van dit besluit en op over
eenkomstige wijze als in bedoelde overgangs
bepaling is aangegeven. 

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

Het Loo, den 14den Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Kolonien, IDENBURG. 
( Uitgeg. 29 Juli 1919.) 
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14 Juli 1919. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 19 December 1918 
(Staatsblad n°. 804A}, tot vaststelling van 
een vacatiegeld a.an leden , secretarissen 
of adjunct-secretat"issen van bij eene wet, 
Koninklijk besluit of Ministerieele beschik
king ingestelde commissien. S. 490. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

14 Juli 1919. WET, houdende wijziging en 
aanvulling van de wet tot regeling der 
brievenposterij (Staatsbkid 1908, n°. 316) . 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 Juli 
1916 (Staatsbkid n°. 364), en wijzigiug van 
artikel 4 van de pa.kketpostwet (Staa.tsbla<l 
1917, n°. 566.) S. 492. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Op de voordracht van Onzen Minister van Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter va.n dat het wenschelijk is om over te gaan tot wijzi
den Ministerraad, van 3 Juni 1919, n°. 3968, ging en aanvulling van onderscheidene bepa.
a.fd . Algemeen Secretaria.at en Comptabiliteit; lingen van de wet tot regeling der brievenpos-

Den Raad van State gehoord (a.dvies van terij (Staatsblad 1908, no. 316), laatstelijk ge-
8 Juli 1919, n°. 123) ; wijzigd bij de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- n°. 364) en tot wijziging van artikel 4 van de 
noemden Minister, dd. 10 Juli 1919, n°. 4815, pakketpostwet (Staatsbkid 1917, no. 566); 
a.fdeeling Algemeen ecretariaat en Compta- Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
biliteit; A.rt. I. In artikel ·1, l st e lid, sub a, kan 

Hebben goedgevonden en verstaan: voormelde Wet tot regeling der brievenposterij, 
Art. 1. Aan artikel 1 van het voornoemd wordt in plaats van ,,de sub b tot en met d om

besluit een tweede lid toe te voegen, luidende schreven stukken" gelezen: ,,de sub b, c, d en 
a.ls volgt : / omschreven stukken". 

,,Aan bezoldigde burgerlijke en militaire H et bepaalde sub b, c en/ van het bovenaan -
landsdienaren wordt geen vacatiegeld toege- gehaalde artikel wordt gelezen als volgt : 
kend. Wij behouden Ons echter voor in bij- ,,b. onder gedrukte stukken: a.lie op pa.pier, 
zondere gevallen op voordracht van den Mi- perkament of andere soortgelijke stoffen, door 
nister onder wien de Commissie ressorteert en middel van boek-, plaat-, steen- of lichtdruk 
met medewerking van Onzen Minister van vermenigvuldigde stukken ; 
Financien, aan hen een vaca.tiegeld toe te c. onder nieuwsbladen: de gedrukte stukken, 
kennen." welke ten minste eenmaal per ma.and verschij-

2. Het bepaalde in het voorgaand artikel nen als courant of tijdschrift, met uitzondering 
is niet van toepassing ten aanzien van Com- van advertentiebladen en van de stukken, 
missien die reeds waren ingesteld bij het in welke door Ons met advertentiebladen worden 
werking treden van dit Be luit. gelijkgesteld ; 

3. Dit besluit treedt in werking op den /. onder Braille drukwerken, drukwerken, 
tweeden dag na. dien der dagteekening va.n het en onder Braille nieuwsbkiden, periodieke bladen • 
Staatsblad, waarin het geplaatst 'is. of tijdschriften, ten behoeve van blinden ver-

Onze Ministers, hoofden der Departementen vaardigd met opgewerkte punten of teekens". 
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uit- De tegenwoordige letter / van het boven
voering van dit besluit, hetwelk in het Staat~- aangehaalde artikel wordt g en daa.rin worden 
blad zal worden geplaatst. de woorden: ,,a tot en met e" vervangen door 

H et Loo, den 14den Juli 1919. de woorden: ,,a tot en met f". 
WILHELMINA. \ Aan het slot van het bovenaangehaalde ar-

De M inister van Binnenkindsche Zaken, tikel wordt opgenomen een nieuw lid, lmdende : 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, \ ,,Wij behouden Ons voor te bepalon, welke 

CH. RuYs DE BEERENBROUCK. nader door Ons te noemen voorwerpen met 
(Uitgeg. 18 Juli 1919.) I de sub b, e en/ van het vorig lid bedoelde stuk

ken voor de tocpassing van deze wet worden 
14 Juli 1919 . . WET, tot wijziging en verhooging I gelijkgesteld" . 

van het zevende hoofdstuk B der Staatsbe- · Art. II. Artikel 2, l ste lid, sub 3° van 
grooting voor het dienstjaar 1919. (Duurte- voormelde Wet wordt gelezen als volgt: 
bijslag op pensioen en wachtgeld .) S. 491. 1 ,,3o. de brieven uitsluitend betrekking heb -

Bij deze wet worc)teen nieuw artikel ingevoegd. hen op de voorwerpen, waarm edo zij vervoerd 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal worden". 

van de IXde afdeeling als het eindcij fer van Art. III. Artikel 3 van voorm elde Wet 
het hoofd stuk verhoogd met f 3,000,000. wordt gelezen a l volgt : 
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,,Het port der brieven bedraagt, bij vooru it 
betaling, voor elke briefkaart 5 cent ; 

voor elken anderen brief : 
van een gewicht van niet meer dan 

20 gram 7½ cent 
boven 20 tot en met 100 gram 10 

100 200 • 15 
200 1000 20 

en voorts voor elk meerder gewicht van 1000 
gr9m of gedeelte van 1000 gram 5 cents daar
boven; 

behoudens dat het port van \ een brief van 
niet meer dan 20 gram, te bestellen binnen 
den kring van het post- of hnlppostkantoor, 
waar die ter post is bezorgd, bij vooruitbe
taling, 5 cent bedraagt" . 

Art. IV. Artikel 5 van voormelde Wet 
word t gelezen als volgt : 

,,Het port der gedrukte stukken bedraagt 
bij vooruitbetaling, voor een gewicht tot- en 
met 500 gram 1 ½ cent pe'r 50 gram of gedeelte 
van 50 gram; 

boven 500 gram tot en met 1000 gram 20 
cent, en voorts voor elk meerder gewicht van 
1000 gram of gedeelte van 1000 gram 5 cent 
daarboven. 

Het port van Braille drukwerken bedraagt 
bij vooruitbetaling 1 cent per 200 gram of ge
deelte van 200 gram. 

-De hefting van het in de eerste alinea ver
melde port kan, in de gevallen en op de voor
waarden door Ons te bepalen, mede bij abonne
ment g!lschieden". 

Art . V. In plaats van het 3de en het 4de 
lid van artikel 6 van voormelde Wet is te lezen : 

,,Het bovenvermelde port is van toepassing 
indien de hefting, in de gevallen en op de voor
waarden door Ons te bepalen, geschiE,dt bij 
abonnement. 

G~schiedt de frankeering niet bij abonnement, 
alsdan bedraagt het port der nieuwsbladen en 
bijvoegsels, bij vooruitbetaling, 11, cent per 
50 gram of gedeelte van 50 gram. 

H et port der Braille nieuwsbladen bedraagt 
bij vooruitbetaling 1/. cent per 300 gram of 
gedeelte van 300 gram. 

De hefting van het in het vorige lid genoemde 
port kan, in de gevallen en op de voorwaarden 
door Ons te bepalen , mede bij abonnement 
geschieden. , 

De frankeering van nieuwsbladen kan ook 
geschieden naar het tarief in het vorige artikel 
voor gedrukte stukken vermeld". 

Art. VI. Artikel 7 van voormelde Wet 
wordt gelezen als volgt : 

,,Het port der monsters bed,aagt, bij voor-

uitbetaling, 211, cent per 50 gram of gedeelte 
van 50 gram". 

Art. VII. Artikel 8 van voormelde W et 
wordt gelezen als volgt : 

.,Da berckenmg van het in de art1kelen 3,. 
5, 6, vierde en vijfde lid, en 7 genoemde port 
geschiedt naar het gezamenlijk gewicht yan 
elke verzending onder een afzonderlijk adres, 
de omslagen en alles wat verder dient tot be
veiliging van den inhoud daaronder J:.egrepen. 
· Bijeenvoeging van de in de drie voorgaande 
arti1rnlen bedoelde stukken met uitzondering 
van Braille drukwerken en Braille nieuw,
bladen onder een omslag is geoorloofd. Het 
port kan alsdan worden berekend naar het 
tarief, vermeld in art1kel 5, eerste lid, indien 
de zendin~ alleen gedrukte stukken en nieuws
bladen bevat, respectievelijk naar dat vermeld 
in artikel 7, indien zij, behalve gedrukte stukken 
of nieuwsbla,den, mede monsters inhoudt. 

Ongefrankeerde stnkken worden belast met 
tweemaal het port bij vooruitbetaling verschul
digd ; ontoereikend gefrankeerde stukken wor
den belast met een port ten bedrage van twee
maal het ontbrekende bedrag. Het ingevolge 
dit lid. te heffen port bedraagt ten minste 21 / 2. 

cent voor elke verzending onder een afzonder
lijk adres. 

Door Ons wordt bepaald, welke bijvoegingen,. 
doorhalingen of aanduiclingen op de adresstrook 
of den omslag of op, dan wel bij de in de drie 
voorgaande artikelen bedoelde stukhen zelve 
zijn geoorloofd. 

Wij behouen Ons eveneens voor bepalingen 
vast te stellen, betreffende het gewicht, de 
afm etingen en verpakking d er etukken. 

Wordt in strijd 5ehandeld met de voorschrif
ten, krachtens de beide vorige zinsneden door 
Ons gegeven, dan worden de stukken niet ver
zonden en aan den afzender, indien deze bekend 
is, teruggegeven. I s de afzender niet bekend, 
dan wordt van het niet-verzenden mededeeling 
gedaan aan den geadresseerde. 

Met afwijking van bet bepaalde bij het vorige 
lid kunnen stukken, als bedoeld in een der drie 
voorgaande artikelen, welke niet voldoen aan 
de gegeven voorschriften, worden behandeld 
als een der _overige in die artikelen bedoelde 
eoorten van stukken, dan wel als brieven". 

Art. VIII. Het bepaalde bij artikel 4 van 
voormelde W et is, ais artikel 8bis, te lezen on
mi!idellijk na artikel 8. 

De in eerstgenoemd axtikel voorkomende 
woorden ,,van Departementen van Algemeen 
Bestuur of" vervallen. 

Art. IX. Na het in het vorige artikel be-
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d oelde a rtikel Sbis wordt opgenomen een nieuw I t en hoogst e een bedrag als door Ons zal worden 
artikel, luidende al volgt : bepaald. 

A rtikel Ster. ,,Op de voorwaarden , door Voor elk afzonderlijk in t e vorderen bedrag 
Ons vast te stel!en en t egen betaling van een is, bij vooruitbetalmg, verschuldigd een door 
door Ons vast t e stel!en recht, hetwelk niet Ons vast t e st ellen recht, dat niet mag te boven 
m ag t e boven gaan 5 cent voor elk stuk onder gaan 5 cent voor elk bedrag van f 12.50 of 
een ahonderlijk "adres, kan de gelegenheid gedeelte var/ f 12.50. 
worden gegeven om gefrankeerde stukken, De stukken worden niet uitgereikt dan tegen 
ter post bezorgd na het voor de eerstvolgeude betaling van het bedrag, waarmede zij zijn 
verzending vastgestelde tijdstip van laatet e belast, tenzij de afzender daarvan geheele of 
buslichting, alsnog in die verzending t e doen gedeeltelijke on theffing verleent. H et recht, 
opnemen" . bedoeld in het vorig lid, word t in geen geval 

Art. X . In art ikel 9, l ste lid, van voor-- teruggegeven. 
m elde Wet vervallen de woorden ,,h·et tweede Het ingevorderde bedrag wordt ter beschik-
en de rde lid van"; king van den afzender gesteld op de wijze, 

het 2cle lid word t gelezen : a.ls door Ons te bepalen" . 
.. In dit geYal wordt toegepast het tarief vast Art. XIV. In a rtikel 16 van voormelde 

gesteld voor verzending van dien brief buiten Wet wordt in plaats . van ,,5 cent" gelezen 
den in het vorig IiJ bedoelden kring en word t ,,10 cent" . 
de brief belast met het bedrag, dat het volgene }.rt. XV. Artikel 18 van voormelde W et 
<lit tarief vcrschuldigde port meer bedraagt wordt gelezen als volgt : 
clan het betaalde port" . ,,De overmaking van geldelijke bedragen door 

Art. XI. In art ikel 10 van voormelde W et postwissels of door postbewijzen kan geschieden 
i · het laatste lid t e lezen a ls volgt : te6en vooruit betaling van een door Ons te be-

,, Door Ons worden bepaald de overige voor- palen recht, dat niet mag te boven gaan 5 cent 
waarden, waaronder aangeteekende stukken voor elk bedrag van f 12.50 of gcdeelte van 
worden aangenomen, behandeld en uitgereikt , f 12.50. 
het hoogste bedrag, waarvan de aangifte mag Boven het in het vorig lid bedoelde recht 
worden gedaan, daaronder begrepen" ; kan, bij de indiening van het verzoek om uit-

Art. XII. Artikel 13 van voormelde Wet betaling, een recht, van 10 cent worden geheven 
wordt gelezen als volgt : wegens elken postwissel en elk postbewij s, 

,,De aanteekening is ve rplicht bij verzending waarvan uitbetaling wordt verzocht na afloop 
van geld, bankpapier en muntpapier, edele van een door Ons t e bepalen t ermijn. 
metalen of kostbaarheden . Op verlangen van den afzender van een post-

Bij vermoeden, da t door den afzender in wissel wordt hem, t egen vooruitbetaling van 
st rijd hiermede is gehandeld, geschiedt de a.an - een recht van tien cent, door het kantcor van 
teekening ambtshalve. H et stuk wordt alsdan bestemmingeenberichtderuitbetalingverstrekt. 
belast m et driemaal het recht in artikel 11 voor De bepalingen van artikel 15 zijn toepasse!ijk 
de gewone aan teekening bepaald , onvermin- op postwissel . 
derd het event ueel verschuldigde port; <lit Op de voorwaarden door Ons vast te st !)llen -
recht word t aan den belanghebbende terugbe- en tegen vooruitbetaling van een door Ons t e 
taal<;l indien deze t en overstaan van den be- bepalen recht wordt gelegenheid gegeven tot 
t rokken postambtenaar aantoont, dat het ver- het verkrijgen van inlichtingen betreffende 
moeden onjuist was. verzonden postwissels en postbewijzen, als-

Ambtshalve aanteekening en heffing van mede tot het verkrijgen van inzage van "uitbe
het in het vorige lid bedoelde recht geschiedt taalde postwissels en postbewijzen. 
eveneens wegens stukken , welke niet ten post- De verplichting tot uitbetaling van een post
kantore t er aanteekening zij n aangeboden, <loch wissel of een postbewij s vervalt, indien het 
waarvan , blijkens op de stukken voorkomende stuk niet binnen een tijdvak van twee jaren, 
aanwijzingen, niettemin aan teekening wordt t e rekenen van den dag de r uitgifte , t er uitbe-
gewen ·c ht" . taling is aangeboden " . 

Art. XIII. Na a rt ikel 13 van voormelde Art. XVI. Art ikei 19 van voormelde Wet 
1Vet wordt opgenomen een nieuw a rt ikel wordt gelezen als volgt: 
luidende als volgt: ,,De invordering van gelden op quitantien, 

A rtikel 13bis. ,,De in vordering van g:elden wisselbrieven, assignatien en antler handels
op aangeteekende stukken is toegela ten tot papier, een door Ons te bepa len bedrag niet 
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te boven gaande, kan geschieden op de voor
waarden door Ons vast te stellen en tegen be
taling van een door Ons te bepalen recht". 

Art. XVII. Artikel 21, l ste lid, van voor
melde Wet wordt gelezen als volgt: 

,,De porten en rechten, bij voorl\!tbetaling 
verschuldigd, worden, behoudens de gevallen 
bedoeld in het 3de lid van artikel 5, het 3de 
en het 6de lid van artikel 6 en de artikelen 19, 
19bis en 20, voldaan door middel van post
zegels, die, voor zooveel zij niet op omslagen 
of andere formulieren, welke van Rijkswege 

• warden verkrijgbaar gesteld , zijn afgedrukt, 
door of namens den afzender op de te verzenden 
stukken zijn vast te hechten". 

Art. XVIII. Artikel 24 van voormelde 
Wet wordt gelezen als volgt: 

,,Vrijstelling van port wordt genoten door 
Ons en de l{)den van Ons Ruis, alsmede voor 
de verzending van stukken, den dienst van 
Ons Ruis betreffende. 

Gelijke vrijstellini:, wordt genoten ten op
zichte van stukken , den openbaren dienst be
treffende, van welke de verzending strekt ter 
uitvoering van wetten. De nadere aanduiding 
dier stukken geschiedt door Ons voor elke wet 
afzonderlijk. 

Indien bij wettelijk voorschrift gewone aan
teekening' van eenig stuk, in het vorig lid be
doeld, is verplicht gesteld, geschiedt deze, als 
de afzender zulks verlangt, kosteloos, in welk 
geval het bepaalde in artikel 12 niet van toe. 
passing is. 

Door Ons kan vrij stelling van port worden 
verlend voor de verzending van andere stukken, 
den openbaren dienst betreffende, dan die be
doeid in het tweede lid van dit artikel en, in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden, de voor de 
verz.ending van stukken, welke niet den open
baren dienst betreffen. 

De voorschriften omtren t de toepassing van 
clit artikel in acht te nemen, worden door Ons 
vastgesteld. 

Oni:,efrankeerde stukken, voor de verzen
ding waarvan geen vrijstelling van port is ver 
leend, doch die niettemin zijn voorzien van de 
opschriften of aanduidingen , welke voor port
vrij e stukken zijn voorgeschreven, worden, 
behoudens het geval, bedoeld bij artikel 27, 
lste lid , sub 3°, aan de afzenders teruggegeven, 
tegen betalini:, van het port, hetwelk voor on 
gefrankeerde brieven met _gelijke bestemming 
is vastgesteld". 

Art. XIX. Artikel 25 van voormelde Wet 
wordt gelezen als volgt: 

,,De vorenstaande bepalingen dezer Wet 
zijn, behoudens die, welke zijn vermeld in ar
tikel 2, alleen op het binnenlandsch verkeer 
van toepassing. 

Behoudens het bepaalde in de artikelen 2 
en 26, wordt door Ons geregeld al!es wat be
treft het postverkeer met de Kolonien en be
zittingen van het Rijk. in ande1·e werelddeelen 
en met het buitenland, zooveel noodig in over
eenstemming met de overeenkomsten of schik
kingen daaromtrent met andere R egeeringen 
of postbesturen getroffen of nader tot stand te 
brengen". 

Art. XX. In artikel 27, l ste lid, sub 1°, 
3de lid, van voormelde Wet vervallen de woor
den : ,,behoudens bewijs van het tegendeel" ; 
sub 3° en 4° van genoemd lste lid wordt ge
lezen: 

,,3°. hij, die door den dienst der posterijen 
naar een geadresseerde, voor verkeer met wien 
hem vrijstelling van port is verleend, eenig 
ongefrankeerd stuk doet vervoeren, waarvan 
de inhoud · geheel of gedeeltelijk. bestaat uit 
mededeelingen of voorwerpen, waarvoor geen 
kosteloos vervoer is toegestaan, terwijl dat 
stuk van zoodanige opschriften of aanduidin
gen is voorzien, als zijn vastgesteld voor stuk
ken, waarvoor vrijstelling van port is ver
Jeend"; 

In het eerste lid van het bovenaa.ngehaalde 
artikel wordt in plaats van 5° gelezen: 4°. 

Art. XXI. Artikel 30 van voormelde Wet 
wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende: 

,,Zij kan wotden aani:,ehaald onder den titel 
,,Postwet" met vermelding van bet Staatsblad, 
waarin zij wordt geplaatst". 

Art. XXII. Op Onzen last wordt de Wet 
tot regeling der brievenposterij (Staatsblad 
1908, no. 316) met de daarin aangebrachte 
wijzigingen een nieuwe numme:ring der a rtike 
len in het Staatsblad geplaatst. 

Art. XXIII. Ret eerste lid van artikel 4 
van de Pakketpostwet (Staatsblad 1917, 11°. 
566) wordt gelezen als volgt: 

,, Invordering van gelden op pakketten is 
toegelaten tot ten hoogste een bedrag als door 
Ons zal worden bepaald en tegen betaling van 
een door Ons vast te stellen recht, hetwelk niet 
meer mag bedragen dan 10 cent per pakket 
Voor elk afzonderlijk in te vorderen bedrag 
is bovendien verschuldigd een door Ons vast 
te stellen recht, dat niet mag te boven gaan 
5 cent voor elk bedrag van f 12,50 of gedeelte 
van f 12,50". 

R et vierde lid van het boven aangehaalde 
artikel wordt gelezen als volgt : 
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,,Het ingevorderde_ bedrng wordt ter be
scbikking van den afzender gesteld op de wijze, 
als door Ons te bepalen". 

Art. XXIV. Deze Wet treedt in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 
VII dezer Wet zullen ontoereikend gefran
keerde stukken, welke niet later worden ter 
post bezorgd dan binnen een maand na den 
dag van in werking treden dezer Wet, worden 
belast met eenmaal bet ontbrekende bedrag, 
indien die stukken toereikend zouden zijn ge
frankeerd volgens de tarieven, welke golden 
den dag v66r het in werking treden van deze 
Wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize H et Loo, den 14den 

Juli 1919. 
WILHELMINA. 

DeMinistervan Waterstaat, A. A. H . W. KiiNIG. 

(Uitgeg . 13 Aug. 1919.) 

14 J1ili 1919. WET, tot wijziging van de wet 
tot regeling van bet lager onderwijs. S. 493. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n°. 295, 1-39. 
Hand. id. 1918/19, bladz. 2267-2276, 2279-

2298, 2301-2319, 2350--2366, 2367-2389, 
2392-2412, 2415-2438, 2442--2458, 2460-
.2490, 2496-2516, 2586-2588. 

Hand. l <> Kamer 1918/ 19, bladz. 570-571, 
596--612, 613, 617-622. 

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

dat het wenschelijk is, in afwachting eener 
algeheele herziening van de wet tot regeling 
van het lager onderwijs, wijziging te brengen 
in de regeling der bezoldiging van de onder
wijzers bij het lager onderwijs, en in VE-rband 
daarmede in de ~palingen betreffende het 
Rijksaandeel in de kosten der openbare en 
bijzondere lagere scholen ; 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 26 der wet tot regeling van 

het lager onderwijs wordt vervangen door 
twaalf nieuwe artikelen, luidende als volgt : 

,,Artikel 26. 1. Aan iederen onderwijzer 
wordt eene vaste jaarwedde toegelegd. 

2. Deze jaarwedde is afhankelijk van de 
klasse, waarin de gemeente of het onderdeel 
der gemeente, waar de school is gelegen, is 
gerangschikt volgens de lijst, behoorende bij 
den algemeenen maatregel van bestuur tot 
vaststelling van regelen ten aanzien van de 
bezoldiging Yan burgerlijke Rijksambtenaren. 

3. De jaarwedde wordt voor de gemeenten 

of onuerdeelen van gemeenten, behoorende 
tot eene andere dan de eer~te klas~e, vermin
derd met zoov~el ten honderd als in den in het 
tweede lid bedoelden algemeenen maatreget 
van be&tuur is aangegeven. De op deze wijze 
te verminderen bezoldiging wordt steeds tot 
een tiental van guldens n!l.ar boven afgerond. 

Artikel 26bis. 1. De jaarwedde bedraa.gt 
voor den onderwijzer, in het bezit van de a.kte, 
bedoelcl in arti.kel 77, onder a, verbonde,1 aan 
eene school, gelegen in eene gemeente of een 
onderdeel eener gemeente, gerangschikt in de 
eerste kla.sse : 

a. bij mmder da.n 2 dienstj,i,ren f 1000.- • 
b. bij 2 en meer <loch minder dan 4 dienst

jaren f 1150.-; 
c. bij 4 en meer doch minder da.n 6 dienst

ja.ren f 1300.- ; 
d. bij 6 en meer <loch minder da.n 8 dienst

jaren f 1450.- ; 
e. bij 8 en meer <loch minder dan 10 dienst

jaren f 1600.- ; 
f. b~i 10 en meer <loch minder dan 13 dienst

jaren f 1800.- ; 
g. bij 13 en meer doch minder dan 16 dienst

jaren f 1950.- ; 
h. bij 16 en meer doch minder dan 19 dienst

jaren f 2100.- ; 
i. bij 19 en meer dienstja.ren f 2300.-. 
2. De verhoogingen der jaarwedde, in het 

vorige lid onder g, h en i bedoeld, worden 
a.Ileen toegekend · aa.n degenen, die gehuwd 
zijn of gehuwd zijn geweest. 

Artikel 26ter. l. De jaarwedde, in a.rtikel 
26bis vermeld, wordt verhoogd voor den onder
wijzer, die verbonden is aan eene school, ge
legen in eene gemeente of eea onderdeel eener 
gemeente, gerangschikt in de eerste klasse, 
zoolang hij een of meer wettige of gewettigde 
kinderen beneden den achttienjarigen leeftijd 
te zijnen laste heeft, met veertig gulden per 
ja.ar voor ieder dier kinderen. 

2. De in bet eerste lid bedoelde verhooging 
wordt, waar het vrouwen geldt, slechts toege
kend, indien zij weduwe zijn. 

Artikel 26 quater. l. De jaarwedde, in arti
kel 26bis vermeld, wordt voor den onderwijzer, 
die de.n rang va.n hoofdonderwijzer bezit en 
verbonden is a.an eene school , gelegen in eene 
gemeente of een onderdeel eener gemeente, 
gerangschikt in de eerste klasse, met f 300 
verhoogd. 

2. De jaarwedde, in artikel 26bis vermeld, 
wordt verhoogd voor den onderwijzeF, die 
in het bezit is van eene akte van bekwaamheid 
voor middelbaar onden'ijs, met uitzondering 
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van die voor bet schoonschrijven en het boet
i.eeren, of de bevoegdheid heeft tot het geven 
van lager onderwijs i.1 een of meer der va.kken, 
vermeld in artikel 2 onder k, . l, m, n, p, r, 
r bis en u, of die in het bezit is van de akte va.n 
bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs 
in het vak, vermeld in artikel 2 onder q. Deze 
verhooging bedra.agt voor den onderwijzer, 
-die verbonden is aan Qene school, gelegen in 
eene gemeente of een onderdeel eener gemeente, 
gerangschikt in de eerste klasse, f 50 voor elk 
vak, waa.rvoor hij bevoegaheid heeft ; met <lien 
verstande, dat voor hetzelfde vak de verhoo
ging voor niet meer dan cen bevoegdheid wordt 
toegekend. 

3. De jaarwedde, in artikel 26bis vermeld, 
wordt voor den ondenvijzer, die aa.ngewezen 
i5 voor het geven van onderwijs in het vierde 
en de hoogere leerjaren, indien in die leerjaren 
in een of meer der in het tweede lid vermelde 
vakken onderwijs wordt gegeven, bovendien 
verhoogd voor elk dier vakken, wa.arin in die 
leerjaren onderwijs wordt gegeven en waa.r
voor hij bevoegdheid heeft, uitgezonderd de 
va.kken k en q; met dien verRtande, dat de 
onderwijzer, aangewezen voor bet. vierde, 
vijfde of zesde leerjaar, voor eene verhooging 
voor niet meer dan twee vakken in aanmer
king komt. Deze verhooging bedra.agt voor 
den onderwijzer, die verbonden is a.an eene 
school, gelegen in eene gemeente of een onder
deel eener gemeente, gerangschikt in de eerste 
kla.sse, f 100 voor elk vak. Deze verhooging 
wordt niet genoten door de onderwijzers, in 
het volgende lid bedoeld. 1 

4. De jaarwedde, in artikel 26bis vermeld, 
wordt voor den onderwijzer, die verbonden 
is a.an eene school voor meer uitgebreid lager 
onderw\js, mits hij aangewezen is voor het 
geven van ondenvijs in het zevende en de hoo
gere leerjaren, en die d6 bevoegdheid heeft 
tot het geven van onderwijs in een of meer 
der in het tweede lid vermelde va.kken, en 
voor zoover da.~rin aa.n de school onderwijs 
wordt gegeven, boven de verhooging volgens 
bet tweede lid verhoogd voor elk dier vakken, 
waa.rvoor hij bevoegdheid heeft, uitgezonderd 
de va.kken k en q. Deze verhooging bedraa.gt 
voor den onderwijzer, die verbonden is aan 
eene school, gelegen in eene gemeente of een 
onderdeel eener gemeente, gera.ngschikt in 
de eerste klasse, f 200 voor elk va.k. Daa.ren
boven wordt de jaa.rwedde van den in dit lid 
bedoelden onderwijzer, die verbonden is a.an 
eene school, gelegen in eene gemeente of een 
onderdeel eener gemeeute, gera.ugschikt in de 

eerste kla.sse, en cl ie in het bezit is van eene 
of meer a.kten van bekwaamheirl voor middel
ba.a.r onderwijs, met uitzondering van die 
voor het teekenen, het schoonschrijveu, het 
boetseeren, de gymna.stiek en cle staathuis
houdkunde en statistiek, verhoogd met f 400 
voor elk dicr akten; met dien versta.nde even
wel, dat hi.i in dit geval niet in aanmerking 
komt voor verhooging wegens bet bezit eener 
akte van bekwa.amheid voor lager onderwijs 
in hetzelfde vak. 

/i. Voor de toepassing der bepalingen van 
dit '.1rtikel kan het aantal onderwtjzers, aa.n
gewezen voor de leerjaren, waa.r onderwijs 
wordt gegeven in een of meer der in het derde 
en vierde lid bedoelde va.kken, niet grooter 
zijn da.n het aa.nta.l kla.ssen of a.fdeelingen 
van klassen, wa.a.r in een of meer dier vakken 
onderwijs wordt gegeven. Wijziging van het 
leerplan en verminderiog van het aantal kla.ssen 
of a.fdeeliogen van kla,sen heeft voor de onder
wiizers, zoolang zij aa.n dezelfde school ver
bonden blijven, geen vermindering van bet 
bedrag der eenma.a.l toegekende verhoogingen 
ten gevolge. 

Artike! 26 quinquies. 1. De ja.arwedde be
draagt voo~ het hoofd eener school, gelegen 
in eene gemeente of een onderdeel eener ge
meente, gera.ngschikt in de eerste klasse, 
indien de school minder rln.n 200 leP-rlingen 
telt: 

a. bij minder dan 2 dienstjaren f 1900.- ; 
b. bij 2 en meer doch minder dan 4 dienst

jaren f 2050.- ; 
c. bij 4 en meet doch minder_ da.n 6 dienst

j aren f 2200.-; 
d. bij 6 en meer <loch minder dan 8 dienst

ja.ren f 2350.- ; 
e. bij 8 en meer doch minder dan 10 dienst

jaren f 2500.-; 
/. bij 10 en meer doch mindn dan 13 dienst

ja.ren f 2700.- ; 
g. bij 13 en meer doch minder da.n 16 dienst

jaren f 2850.- ; 
h. bij 16 en meer doch minder da.n 19 dienst

jaren f 3000.- ; 
i. bij 19 en meer dienstja.ren f 3200.-·. 
2. Indfon de school 200 of meer leerlingen 

telt bedraa.gt de jaarwedde in eene gemeente 
of een onderdeel eener gemeente, gera.ngschikt 
in de eerste kla.sse, f 100 meer dan in het vorige 
lid is bepaald. Yermindering van het a.ITT1tal 
leerlingen heeft voor het a.an de school ver
bonden hoofd geen vermindering van jaar
wedd e ten gevolge zoola.ng hij aan die schoo l 
verbonden blijft. 
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3. De verhoogingen der jaarwedde, in het 
eerste lid onder g, hen i bedoeld, worden a.Ileen 
toegekend a.an degenen, die gehuwd zijn of 
gehuwd zijn geweest. 

4. De ja.arwcdde, in het eerste lid vermeld, 
wordt op gelijke wijze verhoogd al8 in artikel 
26ter en in artikel 26qu:iter, tweeae, derde . en 
vierde lid, voor de onderwijzers is bepaald. 
De regeling van het der<le en vierde lid va.n 
artikel 26q11ater geldt daarbij in dien zin, dat 
het hoofd der school niet behoeft aangewezen 
te zijn voor het geven van onderwijs in cene 
of meer der in die leden genoemde klassen. 

5. Op de jaarwedde v'an het hoofd eener 
school wordt, wolang hij in het genot va.n 
vrije woning is, deswege een bedrag in minde
ring gebracht, gelijk a.an de huurwaarde .door 
den gemeenteraad, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, daarvoor vastgesteld, 
of van zooveel ten honderd als in den in het 
tweede lid van artikel 26 bedoeldeo algemeenen 
maatregel van bestuur is aangegeven. De 
op deze wijze te verminderen bezoldiging 
wordt steeds tot een tiental van guldens naar 
bovcn a,fgerond. 

Artikel 26sexies. 1. De aanspraak op ver
hooging der jaarwedde ontsta.at : 

a. wegens diensttijd, met clen eersten <lag 
der maand, waarin een dienst van 2, 4, 6, 8, 
10, 13, 16 en 19 jaren is volbraoht-, met dien 
verstande, dat voor degenen, die in het huwelijk 
treden, nadat zij een dienst van 13 jaren heb
ben volbracht, de aanspraak Ol_l verhooging 
volgrn, artikel 26bis, tweede lid, en artikol 
26quinquie.,, dcrde lid, ontstaat met den eersten 
dag der maand, waarin het huwelijk is aan
gegaan; 

b. wegens het bezit van de akte a.ls hoofd
onderwijzer of van eene akte. op gronrl wa.a.r
van krachtens artikel 26qu,ater verhooging 
wordt verleend. voor onderwijzers, die bij 
hunne ben<rming niet .in het bezit zijn van 
zoodanige akte, me~ d<>r· eersten dag der maa.nd, 
waarin zij di'? akte vcrkrijgen ; en voor onder
wijzers, die bij hunne benoeming reeds in het 
bczit zijn van eenP of meer der laatstgenoemde 
akten, hetzij met den dag dcr indiensttre'iing. 
hetzij met den rnrsten dag der ma.and, waarin 
aan de school of in de klassen wordt aange
vangen met het onderwij,, waaruit de aan
spraak op de verhooging voortvloeit ; 

c. voor het hoofd eener school, indien het 
getal kinderen volgens artikel 24, zesde lid, 
200 of meer bedraagt, met den ecrsten <lag der 
ma.and Januari van het loopende jaar. 

2. Voor het berekenen van de verhoogingen 

wegens het bezit van 'kin<leren, bedoeld in 
artikel 26ter, wordt tot grondslag genomen 
de burgerlijke staat a.lsmede het aantal kinderen 
op 1 Januari. Verandering van den burger
lijken staat, nocb vermecrdering of verm in
clering van het aantal kinderen in den loop des 
jaars na dien datum is van invloed op het bedrag 
der ovr,r dat ja.ar toe te kennen verhooging. 

Artikel 26 septies. l. Als <licnsttij d komt. 
in aanmerking de tiid, voor en na de invoering. 
dezer wet doorgchracht in clienst zoowel a.a.a 

openbare als aan bijzondere lagere scholen, 
nls hoofd en als onderwijzer tot bijstand van 
het hoofcl ·der school, zoomede diensten, bc
wezen volgens artikel 33 dezer wet en volgens. 
bet laatste lid van artikel 22 drr wet van 
13 Augustus 1857 (8taatsblad n°. 103), alsmede 
de dieusttijd a.an andere inrichtingen van 
onderwijs, welke door Ons hij be. luit, den 
Onclerw[jsraad (afdceling voor het algemeen 
vormend lager onderwii, en het bewaar,chool
onderwijs) gehoord, worrlcn a'.1ngewezen. 

2. Mede wordt a.ls diensttijd aangemerkt 
de tijd, door den onrierwijzer 11a l Augustus 
1914 in verplichten krijgsdienst doorgebracht, 
voor zoover die tij met bij telling van ver
plichten diensttijd v6:ir l Augustus 1914 acht 
en een halve ma.and te boven gaat, en voor 
zoover hij in het bezit was van de akte
va.n bekwaamheid, genoem(l in artikel 77 ► 
onder a. 

Artikel 26 octies. De bepalingen van de
artikelen 26 tot en met 26 septies gelden slechts 
voor de onderwijzers, die in het bezit zijn van 
eene ,aer akten van bekwaamheid, genoemd 
in artikel 77, onder a en b, en niet uitsluitend 
belast zijn met het geven van onderwijs in 
een of meer der vakken, in artikel 2 vermeld 
onder h tot en met u. 

A rtikel 26 nm,ies. I. In bijzondere geval
len, waarin dit voor de vervulling van bet dooi:
de wet verplicbte aantal onderwijzersplaatsen 
worclt gevorderd, kunnen door Ons bij besluit-, 
d en Onderwijsraad (afdeeling voor het alge
meen vormend lager onderwij& en bet bewaar
schoolonderwijs) gehoord, de in de a rtikelen 26 
tot en met 26 quinquies bedoelde jaarwedden 
voor bepaalde gemeenten op een hooger bedrag 
warden bepaald. 

2. Op gelijke wijze kan <lit geschieden 
wegens bet werkzaam zijn van onderwijzers 
aan scholen van .bijzonderen aard of voor 
werkzaamheden, welke aan onderwijzers buiten 
den gewonen schooltijd zijn opgedragen. 

3. Het daa.rtoe strekkend verzoek wordt 
gedaan door den Raad der gemeente of, in 
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eene gemeente waar geen openbare school 
bestaat, door het bestuur eener in a.rtike! 59 
bedoelde bijzondere school aldaar. 

Artikel 26 decill8. Hij, die overeenkomstig 
artikel 33 is aangewezen vo.or tijdelijke waar
neming eener betrekking van onderwijzer of 
van hoofd der school, geniet, indien hij niet 
als vaRt onderwijzer aan eene lagere school is 
verbonden, eeno wedde, berekend na!l.r het 
aanvangsbedrag, vermeld in artikel 26bis of 
artikel 26 quinquies. Is hij echter a.ls vast 
onderwijzer aan eene school verbonden, da.n 
wordt zijne wedde berekend a.lsof hij a.ls onder
wij,.er of hoofd vast werd a.angesteld. In de 
daa.rtoe leidende gevallen wordt de wedde 
verhoogd met de bedragen, bedoeld in a.rtikel 
26 quinquies, vierde lid, en verminderd met 
den a.ftrek, vermeld in artik\)l 26 quinquies, 
vijfde lid. 

Artikel 26 undecies. 1. Burgemeester en 
wethouders stellen de jaarwedden en wedden 
der onderwijzers vast met inachtnerning van 
de voorschrifte.n, vervat in de artikelen 26 
tot en met 26 decies. 

2. In overeemtemming met den ,listricts
schoolopziener wanneer net een hoofd der 
school, met den a.rrondi!,sementsschoolopziener 
wanneer het ecn onderwijzer betreft, kunnen 
burgemeester en wethouder,, onder goedkeu
ring Yan Gedeputeerde Staten, heslL&en, dat 
eene weddeverhooging wegens dienstjaren niet 
wordt toegekend. Zij doen den belangheb
bende schriftdijk mededeeling van de gronden, 
waarop deze besliscing berust. Zij zija be
voegd te bepalen, dat deze weddeverhooging 
nadat ten minste een jaar verstreken is wordt 
toegekend. 

3. De gemeenter!l.ad regelt, onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten, de wijze 
van uitbetaling oer jaarwedde, alsmedc de 
inhouding van jaarwedde bij verlof tot af
wezigheid. Die goedkeuring blijft niet !anger 
dan tien jaren van kracht. In geval van 
hooger beroep van bet besluit van Gedepu 
tcerde i;:tatrn wordt bij Onzc, be~lissing de 
vereiscbte regeling vastgesteld. 

Arlikel 26 duoderie.,. 1. Indien de gemeen
tm·aad a.an de onderwijzers eene belooning 
toekent op grond van bet bezit of vR.ft bet ge
bruik maken op de school van bevoegdheden, 
waa~voor geene wettelijke akten van bekwaa.m
beid verkrijgbaar zijn, alsmede op grond van 
bunne aanwijzing tot plaatsvervanger van bet 
hoofd der school, geschiedt <lit onder goed_ 
keurin!! van Gedeputeerde Staten en is hij 
gchouden tot toekenning van ge!ijko belooning 

aan de onderwijzers, vcrbonden a.an de in de 
gemeente gevestigde bijzondere scholen a.ls 
bedoeld in artikel 59, die in hetzelfde geval 
verkeeren. 

2. De belooningen in het eerste lid bedoeld 
worden medegerekend bij de grondshgen na.a.r 
welke voor pensioen is b\j te dragen." 

Art. IT. Artikel 27 der wet tot regeling van 
bet lager onderwijs wordt gelezen als volgt : 

,.1. De ondcrwjjzer, belast met bet geven 
van herhalingRonderwijs, bedoeld in artikel 17, 
geniet als zoodanig cene belooning, welkc over 
een cursus berekend wordt naa.r het aa.nta.l 
weken, dat die cursus duurt, en naar het aa.n. 
ta.I daarin door <lien onderwijzer te geven 
we.kel\jksche !esuren. 

2. De onderwijzer, die als hoofd van het 
lierhalingsonderwijs il< aangewezen, geniet a.ls 
zoodanig eene belooning, welke over een cursus 
berekend wordt naar het aantal weken, dat die 
cursus duurt, en naar het aantal uren, gedurenrle · 
welke per week hct onderwijs wordt gegeven. 

3. DP in de vorige leden bedoelde beloonin
gen zijn afhankelijk van de klasse, waarin de 
gemeente of hot onderdeel eener gemeente, 
waar het onderwijs wordt gegeven, is gerang
scbikt volgens de lijst, hedoeld in artikel 26. 
Haar totaal bedrag over een cursuo wordt 
voor de gemeenten of onderdeelen van gemeen
';en, beboorende tot Pene andere dan de eerste 
klas.-e, vermindcrd me t 7.00Yeel te,1 honderd, 
al., in den in het tweed') lid van artikel 26 be
<l')elden algemeenen maatrP!(el van be,tuur 
is aangegeven. De op de7.e wijze te vermin
deren bezoldiging wordt steeds tot een tiental 
van guldens naar boven afgerond. 

1-. Indien he.t onderwijs gegeven wordt in 
eene gemeent,e of het onderdeel eener gemeente, 
gerangschikt in do eerste klasse, bedraagt de 
beioooing: 

a. bedoeld in eerste lid, f 104 per kalen
rlerjaar voor elk door den onderwijzer te geven 
wekelijksch lesu u r ; 

I, . bedoeld i.-i het hct tweede licl , f 26 per 
kalenderjaar voor elk dor uren, gedurende 
welke per week .bet onderw.ijs wordt gegeven. 

5_ Met inacbtneming van deze voorschrif
ten worden de belooningen der onderwijzer;, 
door burgemeedter en wethouders va.stgrsteld." 

Art. ITI. Artikel 48 der wet tot regeling 
van bet lager onderwijs wordt verva.ngen door 
oegen nieuwe a.rtikelen, luidende als volgt : 

.,Artikel 48. 1. 0Yer ellc dienstjaar ver
goedt het Rijk aan de gemeente de ja.Mwedden 
der boofden '!n der volgeas a.rtikel 24 ver
plichte onderwijzers, alsmede de wedden van. 
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ben, die overeenkomstig artikel 33 zijn a.ange
wezen voor tijdelijke waarnemiog eener betrok
king van onderwijzer of van ltoofd der school. 

2. Inciien bet onderwijzend personeel het 
mioimum van onderwijzers, bij a.rtikel 24 ge
ateld, overschrijdt, vergoedt het Rijk daa.r
en boven voor scholen, bePtemd voor gewoon 
lager onoerwijs, van meer da.n vier en. twiotig 
en minder dan driehonderd tien leerlingcn de 
j aarwedde van Mn onderW1izer en voor scholen 
van driehonderd ticn i-n meer leerliogen van 
t.wee onderwijzers. 

Artikel 48bis. Voor scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs, a.ls bedoeld in artikel 2bia, 
derde lid, mits aan de school gedurende ten 
minste vijf nren per week in elke der hoogste 
twee klassen onderwijs wordt gegeven in ten 
minste twee der va.kken, in artikel 2 vermeld 
onder !, m, n en p, vergoedt het Rijk, behalvc 
de io artikcl 48, eerstc lid, bedoclde ja.arwedden, 
bovendien voor scholen van een honderd negen 
en negentig en minder leerlingen de ja.arwedde 
van twee onderwijzers, en voor scbolen van 
tweehonderd en meer le~rlingan van drie 
onderwijzers. 

Artil:el 48ter. l. Voor sc ltolen voor meer 
uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in artikel 
2bi_. , vierde lid, mits liet onderwijs in ten minste 
drie der va.kken, in artikel 2 vermeld onder 
l, m, n, pen 11, geza.menlijk in elke der boogste 

drie kla.ssen ten minste gedurcnde acht uren, 
en in elk der onderwezen vakken in elke klasse 
a fzonderlijk ten minete gedurende twee uren 
per week wordt gegoven aan ten minste achtticn 
leerl inger. in die drie klassen te zamen, ver
goedt bet Rijk, belta.lve de in artikel 48, eerste 
lid, bedoelde jao.rwedden. bovendien voor 
scbolen van neg,mtig en minder leerlingen de 
jaarwe<lde van drie, voor scbolcn van een en 
nrgcntig tot en met -,enlto11derd n egen en 
negentig van vier, en voor scholen van twee
honderd en meer leerlingen v!l.n vij f ondor
wijzers. 

door het gemeentebest,nnr gedaan verzoek 
dour Ons ontbeffing is verleenrl van de in voor• 
meld Ii:! gestelde i,i~chen voor zooveel het daa.r
bedoek1 onderwi.is in de, m·gende klasse betreft. 
Deze ontheffing kan gedurende clrie achtereen
volgende ja'ren telkens vour niet b.nger rhn ' 
een jaar worden verleend. 

4. Voor de toepassing van dit artikel bl\i· 
ven leerjaren boven dat, het,,elk geacht kan 
worden het negende leerjaar eener lagere school 
te zijn, buiten aanmerking. 

Artikel 48 .quater. Bebalve de in de artike
len 48 tot en met 48ter bedoelde ja.arwedden 
en "edden vergoedt het Rijk aan de gemeente 
het verschil tusschen de jaarwedden der hoofden 
van scholen, die in het genot van vrije wooing 
zijn, en de jaarwedden, welke aan die hoofden 
zouden toekome_n , indien zij niet in dat genot 
waren. 

Artikel 48 quinquies. 1. Indien de vergoe
ding, bedoeld in de artikelen 48 tot en met 
48 quater, verscbuldigd is over gedeelten van 
een jaar, wordt voor de berekening daa.rvan 
bet jaar op 360 en de maand op 30 dagen ge
steld. 

2. Indien bij de berekening van het aantal 
der volgens artikel 24 verplichte onderwijzers 
leerlingen beneden de zes jaren zijn medegeteld, 
wordt voor de berekening van de vergoeding 
volgens de artikelen 48 tot en met 48ter het 
aantal onderwijzers berekend, gelijk dit zou 
zijn, indien deze leerlingen bniten aanmerkiog 
waren gelaten. 

Artikel 48 aexies. 1. Voor de vergoeding 
volgens de artikelen 48 tot en met 48 quater 
komen n iet in aanmerking scholen, waar bij 
vacature in het onderwijzend personeel, tus-

1 schen het ontstaan daarvan en de aanvaarding 
zijner betrekking d or den benoemde, een 
langere tijd verloopt dan, wat het bet hoofd 
der school betreft, van zos maanden, wat de 
overige onderwijzers betreft, van vier maanden. 

} - Indien niet is voldaan a.an den eisch, in 
, het voorga.ande lid gesteld, kan door Ons, .in 

bijzondere omstandigbeden, voor een bepaalden 
tijd ontheffing worden verleend, indien bet 
gemeentebestuur v66r bet einde van bet jaar, 

2. Inrl.icn het. aante.l lecrlia;;en in de hoogste 
drie kla,. en eener school, op welke bet eerste 
lid van toepassing i~ gewee, t, beneden aehttieu , 
rl.nalt, gaat de a:i.n~praak op vergocd.ing volgens 
dat lia gedurende drie a.chteree!lvolgende ja.ren 
niet op dien grond verloren, mits ii'.' gcen jaar 
het aantal daalt beneden twnalf. 

volgende op cl.at, waarin de vaeat11re had moeten 
zijn vervuld, een daartoe strekkend verzoek 
aan Ons indient. 

'.l. Voor eene bohool, op welke bet eerstt, 
lid van toep&ssing is geweest, en wa.ar in eenig 
jaar de klass!' vrm bet nogend o leerjaar geen 
leerlingen bevat, g'l'l.t de aanspraak op de 
vergoeding volgens het ecr&te lid op dien grond 
.nier, verlo~·en , indien op etn daartoc strekkend 

Artikel 48 septies . 1. Voor de vorgocding 

1 volgens de artikelen 48 tot en met 48 quater 
komen niet in aanmerking de wholen, waar 

I de opbrengst der schoolge lden eene inkomst 
oplevert van gemiddeld i;acbtig gulden of meer 
per leerling en per jaar. 
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2. Voor de berekening daarvan dient tot 
grondslag het aantal lecrlingen, waarnaa.r, 
volgens den maatstaf in artikel 24 ver~eld, 
h ct aantal onderwijzers geregeld wordt. 

Artikel 48 octies. 1. Door het R ijk wordt 
aan de gemeente eene bijdrage vcrleend van 
vijf en twintig t en . honderd van de kosten 
wegens het stichten , verbouwen of aankoopen 

· van schoollokafen voor zoover die niet kome,n 
ten laste van anderen of op andere wijze worden 
gevonden. 

2. Wordt voor het stichten van school
lokalen grond gebruikt, die cigendom der ge
meente is, dan wordt de waarde van <lien grond 
door drie deskundigen op kosten van de ge
meente bepaald. Van die waardc wordt vijf 
en twintig ten honderd uitgekeerd, waarop 
aanspraak wordt verkregen in het jaar, waarin 
de schoollokalen voltooid worden opgeleverd. 

Artikel 48 navies. 1. Voorschriften omtrent 
<le uitvoering van de artikelen 48 tot en met 
48 octies worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur gegeven , met inachtneming van het 
beginsel, dat, behoudens aanvulling of terug
betaling na afloop van het dienstjaa r, de ver- /I 
goeding volgens de a1·tikelen 48 tot en met 
4 8 quater bij voorschot wordt uitgekeerd en 
de bijdragc volgens artikel 48 oclies iu verband 
m et· de betalingstermijnen of nadat rle aan
spraak is verkregen . 

2. Ter berekening van dat voorschot wordt 
voor de vergoeding, bedoeld in artikel 48, eerste 
iid, genomen het aantal onderwijzers, dat in
gevolge het bcpaalde bij de artikelon 23 en 24 
.aan de school moet vcrbonden zijn, en voor de 
vergoedingen, b edoeld in artikel 48, tweede 
lid, artikel 48bis en artikel 48ter, het aantal der I 
op 1 J anuari van het dienstjaar aan de school 
verbonden onderwijzers, wier jaarwedden voor 
die vergoedingen in aanmerking Immen." 

Art . IV. De aanhef van artikel 49 der wet 
tot regeling van hot lager ondcrwijs wordt 
gelezen als volgt : 

,,1. Over elk dicnstjaar vergoedt het Rijk 
met inachtneming van het bepaalde· in het 
tweede lid aan de gemeente de aan de onder- 1 

wijzers uit te keeren belooningen vermeld in 
artikel 27, mits :". 

. Het tweede lid van artikel 49 der genoemde 
wet wordt gelezen als volgt : 

,,2. De bij dit artikel bedoelde vergoeding 
wordt genoten voor een maximum van hon 
derd twee en negcnt ig lesuren per school en 
per jaar, t enzij door Gedeputeerde Staten , den 
fospecteur van het lager onderwijs gehoord, 
h et aantal lesuren, dat voor Rijksvergoeding 

1919. 

in aanmerking kan komen, op een hooger cijfer 
is vastgesteld. Di t maximum mag het cijfer 
van drie honderd vier en tachtig lesuren per 
school en per jaar niet oversuhrijden." 

Art . V. Artikel 59 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs wordt vervangen door elf 
nieuwe a rtikelen , luidende als volgt: 

,,Artikel 59. De kosten van ins tandhouding 
van bijzondere lagere cholen worden volgens de 
bepalingcn der a1L ikelen 59 septies tot en met 
59 navies en artikel 59 undecies uit 's Rijks 
kas aan de besturen dicr scholen gedeeltelijk 
vergoed , mits voldaan v. ordt aan de voorwaar
den, in de artikelen 59bis tot en met 59 sexies 
gesteld . 

Artikel 59bis. 1. De school st aat onder bet 
bestuur van eene instelling of vereeniging, die 
rechtspersoonlijkheid bezit. 

2. Het leerplan word t aan den arrondisse
ments-schoolopziener m edegedeeld. Ret on
derwijs omvat de vakken, in artikel 2 vermeld 
onder a tot en m et i alsmede k, tenzij , wat dit 
laatste vak betrefi , blijke dat de schoolgaande 
kinderen daarin elders voldoend onderw:ijs 
ontvangen. 

3. Onderw:ijs wordt gegeven ge -:lurende 
ten minste twintig uren per week, waarvan 
ten hoogste twee uren in het vak, vermeld 
onder .k van artikel 2, volgens een aan den 
arrondissements-schoolopziener medegedeelden 
en in een der schoolvertrekken op eene zicht
bare plaats opgehangcn rooster van lesuren, 
waarop tevens de foestdagen en vacantietijden 
zijn vermeld. 

4. H et aantal onderwijzers voldoet aan 
de eischen, voor do openbare scholen gesteld 
in de artikelen 23 en 24. Geen onden~jzer 
wordt voor !anger dan een jaar tijdelijk aan
gesteld . 

5. De vast aangestelde ond,,rwij,ers ge
nieten eene jaarwedde, gelijk aan die, welke 
in de artikelen 26 tot en met 26novies is bepaald. 
De tijdelijk aangestolde onderwijzers genieten 
eene wedde, berekend naar het aanvangs
bedrag, vermeld in art ikel 26bis of artikel 
26 qiiinquies. I s hij echtcr als vast onder
wijzer aan die of aan eene andere van dezelfde 
inste)ling of veroeniging uitgaande school ver
bonden, dan wordt, zijne wedde berekend alsof 
hij a ls onderwijzer of hoofd 'vast werd aange
steld. In de daartoe leidende gcvallen wordt 
de wedde verhoogd met de bedragen , bedoeld 
in ar t ikel 26 quinqnies, vierde lid, en vermin
derd met den afirek, vermeld in artikel 
26 quinquies, vijfde lid . 

6. lndien het choolbestuur den aftrek, 
24 
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vermeld in artikel 26 quinquies, vijfde lid, niet 
wenscht te zien bepaald op zooveel ten hon
derd als in den in het tweede lid van artikel 26 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
is aan~egC1ven, wordt die vermindering door 
dat bestuur onder goedkeuring van Gedepu
teerde Staten vastgesteld gelijk aan de huur
waarde van de vrije woning. 

7. De onderwijzers zijn in het bezit van 
eene door het bestuur der school onderteekende 
akte ; an benoeming. 

8. De voor vast of voor een bepaa.ld tijdva.k 
benoemde onderwijzers die, voordat zij den 
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of het tijd
vak, wa.arvoor zij zijn aangesteld, is verloopen, 
anders dan op eigen verzoek worden ontslagen, 
kunnen van dat ontslag in beroep komen bij 
eene commissie, aan wier uitspraak bet- school
bestuur zich heeft te onderwerpen. 

Artikel 59ter. De akte van benoeming, 
bedoeld in artikel 59bis, zevende lid, vermeldt : 
naam en voornamen van den benoemde, be
paling of de benoeming voor vast of voor welk 
tijdvak zij is geschied, de jaarwedde, bepalingen 
in verband met het vervullen van militie-, 
landweer- en landstormplichten door de onder
wijzers, de regeling ter voorziening in geval 
van langdurige ziekte, bepaling omtrent den 
wederzijdsc;hen termijn van opzegging. 

Artikel _59 quater. l. H et beroep, bedoeld 
in artikel 59bi8, aehtste lid, moet schriftelijk 
worden ingediend bij den ·voorzitter der com
missie binnen tien dagen nadat het ontslag 
schriftelijk t er kennis van den onderwijzer is 
gebracht. Hangende bet beroep blijft de 
onderwijzer in bet genot zijner jaarwedde. 

2. · De commissie van beroep moet haar 
werkkring uitstrek.ken over t en minste twaalf 
bijzondere scholen, die op de in artikel 59 
bedoelde vergoeding aaPspr:i.ak ma.ken, tenzij 
Wij in bijzondere gevallen da.arvoor een lager 
cijfer vaststellen. Zij moet bestaan uit zeven 
leden, waarvan drie leden worden gekozen 
door de besturen en drie leden door het per
soneel der in de vorige zinsnede bedoelde 
scholen, terwijl deze zes leden het zevende lid, 
tevens voorzitter, kiezen. De leden dezer 
commi sie mogen gecn zitting hebben in bet 
bestuu r, noch deel uitmaken van het personeel 
eener lagere school 

Artikel, 59 quinquies. l. Het bestuur der 
school kan beslissen, dat ecne weddeverhoog:ing 
wegens dienstjaren niet wordt toegekend. Het 
doet den belanghebbende schriftelijk mede
deeling van de gronden, wo.arop deze beelissing 
beru t. Het is bevoegd t e bepalen, dat deze 1 

weddeverhooging nadat ten minste een jaar 
verstreken is wordt toegekend. 

2. De belanghebbende kan van de in het 
eorste lid bedoelde beslissing in beroep komen 
bij de commissie, in a.rtikel 59 quater vermeld, 
aan wier uitspraak bet schoolbestuur zich heeft 
te onderwerpen. Het beroep moet schriftelijk 
worden ingediend bij den· voorzitter der com
missie binnen tien dagen, n dat de beslissing 
ter kennis van den onderwijzer is gebracht. 

Art·ikel 59 sexies. l. Voor de in artikel 59 
bedoelde vergoeding komen niet in aa.nmerking 
de scholen : 

a. waarvan bet aantal leerlingen boven 
zes jaren, dat als werkelijk schoolgaande be
kend staat, berekend naar den maa.tstaf in 
artikel 24 vermeld, minder dan vijf en twintig 
bedraagt, met dien verstande, dat voor eene 
school, welke reeds vergoeding genoot, doch 
waar het aantal leerlingen beneden 25 daalt, 
dat genot gedurende drie achtereenvolgende 
jaren niet op dien grond verloren gaat, mits 
in geen jaar bet aantal daalt beneden 20 : 

b. waar de opbrengst der schoo!gelden eene 
inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden 
of meer per leerling en per ja.ar ; 

c. wanneer bij ,acature in het onderwijzend 
personeel tusschen het ontstaan daarvan en 
de aanvaarding zijner betrek.king door den 
benoemde, een la.ngere tijd verloopt dan : wat 
betreft het hoofd der school van zes maanden, 
wat de overige onderwijzers betreft van vier 
maanden, behoudens de bepaling van het 
derde lid ; 

d. waarvan blijkt, dat zij gehouden worden 
als winstgevend bedrijf. 

2. Voor de berekening vanhet n heteerste lid 
onder b vermelde, wordt het voorschrift gevolg<l, 
dienaangaande bij artikel 48 septies gegeven. 

3. Wanneer een bestuur niet heeft voldaan 
aan de voorwaarde , vervat in bet cerste lid, 
onder c, en het daarvan ten tijde, dat de vaca
ture had behooren te zijn aangevuld, den arron 
dissemcnts-schoolopziener in kennis gesteld 
heeft, kan van die voorwaarde door Ons wegens 
bijzondere om tandigheden ontheffing worden 
verleend, indien het bestuur in de maa.nd Janu
ari na afloop van het kalenderjaar een daartoe 
strekkend verzoek aan ons indient. 

4. De besturen zijn gehouden aan Onzen 
Minister, met de uitvoering dezer wet belast, 
en aan Gedeputeerde Staten der provincie,waar
in de school is gevestigd, alle inlichtingen te 
geven, verlangd met betrckking tot het eerste 
lid, en zulks op straffe dat de vergoeding niet 
wordt uitgekeerd. 
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Artikel 59 septies. 1. Over elk dienstjaar 
vergoedt het Rijk aan de besturen der bijzon
dere scholen, die aan de in de art,ikelen 59 bis 
tot en met 59 sexies gestelde voorwaarden heb- • 
ben voldaan, de jaarwedden en wedden der 
hoofden en onderwijzers volgens denzelfden 
maatstaf als volgens de artikelen 48 tot en met 
48 ter ten aanzien van de gemeenten wordt ge
volgd, alsmede het verschil, gelijk dit is om
schreven in art.ikel 48 quater. 

2. Op die vergoeding wordt in mindering 
gebracht de jaarwedde of wedde van den onder
wijzer, die: 

a. handel drijft of eenige nel'ing of beroep, 
behalve het geven van onderwijs, uitoefent ; of 

b. niet-kerkelijke ambten of bedieningen be
kleedt of gedoogt, dat te zijnen huizlJ handel of 
nering gedreven of eenig beroep, behalve het 
geven van onderwijs, uitgeoefend wordt door de 
leden van het gezin, t-enzij Gedeputeerde Staten, 
<l.en districtsschoolopziener gehoord, vrijstelling 
hebben verleend. 

3. Bovendien vergoedt het Rijk aan de be
sturen der in het eerste lid bedoelde scholen 
-over elk dienstjaar . de a.an de onde1 wijzers uit 
te keeren belooningen wegens het geven van 
herhalingsonderwij s, naar denzelfden maatstaf 
en op dezelfde voorwaarden a.ls volgens artikel 
49 a.an de gemeenten. 

4. Wznneer zich ten aanzien van eene bij
z~ndere school bet geval voordoet, vermeld in 
art.ikel 48ter, derde lid, gaat het daar bedoelde 
verzoek uit van het bestuur dier school. 

Artikel 59 octies. Door het Rijk wordt over 
-elk dienstjaar a.an de besturen der bijzondere 
scholen, die voor de vergoeding krachtens het 
eerste lid van art,ikel 59 septies in aanmerking 
komen, bovendien verleend eene bijdrage ter 
tegemoetkoming in de kosten om te voorzien 
in de behoefte aan schoollokalen : 

. l o. in eene gemeente of gedeelte eener ge
meente, behoorende tot de zesde, zevende, 
achtste of negende klasse der tabel, bedoeld in 
art.ikel 5 der wet tot regeling der Personeele 
belastini,, voor scholen : 

van 40 en minder leerlingen . f 80.-
41- 90 131.-
91- 144 235.-

145-199 344.-
200-254 · 454 __ 

255-309 564.-
310-364 674.-
365-419 784.-
420-474 894.-
475-529 1004.-
530 en meer 1114.-

2°. in eene gemeente of gedeelte eener ge
meente, behoorende tot de derde, vierdeof vijfde 
klasse der onder 1°. bedoeldetabel, voorscholen: 

van 40 en minder leerlingen . f 120.-
41- 90 196.50 
91-144 352.50 

" 
145-199 516.-
200-254 681.-

" 
255-309 846.-

" 
310-364 lOll.-

" 365-419 ll76.-

" 
420-474 1341.-

" 
475-529 1506.-

" 530 en meer 1671.-
3°. in eene gemeente of gedeelte eener ge

meente, behoorende tot de. eerste of tweede· 
klasse der onder l 0 • bedoelde tabel, voor scholena 

van 40 en minder leerlingen f 160.-
41- 90 262.-
91-144 470.-

145-199 688.-
,, 200-254 
,, 255-309 
,, 310-364 
,, 365-419 

420-474 
,, 475-529 
,, 530 en meer 

908.
ll28.-
1348.-
1568.-
1788.-
2008.-
2228.-

mits voldaan wordt aan de regelen, bij alge
meenen maatregel van bestuur, zoowel in het 
belang van de gezondheid a.ls van het onderwijs 
vastgesteld omtrent den bouw en de inrichting 
der lokalen, alsmede omtrent bet aantal kinde
ren dat daarin mag warden toegelaten. 

Artikel 59 navies. 1. Jaarlijks in de maand 
Januari zendt het bestuur, dat over het voor
gaande jaar aanspraak maakt op de vergoedin
gen, in artikel 59 septies bedoeld, en op de bij
drage, in art.ikel 59 octies bedoeld, aan Gedepu
teerde Staten der provincie, waarin de school 
is gevestigd, zijne daartoe strekkende" aanvrage, 
vergezeld van : 

a. de door de onderwijzers voor salaris a.f
gegeven quitantien ; 

b. eene verklacing van de aan de school ver
bonden onderwijzers, dat a.an de voorschritten 
van artikel 59bis, zevende en achtste lid , en de 
artikelen 59ter en 59quater is voldaan. 

2. Gedeputeerde Staten beslissen v66r 1 Mei 
daaraanvolgende of de school voldoet a.an de 
eischen en voorwaarden voor bet verleenen van 
de aangevraagde vergoedingen en bijdrage ge
steld, bepalen bet bedrag daarvan en deelen bun 
besluit onverwijld mede a.an Onzen Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast, alsmede 
a.an den inspecteur van het lager onderwijs, in 

24"' 
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wiens ambtsgebied de school is gevestigd , en 
aan bet bestuur dat de aanvrage deed. 

3. Binnen dertig vrije dagen na de dagtee
kening van dat besluit kan daarvan bjj Ons in 
beroep worden gekomen door Onzen Commis
saris in de provincie en door den inspecteur 
en het bestuur, in het vorige lid bedoeld. 

4 Het bcdrag, waarop het bestuur aanspraak 
mocht kunnen maken, wordt alsdan bij Onze 
eindbcslissing vastgesteld. 

5. Ingeval ontheffing, als bedoeld in artikel 
59 sexies, derde lid, is verleend, zendt het be
stuur de aanvrage in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld, binnen een maand na de dag
teekening van Ons besluit aan Gedeputeerde 
Staten, die daarop. binnen drie maanden be
slissen . 

Artikel 59 decies. l. Indien in eene gemeente 
aan eene openbare school meer onderwijzers 
verbonden zijn dan het an,ntal, waarvan inge, 
volge de artikelen 48 tot en met 48ter de jaar
wedden door het Rijk aan de gemeente worden 
vergoed, heeft het bestunr eener, naar de onder
scheiclingen van artikel 2bis, overeenkomstige 
bijzondere school in die gemeente aanspraak op 
vergoeding nit de gemeentekas van de jaar
wedclen van even zooveel aan die school ver
bonden onderwijzers boven het aantal, waarvan 
de jaarwedden ingevolge artikel 59 door het 
Rijk aan dat bestuur worden vergoed. 

2. Deze vergoeding uit de gemeentekas 
wordt aan het bestuur der bijzondere school uit 
gekeerd over het tijdvak, gedurende hetwelk 
aan de openbare school meer onderwijzers ver
bonden zijn dan bet aantal, \\ aarvan de jaar
wedden door bet Rijk aan de gemeente worden 
vergoecl, en tot twee jaren daarna. 

A rtikel 59 undecies. l. VoorsohriRen om
trent de uitvoering van de artikelen 59 tot en 
met 59 decies, zoomede vaststelling van verdere 
voorwaarden voor de in het zevende lid van 
artikel 59bis en in artikel 59ter bedoelde akte 
van benoeming, en regelen betreffende de ver
dere samenstelling en werking der in bet acbtste 
lid van artikel 59bis en in artikel 59quater be
doelde commissie van beroep worden bij alge
meenen maatregel van bestuur gegeven. 

2. Bij die voorsohriften wordt hot beginsel 
in acht gen,omen, dat, beboudens aanvulling of 
terugbetaling na afloop van bet dienstjaar, de 
vergoeding volgens artikel 59septies, eerste lid, 
en de bijdrage volgens artikel 59 octies onder 
voldoende borgstelling bij voorscbot worden 
uitgekeerd Het bepaalde in bet tweede lid 
van artikel 48 novies is bierbij van toepas
s ing. ,, 

Art. VI. Artikel 41 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs wordt gelezen als volgt : 

,,1. Aan de onderwijzers, die ten gevolge 
;van de opbeffing van de school, waaraan zij als 
boofd of als onderwijzer verbonden zijn, of ten 
gevolge van de opheffing van hunne betrekking, 
worden ontslagen, en niet in de termen vallen 
om pensioen te genieten, wordt ten laste van 
het Rijk wachtgeld verleend. 

2. Het waohtgeld voor den onderwijzer, die 
bij het ingaan van zijn ontslag een diensttijd 
heeft: 

a. van nog geen vier jaren, wmdt bepaald : 
op vijftig-honderdsten van de jaarwedde, aan 
zijne betrekking verbonden ; 

b. van vier jaren en meer, maar nog geen 
tien jaren : op vjjf en zestig-honderdsten van die 
jaarwedde; 

c. van tien jaren en meer, maar nog geen 
vijf en twintig jaren : op taohtig-honderdsten 
van die jaarwedde ; 

d. van vijf en twintig jaren en meer : op de 
voile jaarwedde ; 

met dien verstande, dat het waohtgeld voor 
den onderwijzer, niet uitsluit.end belast met het 
onderwijs in een of meer der vakken, genoemd 
in artikel 2 onder l tot en met p, niet op eene 
lagere som zal worden · bepaald dan de jaar
wedde bedraagt bij minder dan twee dienst
jaren in eene gemeente, gerangsohikt in de 
laagste klasse der lijst, vermeld in het tweede 
lid van artikel 26. 

3. Onder diensttijd in het voorgaande lid
wordt vcrstaan de diensttijd, die in aanmerking 
komt voor pensioen. 

4. Het wachtgeld vervalt : 
a. indien de onderwijzer in de termen komt 

om pensioen te genieten, met den dag waarop 
bet pensioen ingaat ; 

/J. indien de onderwijzer tot eenc betrek.king 
van Rijks-, provinoie- of gemeentewege wordt 
benoemd, waarvan de bezoldiging met bet be
drag van zijne laatstelijk genoten jaarwedde ge
lijk staat of dit overtreft, of eene zoodanige be
trekking als vast onderwijzer aan eene school 
als bedoeld in artikel 59 aanvaardt, met den 
dag waarop de benoeming ingaat; 

c. zoodra de onderwijzer, met een diensttijd 
van minder dan vijf jaren, zijn wachtgeld ge
durende bet dubbele van zijn diensttijd genoten 
heefi; 

d. zoodra de onderwijzer, met ecn diensttijd 
van vijf jaren en meer maar nog geen tien jaren, 
zijn waohtgeld g~durende · tien jaren genoten 
heefi; 

e. zoodra de onderwijzer, met een diensttijd 
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van tien jaren en meer maar nog geen vijf en 
twintig jaren, zijn wachtgeld gedurende vijftien 
jaren genoten ·heeft. 

5. In de gevallen onder d ·en e van het voor
gaande lid bedoeld, behouden Wij Ons de be
voegdheicl voor, aan den ondcrwijzer opnieuw 
een wachtgeld toe te kennen, telkenmale voor 
den cluur van vijf jaren. Al, clan wordt het 
wachtgeld de eerste maal op het twee-derde ge
deelte en de volgende malen op de helft van 
het oorspronkelijke wachtgeld bepaald. 

6. Bij de aanvaarding van eene betrekking, 
van Rijks-, provincie- of gemeentewege opge
dragen, waarvan de bezoldiging lager is<dan de 
laatstelijk genoten jaarwedde, wordt het wacht
geldt verminderd tot zoodanig bedrag dat dit 
met de neveninkomsten te zamen niet minder 
beloopt dan de laatstelijk genoten jaarwedde. 

7. Gedurende het vervullon van eene be
trehking van Rijks-, provincie- of gemeentewege 
voor een bepaalden tijd opgedragen, van eene 
betrekking als tijdelijk onderwijzer aan eene 
school als bedoeld in artikel 59, of van eene 
andere niet van Rijks-, provincie- of 1,emeente
wege opgedragen betrekking, v.ordt het wacht
geld op den voet van het vierde en zesde lid 
geheel of 1;edeeltelijk geschorst. 

8. De wachtgelden worden in volle guldens 
verleend. Onderdeelen van een gulden komen 
daarbij voor een gulden in berekening." 

Art, VII. Tusschen de artikelen 72 en 73 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs wordt 
ingelascht artikel 72bis, luidende als volgt : 

,,1. Aan de voor vast benoemde onderwijzers 
aan scholen als bedoeld in artikcl 59, die ten 
gevolge van de opheffing van de school, waaraan 
zij als hoofd of als onderwijzer verbonden zijn, 
of ten gevolge van de opheffing van hunne be
trekking, worden ontslagen, en niet in de term en 
vallen om pensioen te genieten, wordt ten laste 
van het Rijk wachtgeld verleend, mits het ont
slag is gehandhaafd door de commissie van be
roep, bedoeld in artikel 59quater. 

2. De bepalingen van het tweede tot en met 
achtste lid van artikel 41 zijn op deze wacht
gelden van toepassing." 

Art. VIII. Het eerste lid van artikel 63 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs wordt 
gelezen als · volgt : 

,, l. Het pensioen beloopt voor elk jaar 
dienst, dat volgens artikel 64 in aanmerking 
komt, een zestigste deel van den laatstelijk vast
gestelden pensioensgrondslag, doch mag nim
mer het twee-de1de gedeelte van dien grondslag 
te boven gaan." 

Art. IX. 1. Het tweede lid van artikel 43 

der wet tot regeling van het lager ondorwijs 
vervalt. 

2. In h,et eerste en in het tweede lid van 
artikel 45 der genoemde wet wordt in plaa,ts 
van ,,26" gelezen: ,,26, 26bis" . 

3. In het eerste lid van artikel 60 der ge
noemde wet wordt in plaats van ,,artikel 59, 
eerste lid" gelezen : ,,artikel 59bis, tweede en 
derdo lid". 

4. In het eerste lid van artikel 65 der ge
noemde wet wordt in plaats vau ,,en gerekond op 
een bedrag van f 150" gelezen : ,,en, waar de 
maatstaf van artikel 26quinqiiies, vijfde lid, 
ontbreekt, gerekend op een bedrag van f 150". 

5. In artikel 73 der genoemde wet word't in 
plaats van ,,60 tot en met 72" gelezen : ,,60 tot 
en met 72bis". 

Slot- en overgangsbepalingen. 

Art. X. 1. Deze wet treedt in werking te 
rekenen van 1 Januari 1919. 

2. Wijzigingen, in den loop van het jaar 
1919 of 1920 a.angebracht in den algerneenen 
maa.tregel van bestuur en de daarbij behoorende 
lijst, bedoeld in artikel 26, tweede lid, der wet 
tot r<igeling van het lager onderwijs. worden 
voor de vaststelling van de onderwijzerswedden 
gerekend op 1 Januari 1919 in werking te zijn 
getreden. 

Art. XL I. V66r 1 October 1919 worden 
de plaatselijke verordeningen tot regeling van de 
jaarwedden der onderwijzers aan do openbare 
lagere scholen vervangen door regelingen over
eenkomstig de bepalingen, vervat in artikel I. 

2·. Indi~n in eene gemeente de jaarwedden, 
waarop de onderwijzers aan de openba.re lagere 
scholen krachtens deze wet aanspraak hebben, 
lager zijn dan het gezamenlijk bedrag der in
komsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
_blad n°. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening, mits de vaststelling van die ver
ordening door den gemeenteraad v66r 1 Januari 
1919 heeft plaats gehad ; 

wordt voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zijnde onderwijzers door 
burgemeester en wethouders de jaa.rwedde tel
ken jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag • 
vastgesteld. Deze vaststelling gesch.iedt voor 
het jaar 1919 v66r 1 October en voor de vol
gende jaren telkens in de maand Juli. 

3. Indien in eene gemeente burgemeester 
en wethouders v66r 1 Janilari 1919 bij den ge
meenteraad het ontwerp eener verordening, als 
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in het oerste lid bedoeld, hebben ingediend, dan 
wel eene daartoe door den gemeenteraad be
noemde commi&sie v661 dien datum zoodanig 
ontwerp aan burgemeester en wethouders heeft 
voorgelegd, maar de vaststelling van die ver
ordening door den gemeenteraad op of na dien 
datum heeft plaats gebad, wordt bij de toepas
sing van het tweede lid in plaats van bet onder b 
bedoelde bedrag genomen het bedrag, waarop 
do onderwijzers aanspraak zouden hebben ge
had, indien dat ontwerp ongewijzigd ware vast
gesteld. Heeft deze indiening door of deze 
voorlegging aan burgemeester en wethouders op 
of na gemelden datum plaats gehad, dan wordt 
bij de toepassing van het tweede lid in plaats 
v&n het onder b bedoelde bedrag, genomen 
het bedra.g, waarop de ondernijzers aanspraak 
hadden kraohtens de verordening, welke op 
31 December 1918 van kracht was. 

4. In eene gemeente, als bedoeld in bet 
t wcede of derde lid , genieten de bij het in wer
king treden dezer wet aan de bijzondere scholen, 
bedoeld in artikel 59 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, in dienst zijnde onderwij
zers eene jaarwedde, berekend naar den maat
staf, in die leden aangegeven. De vaststelling 
geschiedt door de besturen dier scholen op de 
in het tweede lid vermelde tijdstippen. 

5. De onderwijzer, die krachtens de in het 
eersto lid bodoelde verordoningen op 31 Decem
ber 1918 in het genot was van eene verhooging 
van jaarwedde of eene toelage op grand van 
zijne bevoegdheid tot het geven van onderwijsin 
een of meerder vakken, vermeld in artikel 2 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs onder 
l, m, n, p, r, r bis en u, blijft, indien en zoolang 
hem krachtens het bij deze wet vastgestelde 
a,i-tikel 26quater der wet tot regeling van het 
lager onderwijs deswege een lager bedrag zou 
worden toegekend, voor elk der genoemde bo
voegdheden afzonderlijk berekend, in het genot 
van het op 31 December 1918 genoton bedrag .. 

6. De op grond van dit artikel uit te betalen 
jaarwedden warden door het, Rijk aan de ge
meenten en de besturen der bijzondere scholen 
vergoed volgens bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen regelen. 

7. Voor de onderwijzers, in het tweede tot 
en m et vijfde lid bedoeld, gelden bij de bereke

. ning van de grondslagen, naar welke zij voor 
pensioen hebben bij te dragen, de jaarwedden, 
vastgesteld overeenkomstig dit artikel. 

8. Onze Minister, met de uitvoering van de 
wet tot regeling van het lager onderwijs belast, · 
is bevoegd tot herziening van de pensioensgrond
slagen, voor de in het vierde lid bedoelde onder-

wijzers overeenkomstig artikel 66 dier wet vast
gesteld, en tot regeling van de invordering der 
door hen alsnog verschuldigde pensioensbij
dragen. 

Art. XII. De bepalingen van artikel 41 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, gelijk 
zij van 1 Januari 1919 af luiden, zijn t e rekenen 
van dien dag van toepassing op de wachtgelden 
<ler onderwijzers aan open bare scholen, v. elke 
v66r dien dag zjn ingegaan. 

Art. XIII. 1. De wijziging, bij deze wet ge
bracht in de a rtikelen 48 en 49 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, wordt voor het 
eerst toegepast op bet dienstjaar 1919. 

2. Over de voorafgaande dienstjaren blijven 
deze artikelen, zooals zij "66r het in werking 
troden dezer wet luidden, van kracht. 

Art. XIV. 1. De wijziging, bij deze wet ge
bracht in artikel 59 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, wordt voor het eerst toegepast 
op het dienstjaar 1919. 

2. Over de vomafgaande dienstjaren blijft 
dat artikel, zooals het v66r het in werking treden 
dezer wet luidde, van kracht. 

3. Aan den eisch, gesteld in het vierde lid 
van het bij deze wet vastgestelde artikel 59bis 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
met betrekking tot het aantal onderwijzers, die 
den leeftijd van drie en twintig jaren volbracht 
hebben en den rang van hoofdonderwijzer be
zitten, behoeft niet v66r 1 Januari 1922 te 
worden voldaan. 

4. Voor bijzondere scholen voor meer uit
gebreid lager onden,ijs , op welke het bepaalde 
in artikel 48ter, eerste lid, der ,~et tot regeling 
van het lager onderwijs van toepassing is en 
welke niet meer leerjaren bevatten dan de 
hoogste drie leerjaren van een negenjarigen 
leertijd , wordt artikel 59bis, derde lid, dier wet 
gelezen a.ls volgt : ,,Onderwijs wordt gegeven ge
durende ten minste veertien uren per week, 
waarvan ten hoogste t'\\ee uren in het vak, ver
meld onder k van artikel 2, boven en bohalve 
het minimum van acht uren in drie dervakken , 
vermeld onder !, m, n, p en u van artikel 2, 
een en antler volgens een a.an den arrondisse
ments-schoolopziener medegedeelden en in een 
der school ve1-trekken op eene zichtbare plaats 
opgehangen rooster van lesuren, waarop te,ens 
do feestdagen en vacantietijden zijn vermeld." 

5. De bepaling van artikel 59sept·ies, tweede 
lid, der wet tot regeling van het lager onderwijs 
is niet van toepassing op de onderwijzers , be
doeld in artikel 7 der wet van 3 Juni 1905 
(Staatsb/,ad n°. 151), zoolang zij in dezelfde ge
meente gevestigd blijven. 
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Art. XV. Voor zoover aan onderwij1,ers in ' 
het geval, bedoeld in artikel XI, derde lid, op 
grond van de op of na l Januari 1919 doch v66r 
4 Juni 1919 v1tStgestelde verordening reeds be
dra.gen zijn uitbeta.ald, hooger dan de bedragen, I 
waarop zij op grond van deze wet recht hebben, 
zal het hoogero bedrag, uitbetaald v66r l Juli 
1919, niet van hen teruggevorderd worden . 

Art. XVI. De wetten van 6 Juni 191:J 
(Staatsb/,ad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
b/,ad n°. 147) worden voor het laatst toegopast 
over bet diePstjaar 1918. 

Art. XVII. I. De vergoeding volgens de 
artikelen 48 tot en met 48quater der wet tot 
regaling van het Jager onderwijs wordt voor 
elke gemeente over 1919 en volgende jaren 
verminderd met het verschil tusschen de som. 
door de gemeente over 1918 overeenkomstig het 
destijds vigeerend artikel 26 dier wet beta.aid 
a.an jaarwedden der onderwijzers, bedoeld in 
art.i,kel 48, eerste lid, 1°, dier wet, en het,in dat 
artikel bedoeld voorschot der Rijksbijdrage over 
dat jaar. 

2. Indien het in het vorig lid bedoelde be
drag der onderwijzerswedden hooger is dan het 
zou geweest zijn, indien die wedden waren be
rekend naar den maatsta.f van de tegenwoor
dige artikelen 26 tot en met 26 septie.s der wet 
tot regaling van het lager onderwijs, wordt voor 
de toepassing van het vorig lid eerstbedoeld 
bedra.g berekend volgens laatstgenoemden maat-
staf. ' 

3. Indian de aftrek, volgens het eerste of het 
tweede lid van dit artikel berekend, over eenig 
jaar lager zou geweest zijn, zoo hij over 
dat jaar ware berekend, wordt op verzoek van 
het gemeentebestuur over dat jaar die lagere 
aftrek in mindering gebracht. Op gelijke wijze 
kan op verzoek van het gemeentebestuur de in 
het eerste of tweede lid van dit artikel bedoelde 
aftrek worden verminderd met het bedrag der 
uitkeering, bedoeld in artikel 59 decies der wet 
tot regeling van het lager onderwijs. 

4. Indian de in het !l,_erste lid bedoelde ver
goeding minder bedraagt dan d e in <lit artikel be
doelde aftrek, wordt de aftrek tot bet mindere 
bedrag beperkt. 

Lasteo en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 14-den 

Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitge,g. 21 Juli 1919., 

14 J iili 1919. BESCHIK.KING van den Minister 
van J ustitie, houdende vaststelling van 
de modellen, bedoeld in bet K onin klijk · 
beslui t van den llden Juli 1919, Staats
blad n°. 474 (Vuurwapenreglement). 

De Minister van Justitie; 
Gezien het Vnurwapenreglement; 

Besluit: 
vast te stellen de navolgende modellen A-G, 
te weten: 

1°. het model voor een consent van invoer, 
uitvoer, doorvoer of crvoer van vuurwapenen 
of van munitie, bedoeld bij artikel 4, laatste 
lid, van het Vuurwapenreglement (model A); 

2°. het model voor eene aauvraag om een 
consent, hetwelk door den Commissaris der 
Koningin in eene der prnvincien kan worden 
verleend, bedoeld bij artikel 5, eerste lid, van 
het Vuurwapemeglement (model B); 

3°. het model voor eene aanvraag om een 
geleidebiljet voor het vervoer van een vuur
wapen, bedoeld bij a rtikel 8, ee rste lid, van 
het Vuurwapenreglenemt (model C); 

4°. het model voor een geleidebil jet voor het 
vervoer van een vuurwapen, bedoeld bij a rtikel 

, tweede lid, van het Vuurwapenreglement 
(model D); 

5°. het model voor eene aanvraag om eene 
machtiging tot het voorhanden hebben van 
een vuurwapen, bedoeld bij artikel 9, eerste 
lid, van het Vuurwapenreglement (model E) ; 

6°. het model voor eene machtiging tot het 
voorhanden hebben van een vuurwapen, be
doeld bij artikel 9, tweede lid, van het Vuur; 
wapenreglement (model ]!'); 

7°. het model voor het doorloopend register, 
te houden door alien die van het afleveren van 
vuurwapenen of van munitie a.an particulieren 
een beroep of eene gewoonte maken, bedoeld 
bij artikel 10, tweede lid, onder 2°, van het 
\'tmrwapenreglenemt (model G). 

MODEL A. 

Ministerie van ( 1) 
Provincie ........... . 

Consent voor . . .................. (2) van 
.. . . . .. .. . .... ........ .. ...... . ..... . . (:l) 
van . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .... ... • . . . (4) 
naar . .. ..... .. ............ . .... ... .... (5) 

.. ......... . ....• .. ..... . . . ..•...... (6 ) 
in 

OJ 
aan het adres Yan ......... .. ......... . 

Dit consent i verleend aan .. .. . . . . . 
onder de navolgende voorwaarden : 

(7) 

(8) 
(8) 

(9) 
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Bij de aan vraag om dit consent zijn de 
voorwerpen, waarvoor het geldt, opgegeven 
als te wegen (met hunne verpakking). . . (10) 

............. (11), den ............ (12) 
De llfinister van ............. .. . . 

De Gommissaris der Koningin in de provincie 
....... ....... ......... . .. (13) 

Handteekening van dengene, 
aan wien bet consent is verleend. 

(1) Registernummer van het consent. 
(2) Invullen : den invoer, den uitvoer, den 

doon,oer of bet vervoer. 
(3) Omschrijving der voorwerpen, waarvoor 

het consent geldt. 
(4) Plaats en c.q. land van herkomst der 

voorwerpen. 
(5) Plaats en c.q. land van bestemming 

cler voorwerpen. 
(6) Omschrijving van de route en .van de 

wijze van het vervoer. 
(7) Tijd van het vervoer. 
(8) Naam, voornamen, beroepen woonplaats. 
(9) Vooewaarden. Indien voor de nakoming 

daarvan zekerheid is gesteld, dat ver
melden . 

(10) Het gewicht in kilogrammen. Letters 
en cijfers gebruiken b .v.: ,,hond erd 
kilogram (100 K.G.)" . 

(11) Gemeente van afgifte. 
(12) Datum van afgifte. 
_(13) Handteekening van den Minister of 

Commissaris of van dengene, die hen 
vervangt of voor hen teekent. 

MODEL B. 

Provincie ............ . . 
Aanvraag om een consent van (1) 

ingevolge het Vuurwapenreglement. 

VRAGE:S-. 

Naam, voornamen, beroep en 
woonplaats van den aanvra
ger? 

Omschrijving der voorwerpen, 
waarvoor dit consent wordt 
aangevraagd ? 

Gewicht van de voorwerpen 
· (met hunne verpakking) ? 

I ANTWOORDEN 

--------------- - -----
Plaats en c.q. land van herko mst 

der voorwerpen ? 

Plaats en c. q. land ,·an bestcm, 
rning dcr voorwcrpen ? 

Omschrijving van de route, van 
de wijze en van den tijd van 
het vervoer ? 

Naam, voornan1en, beroep en 
woonplaats van dengene, aan 
w:ien de voorwerpen zullen 
worden geaclresseerd, zoo die 
er is ? 

Is de geadresseerde, zoo die er is, 
of anders de aanvrager be-
voegd de voorwerpen vo01· -

handen te hebben ? 
Zoo ja, op welken groncl ? 

:Keuze van eenc bepaalde woon-
plaats in de provincie ? 

Voor welk gebruik zijn de voor-
werpen bestemd ? 

Welke nadere toelichting 
wenscht de aanvrager ter 
moti veering van zijne aan-
vraag te geven ? 

(2) 

Kosten deze zijn f 0.25. 
. . . . • . . . • . . . (3), den .. . .. ...... (4) 

....... . .... . .... (5) 

(1) Invullen: invoer, uitvoer, cloorvoer of 
vervoer. 

(2) Open ruimte voor vragen, welke de 
Commissaris der :Koningin wenscht te 
stellen . 

(3) Gemeente van invulling. 
(4) Datum van invulling. 
(5) Hand teekening van den aanvrager. 

MODEL C. 

Gemeente ...... .. . . 

Aanvraag om een geleidebi lj et voor het 
vervoer van een vuurwapen. 

VRAGEN 

raam, voornamen, beroep en 
woonplaats van den aa.nvra
ger? 

IANTWOORDEN 



377 14 J UL I. 1919 

Omschrijving cler vuurwapenen, 
waarvoor het geleiclebi ljet 
worclt aangevraagcl ? 

Omschrijving van begin- en 
einclpunt, van de route, van 
de wijze en van den t ijd van 
het vervoer ? 

Voor wien zijn de vuunvapenen 
bestemcl en van wien zijn ze 
afkomstig? 

Zij
1
n die personen bevoegd de 
vuu,·wapenen voorhanden te 
hebben ? 

Doe! van het vervoer ? 

Welke . naclere toelichting 
wenscht do aanvrager ter 
motiveering van zijne aan 
vraag te geven ? 

(l) 

Kosten dezes ziJn f 0.10. 
..... .. (2), den .. . . . . . . (3) 

. : .. ...... (4) 

(1) Open ruimte voor vragen, welke het 
hoofd van plaatselijke politie wenscht 
te stellen. 

(2) Gemeente van invulling. 
(3) Datum van invulling. 
(4) Handteekening van den aanvrager. 

MODEL D. 
Gemeente (1) 

Geleidebiljet voor het vervoer van 

va,n 
naar 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

in 

op 
Dit geleidebiljet is afgegeven aan 

(6) 

..................................... (7) 
..... .. .. . .... . (8), den ......... (9) 

l-let Iioofd van Politie der gemeente .... , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10). 

Handteekening van dengene, aan 
wien het geleide biljet is a fgegeven. 

(1) Registernummer van het geleidebiljet. 
(2) Omsc hrijving der vuurwapenen, waar

voor l1et geleidebiljet geldt. · 

(3) Beginpunt van bet vervocr. 
(4) Eindpunt van het vervoer. 
(5) Omschrijving va.n de route en van dP 

wijze van het vervoer. 
(6) Tijcl van het vervoer. 
(7) Naam, voornamen, beroep en woonplaats. 
(8) Gemeente van afgifte. 
(9) .Datum va n afgifte . 

(10) R anclteekening van het hoofcl van politie 
of van dengene, die hem vervangt of YOOr 
hem teekent. 

MODEL E. 
Gemeente .. . . ...... .. . .. . 

Aan,Taag om machtiging tot het voorhanden 
hebben van vuurwapenen .) 

VRAGEN. 

Naam, voornamen, beroep en 
woonplaats van den aanvra
ger ? 

Omschrijving der vuurwapenen, 
waarvoor de machtiging 
wordt aangevraagd ? 

(Het' aantal dier vuurwapenen 
behoeft enke l. te worcl en opge
geven, indien cene bijzondere 
machtiging wordt gewenscht.) 

Voor welk gebruik zijn de vuur
wapenen beste md ? 

Heeft de aanvrager de vuurwa
penen reeds voorhanden ? 

Of wenscht hij zich de vuurwa
penen nog te doen afleveren 
en , zoo ja, door wien ? 

(Deze vraag behoeft enkel te 
worden beantwoorcl indien 
eene bijzondere machtiging 
worclt gewenscht.) 

\Vie kunnen omtrent den per
soon van den aanvrager in
lichtingen verschaffen ? 

Welke nadere toelichting 
wenscht de aanvrager t er 
motiveering van zijne aan
vraag te geven ? 
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Vorige woonplaats van den 
aanvrager ? 

Was de aanvrager daar in bet 
bez1t va,n eene machtiging 
tot bet voorbanden hebben 
van vuurwapenen ? 

Zoo ja, van wien en wanneer 
afgegeven ? 

(1) 

Kosten dezes zijn f 0.10. 
... . ..... . . . ... (2), den ... ....... (3) 

.. ; ........ . ...... (4) 
. ( l ) Open ruimte voor vragen, welke bet hoofd 

van p laatselijke politie wenscbt te stellen. 
(2) Gemeente van invulling. 
(3) Datum van invulling. 
(4) Ha.ndteekening va.n den a.a.nvra.ger. 

MODEL li'. 

Gemeente ...................... (1) 
Provincie· ............. .. . . . . 

~Ia.chtiging tot bet voorhanden hebben van 
vuurwapenen. 

Aan ......... . ........ . ....... .. .... (2) 
wordt bij deze eene ..... . (3) machtiging ver-
leencl tot het voorhanclen hc bben van ..... . 
- . ... . ..... . ............. . . ........ .. . (4) 

Aan deze machtiging zijn de navolgende 
voorwaa.rden verbonden : 

1 °. dat de houder de bepalingen, bij of 
krad1tens de Vuurwapenwet 19 19 gesteld , 
stipt za l naleven ; 
...... . .. .... . ..... . . . .... .. ......... (5) 
Deze machtiging is beperkt tot . . ..... (6) 
........................ (7), den ..... ( ) 

Het Hoo/d van Politie der gem.eente .... . 

De Oo1mnissaris der Koningin in de provincie . .. , 
. . ... . .. . ...... . ~) 

H andteeken.ing van dengene, a.an 
w1en de machtiging is verleencl . 

Hierlangs afscheuren.) 

BON voor Je aflevering van ........ (10) 
a.an ....................... . ... . . . .. .. (2) 
door .......... . . ... . .... . ....... . .... (11 ) 

Behoort bij machtigi ng n° ..... (1), gemeen-
te ... ....... .. ....................... . .. . 

. . . . . . . . . . . : . ...... (7), den .. . .. (8) 
H et H oo/d van Politie der gemeente . .... , 

De Ooinmissaris der Koningin in de provincie . . . , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 

N.B Deze bon moet door dengene, die 
daarop een vuurwapen aflevert, aanstonds 
worden ingenomen en op de rugzijde van zijne 
bandteeken:ing en van den datum der a.flevering 
worden voorzien en vervolgens worden be
waard Op losse 1bons mag aflevering niet 
plaats vinden. ' 

(1) Registernummer van de macbtiging. 
(2) Na.am, voornamen, beroep en woonplaats 

van den bouder. 
(3) Invullen : bijzondere of algemeene. 
(4) Omschrijving der vuurwapenen, waar

voor de macbtiging geldt. In geval van eene 
bij zondere machtiging ook bet aanta l vuur
wapenen vermelden in letters en cijfers . 

(5) Verdere voorwaarden . Indien de bou
der der macbtiging van bet afleveren van 
vuurwapen·en of van mun.itie aan particulieren 
een beroep of eeno gewoonte maakt, steeds 
opnemen de voorwaarden, vermeld in artikel 
10, tweede lid, van bet Vuurwapenrnglement. 

(6) Tijden en pla.atsen, waartoe de machti-
ging is beperkt. 

(7) Gemeente van afgifte. 
(8) Datun van afgifte. 1 

(9) Handteekening van bet hoofd van 
politic of van den commissar.is of van dengene, 
die hen vervangt of voor hen teekent. 

(10) Omschrijving der vuurwapenen. 
( 11) Aanduiding van dengene, d ie de vuur

wapenen zal afleveren. Hierbij rekening 
bouden met den wenscb va.n den belanghebben
de, zoodat zoowel een bepaalde wapenbandelaar 
als b.v. meer a lgemeen een wapenbandelaar 
(wie clan ook) in die of die gemeente kan 
worden aangewezen. 

(1) 

MODEL G. 

(Linkerbladzijde van bet register.) 

Ontva.ngen vuurwapenen of m unitie. 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(1) K olom 1. Doorloopend rngisternummer 
van elke ontvangst. 

(2) K olom 2. Datum van ontvangst. 
(3) Kolom 3. Ornscbrijving der ontvangen 

vuurwapenen of munitie . 
(4) K olom 4. Na.am, voorletters, beroep 

en woonplaats, en, zoo mogelijk, straat 
en huisnummer van dengene, van wien 
de voorwerpen afkomstig zijn . 
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(5) Kolom 5. Naam, voorletters, beroep 
en woonplaats, en , zoo mogelijk, straat 
en huisnummer van dengene, uit wiens 
handen de goederen zijn ontvangen. 

(6) Kolom 6. Datum e,n gemeente van 
afgifte van de machtigingen, consenten 
en geleidebilj etten, welke ingevolge de 
Vuurwapenwet 1919 of de wet van 9 Mei 
1890 (Staatsblad n°. 81) aan de onder 
(4) en (5) bedoelde personen verleend 
mochten zijn. 

(7) Kolom 7. Bestemd voor de vermelding 
van hetgeen verder door het hoofd van 
plaatselijke politie mocht warden voor
geschreven , 

(8) Kolom 8. Bestemd voor aanteekeningen 
van ambtenaren, die van het register 
inzage nemen. 

N.B. Het register moet zijn van stevig papier en 
voldoende grootte. 

(Rechterbladzijde van het register.) 

Afgeleverde vuurwapenen of muni tie. 

(2) (3) (4) (5) (6) (7 ) (8) 

(1) Kolom 1. Doorloopend registernummer 
van elke aflevering. 

(2) Kolom 2. Datum van aflevering. 
(3) Kolom 3. Omschrijving der afgeleverde 

vuurwapenen of munitie. 
(4) Kolom 4. Naam, voorletters, beroep en 

woonplaats, en, zoo mogelijk, straat en 
huisnummer van dengene, voor wien 
de voorwerpen bestemd zijn . 

(5) Kolom 5. Naam, voorletters, beroep en 
woonplaats, en ,. zoo mogelijk, straat 
en huisnummer van dengene, in wiens 
handen de voorwerpen zijn afgeleverd. 

(6) K olom 6. Datum en gemeente van afgifte 
van de machtigingen, consenten en 
geleidebiljetten, welke ingevolge de 
Vuurwapenwet 1919 of de wet van 9 Mei 
1890 (Staatsblad n °. 81) aan de onder 
(4) en (5) bedoelde personen verleend 
mocl:i en zijn. 

(7) Kolom 7. Bestemd voor de vermelding 
van hetgeen verder door het hoofd van 
plaatselijke politie mocht warden voor
geschreven. 

(8) Kolom 8. Bestemd voor aanteekeningen 
van ambtenaren, die van het register 
inzage nemen. 

N.B. Het register moet zijn van stevig papier en 
voldoende grootte. 

Afschrift van deze beschikking zal warden 
geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant en 
in het Algemeen Politieblad. 

's-Gravenhage, 14 Juli 1919. 
De Minister van Jiistitie, 

H EEMSKERK. 

15 Juli 1919. BESLUIT, tot vaststelling van 
den dag waarop de Wet van 27 Juni 1919 
(Staatsblad n°. 420) in werking treedt. 
S. 494. 

De inwerlcingtreding wordt bepauld op 10 
Augustus 19 19. 

15 Juli 1919. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende het vervoer en de nederlage 
van goederen. S. 495. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 9 Juli 1919, n°. 100, afdeeling 
Invocrrechten ; 

Gezien artikel 1 der v,et van 31 December 
1915 (Staatsblad n°. 533), gewijzigd bij de wet 
van 27 Juni 1919 (Staat~blad n°. 420); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Voor de toepassing van de artikelen 

2 en 9 der wet van 31 December 1915 (StaatB
blad n°. 533), gewijzigd bij de wet van 27 Juui 
1919 (Staatsblad n°. 420), worden aangewezen: 

a. in de provincie Groninyen : 
de gemeenten Groningen, Finsterwolde, 

Midwolda, Scheemda, Noordbroek, Zuidbroek, 
Winschoten, Beerta, Nieuweschans, Munten
dam, Meaden, Veendam, Wildervank, Oude 
Pekela, Nieuwe Pekela , Wedde, Bellingwolde, 
Onstwedde, Vlagtwedde, Adorp, Bedum, Haren, 
Hoogezand, Hoogkerk, Kantens, Loppersum, 
Middelstum, Noorddijk, Sappemeer, Slochteren, 
Stedum, Ten Boer, Winsum, Nieuwolda, 
Termunten, Delfzijl , Appingedam, Bierum, 
Uithuizermeeden, 't Za.ndt en Uithuizen ; 

b. in de provincie Drentlie : 
de gemeenten Gieten, Gasselte, Borger, 

Odoorn, Emmen, Sleen, Zweeloo, Ooster
hesselen, Hoogeveen, Zuidwolde, Dalen, Schoo, 
nebeek, Coevorden, Anlo, Assen, Beilen, Eelde, 



1919 15- 17 JULI. 380 

Meppel, Norg, Rolde, Ruinen , Ruinerwold, 
Vries, Westerbork, de Wijk en Zuidlaren; 

c. in de provincie Overijssel: 
de gemeenten Almelo, Avereest, Bathmen, 

Bome, Dalfsen, Ambt-Delden, Stad-Delden, 
Denekamp, Deventer, Diepenheim, Diepen
veen, Enschede, Goor, Gramsbergen, Haaks
bergen, Den Ham, Ambt-Hardenberg, Stad 
Hardenberg, Hasselt, Heino, Heliendoorn, 
Hengelo, H olten , Lonneker, Losser, Markelo, 
Nieuwleusen , Olden zaal, 01st, Ambt-Ommen, 
Stad-Ommen, Ootmarsum, Raalte, Rijssen, 
Staphorst, Tubbergen , Vriezenveen, 1¥eerselo, 
Wi erden, Wijhe, Zwolie Zwollerkerspel ; 

d. in de provincie Geliier/,and: 
de gemeenten Apeldoorn, Zutphen , Warns

veld, Gorssel, Brummen. Voorst, Lochem, 
Laren, vVinterswijk, Groenlo, Lichtenvoorcle, 
Eibergen , Borculo , Neede, Ruurlo , Aalten , 
Stad-Doetinchem, Ambt-Doetinchem. Zelhem, 
1¥ehl , Doesburg, Hummelo, Angerlo, Hengelo, 
Vorden, Steenderen, Wisch, Gendringen , Berg 
Dinxperlo, Arnhem, Rheden, Rozendaal, Ren
kum , Doorwerth, Elst, Valburg, Zevenaar, 
Didam, Herwen en Aerdt, Pannerden, Wester
voort, Duiven, Miliingen, Wageningen, Ede, 
Nijmegen. Warne!, Dreumel, Heerewaarden, 
Appeltern, Druten, Horssen, Beuningen, Ewijk, 
Ubbergen, Groesbeek, Heumen, Huissen, Bem
m cl, Gent , Wijchen , Balgojj, Bergharen, 
Batenburg en Overasselt; 

e. in de provincie Limberg: 
het geheele gebied dier provin~ie ; 
/ . in de provincie Noord-Brabant: 
de gemeenten Oss, Heesch, Berghem, Nistel

rode, Geffen, Lith, Lithoijen, Alem Maren en 
Kessel , Oijen en Teeffelen, Grave, Velp, Gassel, 
E scharen, Reek , Ravenstein, Ruisseling en 
Neerloon, Dieden Demen en Langel, Deursen 
en Dennenburg, Megen Haren en Macharen, 
Herpen, Schaijk, Berlicum, Rosmalen, Nuland , 
Dinther, Heeswijk, Eindhoven, Stratum, Strijp, 
Gestel en Blaarthem , Woensel , Geldrop, 
Zesgehuchten, Veldhoven en Mereveldhoven, 
Waalre, Aalst , Oerle, Zeelst, Nunen Gerwen en 
Nederwetten , Tongelre, St. Oedenrode, Schijn
del , Son en Breugel, Heeze, Leende, Budel, 
Maarheeze, Soerendonk Sterksel en Gassel , 

· Valkenswaard, Borke! en Schaft , Dommelen, 
· Westerhoven, · Blade! en Netersel, Reuse!, 
Hoogeloon Hapert en Casteren, Vessem W'intel
re en Knegsel , Duizel en Steensel, Hooge en 
Lage Mierde, Bergeijk, Eersel , Luiksgestel, 
Riethoven , H elinond, Aarle-Rixtel, Stiphout, 
Bake! en Milheeze, Mierlo, Asten, Vlierden, 
Deurne en Liesel, Someren , Lierop, Veghel, 

Uden , Zeeland, Gernert, Boeke!, Beek en Donk, 
Lieshout, E rp, Boxmeer, Sambeek, Oploo St. 
Anthonis en Ledenackec, Wanroij, Beugen en 
Rijkevoort, Maashees en Overloon, Vierlings
beek, Cuyk en St. Agatha, Beers, Linden, 
Oeffelt, Haps, Mill en St. Hubert, Dinteloord 
en Prinsland, Steenbergen en Kruisland, Nienw
Vosmeer, Bergen op Zoom, H alsteren, Wouw, 
Ossendrecht, Woensdrecht, Hnybergen, Putte, 
Roosendaal en Nispen, Oud- en Nieuw-Gastel , 
Oudenbosch, Hoeven, Etten en Leur, Rucphen 
en Vorenseinde,Princenhage, Teteringen, Breda, 
Ginneken en Bavel, R jjsbergen, Zundert, 
Chaam, Gilze en Rijen , Oosterhout (het ge
deelte gelegen ten zuiden van het Wilhelmina
kanaal), Tilburg, Goirle, Alphen en Riel, Baarle
Nassau, .dilvarenbeek, Diessen, i\foergestel en 
Oost- West- en Middelbeers; 

r,. in de provincie Zee/,and: 
bet geheele gebied dier provincie ; 
h. de eilanden Ame/,and, Schier,nonnikoor, en 

Rottum: 
i . de Terschellinger en Friesche W~en 

beoosten den meridiaan van 0° 36· Oosterlengte 
van Amsterdam en benoorden de parallel van 
530 lfl ' Noorderbreedte, de Groninger Wadden, 
de Laitwerszee benoorden de parallel van 53° 
22' Noorderbreedte en de Dol/,ard. 

2. Ons besluit van 17 F ebruari 1916 
(Staatsb/,ad n°. 76) wordt op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken. 

3. Dit besluit t reedt in werking met ingang 
van den t ienden Augustus 1919. 

Om.e Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, he·twelk in het 
Staatsb/,ad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst . 

Het Loo, den 15den Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitr,eg. 18 J u li 1919.) 

15 Juli 1919. B ESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den gemeenteraad van Alkmaar, 
dato 26 Juni 1919, n°. 2, voor zoover daar
bij is bepaald, dat de origineele beelden
groepen van het Schermerhek aldaar na 
de restauratie van dat hek wecler op hun 
oude plaats zullen worden gebracht. S. 496. 

Gesclwrst tot l Februar~ 1920. 

17 Juli 1919. BESLUIT, tot va.stllteliing van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij het tweede en derde lid 
van a.rtikel 6 der Arbeidswet 1911. S. 497. 
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WIJ, WILHELMINA ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 6 Juni 1919, n°. 2012, afdeeling 
Arbeid; 

Gezien het tweede en derde lid van artikel 6 
der Arbeidswet 1911 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
l Juli 1919, n°. 43) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister \'an 12 Juli 1919, n°. 2445, af
deelin~ Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Onder intrekking van Ons besluit van den 

2den December 1912 (Staatsblad n°. 361) tot 
vaststelling Ian een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij het t" eede lid van 
artikcl 6 der Arbeidswet 1911, vast t.e stellen 
de ravolgende bepalingen : 

Art. 1. Jeugdige personen en vrouwen mogen 
cles Zaterdags na l uur des namiddags in fa
br1eken en werkplaatsen geen arbeid verrichten. 

2. ' 1. Het bepaalde in artikel 1 is niet van 
toepassing op : 

I. arbeid, verricht door eene vrouw, be
staande in bet reinigen van werktuigen, toe
stellen of gereedschappen of van werklokalen 
en aanhoorigheden, indien zij in eene onder
neming nimmer andere dan die werkzaamheden 
verricht; 

II. arbeid, verricht door eene vrouw in een 
winkel, tevens fabriek of werkplaats, voor zoo
ver die arbeid bestaat in het te koop aanbieden, 
verkoopen, verpakken of voor verzending of 
aflevering gereed maken van "inkehyaren; 

III. arbeid, verricht door een mannelijk 
jeugdig persoop in een door wind- of ~ater
kracht gedreven .molen ; 

IV. arb_eid in eene melkinrichtiPg, eene boter
of kaasfabriek of eene fabriek van geconden
seerde melk ; 

V. arbeid in eene garnalenpellcrij ; 
VI. arbeid in eene inrichting tot het be

werken van visch ; 
VII. arbeid in eene groentenwasscherij, eene 

vruchtenpakkerij of eene fabriek van ver
duurzaamde groenten of vruchten, van vruch
tensappen of van jams; 

VIII. arbeid in eene bloemenbinderij, mits 
de jeugdige persoon of de vrouw op ten minste 
een werkdag per "eek geen arbeid verricht 
na 1 uur des namiddags en dit blijkt uit de 
voor hem of haar geldende arbeidslijst ; 

IX. arbeid, verricht door een jeugdig pe~
soon of door eene ongehuwde vrou\\ in een 
slagerswinkel of eene poelierswerkplaats, mits 

I de jeugdige persoon of de vrou" op ten minste 
een werkdag per week geen arbeid verricht 
na I uur des namiddags eq dit bljjkt uit de 
voor hem of haar geldende arbeidslijst ; 

X. arbeid, verricht door een jeugdig per. 
soon of door eene ongehuwde vrouw in eene 
brood-, beschuit-, koek- of banketbakkerij of 
in eene consumptie-ijsfabriek, mits de jeugdige 
persoon of de vrouw op ten minste een werk
dag per week geen arbeid verricht na 1 uur 
des namiddags en dit blijkt uit de voor hem 
of haar geldende arbeids~jst ; 

XL arbeid, verricht door eene vrouw in 
eene strijkinrichting, niet t,e,ens zijnde eene 
wasscherjj, mits zij op tenminst,e een werkdag 
per week geen arbeid rerrieht na 1 uur des 
namiddags en dit blijkt, uit de Vl'Or haar gel
<lende arbei<lslijst: 

XII. a1beid in ecne laagveenderij, hcstaande 
in het te drogen zetten ..an tnrf of in het ver
deelen van gespreide veenspecie in turven ; 

XIII. arbeid, verricht door een mannelijk 
jeugdig persoon in eene beetwortelsuiker
fabriek; 

XIV. arbeid, verricht door een jeugdig 
persoon of door eene ongehuwde vrouw in 
eene steenbakkerij met open droogvelden, 
bestaande in het op zijn kant zetten en van 
de droogvelden naar de stapels dragen van 
ongebakken steen ; 

XV. arbeid, verricht door een niannelijk 
jeugdig persoon in eene glasblazerij hij smelt-, 
koel- en strekovens, mits hij per week niet 
!anger arbeid verricht dan 48 uren ; 

XVI. arbeid, verricht door een mannelijk 
jeugdig persoon in eene schoenmakcrij aan of 
voor het herstellen van schoenwerk, mits hij 
op tenminste een werkdag per week geen 
arbeid verricht na 1 uur des namiddags en dit 
blijkt uit de voor hem geldende arbeidslijst; 

XVII. arbeid , verricht door een mannelijk 
jeugc1ig persoon in eene rijwiellierstelplaats 
aan of voor het herstellen van rijwielen; mits 
hij op tenminste een werkdag per week geen 
a.rbeid verricht na 1 uur des namiddags en 
d it blijkt uit de voor bem geldende arbeidslijst ; 

XVIII. arbeid, verricht door een jeugdig 
pe1·soon of door eene ongehuwde vrouw, be
sta.ande in bet voor verzending gereed maken 
en het verzenden van dagbladen of Dieu" s
bladen, die geregeld des Za.terdags of des 
Zondag,s verschijnen, mits de jeugc1ige persoon 
of de vrouw op tenminste een werkdag per 
v. eek geen arbeid verricht na. 1 uur des na
middags en dit blijkt uit de ,oor hem of haar 
'geldende arbeidslijst. 
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2. Op arbeid, bedoeld in het eerste lid onder 
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XI en XII is 
mede niet van toepassing de bepaling van 
artikel 6, t\'leede lid, der Arbeidswet 191 l, 
volgens welke eene vrouwelijke persoon, die 
gehuwd is of die, ongehuwd zijnde, eene huis· 
houding te verzorgen heett en van dit laatste 
a.an het boofd of den bestuurder der onderne
ming heeft kennishegeven, des Zaterdags in 
fabrieken en werkplaatsen geen arbeid mag 
verricbten na 1 uur des namiddags. Die be
paling geldt ook niet voor arbeid, verricbt 
in eene ondorneming door de ecbtgenoote van 
het boofd of den bestuurder. 

3. Waar in bet vorige artikel sprake is van 
eere ongebuwde vrouw, wordt daaronder niet 
begrepen eene vrouw, die, hoewel ongebuwd 
zijnde, eene buishouding te verzorgen beeft 
en van dit laatste a.an bet boofd of den be
stuurder der onderneming beeft kennis ge
geven. 

4. Dit besluit treedt in "er king met ingang 
van den lsten September 1919. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet St,a,a,ts. 
blad zal worden geplaatst en "'a.a.nan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State_ 

Het Loo, den l 7dcn Juli 1919. 

WILHELMl~A. 

De Minister van Arbeid, AALRERSE. 

( Uitgeg. 29 Juli 1919.) 

17 J itli 1919. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
uitvoering van a tikel_ 4, sub / , van bet 
koninklijk besluit van 14 November, 1918, 
S. 589 , tot uitvoering van de a rtt . 6, 7 en 
8 der Landarbeiderswet. 

De Minister va.n Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op artikel 4, sub /, van het K oninklijk 
besluit va n . 14 Novembe:· 1918 (Staatsblad n°. 
589), tot uitvoering van de a rtt . 6, 7 en 8 der 
Landarbeiderswet : 

Heeft goedgevonden : 
vast te s tellen, gelijk zij hierne ven zijn ge

voegd, de modellen voor eene balans en eene 
winst-en-verliesrekening, bedoeld in art. 4, 
sub /, van het bovenaangehaald K oninklijk 
besluit. 

's-Gravenha-ge, 17 Juli 1919. 
Voor den Minist er, 

De Secretaris-Generaal, 
VERSTEEG. 

BALANS OP 31 DECEMBER 19 

ACTIVA. 

1. Nog t e storten op de aan-
deelen 1 f 

2. Onroerende goederen : 
a. bestemd voor plaatsjes 

of los land. f 
b. in gebruik a ls los la nd . ,, 

Tota.al 

3. Beleggingen (gespecifi-
ceerd) 2 

4. Diverse debiteuren : 
a. voor verstrekte gelden 

op annuiteit • ,, 
b. voor gevestigde grond -

renten 4 ,, 

c. nog te ontvangen rente, 
art. 34, l ste lid , der wet ,, 

d. nog t e ontvangen grond
rente, art. 35, der wet 

e. nog te ontvangen pacht
sommen van los land 

/. a ndere debiteuren 

Tota.al 

5. K assa, 
a. bij bankinstellingen . 
b. in geld . 

Tota.a l f 
6. Andere activa : 
7. Winst- en verlie -reke

ning, naar saldo verlies 5 

Tota.al 

PASSIVA. 

1. Nominaal bedrag der uit
gegeven aand eelen 

2. Kapitaal der stichting 
3. Schuld aan d e ge meente 

of gemeen ten : 
a. voor on tvangen geld en 

op annu"iteit ~ f 
b. nog te betalen rente, 

art. 13, onder a, van het 
Uitvoeringsbe lui t. 

Totaal 

4. Diverse crediteuren. 
5. Reserve-rekening (ongere

kend de vermeerclering 
of vermindering ten ge-

382 
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volge van de uitkomsten 
van het verslagjaar. 

6. Winst -en verlies-rekening 
voor saldo winst 6 • • 

Totaal . 

Aanteekeningen. 
1 Alleen in t e vullen als d e aandeelen niet zijn 

volgestort . 
2 De OP. verschillende wijze elegde gelden 

afzonderhjk te vermelden. 
1 Hier op te geven het onafgeloste gedeelte 

van de geldleen ing. 
' Hier op t e geven de afkoopsom va,{ grond

rente. 
• Deze post en sluiten elkander uit. 
6 Hier op t e geven het onafgeloste gedeelte 

van d e schuld . 

Vastgesteld bij beschikking van den Minister 
van Landbou w, Nijverheid en Ha ndel van 17 
Ju li 1919, Dirnctie van den La ndbouw, n°. 1579, 
4de a fd eeling. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, 

VERSTEEG. 

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 
HET JAAR 19 

VERLIES . 

1. Sal do verlies vorig j aar 1 

2. Kosten van onclerhoud . . 
3. R ente : 

-a.. aan de ge meente of ge-
meenten 2 • • • • _f 

b. aan particulieren. 

Tota.a l 

4. Oninbaar bedrag cler a lsnog 
verschuldigde pachtsom -
men ..... . . . . . 

5. Grondbelasting. . . . . . 
6. Dividend- en tantiernebela.s -

t ing . .... . 
7. Sala rissen . . . . 
8. Andern ui tgaven . 

Tota.al der verlies post en . f 

Saldo winst 3 

te verdee len als volgt : 
a. % toe te voegen aan de 

reserverekening f 
b. %overhetdoor deaan

deelhoude rs gestorte be-
d rag•. . . . . . . . . ,, 

c. saldo toe te voegen aan 
de reserverekening . 

Tota.al . f 

te zamen 

WINST. 

1. R ente van verstrekte gelden 
aan landarbeiders 2 

• 

2. Pachtsommen van los land. 
3. Opbrengsten van onr6erende 

goederen bestemd voor 
p laatsjes en Ios land . 

4. Grondrenten . 
5. Rente van beleggingen en 

van belegd kasgeld. 
6. Andere ontvang t en 

Totaal der winstposten 
Saldo ver lies over het ver

slagjaar, zoo mogelijk te 
dekken uit de reserve
rekening •. 

te zamen 

Aanteelceningen . 

. f 

. f 

. f 

1 Alleen in t e vullen als bet verlies over het 
vo rig jaar n iet uit de reserverekening kan wor
den gedekt. 

2 Wanneer rente en a flossing in eene annui
t eit zijn vereenigd, moet bier worden gebockt 
het bedrag aan rente, dat in bet verslagjaar in 
d e annuiteit begrepcn is . 

3 Deze posten sluiten elkander uit . 
• Wanneer volgens d e statuten a.an de aan

d eelhouders boven de rente, waarop zij over bet 
ver lagjaar t en hoogst e recbt bebben, moet 
worden uitgekeerd d e rente, die zij in vo rige 
ja ren minder hebben ontvangen clan d e statu
taire uitkeering, clan moet in de Toelicbting 
worden vermeld op hoeveel pCt . rente de aan
d eelh'O uders uit de winst- en verlies- rckeningen 

I 
van het verslagjaar en volgende ja ren ~lsnog 
recht hebben uit hoofd e van vorige jaren. 

1 
Va tgesteld bij beschi kking van den l\'I.inister 

van La ndbouw, Nijverheid en Ha ndel, van 
1 17 Juli 1919, Directie van den Landbouw. 

"'1ij beke nd, I 
n°. 1579, 4de afdeeling . 

De Secretaris-Generaal, \" ERSTEEG. 

18 J uli 1919. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den R aad der gemeente Rijssen 
van 18 J uni 1918, strekkende tot bet niet 
openstellen van het gemeentelijk slacht-
huis aldaar. . 498. 

Geschorst tot l Januari 1920. 
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18 Juli 1919. BESLUIT, houdende regelen om
trent de beschikbaarstelling, enz. van ko
loniale studiebeurzen ten behoeve van jon
gelieden, uit de kolonien Suriname en 
Gitrayao afkomstig, voor hunne opleiding 
of voortgezette opleid ing in Nederland. 
s. 499. 

daa,ronder begrepen het volgen van bepaalde 
leergangen of opleidingen ; en 

g. de uitoefening van practische werkzaam
heden in de richting waarin de opleiding ge
voerd heeft. 

4. Bij de toekenning van elke koloniale 
studiebeurs, als in artikel l bedoeld, worden 

WIJ WILHELMINA, ENZ. vastgesteld: 
Op de voordracht van Onzen Minister van a. het beloop daarvan, en, als de beurs 

K olonien van 14 Juli 1919, l0cle Afcleeling, voor !anger clan een jaar wordt verleend, even-
n0. 21 ; tueele verhoogingen of vermincleringen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : I b. de termijn waarvoor de beurs worclt ver-
Art. 1. Naar gelang en voor zoover de leencl, eventueel onder welke omstandigheden 

daartoe op de koloniale huishoudelijke begroo- verlenging van <lien termijn zal kunnen worclen 
tingen va.n Suriname en van Gurai;ao beschik- verkregen ; 
bare fondsen het toelaten, kunnen ten behoeve c. de inrichting of inrichtingen van oncler
van jongelieclen, die zich in een dier koloniiin wijs, waarop de opleiding zal moeten plaats 
bevinderi en geboren zijn uit aldaar gevestigde vinden (zoo daartoe aanleiding bestaat in 
ouders, ter tegemoetkoming in de kosten van algemeenen zin aangeduid) ; 
hunne opleiding of voortgezette opleiding in d. eventueel, de bijzondere voorwaarden · 
Nederland, voor betrekkingen of beroepen in aan de toekenning verbonden. 
of buiten Si,riname of Gurai;ao, van landswege 5 . Onze Minister van Kolonien is bevoegd 
studiebeurzen worden verleend ten bedrage eene studiebeurs in te trekken, of het bedrag 
van ten hoogste een duizend gulden per beurs van eene toegekende beurs te verminderen : 
en per jaar. a. indien de betrokkene uit anderen hoofde 

Dergelijke beurzen kunnen mede worden ver- in het genot treedt van studieinkomsten ten 
leend ten behoeve van jongelieden als in het laste van Jederlandsche of kolonia<le geld
vorige lid bedoeld, die buiten Suriname of middelen, of door bijzondere instellingen of 
Gurai;ao vertoeven, <loch wier ouders, voogden fondsen aan hem toegelegd ; 
of verzorgers in die kolonien gevestigd zijn. b. bij verbetering van de geldelijke omstan-

2. De in bet eerste lid van .bet voorgaand digheden van den betrokkene, of van <liens 
artikel bedoelde beurzen worden toegekend door 

I 
ouders, voogden of verzorgers ; 

den Gouverneur van de betrokken kolonie, c: indien de betrokkene zich niet blijft 
de in het tweede lid van dat artikel bedoelde onderscheiden door ijver, vorderingen en goed 
beurzen door Onzen Minister van Kolonien, 1 gedrag ; 
na raadpleging van dien Gouverneur. d. bij niet-nakoming van de krachtens para-

3. De opleiding waarvoor steun wordt ver- grafen c end van artikel 4 gestelde voorwaarden ; 
leeQ.d, wordt in de desbetreffende beschikking een en ander ter beoordeeling van Onzen 
omschreven. voornoemden Minister. 
· De steun beoogt mogel.ijk te maken : 6. In bijzondere gevallen, mede te zijner 

a. het voortzetten van het in een der kolo- 1 beoordeeling, kan onze Minister van Ko
nien of in Nederland ontvangen onderwijs, aan lonien: 
een Gymnasium, een Lyceum of eene Hoogere a. het bedrag van eene studiebeurs tijdelijk 
Burgerschool ; of blijvend verhoogen, onder door hem te stellen 

b. het verkrijgen van aanvullend middel- 1 voorwaarden; 
baar onde"rwijs of meer uitgebreid lager onder- b. den tenuijn, waarvoor de beurs oor-
wijs; spronkelijk werd verleend, een of meermalen 

c. de studie aan eene inrichting voor nijver- verlengen, met handhaving of wijziging der 
heids-, handels-, technisch- of ambachtsonder- bij de verleening van de beurs vastgestelde 

. wijs ; voorwaarden ; 
d. de studie aan eene normaal-, kweek- of c. wijziging brengen in de voorwaarden, bij 

vorrnscbool ; de toekenning van eene studiebeurs gesteld, 
e. de voorbereiding tot het ondernemen of ' wanneer deze blijken belemmerend te werken 

voleindigen van de studie aan eene inricht.ing I op de studie van den betrokkene ; 
voor hooger onderwijs ; ' d. maatregelen treffen voor de aan vulling 

/. het verkrijgen van elk ander on_derwijs, I of voltooiing van de studie van den betrokkene 
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i n het ·buitenland, . of voor dien werkzaamheid 
in de praktijk, tijdens of na de studie. 

7. Voor de toekenning en het behoud van ' 
eene studiebeurs wordt vereischt dat : 

beurs geheel of ten deele, in termijnen als 
anderszins, bij vooruitbetaling of op anderen 
voet, in 's lands kas zal worden gestort, ten 
einde deze in Nederland, of elders, van lands-

a. de betrokkene of zijne ouders, voogden wege te doen uitkeeren aan hem, die daarop 
of verzorgers niet in staat zijn alle studiekosten aanspraak heeft. 
te dragen, doch we! de studiekosten boven het 11 . Indien nevens dit besluit nog andere 
bedrag der beurs kunnen bestrijden, of door voorzieningen ter verzekering van zij n goede 
derden in de gelegenheid worden gesteld zulks I werking noodig mochten zijn, worden deze in 
te doen ; de kolonie door den Gouverneur en hier te 

b. de betrokkene lichamelijk, en ook ove- I lande door Onzen Minister van K olonien vast
Tigens zoowel wat aanleg en ontwikkeling, als gesteld. 
wat karaktereigenschappen betreft, voor de 12. Onze Minister van Kolonien kan, na 
beoogde studie ten volle geschikt geacht wordt, raadpleging van den betrokken Gouverneur, 
een en antler ter beoordeeling van de autori- aan in Nederlan~l of elders zich bevindende 
teit die de studiebeurs verleent; personen , die niet in alien deele aan de hier-

c. de betrokkene den leeft ijd van t waalf voren gestelde eischen voor het verluijgen van 
jaa r heeft bereikt, doch dien van twintig jaar eene studiebeurs voldoen, zooclanige beurs toe
niet heeft overschreden op den eersten dag kennen, zoo noodig, onder door hem te stellen 
van het jaar, waarin voor het eerst over de bijzondere voorwaarden, wanneer, naar zijn 
beurs zal kunnen worden beschikt . oordeel, eene door hen te ondernemen of voort 

8. Aan jongelieden, wien eene studiebeurs te zetten studie geacht moet worden in het 
is toegewezen, kan door den betrokken Gouver- belang te zijn van de kolonie, ten laste van 
n eur tevens worden toegekend, te zamen of wier geldmiddelen de beurs wordt verleend. 
afzonderlijk: I 13. De uitgaven uit dit besluit voortvloei-

a. eene t egemoetkoming in de kosten van end e worden gekweten ten laste van de kolo
-0vertocht naar Nederland, tot ten hoogste het niale huishoudelijke begrootingen van Suriname 
bedrag van den vollen passageprijs van een of van Curai;ao naar gelang de beurs, waar
landsreiziger cler tweecle klasse ; meclo die uitgaven verbancl honden, t en laste 

b. eene tegemoetkoming in uitru tingskos- 1 komt van de geldmiddelen van de een of de 
ten bij de reis naar Nederland, ten beclrage anclere kolonie. 
van ten boogste tweehonderd gulden. : Onze Minister van Kolonien is belast met 

Onze Minister van K olonien is bevoegd terug- de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
k eer naar de betrokken kolonie op landskosten blad zal worden geplaatst, en waarvan af
in de voor elk geval door hem te bepalen klasse schrift zal worclen gezonclen aan de Algemeene 
t e verleenen aan hen, die de studie naar be- Rekenkamer. 
hooren hebben voleindigd, zoomecle aan hen, Het Loo, den 18den Juli 1919. 
die wegens liohaamsgebreken of zielsziekten, ge- I WILHELMINA. 
noopt worden van de studie af te zien. , 

9. Wanneer de opleicling van den betrok
k ene: 

a. door een bepaald bijzoncler persoon ge
schiedt, of 

b. door bemicldeling van een fonds of comite 
worclt geleicl, of 

c. in een internaat plaats vindt, 
kan Onze voornoemde Minister, op het claartoe I 
geclaan verzoek, de uitbetaling van het bech·ag 
der te zijnen behoeve beschikbaar gestelde 
beurs, of een gecleelte van bet beclrag daarvan, 
aan clien bijzoncleren persoon, of aan de be
stuurders van dergelijke instelling of inrichting 
cloen geschieclen. 

10. Bij bet verleenen van een studiebeurs 
kan geeischt worclen, dat de in artikel 7 oncl e,· 
a bedoelde bijdrage boven het beclrag der studie-

191!!. 

De JJ,finister van Kolonien, IDENBURG, 

(Uitgeg. 14 Aug. 1919.) 

18 J uli 1919. BESLUIT, bepalencle het tijdstip 
van inwerkingtreding van de Vuurwapen
wet 1919. S. 500. 

Bepaald op 6 Aitgu. fits 1919. . 

19 Juli 1919. BESLUIT, tot bepaling van den 
clag, waarop de wet van 7 Juni 1919 
(Staatsblad no. 292) in werhlng zal treden. 
s. 501. 

B epaalcl op 1 AivJitsti,s 1919. 

25 
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21 Juli 1919. BESLUIT, tot wijziging van het I Minister van 16 Juli 1919 n°. 1918, afdeeling 
Koninklijk besluit van den 15den April · Comptabiliteit ; 
1914 (Staatsblad n°. 176), laatstelijk ge- Hebben goedgevonden en verstaan: 
wijzigd bij Koninklijk besluit van den 1°. In te trekken Ons Besluit van 6 Mei 1898 
16den Februari 1918 (Staatsblad n°. 114), (Staatsblad n°. 116); 
houdende vaststelling van voorschriften 2°. Vast te stellen de na,volgende 
ten aanzien van ambtenaren en bedienden 
bij de Algemeene Rekenkamer. S. 502. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van de Algemeene Reken-

INSTRUCTIE voor de secretarissen van de 
Kamers van arbeid, ten opzichte van hun 
geUelijk beheer. 

kamer van den 19den J·uni 1919, litt. A. R. S., Art. 1. De secretarissen van de Kamers van 
e~ op _ het rapport van Onzen Minister va;1 I arbeid zijn _ be last met de _uitbetal!ng van : . 
Fmanmen, van den l0den Juli 1919, n°. 77 , a. do rernkoston, met u1tzonder1ng van die, 
Generale Thesaurie ; [ veroorzaakt door het gebruik van bijzondere 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken verv9ermiddelen, en 
te wijzigen Ons besluit van 15 April 1914 I b. de schadeloosstellingen, 
(Staatsblad n°. 176), laatstelijk gewijzigd bij , bedoeld in art . 35 der wet Ol) de Kamers van 
Ons besluit van den 16den Februari 1?18 I arbeid, 
(Staatsblad n°. 114) ; 2. 1. Deze uitbetalingen gesohieden onmid-

Hebben goedgevonden en verstaan : dellijk na afioop van elke vergadering, tegen 
te bepalen als volgt : ontvangbewijs. . 
In artikel 1 van Ons besluit van 15 April 2. Voor de versohuldigde bedragen wordt 

1914 (Staatsblad n°. 176), laatstelijk gewijzigd door alle reohthebbenden voor voldaan ge
bij Ons besluit van 16 Februari 1918 (Staats- teekend op eene betaallijst, waarvan het model 
blad n°. 114), wordt gelezen in pla::,, ts van ,,49 , wordt vastgesteld door den Minister van Arbeid. 
oommiezen, adjunot-oommiezen en klerken" : I 3. Voor vergaderingen, gehouden v66r de 
,,50 oommiezen, adjunot-oommiezen en klerken." in ar·t. 5 bedoelde verstrekking van gelden, ge-

Onze Minsiter van Financien is belast met sohiedt de uitbetaling op de eerste vergadering 
de uitvoering •van dit besluit, hetwelk in het , na die verstrekking. 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan I 4. Voor elke vorgadering wordt eene af
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene I zonderlijke betaallijst gebezigd. 
Rekenkarner. 3. Aan do seoretarissen worden voor de uit-

Het Loo, den 2lsten Juli 1919. betalingen, door hen volgens art. 1 dezer in-
WILHELMINA. structie te doen, gelden t er goede rekening ver-

De J1[inister van Financii!n, DE VRIES. strekt. 
( Uitge:J. 31 Juli 1919.) I 4. Bij de inzending van de verantwoording, 

bedoeld in artikel 6, wordt eene beknopt ge
motiveerde rarning overgelegd van de uitbo-

21 Juli 1919. BESLUIT, tot intrekking van talingen, welke ingevolge artikel 1 zijn t e doen 
het Koninklijk Besluit van 6 Mei 1898 in de eerstvolgende drie rnaanden. 
(Staatsblad n°. 116) en tot vaststelling van 5. Geeft de in artikel 4 bedoelde rarning, na 
eene instructie voor de secretarissen van onderzoek, geen aanleiding tot opmerkingen, 
de Kamers van arbeid, ten opzichte van dan wordt aan den betrokken secretaris een 
hun geldelijk beheer. S. 503 . betalingstuk u itgereikt tot een door den Mi-

WIJ WILHELMINA, ENZ. nister van Arbeid te bepalen bedrag, met in-
Op de voordraoht van den Minister van Ar- aohtneming van artikel 51 der Wet van 5 Oo

beid_ van 20 Mei 1919, n°. 719, afdeeling Comp- tober_ 1841 (Staatsblad n°. 40), laatstelijk ge
tabiliteit; wijzigd bij de Wet van 17 Juni 1918 (Staats-

Gezien artikel 35, vijfde lid, en artikel 38 blad n°. 382). 
der wet op de Kamers van arbeid (wet van 

1 
6. De secretaris is verplicht binnen veertien 

2 Mei 1897, Staatsblad n°. 141, laat stelijk ge- dagen na afioop van ieder kwartaal eene ver
wijzigd bij wet van 26 Juli 1918, Staatsblad antwoording in te zenden van c...e ontvangen en 
n°. 499); uitgegeven bedragen (aanvraag om decharge). 

Den Raad van State gehoord (advies van I 7. 1. Bij schorsing, ontslag of overlijden, 
24 Juni 1919 no. 37) ; I sluit de verantwoording met den datum, waar-

Gezien het nader rapport van voornoemden op de secretaris ophoudt in functie te zijn. 
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2. Bij overlijden wordt de verantwoording 
door de erven ingezonden. 

8. De verantwoording wordt in drievoud op
gemaakt, en, voorzien van de in art. 2 bedoelde, 
voor voldaan geteekende, betaallijsten, inge
zonden aan het Departement van Arbeid, dat 
voor de toezending aan de Algemeene Reken
kamer zorg draagt. 

9. 1. In de verantwoording worden opge
nomen alle ontvangsten en uitgaven, welke 
hebben pla.ats gehad in het tijdvak, waarover 
de verantwoording loopt. 

2. Het voordeelig saldo wordt in de volgende 
verantwoording als eerste post van ontvangst, 
het nadeelig saldo als eerste post van uitgaaf 
geboekt. 

3. H et voordeelig saldo van de slot-verant
woording, welke na afloop van ieder dienstjaar 
moet worden ingezonden, wordt bij een der 
Rijksbetaalmeesters of een der ontvangers van 
's Rijks middelen dan wel op de postrekening 
van 's Rijks schatkist gestort op een door den 
Minister van Arbeid aan te geven datum, en 
als laatste post van uitgaaf in die verant
woording opgcnomen, oilder overlegging van 

dier voege, dat het jaar op 360 dagen en de 
maand op 30 dagen wordt gesteld. 

13. Bij de inzending van de verantwoording 
na de goedkeuring waarvan een termijn, als 
bedoeld in art. 11, of het bedrag, bedoeld in 
art. 12, moet worden uitgekeerd, wordt door 
den secretaris, of indien de verantwoording 
door diens erven is geschied, door dezen, be
taalbaarstelling van dat bedrag aan den Mi
nister van Arbeid schriftelijk aangevraagd. 

14. Voor zooveel J;laar het oordeel van den 
Minister van Arbeid daartoe termen zijn, gelden 
de artikelen 1 tot en met 10 dezer instructie
ook voor hem, die tijdelijk de functien van 
secretaris waarneemt. 

De Minister van Arbeid is belast met de uit
voering 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 Rekenkamer. 

Het Loo, den 2lsten Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitge,g. 14 Aug. 1919. ) 

4. Sluit deze verantwoording met een na- 21 Juli 1919. BESLUIT, tot nadere w1Jz1gmg 
de quitantie wegcns torting. · I 
deelig saldo, dan wordt, na goedkeuring van van het Algemeen Reglement Dienst en 
die verantwoording door de Algemeene Reken-

1 

van het Algemeen Reglement Dienst 
kamer, den betrokken secretaris of, indien de Locaalspoorwegen. . 504. 
verantwoording door <liens erven is ·geschied, WI.J WILHELMINA, ENZ. 
aan dezen, voor clat nadeelig saldo een betaling- Op de voordracht van Onzen Minister van 
stuk uitgereikt. Waterstaat van 13 J"uui 1919, no. 319, afdee-

5. Nech van het voordeelig, noch van het ling Spoorwegen; 
nadeelig saldo van de iaatste verantwoording Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
becloeld in het 3• en 4• lid, wordt in eene (Staatsblad n°. 67), het laatst gewijzigd bij de 
volgende verantwoording melding gemaakt. wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad no. 321); 
Evenmin wordt in laatstbedoelde verantwoor- 1 Den Raad van State gehoord (advies van 
ding opgenomen het bed.rag, verstrekt tot aan- 1 Juli 1919, n°. 42); 
zuivering van het tekort. Gezien het nader rapport van Onzen voor-

10. De toelage voor bureelkosten, bedoeld noemden Minister van 17 Juli 1919, no. 312, 
in art.,20 der wet op de Kamers van arbeid, gaat afdeeling Spoorwegen ; 
in met den datum, waarop de secretaris in Hebben goedgevonden en verstaan: 
functie treedt, en eindigt met <lien, waarop hij A. Het Algemeen Reglement Dienst, va t-
ophoudt in functie te zijn. 

1 

gesteld bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 
11. 1. Het bedrag der jaarlijksche t cielage (Staatsblad n°. 315), het laatst gewijzigd bij 

wordt in twee gelijke termijnen betaald . K onink.lijk besluit van 14 Maart 1919 (Staats-
2. De eerste termijn verschijnt na goedkeu- I bla(l n°. 108), te wijzigen als volgt : 

ring der verantwoordingen over het eerste en f I. Artikel 7. 
het 2• kwartaal. Aan het eerste lid wordt toegevoegd : 

3. De tweede termijn :verschijnt na goedkeu- 1 ,,B~doelde_ af luitingen worden geverfd op 
ring van de verantwoord1ng over het 4de kwar- de w1Jze en 1n de kleuren door den Raad van 
taal. , Toezicht aan te geven en voorzien van door 

12. Moet de toelage worden uitgekeerd over <lien Raad verder noodig geoordeelde inrich
een gedeelte van een termijn van zes maanden, I tingen om de afsluitingen op afstand voor het 
clan' g\)schiedt de berekening van het bedrag in snelverkeer kenbaar te ma.ken. " 

25'" 
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Artikel 9. 
H et eerste lid wordt gelezen als volgt : 
,, Alie openbare overwegen, met uitzondering 

van de openbare voetpaden, worden des nachts 
op naar het oordeel van den Raad van Toezicht 
voldoencle wijze verlicht." 

I b. De t weede en derde leden worden derde 
en vierde led en. 

III. Artikel 11. 
a. Als tweede lid wordt ingevoegd : I 
,,2. H et is verboden de overwegen, t u schen 

de ha ltpalen, bedoeld in a rti!!:el 12, met voer
t uigen, motorrijtuigen in den zin van a,rtikel 
l, punt 1, der Motor- en Rijwielwet daaronder I 
begrepen, met eene grootere snelheid te be
rijden clan van tien K.M. per uur." 

b. De t weede en derde leden worden derde 
,en vierde leden. 

B. Hot Algemeen R eglement Dienst Locaal- / 
poorwegen, vastgesteld b ij K oninklijk besluit 

van 3 Juni' 1915 (Staatsb/,ad n°. 230), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 14 Maart 
1919 (Staatsblad n°, 108), te wijzigen als volgt : 

I. Artikel 8. 
Aan het eerste lid wordt" toegevoegd: 
,,Bedoelde afsluitingen worden geverfd op 

de wijze en in de kleuren door den Raad van 
Toezicht aan te geven en voorzien van door 
dien Raad verder noodig geoordeelde inrich
tingen om de afsluitingen op afstand voor het 
snelve l'keer kenbaar te maken. " 

II. Artikel 9. 
a. Het eerste lid wordt gelezen als volgt : 
,,De openbare overwegen, welke ingevolge 

bepaling van den Minister, als bedoeld in artikel 
7, t weede lid, van beweegbare afslu.itingen zijn 
voorzien, of die aangegeven zijn door waar
schu wingsborden, a ls bedoeld in artikel 20 
van het Motor- en Rijwielreglement, worden 
met u.itzondering van de openbare voet
paden, des nachts op naar het oordeel van 
den R aad van Toezicht voldoende wijze ver
licht." 

b. H et tweede lid wordt gelezen als volgt : 
,,Door den Raad van Toezicht kan onthef

fing verleend worden van de verplicht ing tot 
verlicht ing van openbare overwegen. " 

III. Artikel ll . 
a. Als t weede lid wordt ingevoegd : 
,,2. Het is verboden overwegen, welke hetzij _ 

van beweegbare afsluitingen zijn voorzien of I 
die door wa-arschuwings borden, als bedoeld in 
artikel 20 van het Motor- en Rijwielreglement, 
zijn aangegeven, met voertuigen, motorrijtuigen I 
in den zin van a rtikel 1, punt 1, der Motor
en Rijwielwet daaronder begrepen, te berijden 
met een grootere snelheid clan van tien K.M. I 
per uur." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besiuit, hetwelk in het 
S taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2lsten Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De .Ministermn Waterstaat, A. A. H . W. K oNIG. 
( Uitgeg. U Aug. 1919.) 

22 J uli 1919. BESLUIT, tot aanvu.lling van het 
K oninklijk besluit va.n 16 November 1894 
(Staatsblad n°. 173) betreffende de vrij
stelling van de verplichting tot het over
leggen va.n attestatien de vita.. S. 505. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het K oninklijk besluit va.n 16 Novem
ber 1894 (Staatsblad n°. 173) ; 

Op de vool'dracht van Onze Ministers van 
F inancien, van Binnenla.ndsche Zaken en van 
Kolonien, van den 12den Juni 1919, n°. ll9 
(Genera.le Thesaurie), va.n den 2&ten Juni 1919, 
n°. 7523, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur en 
va.n den 17den Juli 1919, lle Afdeeling, n°. 43; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
a a.rtikel 7 van het K oninklijk beslu.it van 

den 16den November 1894 (Staatsblad n°. 173) 
wordt i11gevoegd een nieuw 

Artikel 7bis . 
Met afwijking in zooverre van het bepaa.lde 

in de artikelen 6 en 7, kan de gepensionneerde 
voor het hem verschuldigde op de desbetreffen
de betaalsrol kwijting verleenen , mits de be
taalmeester op die betaalsrol eene verkla.ring 
stelt van den in a rtikel 6 voo l'geschreven in
houd. 

In cleze gevallen blijft de toezending -en 
overlegging van een qu.itantieforrnulier achter
wege. 

Onze Minister van Financien, van Binnen 
landsche Zaken en van Kolonien zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
bet fjtaatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene R ekenkamer. 

Het Loo, den 22sten Juli 1919. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van B innen/,andsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK, 
De fungeerend M inister va1~ Kolonien, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK, 
( Uitge,g. 8 Sept. H\19.) 
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22 Juli 1919. 111EDEDEELINO betre ffende cen 
missive van den waarne menden Opperbe WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

velhebber van Land- en Zeemacht aan de Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
marine-autoriteiten, bet.-effende strandgoe- dat wegens de ongeldig verklaring krachtens 
deren , a fkomstig van oorlogsschepen van de a rtt. 42--47 der Kieswet, van een der inge
oorl ogvoerende mogendheden . 

1 
leverde lijsten van candidaten voor de perio-

Door den waarnemenden Opperbevelhe bber dieke verkiezing in 1919, van de leden van 
van Land- en Zee mac ht is op 22 Ju li jl. aan de I den raad t e Leeuward eradeel, de gekozen 
marine-autoriteiten bericht, dat wcgens het verklaarde led en , op eene uitzondering na , 
weder intreden van den n-edestoesta nd- de hunne benoeming niet hebben aangenomen , 
bemoeienis van die autoriteiten met na dien I en dat mitsdien eene bij zondere voorziening 
datum nog a.andrij vende of uit zee aange- noodig is, ten eind e te voorkomen dat de 
brachte militaire zaken, a fkomstig van oorlog- raacl, d ie met den eersten Dinsdag van Scptem
voerende mogend heden , ophoud t , en dat deze ber 1919 te Leeuwarderacleel moet optreden, 
za ken, evenals a ndere goederen van niet mili- buiten staat zoud-o zijn geldende besluiten te 
tairen aard , voortaan tot de zorg van den nemen ; 
betrok ken strandvonder behooren . In da,t be- Zo~ i~ het, dat Wij , den R aad van tate, enz. 
r icht werd tevens opgemerk t, dat door het Art. 1. De periodieke raadsverkiezing te 
bovenstaande uit den aa rd der zaak geen Leeuwarderadeel gehouden ter verv ulling van 
ve ra ndering wordt aangebracht in den rechts- de plaatsen van de leden van den raad dier 
t oest a nd van reeds vroeger aangedreven of gemeente, die met den eersten Dinsdag van 
aange brac hte voorwerpen , d ie werden geinter- September 1919 moet en aftreden, wordt ge-
neerd of onder militaire bewa king gesteld . acht niet te zijn geschied. 

(W . v. d. B. A.) De candidaatstelling voor de \lieuwe verkie-

23 J uli 1919. B ESLUIT tot wij ziging van bet 
besluit van 30 :M:aa.rt 1904, houdende ·nieu we · 
bepa lingen omt rent de a m btenaren cler 
directe bela t ingen , invoerrec hten en ac-
cijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen ?liinisti,r van 

F inancien , van 16 Juli 1919, n°. 80, afdeeling 
P ersoneel ; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan te be
pa len : 
Art . I. In Ons beslui t van 30 Maar t 1904, 

n °. 19, wor·dt artikel l, letter e, gelezen : 
kom miezen-verificateur, boofdkommiezen, as-

zing heeft plaats uiterlijk veert ien dagen na 
het tijdstip van in werking treding van deze 
wet .op den dag, door Burgemeester en ,vet
houders te bepalen en aan de Gedeputeerde 
Staten mede t e deelen. 

2. Met betrekking tot de nieuwe ve rkiezing , 
in art. 1 bed oeld, word t gelEY1,en : 

a. in de Kieswet in : 
a rt. 41, derde lid : ,,Binnen t wee dagen", 

in plaats van ,,Binnen dr ie dagen" ; 
· art. 42, eerste lid : ,, U iterlijk op den vijfden 
d ag" , in plaats van: ,,Uiterlijk op den veer
t ienden dag" ; 

art. 46, eerste lid : ,, binnen v ier dagen", 
in plaats van : ,,binnen acht dagen" ; 

sisten ten , kommfozen, kommiezen te water en 
hulpkommiezen. 

art . 47, eerste lid : ,,op den dag van de be
handeling", in plaats van : ,,uiterlijk op den 

met dag na de · behandeling" ; Ar t. Il. Dit besluit treeclt in werking 
1 Aug ustus 1919. 

Onze Mini ter van Fina ncien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
ka mer. 

Het Loo, den 23sten Jul i 191!1. 
WILHE LMINA. 

De Minister van Financien, DE V RIES. 

24 J ul i 1919. W ET, tot afwijking van eenige 
bepalingen van de Kieswet en van de 
Gemeen tewet met betrekking tot de perio
dieke raaclsverkiezingen in 1919 te Leeu
warderadeel. S. 506. 

art . 50, eerst e lid : ,,Binnen twee dagen", 
in plaats van : ,,Binnen zeven d agen" ; 

art. 51, eerste lid : ,,Binnen vijft ien dagen" , 
in plaat s va.n : ,,Binnen vijf en veer t ig 
dagen"; 

b. in de Gemeentewet in : 
art. 13, eerste lid : ,, twee dagen" in plaats 

van ,,clrie dagen" en ,,eene week" in plaat s 
van : ,,vier weken" ; 

art. 17, tweede lid : ,,tien dagen", in plaats 
van : ,,twee maanden". 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 



1919 24 JU L 1. 390 

Gegeven ten Paleize Het Loo, den 24sten 
Juli 1919. 

24 Juli 19HJ. BESLUIT, houdende beslissing' 
dat de omstandigbeid dat een tot raadslid 
gekozene io herstemming is geweest met WILHEL"\1:I A. 

De .iJIIinister van B innenlandsche Zaken iemand, die niet verki esbaar was, geen be-
Ca. R u ys DE BEERENBRO UC K. let~PI is tP.!?P, 11 zijn toAlttting. 

(Uitgeg. 25 J uli 1919.) WIJ WILHELMINA, ENZ . 

24 Juli 1919. BESLUIT, tot onteigening van 
eenige gronden in de Gemeente H elder 
ten beboeve van vestingbouw. S. 507. 

/ Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 

1 den Raad der gemeente Bussum, tegen bet 
besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 26 Maart 1919, n°. 151, waarbij met ver
nietiging van zijn besluit, van 11 Maart 1919 
de toelating van J. B. G. Steur te 13ussum als 

24 Juli 1919. BESLUIT, tot toepasselijkverkla- lid van den R aad dier gemeente is bevolen; 
ring van eenige artikelen van de wet van Den Raad van State, Afdeeling voor de 
4 December 1872 (Staatsblad no. 134) tot 

I 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 

voorziening tegen besmettelijke ziekten, 9 Juli 1919, n°. 164 ; 
op schura (scabies). . 508. Op de voordracht van Onzen Minister van 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 13innenlandsche Zaken van 21 Juli 1919, 
Overwegende, dat schur~ (scabies) in ver- n°. 8559, Afd. B. B. , 

sohillende deelen van het Rijk voorkomt; 0 ., <fat <l e Raad der gemeente Bussum zich 
Gelet op artikel 1 der wet van 4 December vereenigende met de meerderheid der Com-

1872 (Staatsblad no. 134), laatstelijk ge~ijzigd missie van . on<lerzoek der geloofsbrieven op 
bij de wet van 27 April 1912 (Staatsblad no. 165) ; 11. Maart 1919 besloot J . B. G. Stenr niet a.ls 

Op de voordracbt van Onzen Minister van raa dslid toe te laten op gron<l van de omstan
Arbeid van 3 Juni 1919, no. 6334, afdeeling I digheid dat een der candidaten die mede in de 
Volksgezondbeid; berstemming was begrepen, er-,n vrouwelijk 

Den Raad van State gehoord (advies van I persoon was, die, naar bet oordeel van den 
8 Juli 1919 no. 127); Raad niet a.ls li<l zon kunnen worden toege-

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor- I laten, omda.t het bier betrof eene tusscheo
noemden Minister van 19 Juli 1919, no. 8646, tijdscbc verkiezing, die volgens art. XII der 
afdeeling Volksgezondheid ; addit ioneele art ikelen van de Grondwet ge-

H ebben goedgevonden en verstaan : scbiedt overeenkomstig de op den dag van 
Art. 1. De _voorschri~en van de artt. 2, 3, 4, afkondiging der gewijzigde Grondwet geldende 

5, voor zooveel betreft de woorden ,,De burge- · bepalingen, welke omstandigheid naar bet 
meester is bevoegd besmette of van besmetting I gevoelen van den Raa ... invloed heeft geoefend 
verdacbte voorwerpen ten koste van de ge- op den uitslag der verkiezing ; 
meente te doen ontsmetten" , 6, 19, 26, 27 en 28 dat nada.t J. B. G. Steur bij Ged. Staten 
van de wet van 4 December 1872 (Staatsblad bezwaren had ingebracht Ged. Sta ten bij be

. n°. 134), tot voorziening tegen besmettelijke sluit van 26 Ma3,rt 1919, n°. 151, met vernieti-
ziekten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 ging van het bestreden raadsbesluit, de toe
April 1912 (Staatsblad no. 165), zijn gedurende lating van J. B. G. Steur te Bussum als lid van 
een jaar in bet geheele Rijk van toepassing op den Raad dier gemeente hebben bevolen ; 
scburft (scabies). dat Ged. Staten claarbij hcbbe,n overwogen 

2. Dit besluit treedt in werking ,;,et ingang dat de Raad bij bet onderzoek cler geloofs
van den tweeden dag, na dien der dagteekening I brieven me~ beeft ~a ~ gaan of een der ge
van bet Staatsblad, waarin bet geplaatst is . I stelde candidaten die met gekc.zen JS aan de 

Onze Minister van Arbeid is belast met de vereischt..n voor bet lidmaatscbap van den 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad Raad voldoet doch uitsluitend beeft na te 

· zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal gaan of de benoemde aan deze vereischten 
worden gezonden aan den Raad van State. voldoet dat derhalve buiten beschouwing kan 

Het Loo, den· 24sten Juli 1919. warden gelaten de vraag of de vrouwelijke 
WILHELMINA. candidaat die niet gekozen is, voldoet aan de 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. eiscben voor bet lidmaatscbap van den ge-
( Uitgeg . 8 A ug. 1919.) meenteraad gesteld; dat mitsdien in de om-

stan<ligbeid dat een vrouwelijk persoon can-
1 didaat is gesteld geen aanleiding kan warden 



391 24 JULI. 1919 

§ 1. De telling zal geschieden volgens tel
briefjes overeenkomstig onderstaand model : 

gevonden om den benoemde die aan de ver
eischten om als Ra!ldslio te worden toegelaten I 
voldeed, de toelating te weigeren; dat ook =================-== 
overigens geen feiten of omstandigheden zich 
voordoen op grond waarvan de benoemde niet 
zou kunnen worden tegelaten als lid van den 
Raad ; dat ae Raad van Bussum derhalve ten 
onrechte heeft besloten J. B. G. Steur niet al~ 
lid toe te laten ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
Raad der gemeente Bussum bij Ons in bP.roep 
is gekomen, aanvoerende dat hij van oordeel I 
is dat de gemeenteraad wel hceft na te gaan, 
of een der gestelde candidaten die niet gekozen 
is aan de vereischten voor het lidmaatschap 
van den R1tad voldoet, aarigezien het aantal 
stemmen dat een candidaat die bedoelde eischen 
niet bezit op zich vereenigt van invloed kan 
zijn op de uitslag der verkiezing ; 

0., dat door den Raad der gem. Bussum 
niet is betwist dat de vrouwelijke candidaat 
die met J . B. G. Steur in herstemming is ge
weest op de door de Kieswet geeiscbte wijze 
is candidaat gesteld ; 

dat zij in verband met het getal van de op 
haar uitgebracbte stemmen in de herstemming 
moest worden begrepen en dit dan ook terecht 
is geschied onafhankelijk van de vraag of zij 
voldeed aan de vereischten voor het raadslid
maatschap; 

dat mitsdien aan de omstandigheid dat de 
tot raadslid benoemde J. B. G. Steur in her-
stemming is geweest met de bedoelde vrouwe-
.lijke candidaat geen bezwaar . kan worden 
ontleend tegen zijne toelating ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ongegrondverklaring van bet beroep 
te bepa.Ien dat J. B. G. Steur a.ls lid van den 
Raad der gemeente Bnssum moet worden 
toegelaten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bela•t, enz. (A. B.) 

24 Juli 1919. MISSIVE van den l\finister van 
Arbeid, betreffende de worungtelling. 

De l\'linister van Arbeid ; 
Overwegende, dat kracbtens art. 2 van net! 

Koninklijk besluit van 3 Juli 1919 (Staatsblad 
n°. 465) in zake het houden van een woning
telling, door den l\'linister van Arbeid voor
schriften dienen te worden gegeven, welke bij 
het houden van de woningtelling en de be
werking der uitkomsten moeten in acht geno
worden: 

Heeft goedgevonden te bepalen : 

WONINGTELLING 1919. 

Gemeente 

Telbriefje N°. 

Plaats ,·an het perceel ( l) 

Aard va.n het perceel 

Aantal woningen in bet 
perceel 

Is het den werkgever des 
perceel hoofdbewoners ? 
eigen-
clom eene instel)ing van 

van liefdacligheid ? 

Wijk, Afdeeling 
Dorp, Buurtschap 

Datum van 
opneming 

(2) 

(3) 
-- ---

(4) 

(5) 

- ---
(6) 

WONINGEN. 

Peceels
gedeelte. 

(7) 

Aanmerkingen 
(ei11;en- , vrij-, 
clienstwoning-, 
onbew. verkl. 

wooing.) 

(12) 

§ 2. Bij de invulling dezer telbriefjes word 
het onderstaande in acht genomen,: 

De telling omvat alle gebouwde perceelen, 
zoowel wcionhuizen als gebouwen waarin geen 
woning is g!!legen. 

Zij strekt zich nit over de geheele gemeente, 
met <l ien verstande, dat buiten aanmerking 
kunnen blijven die deelen der gemeente welke 
buiten een bebouwde kom zijn gelegen en waar
in slechts verspreide bebouwing van op zich 
zelf staande hoeven, boerderijen of dergel.ij ken 
wordt aangetroffen. 

Indien de t elling zich niet over de geheele 
gemeente uitstrekt, wordt het dee! der gemeente 
waarop de telling betrekking heeft nauwkeu,·ig 
omschreven, bij voorkeur door een schetskaart 
aangeduid. 
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( I ) Onder perceel word t verstaan een ge
heel ge bouw, van den grond af tot bet dak toe 
en va,n andere gebouwen op zoodanige wij ze 
gescheiden, dat het daarmecle geen (of a lleen 
door noocld oorga ngen) gemeenschap heeft. 
Woningen onder een dak gebouwd , al of niet 
met gemeenschappelijken zolder, cloch die elk 
een eigen buitendeur hebben en van elkancler 
zijn gescheiden door van den grond af opge
trokken muren, moeten ieder a ls een perceel 
worden beschouwcl. Twee tegen elkander ge
bouwde huizen met eene gemeenschappelijke 
buitentrap binnen de gevellijn voor de boven
woningen (zoogenaamcle port iekhuizen) moeten 
a ls een perceel worden aangemerkt. 

(2) Aan t e geven : straat, gracht, plein, 
kacle : nummer van bet perceel. Heeft een 
perceel meer clan een nummer clan moeten al 
cleze nummers worden vermeld. Wanneer bet 
nummer ontbreekt, worde een anclere p laats
aanduiding gegeven. 

(3) Duiclelijk in te vullen: woonhui , uit
sluitend winkelhuis, winkel en woonhuis, uit
sluitend pakhuis, woonhuis met pakhuis of 
bergplaat , uitslui tend werkplaats, fabriek of 
kantoor, werkplaats, fabriek (kantoor met 
dienst- of andere woningen) , Rijks-, provin
ciaal of gemeentegebouw met of zoncler dienst
woning, school, kerk, gssticht, met of zonder 
dienstwoningen, hotel, logement, t ijdelijke 
noodwoning, keet, plaggenhut . 

(4) Als woning wordt geteld elk perceel of 
perceelsgecleelte, dat volgens zijne inrichting 
a ls afzond erlijke woning is te beschouwen. 
Dus niet clat gedeelt e van een woning hetwelk 
aan een afzonderlijk levend persoon (kostganger, 
kamerhuurder, enz.) in gebruik i afgestaan. 

Het aantal hier vermelde woningen moet ge
lijk zijn aan het aantal in de kolommen (7)-(12) 
bcschreven woningen , 

(5) In .te v ullen ,, ja" of _,, neen" . ,,J a" 
worclt ingevuld a ls eigenaar van het perceel is 
de werkgever van den hoofclbewoner of, bij
a ldien er meerdere woningen in het perceel zijn, 
van d en hoofdbewoner van een der daarin ge
legen woningen. 

(6) In te vu llen ,, ja" of ,,neen" . 
(7) In deze .kolom te vermelclen waa r de 

woning in het perceel gelegen is. 
Voor de beschrijving van elke woning is 

slechts een regel bestemcl. 
Perceelsgedeelten uitsluitend voor nering, 

bedrijf of bergplaats bestemd en die a ls zoo
danig afzonderl ij k zijn verhuurd , blijven hier 
buiten beschouwing. Overigen, worclen de 
woningen op de volgende wijze beschreven : 

geheel huis, benedenwoning, bovenwoning, 
kelderwoning, sousterrain, zolderwoning, be
nedenwoning met sousterrain, bencdenwoning 
met bel-etage. 

Indien het perceel, ongerekend kelder- en 
zolderverdieping, meer clan een verdieping 
bevat op welke een of meer bovenwoningen zijn 
gelegen, clan valt bij die bovenwoning te onder
sc heiden : een hoog, twee hoog, drie boog, en z., 
a l naarmate er 1, 2 of 3 verdiepingen oncler 
do te tellen won.ing gelegen zijn. 

Bij woningen 1, 2, 3 of meer hoog, nog aan 
te geven : geheel, voor, achter, links-, rechts, 
links -voor, links-achtel', recht, -voor, rechts
achter. 

(8) Hier du idelijk in t e vu llen 1, 2, 3, enz. 
en 0. als de won.ing niet is bewooncl. Eene 
woning wordt a lleen clan a ls bewoond door 
twee of meer gezinnen beschouwd, wanneer 
bebalve de hoofdbewoner, nog in diens woning 
inwoont , hetzij een echtpaa r met of zonder 
kinderen, clan wel een vader of moeder met een 
of meer kinderen , Inwonende afzonderlijk 
levende kamerbewoners of kostgangers worden 
d us niet a ls afzonderlijke gezinnen beschouwd, 
evenmin imvonend personeel, ook a,l vormt dit 
laatste een gezin. Niet te noteeren zijn de 
gezinnen welke in hotels en logementen ver blijf 
houclen. 

(9) en ( 10) In kolom (9) is in te vullen de 
huurprijs in g uldens en in kolom (10) of dit be
drag is de huur per week, per maand of per jaar. 

Voor leegstaancle woningen , woningen door 
den eigenaar bewoond, dienstwoningen of wo
ningen waarvoor om andere redenen geen huur 
wordt betaa lcl, wordt de huurprijs ve rluegen 
uit de opgave voor de personeele belasting 
of, bij gebreke daarvan, door opgaven der eige
na.ars of door schatting. 

(11) In deze kolom in te vullen : nering, 
als in een gedeelte der wooing waarvoor de 
huur is opgegeven een winkel worclt gehouden ; 
bedrijf, aJs een gedeelte der woning waarvoor 
de huut is opgegeven als werkplaats of a ndere 
bedrijfsrui mte is ingericht ; grond, als in den. 
huurprijs van de woning het gebruik van grond 
is begrepen , met di~n verstancle, clat grond ge
bruikt voor siert uin of tee ltgroncl voor eigen 
gebruik niet al zoodanig in aanmerking komt . 

Indien woonvertrekken tevens dienen voor 
het houden van kleine winkelneringen of voor 
de uitoefening van eenig bedrijf, behoeft clit 
niet afzonclerl.ijk te worden vermeld , Voor 
deze woningen evena ls voor dezulke die a lleen 
voor bewoning clienen, blijft kolom ( l 1) on 
ingevuld . 
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(12) Hier in te vuJlen: 
eigen. wanneer de woning door den eigenaar 

bewoond wordt 
vrij, wanneer voor de woning "een huur be-

taald wordt; , 
dien8t. waoneer het een dienstwoning is ; 
onbew. verklaard, wanneer de woning is voor

zien van het kenteeken van onbewoonbaar
verkJaring 

's Gravenhage, 24 Juli 1919. 
Voor den Minister, 

De ecretaris-Generaal, A. L. CHOLTE 

25 Juli 1919. WET, tot WJJZlgmg en verhoo
ging van het vijfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 509. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd, wordt de omschrijving van eenige arti
ke len ge wijzigd en worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tenge vo lge hiervan wordt ver hoogd : het 
totaal der Ilcle a fd. met f 136,000 ; bet totaa l 
der IIIde afd . met f 4,114,000; het totaal cler 
Vde afcl. met f 773,764; het totaal der Viele 
afd. met f 60,000 ; en het eindcijfer van het 
hoofdstuk met f 5,083, i64. 

25 Juli 1919. WET, tot uitbreiding van de 
gemeente Maastricht, met het grondgebied 
der gemeenten Owl-Vroenhovenen St . Pieter 
en met gedeelten van de gemeenten Gron -
veld, Heer, Amby, Meerssen en Borgharen. 
s. 510. 

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

da.t het wenschelijk is het grondgebied van 
de gemeente Maastricht uit te breiden door 
toevoeging van de gemeenten Oud-Vroenhoven 
en St. Pieter en van gedeelten van·de gemeenten 
Gronsveld, Heer, Amby, Meerssen en Borg
haren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1920 

worden aan de gemeente Maastricht toege
voegd de gemeenten Oud-Vroenhoven en St. 
Pieter en zijn van de gemeenten Gronsveld, 
Heer, Amby, Meerssen en Borgharen de te r
reinen, liggende aan de binnenzijde van de in 
artikel 2 omschreven grenslijn, van die gemeen
ten afgescheiden en eveneens aan de gemeente 
Maastricht toegevoegd. 

Vanaf den in lid 1 vermelden dag vervalt 
in wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding a.ls gemeente van ,,Oud -Vroen
hoven" en van ,,St. Pieter" en wordt, behouclens 

bijzondere regelingen in deze wet, onder ,,Maas
tricht" versta.an de ingevolge lid 1 vergroote 
gemeente :)faastricht en onder de gemeenten 
,,Gron ,eld'', ,,~ eer'', ,,Amby'', ,,:\Ieerssen'' en 
,.Borgharen" de ingevolge dezelide wetsbepa
ling verkleinde · gemeenten Gronsveld. Heer, 
Amby, Meerssen en Borgharen. 

Waar in deze wet worclt gesproken over uit
breiding der gemeente Maastricht, is daarmede 
becloeld de vereeniging en grensverandering, 
waarover in lid l' sprake is. 

2. De grens tusschen de verkleinde gemeen
ten Gronsveld, Heer, Amby, Meerrsen en Borg
haren en het op den rechteroever de,· Maas 
aan de gemeente l\faastricht toegevoegcl gebied 
loopt a.ls volgt : 

Aan de zuidzijde snijdt de grens den rechter 
Maasoever ter pla.at e van de tegenwoordige 
grensscheiding tusschen de gemeenten t. Pieter 
en Gronsveld, volgt deze grnnsscheiding langs de 
noordzijde van perceel kacl astraal bekend ge
meente Gronsvelcl Sectie A n°. 2683, loopt ve r
volgens door de gemeente Gron ,,eld langs de 
noordzijde van genoemd perceel en van uit het 
noordoostelijk hoekpunt in rechte lijn na.ar bet 
noordwestelijk hoekpun t van perceel ectie A 
no. 1681, volgt de noordzijd e van clit peroeel 
en van perceel Sectie A n°. 572 tot aan· haar 
snijpunt met de noordwe telijke grcnslijn van 
perceel Sectie A n°. 591 en vervolgens de 
noordwestelijke en noordelijke grenslijnen van 
dat perceel en het ve rlengde dier noordelijke 
grenslijn tot haa r snijpunt met de westelijke 
grenslijn van perceel Sectie A n°. 597. Van 
dit snijpunt loopt zij langs de westelijke en 
vervolgens langs de noordelijke grenslijn van 
laatstgenoemd perceel en de noordwestelijke 
grenslijn van perceel Sectie A n°. 623 en het 
verlengde dier grenslijn tot aan haar snijpunt 
met de zuidwestelijke grenslijn van hot perceel 
Sectie A n°. 631, loopt lanas de zuidwestzijde 
en claarna langs de oostzijde van laatstgenoemd 
perceel en langs de oo tzijde van cle perc'eelen 
Sectie A nos. 632 en 636 tot a.an het zuid wes
telijk'. hoekpunt van perceel ectie A n°. 657, 
loopt van dat punt oostwaarts langs de zuicle
lijke grenslijn der perceelen Sectie A nos. 657, 
2191, 2190 en 2189 tot aan bet zuidoostelijk 
ho kpunt van clat laatste perceel, loopt ver
volgens vanaf dit hoekpw1t noordwaarts la.ngs 
de oostelijke grens van perceel Sectie A n°. 
21 9 tot aan het zuidwestelijk hoekpunt van 
perceel Sectie A n°. 648, van daar in oost
waartsche richting langs de zuidelijke grens 
van genoemd perceel tot zijn oostelijk hoek
punt, van dit hoekpunt naar het noordweste-
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Jijk hoekpunt van perceel ectie A no. 649 en westelijke grenslijn van dit perceel tot aan 
vervolgens langs de noordgren van dit per- haar einde, loopt van daar we twaarts langs 
ceel tot a.an perceel ectie A no. 6 1, snijdt de zuidelijke grenslijn van perceel Sectie A 
clit perceel volgens een rechte lijn, die het n°. 2500, tot a.an het snijpunt van deze lijn 
eindpunt der noordelijke gren lijn van perceel met het verlengde van de westelijke grenslijn 
n°. 649 verbindt met het wesbelijk hoekpunt van perceel Sectie A n°. 318, volgt van a£ 
van perceel Sectie A n°. 2339, volgt dan de dat snijpunt deze verlengde lijn, de westelijke 
noorclwestelijke grenslijn van dit peroeel tot grenslijn van de perceelen Sectie nos. 318, 3294, 
zijn noordelijk hoekpunt, loopt van af clit 3293, 3292 en 3142, loopt oostwaarts langs de 
punt in noordoo telijke richting volgens een noordelijke grensHjn van het laatstgenoemd per
reohte lijn tot het zuidoostel-ijk hoekpunt van ceel en in het verlengde dier lijn tot waar zij 
perceel ectie A n°. 236, volgt de oostelijke de westelijke grenslijn van perceel Sectie A 
gren. lijn ,·an dit perceel en van perceel Sectie n°. 3719 snijdt, volgt deze lijn noordwaarts 
A n°. 237 tot a.an het noordoostelijk hoekpunt en loopt langs de noorclelijke grenslijn van 
,an dit laatste perceel, van a f <lit p unt loopt de <lit perceel tot a.an het punt waar deze gesneden 
grens in rechte richtino- naar het noordoostelijk wordt door de verlengde oosteHjke grensliJn 
hoekpunt van perceel ectie A no. 1743 en volgt van perceel Sectie An°. 3777. Zij gaat vanaf 
van af dit punt in oostelijke riohting de gren . dit punt in de richting van genoemde ooste-
cheiding tusschen de gemeenten Gronsveld lijke grenslijn, langs deze lijn en verder noord

en Heer tot aan het noordoostelijk hoekpunt waarts in dezelfde riohting tot waar zij de 
,an perceel Sectie A n°. 1986. grensscheiding t ussohen de gemeenten Heer en 

Van af clit punt komt zij in de gemeente Amby snij tlt. 
H eer, loopt in noordelijke riohting langs de Vervolgens loopt zij oo twaarts langs cleze 
westelijke grensHjn van het peroeel gemeente grensscheiding tot waar deze gesneden wordt 
H eer ectie A n°. 37 , met afsnijding van door het verlengde va.n bet zuidelijk deel der 
het gedeelte van clit perceel uit pringende in westelijke grenslijn van perceel kadastraal be
perceel Sectie A n°. 3029, vervolgens de lijn, kend gemeente Amby Sectie C, n°. 689. Van 
die het noordwestelijk hoekpunt van genoemcl af dit snijpunt loopt de grens in de gemeente 
perceel verbindt met bet zuidwe telijk boek- Amby eerst in de riohting van en dan langs 
punt van perceel Sectie An°. 3783, en de we te- de westelijke grens van perceel Sectie C n°. 689, 
lijke grenslijn van laatstgenoemd perceel tot vervolgens langs de noordelijke grenslijn van 
aan het zuiclelijk hoekpun t van perceel Seotie dat perceel en vcrder noordwaarts langs de 
An°. 1996. Van af <lit punt loopt zij in reohte westelijke grenslijn van perceel Sectie C n°. 
richting naa r het zuicl,vestelijk hoekpunt van 818 en langs de noordelijke grens ervan tot 
perceel Sectie A n°. 1098, gaat ve rder langs het zuidwe telijk hoekpunt van perceel Sectie 
de zu idelijke en oostelijke grenslijnen van dit C, n°. 334, lang de westelijke grenslijn van 
perceol en langs de oostelijke o-renslijn van clit perceel tot haar eindpunt, van dit punt 
pel'oeel cctie A n°. 1328, vervolgens Jang naar het zuidwe telijk hoekpunt van perceel 
de zuidelijke en westelijke grnn lijnen van ectie C, n°. 335, langs de we telijke en noorcle
perceel ectie A n°. 1326 en langs de weste- lijke grenslijnen van dit perceel, langs de noor
lijke gl'enslijn der perceelen ectie A no . 1325, delijke grenslijn van perceel eotio C, n°. 333 
1324, 1319, 1318, 1770, 1769, 1768 en 1316, I tot aan ba-ar eindpunt, van dit punt naar bet 
ve l'clcr in het verlengde clezer laatste lijn tot westeHjk hoekpunt van perceel Sectie C, n°. 

• aan le zuidelijke grenslijn van perceel A no. 725, langs de zuidelijke en oostelij1-_e grenslijnen 
36(), vervolgens in westelijke richting langs van dit peroeel ve rder in de ricbting dezer 
dezo grcnslijn , clan in noordelijke richting langs laatste lijn tot haar snijpunt met de zuidelijke 
de westelijke grenslijn cler perceelen ectie grenslijn van perneel sectie C, n°. 726. Van 
A nos. 369, 1779, 1778, 2466, 2465, 360, 359, af dit snijpunt volgt de gren die zuidelijke 
356 en 355 en daarna in oostelijke riohting grenslijn in oostwaartsche richting, loopt ver
langs de noonlelijke grenslijn van laatstgenoemd volgens langs do oostelijke grenslijn van ge
perce I tot aan het zuiclwe telijk hoekpunt van noemd perceel en in het verlengde daarvan 
het perceel ectie An°. 347 . Van af dit punt tot waar zij de zuidelijke grenslijn van perceel 
gaat zij langs de westelijke grensHjn van clit sectie C, n°. 1050 nijdt, loopt clan westwaarts 
perceel, loopt van het eindpunt dier lijn in langs genoemde grenslijn, vervolgens langs de 
rnohte richting naar het zuidwestelijk hoek- de westelijke en een gedeelt e cler noordelijke 
punt van perceel A Sectie n°. 2502, volgt de I grenslijn van laatstgenoemd pel'ceel, langl! de 
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westelijke grenslijn der perceelen sectie C, nos . 
1049 en 1128, dan oostwaarts langs de zuide
lijke grenslijn van perceel Sectie C, n°. 1040, 
langs de oostelijke grenslijn van dit perceel, 
volgt dan de rechte lijn, die het noordooste
lijk hoekpuut van genoemd perceel verbindt 
met het zuidoostelijk hoekpunt van perceel 
Sectie C, n°. 1039, loopt langs de oostelijke 
-en een gedeelte der noordelijke grenslijn van 
dit perceel tot aan het punt waar laatstge
noemde gesneden wordt door het verlengde 
van het zuidelijke gedeelte der oostelijke grens
lijn van perceel Sectie C, n°. 888. Van dit 
snijpunt loopt de grens noordwaarts in de 
richting van het zuidelijk gedeelte der genoemde 
grenslijn en vervolgens langs deze grenslijn 
tot hare ontmoeting met de grensscheiding 
van de gemeenten Amby en Meerssen, volgt 
<lan cleze grensscheiding aanvankelijk noord
waarts en vervolgens westwaarts tot waar zij 
gesneden wordt door het verlengde van het 
gedeelte dier grensscheiding, hetwelk samen 
valt met de noordoostelijke grenslijn van het 
perceel Sectie C, n°. 889, gaat vanaf dit snij 
punt noordwestwaarts in de richtirig van laatst
genoemd gedeelte dier grensscheicling en volgt 
deze tot het punt van de zuidwestelijke grens
lijn van perceel kadastraal bekend gemeente 
Meerssen, Sectie C, n°. 2049, waar de grens
scheiding van richting verandert, loopt langs 
de gemeentegrens tot het snijpunt met het 
verlengde der noordwestelijke grens van het 
perceel Sectie C, n°. 2048 en komt de grens 
bij dit punt in de gemeente Meerssen. 

Zij Ioopt aldaar verder Iangs de genoemde 
grenslijn van perceel Sectie C, n°. 2048 tot aan 
haar eindpunt, gaat in rechte.lijn van dit punt 
naar het zuidelijke hoekpunt van perceel Sectie 
C, n°. 2090, volgt de zuidwestelijke grenslijn 
van de perceelen Sectie C, nos. 2090 en 2089, 
verbindt het einclpunt dier lijn met het ooste
lijk hoekpunt van perceel Sectie C, no. 1461, 
volgt de noordoostelijke en noordwestelijke 
grenslijnen van dit perceel, vervolgens de 
zuidoostelijke en zuiclwestelijke grenslijnen van 
perceel Sectie C, n°. 1496, de noordwestelijke 
grens van perceel Sectie C, n°. 250 en een 
gcdeelte der noordwestelijke grens van perceel 
Sectie C, n°. 249 tot het punt, waar deze ge
sneclen wordt door het verlengde van de zuid
westelijke grens van perceel Sectie C, n°. 289, 
loopt clan van af dit punt noordwestwaarts in 
de richting van genoemde perceelscheiding, 
volgt deze scheiding en Ioopt vervolgens langs 
de zuidoostelijke en zuidwestelijke grenslijn 
van perceel Sectie C, n°. 1699 en langs de 

zuidwestelijke grenslijnen der perceelen Sectie 
C, nos. 296, 297, 298 en 299, loopt van het 
westelijk hoekpunt van genoemd perceel naar 
het zuidelijk hoekpunt van perceel Sectie C, 
n°. 306, volgt de zuidwestelijke grenslijn van 
dat perceel tot waar zij de grensscheiding der 
gemeenten Meerssen en Borgharen ontmoet, 
volgt deze grensscheiding aanvankelijk zuid 
westwaarts tot waar zij de rechteroeverlijn 
van de Kanjel snijdt en Ioopt vervolgens van 
af dit punt in de gemeente Borgharen langs 
de rechteroeverlijn van de Kanjel {perceel ka
dastraal bekend gemeente Borgharen Sectie 
B, n°. 492) tot waar deze gesneden wordt 
door het verlengde der noordoostelijke grens
lijn van perceel Sectie B, n°. 891, loopt dan 
van af dit snijpunt in de richting van genoemcle 
grenslijn en langs deze grenslijn en de zu1cl
oostelijke grenslijn van laatstgenoemd perceel 
en vervolgens langs het verlengde clier zuid
oostelijke grenslijn tot waar deze de grens
scheiding tusschen de gemeenten Borgharen. 
en Oud- Vroenlwven snijdt. 

3. Alie gemeente-eigendommen, -gebouwen 
en -werken binnen de toegevoegde gemeenten 
of gedeelten van gemeenten gaan over op de 
nieuwe· gemeente Maastricht, zonder dat daar
voor eene nadere akte gevorclercl wordt. Voor 
zooverre overschrijving in de openbare regis
ters noodig mocht zijn, zal die geschieclen 
krachtens deze wet. 

De rechten en verplichtingen, voortvloeiende 
uit overeenkomsten, door de gemeenten, die 
geheel of gedeeltelijk aan Maastricht worclen 
toegevoegd, betreffende het toegevoegde gebied 
aan'gegaan, en uit zakelijke rechten ten bate 
of ten laste van eigendommen dier gemeenten 
in het toegevoegde gebied gevestigd, gaan over 
aan de gemeente Maastricht. 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige artikel, gelclen de navolgencle speciale 
regelingen voor de verschillende gemeenten: 

1°. ten aanzien der gemeente Gronsveld: 
het uit de perceelen Sectie A, nos. 680, 681 

en 1082 bestaande Heugemerbroek gaat in 
eigendom over aan de gemeente Maastricht, 
met dien verstande, dat deze de verplichting 
heeft de gebruikers van bet Broek gedurende 
vijf jaar in het gevestigde gebruik daarvan 
te . laten. Bovendien zal de gemeente Maas
tricht aan de gemeente Gronsveld vergoeden 
de waarde van het op vorengenoemde perceelen 
staande en aan die gemeente toebehoorende 
houtgewas. Indien de belanghebbende ge
meenten over de te vergoeden waarde niet tot 
overeenstemming kunnen geraken, wordt cler-
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zelver bedrag bepaald door deskundigen, aan 1

1 te wijzen door Gedeputeerde Staten. 
2°. ten aanzien der gemeente H eer: 
de gemeente Maa-stricht zal in den loop van 

het jaar 1920 aan de gemeente Heer eene uit
keering doen in eens van f 3000 als vergoeding 
voor de meerdere waarde van het overgaande 
gemeentelijk bezit. 

3°. ten aanzien der gemeente Meerssen: 
bet uit de perceelen Seotie C, n°. 248 (ged.), 

1966 (ged.}, 129, 272 en 2040 bestaande ,,Lim
melderbroek" zal in zijn geheel in eigendom 
overgaan aan de gemeente Maastricht, met 
dien verstande, dat deze aan de gemeente 
Meerssen zal vergoeden de waarde van het 
op gemelde perceelen - voor zooverre dezelve 
niet in het overgaande gebied zijn gelegen -
staande en aan de gemeente Meerssen toebe
hoorend houtgewas. Indien de belanghebbende 
gemeenten over de te vergoeden waarde niet 
tot overeenstemming kunnen geraken , wordt 
derzelver bedrag bepaald door deskundigen, 
door Gedeputeerde Staten aan te wijzen . 

5. De kadastrale en andere stukken, uit
sluitend bet aan Maastricht toegevoegde gebied 
betreffende, worden door de besturen der ge
meenten Gronsveld, Heer, Amby, Meerssen en 
Borgbaren, aan het bestuur der gemeente 
l\faastricht afgegeven. 

Laatstbedoeld bestuur behoudt ten alien tijde 
het recht kosteloos inzage te nemen van de 
stukken uit de archieven der gemeenten Gron -
veld, Heer, Amby, Meerssen en Borgharen, 
dateerend v66r de uitbreiding der gemeente 
Maastricht en daarvan afschriften of uittreksels 
op zijne kosten te vorderen. 

6. De bepalingen van de bestaande ver
ordeningen, tegen wier overtreding straf is 
bedreigd in de gemeente Maastricht, gelden 
niet voor het gebied, v66r de uitbreiding der 
gemeente Maastricht beboorende tot de ge
meenten St. Pieter, Oud-Vroenhoven, Gronsveld, 
Heer, Amby, l\1eerssen en Borgharen, clan 
nadat zij voor da.t gebied door den R a.ad van 
toepassing zijn verklaard en daarvan, met in
achtneming van db artikelen 166--175 der 
Gemeentewet, afkondiging is geschied. 

De bepalingen van de verorderingen der 
gemeenten St. Pieter, Oud-Vroenhoven, Grons
veld , Heer, Amby, l\foerssen en Borgharen, 
tegen wier overtreding straf is bedreigd, blijven 
in dat gedeelte van Maastricht, dat v66r de 
uitbreiding der gemeente Maastricht beboorde 
tot het grondgebied der gemeenten St. Pieter, 
Oud-Vroenhoven, Gronsveld, Heer, Amby, 
Meerssen en Borgharen, van kracht, totdat 

in een onderwerp, in die bepalingen geregeld, 
is voorzien, hetzij na afkondiging van bestaande 
verordeningen der gemeente Maastricht, door 
den Raad op dat gedeelte van toepassing 
verklaard, hetzij na afkondiging van bijzondere 
verordeningen voor dat gedeelte. 

7. De reglementen van orde voor de ver
gacleringen van den Raad en van het College 
van Burgemeester en Wetbouders, alsmede de 
instructies voor den secretaris en den ontvanger 
der vroegere gemeente Maastricbt gelclen voor 
de nieuwe gemeente totclat zij door anclere 
zijn vervangen. 

De bepalingen cler overige door de gemeente
besturen van Maastricht, St' Pieter, Oud-Vroen
hoven, Gronsveld, Heer, Amby, Meerssen en 
Borgharen vastgestelde regelingen voor den 
openbaren dienst, de regeling der jaarwedden 
van door de gemeente Maastricbt over te 
nemen ambtenaren daaronder begrepell", blijven, 
behoudens bet bepaalde in anclere artikelen 
clezer wet, voor het gebied, waarvoor zij golden 
op het tijcl tip der uitbreiding cler gemeente 
Maastricht, van kracht totdat zij zijn inge
trokken of door andere zijn vervangen. 

s: De bestaande verordeningen der ge
meente Maastricht tot heffing en invorde1-ing 
van belastingen en recbten gelden niet voor 
dat gedeelte van Maastricbt, clat v66r de uit
breiding behoorde tot bet grondge biecl der 
gemeenten St. Pieter en Oud-Vroenboven, 
Gronsveld, Heer, Amby,. Meers en en Borg
haren, tenzij zij bij een besluit van cle{l Raad, 
met inachtneming van de artikelen 232-235 
der Gemeentewet, voor dat gedeelte van toe
passing zijn verklaard. 

De Raad der gemeente Maastricht kan be
palen, dat belastingen en heffingen nog geduren
cle de dienstjaren 1920 en 1921 in clat gedeelte 
van i\faasrticbt, dat v66r de uitbreiding be
hoorde tot bet grondgebied der gemeenten 
St. Pieter, Oud-Vroenhoven, Gronsvelcl, Heer, 
Amby, Meerssen en Borgbaren, gebeven en 
ingevorderd zullen worden volgens de desbe
treffende verordeningen van de gemeenten 
Oud-Vroenhoven, St. Pieter, Gronsvelcl, H eer, 
Amby, Meerssen en Borgharen. 

Geschiedt dit ten aanzien van de hoofclelijke 
omslagen clan wordt het percentage · of de 
percentages, die van het belastbaar inkomen 
geheven zullen worden, niet hooger gesteld 
1°. in het gebied, dat v66r de uitbreiding tot 
de gemeente Oud-Vroenboven en St. Pieter 
behoorde, clan dat of die, welke in Oncl-Vroen
hoven en St. Pieter over het clienstjaar 1919 
geheven worden, en 2°. in het gebied, dat v66r 



397 25 JULI. 1919 

de uitbreiding tot de gemeenten Gron, veld, I den Ra.ad dier gemeente Maastricht gehoord, 
Heer, Amby, Meerssen en Borgha.ren behoorde, binnen 14 dagen na de va t telling van het 
da.n da.t of die, welke in Gronsveld, Heer, in het vorige lid bedoelde getal, de verdeeling 
Amby, Meers en en Borgharen over het over- der gemeente in kie kringen overeenkomstig 
eenkomstige jaar geheven worden. het bepaalde in artikel 31 der Kieswet. 

9. In de ve rkleinde gemeenten Amby en De Raad der gemeente Maastricht kan, met 
Borghar n blijven de tegenwoordige Raden tot I inachtneming van het bepaalde in artikel 31, 
den 1 ten Dinsdag van September 1923 met het lid 3 der Kieswet, voor de verkiezing van de 
bestuur belast. leden van den n ieuwen Raad, de kieskringen 

Iu de verkleinde gemeenten Gronsveld, Heer I der uitgebreide gemcente in stemdistricten 
en Meerssen wordt a.ls grondslag voor de be- verdeelen. 
rekeuing van het aa.ntal leden van den nieuwen De <lag der candidaatstellinu voor de be
Raad, tot het bekend worden van de uitkom- I noemhlg va.n de leden van den nieuwen Raad 
sten der eerstvolgende openbare volkstelling, wordt evenals de dag der eerste vergadering 
aangenomen hot aa.ntal inwoners op 1 J anuari van dien Gemeenteraad door Gedeputeerde 
1920 in het niet a.an Maast~icht toegevoegde ta.ten bepaald . 

. gedeelte dier gemeenten aanwezig. Dit aanta l 11. Zij, die gevestigd zijn op het groud-
wordt door Gedeputeerde Sta_ten, Burgemeester' gebied, dat tot de gemeente Maastricht over
en Wethouders dier gemeenten gehoord, vast- gaat en op 1 J anuari 1920 ingezetenen zijn van 
gesteld v66r 1 Februari 1920. een der gemeenten Oud-Vroenhoven , St. Pieter, 

De Raden der drie genoemde gemeenten Gronsveld, Heer, Amby of Meerssen, worden 
kunnen, met inachtneming van het bepaalde voor het opmaken der kiezer lij sten en de 
in a rt . 31, lid 3 der Kieswet, voor de verkie- verkiesbaarheid tot leden van den Raad reeds 
zing der leden van den nieuwen Raad de ge- met ingang van 1 Januari 1920 a.ls ingezetenen 
meente verdeelen in stemdi tricten. der gemeente Maastricht beschouwd. 

In de gemeenten Gronsveld, Heer en Meerssen I Voor zoover cleze personen geplaatst zijn op 
YOnnt de op het tijdstip cler uitbrnicling van de te Gronsveld , Heer, Amby en Meerssen, 
kra.cht zijnde kiezerslijst voor de verkiezing I voor het loopend jaar vastgestelde kiezerslijsten, 
·van de leden van de Tweede Ka mer der ta.ten- zenden de besturen der vier laat tgenoemde ge
Generaa l,cleProvincialeStaten enden Gemeente- meenten v66r 10 Januari 1920 een uittreksel 
raad nadat van deze lijst door elkdiergemeente
besturen zijn geschrapt de namen der personen, 
voo t·komende op het uittreksel, bedoeld in 
lid 2 van artikel 11, en deze lij st is aangevuld 
met de vormelcling van hot stemdistrict, de kie
zerslijst voor de verkleinde gemeenten Grons
veld , Heer en Meerssen, totdat deze lijstovereen
komstig de Kieswet door eene kiezerslijst zal 
zijn vervangen. 

De dag der candidaatstelli.ng voor de benoe
ming van de leden der nieuwe Gemeenterad 11 

word t evena ls de clag der eerste vergadering 
van d ie gemeenteraden door Gedepnteerde 

ta.ten bepaald. 
10. In de gemeente Maastricht worclt a.ls 

grnnd slag voor de berekening• van het aantal 
leden van den nieuwen Raad, tot het bekend 
worden van de uitkomsten der eerstvolgende 
openbaro volkstelling, aangenomen het aantal 
inwoners, op 1 Januari 1920 in de uitgebreide 
gemeente aanwezig. Dit aantal wordt door 
Gedeputeerde Staten, Bnrgemeester en Wet
houders der gemeenten Maastricht, Gronsveld , 
Heer en foer en gehoord, vastgesteld v66r 
1 Februari 1920. 

Gcdeputeerde Staten van Limburg regclen, I 

uit de kiezerslijsten aan het be tuw· der ge
meente Maastricht. 

De in de gemeenten Maastricht, Oucl-Yroen 
hoven en St. Pieter op het tijdstip der uit
breiding van kracht zijnde kiezerslijsten voor 
het kiezen van leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Genera.al, van de Provinciale Sta
ten en van den Gemeenteraad, met de in 
het tweed.e lid bedoelde uittreksels samen
gevoegd, vormen, nadat deze lijsten door het 
gemeentebestunr van Maastricht zullen zijn 
aangevuld met de vermelding van de plaats 
van de woning van elken kiezer op 1 Februari 
van het jaar der vaststelling, van den kies
kring en van het stemdistrict, de kiezerslijst _ 
voor de nieuwe gemeente Maastricht, totdat 
zij overeenkomstig de Kieswet door een nieuwe 
kiezerslijst zal zijn vervangen. 

De Raad der gemeente Maastri cht benoemt 
de stembureaux voor de verkiezingen en onder
zoekt de geloofsbrieven van de gekozen leden 
van den Gemeenteraad der uitgebreide gemeente 
Ma.a tricht. 

12. Zij, die voor de lichting der militie van 
1920 zijn ingeschreven in de gemeenten Oud
Vroenhoven, St. Pieter, Gronsvelcl , Heer, Amby 
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en Meerssen en gevestigd zijn op het grond
gebied, dat van die gemeenten naar de ge
meente Maastricht overgaat, blijven voor de 
toepassing der Militiewet en van de te harer 
uitvoering gegeven voorschriften beschouwd a ls 
militieplichtigen van de gemeente, waar hunne 
inschrijving voor de militie plaats had ; het
geen echter te hunnen aanzien overeenkomstig 
genoemde wet en de te harer uitvoering ge
geven voorsch.riften zou moeten worden ge
daan door den Burgemeester der gemeente, 
waar zij voor de militie zijn ingeschreven, 
geschiedt na het totstandkomen der uitbreiding 
door den Burgemeester der gemeente Maas
tricht. 

Zij, die in eene der in het vorige lid in de 
eerste plaats genoemde zes gemeenten voor de 
lichting der Milit ie van 1921 zijn ingeschreven, 
en zij, die daar voorkomen in het register, 
bedoeld bij artikel 87 der Militiewet, ~n 
dat, bedoeld in artikel 26 der Landweerwet 
of in dat, bedoeld in artike l 5 der Landstorm
wet, worden, voor zooveel zij gevestigd zijn 
op het overgaande gebiecl, overgeschreven op 
de registers der gemeente )faastricht. 

Ten behoeve van de uitvoering van de be
palingen van dit artikel, zenden de Burge
meesters der gemeenten Gronsveld, Heer, Amby 
en Meerssen aan den Bnrgelfeester van Maa~
tricht terstond na de uitbre1ding eene opgave 
van de namen van hen, die, gevestigd in het 
overgaande gebied, vermeld zijn in de in het 
voorgaande lid bedoelde registers en op de 
lijst, bedoeld in artikel 41 van het Militiebesluit 
II (Staatsblad 1912, n°. 276). 

13. Tot de vaststelling 'in het jaar 1924 
door Gedeputeerde Staten van Limburg van 
de lijst, bedoeld in artike! 17, lid 1 der Drank
wet, zal de bepaling van art. l, lid 2 dier wet, 
onderscheidende den verkoop van sterken drank 
in het klein in verkoop voor gebruik ter plaatse 
van verkoop en gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop, niet van toepassing zijn op het 
naar de gemeente Maastricht ingevolge deze 

. wet overgaande gebied, voor zooveel betreft 
den verkoop in eene voor het publiek toegan
kelijke localiteit, uitgezonderd dien in een loge
ment a lleen aan logeergasten. 

De lijsten, vermeld in art . 13 der Drankwet, 
van de gemeenten l\faastricht, St. Pieter en 
Oud-Vroenhoven worden vervangen door eene 
door het bestuur der gemeente l\faastricht op 
te maken lijst, waarop de namen der verzoe
kers word.en vermeld in de volgorde van de 
dagen, waarop hunne verzoeken om vergun
ning bij de betrokken gemeentebesturen in-

kwamen, met clien verstande, dat, voor zoo, 
ver verzoeken op denzelfden clag inkwamen. 
de in leeftijd oudere verzoeker voorgaat . 

De in het overgaande gebied wonencle per
sonen, wier namen voorkomen op de lijst 
vermeld in genoemd wetsartikel voor de ge
meenten Gronsvelcl , Heer, Amby en Meerssen, 
worden eveneens v66r 1 Februari 1920 ambts
halve overgeschreven op de in het vorige lid 
bedoelde lij st voor de nieuwe gemeente Maas
tricht. Zij worden op die lijst in dezelfde 
volgorde geplaatst, als in het vorige lid is 
bepaald. 

14. De kosten voor krankzinnigen, ten laste 
van de gemeenten Gronsvelcl, Heer, Amby of 
Meerssen in gestichten of woningen, bedoeld 
in artikel 35a der Wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. ~6) verpleegd, komen, voor 
zoover deze tijdens de opneming daarin ge
vestigd waren in de aan de gemeente Maastricht 
bij de uitbreicling toegevoegde gedeelten dier 
verschillende gemeenten, vanaf den clag der 
uitbreiding voor rekening van de gemeente 
Maastricht. 

Geschillen tusschen de gemeente l\faastricht 
en een der andere in lid 1 genoemde gemeenten 
over de vraag, of een krankzinnige a l clan niet 
tijdens opneming in een gesticht of woning 
gevestigd was in het aan de gemeente Maas
tricht toegevoegde gedeelte dier gemeente, 
worden door Gedeputeerde Staten van Limburg 
beslist. 

15. Het onderwijzend personeel, verbonden 
aan de openbare scholen te Heugem onder 
Gronsveld en Limmel onder Meerssen, gaat 
over in dienst der gemeente Maastricht. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de ambte
naren der gemeenten Gronsveld en Meerssen, 
wier werkkring naar het oordeel van Gede
puteerde Staten van Limburg geacht wordt 
zich uitsluitend of in hoofdzaak tot Heugem 
of Limmel uit te sttekken. 

Onder Heugem en Limmel worden hier ver
staan de gedeelten der gemeenten Gronsveld 
en l\foerssen, welke bij deze wet worden gevoegd 
bij de gemeente Maastricht. 

16. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
7 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 
156) daalt de uitkeering krachtens de artikelen 
1 tot en met 9 dier wet voor de gemeenten 
Gronsveld en Meerssen niet beneden het be
drag, clat voor die gemeenten verluegen wordt, 
door het getal der inwoners dier gemeenten 
op 1 Januari 1898 te deelen op de som, bedoeld 
in artikel 7 eerste lid dier wet, en de uitkomst 
te vermenigvuldigen met het aantal inwoners, 
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dat na den overgang van grondgebied op 1 
Januari 1920 in die verkleinde gemeenten 
overblijft. 

Het bedrag, waarmede de uitkeering bedoeld 
in de artikelen 1 tot en met 9 van voormelde 
wet moet worden verminderd volgens het 
eerste lid van art. 9bis dier wet, zooals dat 
artikel is vastgesteld bij de wet van 3 Juni 
1905 (Staatsb/,ad n°. 151) wordt voor 1920 en 
volgende jaren vastgesteld als volgt : voor 
de gemeente Maastricht op f 12,810, voor de 
gemeente Gronsveld op f 1,410 en voor de 
gemeente Meerssen op f 2,080. 

17. De gemeente-belastingen, welke tot 
aan de uitbreiding in de aan Maastricht toe
gevoegde gecleelten der gemeenten Gronsvelcl, 
Heer, Amey en Meerssen worden geheven, 
worden, voor zooveel betreft de belasting
jaren, welke v66r of met 1 Januari 1920 ein
digen, ook na de ui tbreiding ingevorderd door 
en ten behocve dier gemeenten. 

18. De gemeente J\faastricht vergoedt aan 
of ontvangt van de gemeenten Gronsveld, Heer, 
Amby en, Meerssen een gcdeelte van de nadee
lige of batige saldo's van de rekeningen clier 
gemeenten van de gewone ontvangsten en uit
gaven over de jarnn 1918 en 1919, te verrekenen 
binnen eene maand, naclat de rekeningen over 
het jaar 1919 door Gecleputeercle Staten zijn vast
gestelcl . Dit gedeelte worclt door Gedeputeerde 
Staten bepaald in verhouding van het aantal 
inwoners, dat overgaat tot het v66r den ove.r
gang aanwezig aantsl inwoners. 

19. De gemeente Maastricht vergoedt aan 
elk der gemeenten Gronsvelcl, Heer, Amby 
en Meerssen een evenredig aandeel in de v66r 
1 Janua,ri 1920 gedane en nog niet uit de 
gewone middelen der, betrokken gemeenten 
bestreclen crisisuitgaven. 

De gemeente Maastricht ontvangt daaren
tegen van ieder dier genoemcle . gemeenten een 
evenredig cleel van hetgeen elk dier gemeenten 
mocht hebben ontvangen of alsnog zou kunnen 
ontvangen over het tijdvak, dat eindigt 3l 
December 1919, uit de opbrengst der oorlogs
winstbelasting of van andere eventueel door 
het Rijk ru t te keeren vergoedingen voor crisis 
uitgaven. 

Deze aancleelen worden door Gedeputeerde 
Staten ten aanzien van elke gemeente bepaald 
op een bedrag, dat in verhouding staat tot 
het totaal beclrag der becloelde crisisuitgaven 
en cler genoemde ontvangsten uit de opbrengot 
cler oorlogswinstbelasting of vergoeclingen als 
het aantal inwoners, clat naar de gemeente 
Maastricht ove,·gaat, tot bet aantal inwoners 

van iecler der vier genoemcle gemeenten op 
31 December 1919. 

20. De gemeente Maastricht vergoeclt aan 
ieder der gemeenten Gronsvelcl, Heer, Amby 
en Meerssen het gecleelte der ten laste dezer 
gemeenten nog loopende schulden wegens de 
kosten van aanleg van electriciteitswerken in 
het naar Maastricht overgaande gebiecl. Dit 
gedeelte wordt door Gedeputeerde Staten vast
gesteld in dier voege, dat ten laste der gemeente 
J\faastricht komt een zoodanig gedeelte de'r op 
de vier geno~mde gemeenten nog drukkende 
schuld wegens kosten van aanleg van electri
citeitswerken, als i'n verhouding staat tot deze 
totaal schuld, gelijk het aantal der op 1 Januari 
1920 naar Maastricht overgaande inwoners dier 
gemeenten staat tot hare totale bevolking -op 
31 December 1919. 

De gemeente Maastricht zal aan de gemeente 
Meerssen uitkeeren, als aandeel in de op de 
gemeente Meerssen drukkende schuld , in 1916 
aangegaan, voor de subsidieering in de ver
bouwingskosten der R.K. Kerk te Limmel, 
een bedrag, gelijk aan het op 1 Jannari 1920 
nog niet afgeloste gedeelte dezer schuld. 

21. Aan de burgemeesters en aan de amb
tenaren van een der gemeenten Maastricht, 
St. Pieter of Oud-Vroenhoven, die tengevolge 
van de uitbreiding worden ontslagen , wor<lt 
uiterlijk tot 1 Januari 1930 ten la. te van de 
nieuwc gemeentc ecn wachtgeld verleend : 

ci. voor de burgemcesters, de secrctarissen, 
de ontvangers en de ambtenaren "an den bur
gerlijken stand tot het bedrag gelijk aan dat 
van de wedde, welke zij in hunne vroegere 
betrekkingen en in dienst v~n cen dier ge 
meenten genoten tot den dag waarop de ver
eeniging geschiedt ; 

b. voor de overige ambtenaren tot het bed rag 
gelijk aan dat van de weclde, die zij volgens een 
uiterlijk op 1 Januari 1919 tot stand gekomen 
wedderegeling op 1 Januari 1918 genoten. 

Indien voormelde burgemeesters, secretaris
sen, ontvangers, ambtenaren van den burger
lijken stand en overige ambtenaren pensioen 
genieten, worclt h t wachtgeld verleend tot 
een bedrag gelijk aan het verschil tusschen 
het bedrag van clat pensioen en hunnc voor
melcle wedcle. 

Het wachtgeld wordt genoten zoolang zij 
niet een minstens gelijk bezolcligde open bare 
of andere betrekking zullen hebben aanvaarcl , 
met dien verstande clat bij aanvaarding van 
een minder bezoldigde betrekking het wacht
geld met het bedrag van die bezoldiging zal 
worclen verminclerd. 
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Bij ve rlies voor 1 Januari 1930 van de be- 1 [het gedeeUe, vroeger ver,neld als Gronsveld 
trekking, welke tot ontl;toud ing, intrekking (Heugem), voor zoover dit niet mj Maastricht 
of vermind ering van wachtgelcl leiclde, wordt is gevoegd]" ; in plaats van,,Heer (overig cleel)" 
clit laatste geheel of gedeeltelijk toegekend, ,, Heer [het gedeelte vrneger vermeld als H eer 
tenzij het verlies het gevolg was van eigen (overig deel), voor zoover dit niet bij Maastricht 
verzoek, gegrond op niet door Gedeputeerde is gevoegd]" , terwij l ,, Oud-Vroenhoven (overig 
Staten van Limburg deugdelijk verklaarde I dee!)" en ,,St. Pieter (overig dee!)" vervallen 
redenen. ' en achte r ,,i\faasniel (kom en naaste omgeving)" 

Gelijk rrevolg als aan het aanvaa.rden van wordt ingelascht : ,, l,1 aastricht [ de gedeelten, 
.eene betrekking, zal zijn verbonden aan eene die vroeger werden vermeld als ,,Oud.-Vroenhoven 
benoeming door de Overheid tot eene minstens (overig cleel)", ,,St. P ieter (overig deel)", ,,Grons
gelijk bezoldigde betrekking, ook al wordt deze veld (Heugem)" en ,,H eer ·(overig deel)"; voor 
bc noeming niet aangenomen, tenzij deze niet- zoover deze gedeeUen zijn toegevoegd aan Maas
aanneming geschiedt op grond van bezwaren tricht]" ; 
welke door Dedeputeerde Staten van Limburg 4°. In de ste klasse wordt gelezen : in 
deugdelijk worden verklaard. plaats van ,,Borgharen" ,,B orgharen (voor zoo-

b nder gelijkbezoldigde betrekking wordt ver-

1 

ver niet aan Maastricht toegevoegd)", in plaa t s 
staan eone betrekking of vereeniging van be- van _,,Meerssen (overig dee!)" ,,M eerssen [het 
t rekkingen, welke den betrokken ambtenaar gedeelte, vroeger vermeld als Meerssen (overig 
eene gelijke bezoldiging oplevert, als hij in deel), voor zoover dit niet aan Maastricht is 
zijn vroegere fun ctien te zamen in clienst der I toegevoegrIJ", terwij l achter ,,Klimmen" worclt 
opgeheven gemeente of gerneenten op het oogen- I ingelascht ,,Jfaastr icht [de gedeelten, vroeger 
blik van het in werking treden dezer wet vermeld als ,,Borgharen" en ,,Meerssen (overig 
genoot. · deel )", voor zoover deze aan Macistricht zijn 

De tijd, dien de ambtenaren krachtens deze I toegevoegd]" . 
wet op wachtgelcl doorbrengen, wordt voor Lasten en bevelen , enz. 
de bepaling van hun pensioen aa.ngemerkt als t Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 
diensttijd in den zin van de Pensioenwet voor l Juli 1919. 
de gemeenteambtenaren 191:3 . WILHELMINA. 

22. In de tabel, bedoelcl bij artikel 5 der De Minister van B innenlandsche Z aken, 
wet van 16 April 1896 (Staatsb lad n°. 72) tot I CH. RuY DE BEERENBR0UOK. 
Tegeling der personeele belasting, zooals die De Minister van F'inancien, DE VRIES. 
tabel laatstelijk is gewijzigd bij de wet van I (Uitgeg. 12 Aiig. 1919.) 
9 November 1917 (Staatsblad n°. 628) worden I 
de navolgende wijzigingen aangebracht : 25 Juz; 1919, • WET, tot verhooging van het 

Onder de rubriek ,,Provincie Limblll'g": 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

1 °. In de 5de kla ·se wordt in plaats van 
het dienstjaar 1918. S. 511. 

,,:lfaastric ht" gelezen ,,Maastricht (het deel, dat I 
Bij deze wetwordeneenigea.rtikelen verhoogd . 

voor l J anuari 1920 vormde de gemeente Maas-
Tengevolge hiervan worden de tota.len van de 

tricht)" : 
navolgende afdeelingen ve rhoogd a l volgt : 

2°. In de 6de klasse wordt gelezen : in 
p laats van ,,Amby (bij Maastricht)" ,,Am.by I va,n de Hele Afdeeling met f 256,000 ; 
[vroeger vermeld als ,,Amby (bij Maastricht)", van de IIIde Afcleeling met f 24,000 ; 
voor zoover niet bij Maastricht gevoegd]", ter- van de IVde Agdeeling met f 1000 ; 
wijl ,,Heer (bij i\faastricht)", ,,Oud-Vroenhoven I van de Vlde Afdeelhig met f 107,000; 
{b .. M · h )" S p· (b " M · h , van de VIIde Afdeeling met f 431,000 ; IJ a.astr1c t en ,, t. 1eter \J aatr1c t) ' 
ve rvallen en achtet· ,,Kerkrade (Kerkrade, Holz, van de VIIIste Afdeeling met f 42,000 ; 
Chevremont en Spekholzerheide)" wordt in- van de Xde Afcleeling met f 6000; 
ge lascht ,,Jlfaastricht [de gecleelten die vroeger van de Xlde Afcleeling met f 3000 ; 
werden vermeld als ,,Amby (bij Maa.stricht)", van de XIIde Afdeeling met f 8500 ; 
,,H eer (mj Maastricht)", ,,Meerssen (bij Maas- terwij l het eind cijfer van het hoofdstuk wordt 
tricht)", ,,Oucl- Vroenhoven (bij Maastricht)" en verhoogd met f 878,500. 
,,St' P ieter (bij Maastricht)", voor zoover deze 
gedeelten zijn toegevoegd aan MaastrichtJ" ; / 

3°. In de 7de klas e wordt gelezen : in 
p laats van ,,Gronsveld (Heugern)" ,,Gronsvekl I 

25 Juli 1919. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstj a.ar 1919. S. 51:.1. 
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Bij dezc wet wordt een artikel verhoogd en 
wordt de omschrijving van een artikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
VIde afdeeling, zoomede het eindcijfer van dit 
hoofdstuk verhoogd met £ 45,000. 

25 Juli 1919. WET, houdende hefting eener 
belasting op speelkaarten. S. 513. 

WIJWILHELMINA, ENZ .... doen teweten; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het met het oog op de versterking van 
's Rijks middelen wenschelijk is eene belasting 
-0p speelkaarten te heffen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onder den naam· van ,,speelkaarten

belasting" wordt eene belasting geheven : 
a. van hier te lande ingevoerde speelkaarten; 
b. van hier te lande vervaardigde speel

kaarten. 
Speelkaarten, welke geen grootere afmetingen 

hebben clan 35 bij 27 millimeter, vallen niet 
onder deze wet. 

De belasting bedraagt £ 0.25 voor elk spel 
van niet meer clan 32 kaarten en f 0.50 voor elk 
ander spel. 

Geen belasting wordt geheven van speelkaar
ten, welke onder ambtelijke bewaking, sluiting 
of verzegeling het Rijk worden doorgevoerd of 
voor handel worden uitgevoerd in hoeveelheden 
niet kleiner clan een bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen minimum. 

2. De zorg voor de uitvoering dezer wet 
berust onder de bevelen van den Minister van 
Finan0ien, bij de ambtenaren der directe be
fastingen, invoerrechten en accijnzen. 

3. Ell spel kaarten waarvan de belasting is 
' beta.aid of ten opzichte waarvan debiteering 
voor de veisc~uldigde bs]asting op eene reke
ning plaats heeft ingevolge art,ikel 15 hierna, 
-wordt, , an rijkswege van een "tempelafdruk 
voorzien. 

B\j algemeenen maatregel van bestuur warden 
de bepalingen vastgesteld nopem de inrichting 
-en het gebruik van den stempel. 

Evenzeer worde'n bij algemeenen maatregel 
-van bestuur bepalingen vastgesteld nopens de 
wijze waarop de spellen t er stempeling moeten 
,vorden aangeboden. 

4. Bij in- en doorvoer van speelkaarten mogen 
deze in de door de invoerders .en aangevers in 
te leveren generale verkla.ringen, manifesten of 
andere schrifturen, de specifieke aangiften daar
onder begrepen, niet anders clan als zoodanig 
·worden vermeld. 

In de specifieke aangiften moet het aantal 

l\Jl9. 

spellen naar de onderscheiding volgens artikel 1, 
derde lid, worden venneld. 

De omslag, waarin een spel is verpakt, moet 
zijn _ voorzien van eene duidelijke aanwijzing 
van het aantal kaarten, bij gebreke waarvan de 
hoogste belasting wordt geheven. 

5. Bij in- en doorvoer van speelkaarten wordt 
ten genoegen van den ontvanger van het kan
toor alwaar de invoer geschiedt, zekerheid ge
steld voor de dubbele belasting. 

Met invoer wordt voor de toepassing van dit 
en van het vorig artikel, uitslag uit entrepot 
gelijk gesteld. 

Spellen kaarten bestemd tot gebruik binnen
slands worden onder ambtelijke bewaking, 
sluiting of verzegeling overgebracht naar een 
der door Ons aan te wijzen kantoren, ten einde 
aldaar na betaling der belasting te worden 
voorzien van den stempelafdruk bedoeld bij 
artikel 3. 

6. Indien binnen twee maanden nadat de 
spellen kaarten hier te lande zijn aangebracht 
of uit entrepot zijn uitgeslagen, niet bl\jkt dat 
zij zijn voorzien van den stem pelafdruk bedoeld 
bij artikel 3, opgeslagen in entrepot of door
gevoerd, wordt de dubbele belasting op de 
gestelde zekerheid verhaald. 

7. Het is verboden speelkaarten te vervaar
digen anders clan binnen de door Onzen Mi
nister van Financien goedgekeurde gebouwen 
en lokalen. 

Deze goedkeuring wordt niet vereischt voor 
gebouwen en lokalen waarin v66r 1 J anuari 1916 
speelkaa.rten werden vervaa~digd. 

De £ab1·ikanten, gebruikers van de gebouwen 
en lokalen, bedoeld bij het vorige lid, zijn 6e
houden binnen veertien dagen na het in werking 
treden dezer wet, van hun bedrijf schriftelijk 
aangifte te doen bij den ontvanger der accijn
zen , met nauwkeurige aanwijzing van de ligging 
der gebouwen of lokalen . 
· De gebouwen en lokalen der fabi-ieken van 

speellaarten zijn aan het onderzoek der am b
tenaren onderworpen. 

Desgevraagd behoort aan hen door d_en 
fabrikant ,of dengene die hem vertegenwoor
digt, de n<;>odige hulp te , wordll'n verleend. 

Wordt d e · toegang b-elet of geweigerd , dan 
verschaffen de ambtenaren zich dien, desnoods 
m et behulp van den sterken arm. 

8. De fabrikant is gehouden van iedere s001·t 
speelkaarten, welke hij vervaardigt, Mn Epel 
a ls monster bij den inspecteu. der accijnzen 
neer t,e leggen. 

Hij moet op eene vooraf _a.an dien inspecteur 
aan te wijzen kaart van ieder door hem ver . 

26 



1919 25 JULI. 402 

vaardigd spel zijn naam of een door den inspec- 1 2°. van het aa,ntal spcllen, waarop de stempel-
teur goedgekeurd fabrieksmerk drukken. afdruk, bedoeld in artikel 3, werd geplaatst; 

9. Afgewerkte spellen kaarten, die niet voor- 3°. van het aantal spellen dat werd afgele-
zien zijn van den stempelafdruk, bedoeld bij I verd , met duidelijke aanwijzing van den af
artikel 3, moeten worden neergelegd in eene nemer en van de bestemming der afgeleverde 
door den inspecteur goedgekeurde bergplaats, spellen voor het binnen- of voor het buitenland. 
welke door of vanwege den fabrikant behoort Voor de juiste boeking en de overeenstemming 
te worden afgesloten. van den voorraad speelkaarten m et die registers 

10. De uitslag van speelkaart.en uit de is de fabrikant aansprakelijk. 
fab1iek geschied t bij volle spellen t,e gclijk, De modellen der registers en de voorschriften 
welke ieder zijn voorzien van een omslag, hou- betreffende de invulling wo,rden door Onzen 
dende aanwijzing van het aantal daarin ver- Ministe r van Financien vastgesteld. 
pakte kaarten. De registers moeten den ambtenaren op hunne 

De uitslag moet zijn gedekt door een docu- aanvraag worden vertoond. 
ment, houdende onder m eer vermelding van 13. De overtollige en onbruikbare speelkaar
het aantal spellen dat wordt uitgeslagen, naar ten worden bewaard, verder bewerkt of vernie
de onderscheiding volgens artikel l, derde lid. tigd overeenkomstig de voorschrifien van 
Het document wordt op schrifie]jjke aanvraag Onzen Minister van F inancien. 
in dubbel afgegeven door den ontvanger der 14. De verkoop in het klein van speelkaarten 
accijnzen, nadat te diens genoegen zekerheid in hoeveelheden van minder clan t ien spellen is 
is gesteld voor de dubbele belasting. De den fabrikant geoor1oofd in van de gebouwen 
aangifie moet zijn ingericht volgens de voor- of lokalen der fabriek geheel afgescheiden ver-
schrifien van Onzen Minister van Financien. trekken. 

Het voormP.lde document is tot dekking van Bevinden zich die vertrekken in een der ge-
den uitslag slechts geldi6, na da.artoe door amb - bouwen of lokalen der fabriek, dan mogen zij 
tenaren te zijn afgeteekend. alleen na goedkeuring door den inspecteur 

Uitslag van speelkaarten anders dan over- worden gebruikt. 
eenkomstig het voorgaande is verboden. 15. De fabrikant kan tegen zekerheid ten 

11. De tot gebruik binnenslands bestemde I genoegen van den ontvanger krediet geniet,en 
spellen kaarten worden onder ambtelijke be- voor de belasting van door hem vervaardigde 
wa:king, sluiting of verzegeling, met het in het I speelkaarten . . 
vorig artikel bedoelde document overgebracht Dit krediet loopt af in drie termijnen, telkens 
naar een der door Ons volgens artikel 5 aange- voor een derde van het bedrag. 
wezen kantoren en aldaar, na betaling der be- De eerste termijn vervalt den twintigsten 
lasting, voorzien van den stempelafdruk be- dag der tweede maand volgende op die waarin 
doeld in artikel 3. de speelkaarten volgens artikel 3 van een stem-

De voor uitvoer bestemde spellen kaarten pelafdruk zijn voorzien, de tweede eene maand 
worden onder toezicht van l£mbtenaren verpak:t na den eersten, de derde eene maand na den 
en onder ambtelij ke bewaking, sluiting of ver- tweeden. 
zegeling met het in het vorig artikel bedoelde 16. Onze Minister van Fmancien is bevoegd 
document langs een der voor den uitvoer van kwijtschelding of teruggaaf t e verleenen van 
goederen in het algemeen opengestelde kantoren belasting, verschuldigd of betaald voor spell en 
hct Rijk uitgevoerd. kaarten die in de fabriek voor verkoop onge-

Blijkt niet binnen twee maanden na de af- schikt zijn geworden. 
gifte van het document dat hetzij de stempeling, 17. Verkoop en aflevering van speelkaarten 
hetzij de uitvoer heeft plaats gehad, dan wordt door anderen dan de fabrika,nten is verboden, 
de dubbele belasting op de gestelde zekerheid tenzij na verkregen vergunning van den in-
verhaald . specteur der accijnzen. 

12. De fabrikant moet van dag tot dag twee De vergunnmg wordt kosteloos verleend. 
door den ontvanger der accijnzen, onder wien Zij kan door Onzen Minister van Fina.ncien 
de fabriek ressorteert, gcwaarmerk:te registers bij overtreding dezer wet worden ingetrokken. 
bijhouden. In die registers wordt _m elding 18. De ambtenaren hebben , mits daartoe 
gemaakt : gemachtigd door hun inspectem , toegang tot de 

1°. van het aantal vervaardigde spe\len, maga,zijnen, winkels en andere voor het bedrijf 
met inachtneming va.n de onderscheiding, ge- gebezigde lokalen van handelaars en winke-
maakt in het derde lid van artikel 1 ; liers, van wie bekend is of vermoed wordt da 
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zij speeUmarten verkoopen, tot de koffiehuizen, 
herbergen, logementen en andere voor het pu
b!iek toegankelij ke inrichtingen , alsmede tot 
de societeiten en andere dergelijke niet voor 
het publiek toegankelijke inricht ingen . 

Aan de ambtenaren behooren in de in het 
eerste lid aangeduide lokalen en inrichtingen op 
hun verzoek door de personen onder wie speel
kaarten berusten , of door dengene die hen 
vervangt , de aanwezige spellen kaarten t e 
worden vertoond en de hulp verleend te worden , 
welke noodig is om te kunnen onderzoeken of 
die spellen zijn voorzien van den stempelafdruk, 
bedoeld bij artikel 3. 

Wordt de toegang belet of geweigerd , dan 
verscha ffen de ambtenaren zich dien , desnoods 
met behulp van den sterken arm. 

19. Het is verboden in lokalen en inrichtin
gen als bedoeld in artikel 18, spellen kaarten 
voorhanden te hebben, welke niet zijn voor - . 
zien van den stem pelafdruk, bedoeld bij artikel 3. 

20. De in zake van invoerrechten en accijnzen 
geldende algemeen e bepalingen betreffende 
borgtochten, kredieten , betalingen, parate 
executie en privilegie zijn ook van toepassing 
op de speelkaartenbelasting. 

21. Hij die eene aangifte van speelkaarten 
doet , volgens welke de te betalen belasting 
minder bedrnagt dan volgens deze wet moet 
worden geheven , wordt gestraft m et geldboete 
van honderd gulden of, indien het verschil in 
belasting meer dan tien gulden bedraagt, m et 
geldboete van tienmaal dat versci}il. 

22. Overtreding van artikel 10, laatste lid, 
of van artikel 19 wordt gestraft met geldboete 
van honderd gulden of, indien de volgen s 
artikel 1 berekende belasting meer dan tien 
gulden bedraagt , met geldboete van t ienmaal 
die belasting. 

23. Hij die aan am btenaren den toegang be
let of weigert, dien zij volgens de artikelen 7 en 
18 dezer wet bevoegd zijn t e eischen, wordt 
gestraft met eene geldboete van ten hoogst e 
zeshonderd gulden. Gelijke straf wordt op
gelegd wegens overtreding van artikel 7, eerste , 
derde of vijfde lid, of van artikel 18, tweede lid. 

24: 0 v-ertreding van artikel 4, eerste lid, of 
van artikol 8 , 9, 12, 13, 14 of 17 wordt gestraft 
m et gelclboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

Bij overt reding door eene naamlooze ven
nootschap, eene cooperatieve of anclere rechts
persoonlij kheid bezittende vereeniging of door 
eene stichting, wordt de strafvervolging inge
steld en wordt de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur. 

25. In geval van overtreding van attikel 10, 
Jaatste lid , of art ikel 19 worden de speelkaarten 
in beslag genomen en niet dan na betaling der 
belasting en na stempeling teruggegeven. 

26. De bij de artikelen 21, 22 en 23 strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven,, behalve voor de toepassing van de arti
kelen 57 en 58 van het Wetboek van Strafrecht' 
in de plaats waarvan wordt toegepast hetgeen 
bij artikel 62, eerste en tweede lid van dat 
wetboek, voor overtreclingen is bepaald. 

De andere bij deze wet strafbaar gest.elde 
feiten worden als overtreclingen beschouwd. 

27. Met het opsporen van overtredingen 
dezer wet zijn, behalve de bij artikel 8, nos. 
1-4 en 6, van het. W etboek van Strafvordering 
aangewezen personen , belast de ambtenaren der 
directe belastingen , invoerrechten en accijnzen. 

Zij maken van hunne bevinding proces
verbaal op, dat den bekeurde in afschrift 
wordt medegedeeld. 

28. De feiten, strafbaar volgens deze wet, 
worden vanwege Onzen Minister van Finan
cien ver volgd op de wijze bedoeld bij artikel 
141, 2°. van het Wetboek van Strafvordering. 

Wanneer is aan te nemen, dat bij den be
keurde geen opzet tot ontduiking van belasting 
heeft bestaan, kan hij , zoolang hij niet is gedag
vaard, door of vanwege den Minister van Fi
nancien tot transactie worden toegelaten. 

29. Op de bij het in werking treden dezer 
wet in fabrieken van speelkaarten voorhanden 
spellen kaarten zijn de bepalingen dezer wet 
van toepassing. 

Van de spellen kaarten, welke op dat tijdstip 
in de lokalen en inrichtingen, bedoeld bij artikel 
18, voorhanden zijn, moet binnen drie maanden 
aangifte worden gedaan en de belasting worden 
betaald op een der kantoren, aa.ngewezen 
volgens artikel 5, m et inachtneming der door 
Onzen Minister van Fina.ncien te geven voor 
schriften . 

30. In de ta.be!, vastgesteld bij artikel 1 
der wet van 15 Augustus 1862 (Staatsblad 
n°. 170), wordt de post : 

K a.a.rten, speel-, los of in bla.den . . 5 pet. 
verv_a.ngen door : 

K aarten, sp eel-, los of in bladen, boven de 
speelkaa.rten belasting : 

voor elk spel van niet meer da.n 
32 kaa.rten . . . . . . . . . . . . f 0.125 

voor elk antler spel . . . . . . . ,, 0.25. 
31. Deze wet k a.n worden aangehaald onder 

den- titel : ,,Speelkaartenwet", onder bijvoeging 
van jaargang en nummer van het S taatsblad, 
waarin zij is geplaatst . 

26"' 
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32. Deze wet treedt in working tip een door I 

On te bepalen dag, met uitzondering van de I 
artikelcn 18 en 19, welkc tlrie maanclen later in 1 

werking treden. 

25 Juli 1919. WET, houdende w1Jz1gmg van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Po terijen, de Telegrafie en Telefonie 
voor het dien tjaar 191 . S. 518. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegevcn ten Paleizc het 

Juli 191 9. 

Loo, den 258ten 1 25 Juli 1919. WET, tot wijziging van bet 
negende hooftlstuk tler Staatsbegrooting 

W lLHELMINA. 
De Minister van F inanciin, DE Vnrns 

( Uitgeg. Aug. 1919. ) 

voor het clienstjaar 1918. . 519. 
Bij deze wet worclt een artikcl verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 

VIIIste afd eeling, a l mede het eincl cijfer van 
2J Juli 1919. WET, tot nadere verhooging I genoemd hoofd stuk , verhoogd met een beclrag 

en aanvulling van het zevende hoofd tuk A / van f ,467,177. 
der , Staatsbegrooting voor het dienstjaar -
1918. S. 514_ 25 Juli 1919. WET, tot aanvulling en ver-

1 hoogin g van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
(Beschikbaarstelling vein levensmiddelen.) 
s. 520. 

Bij deze wet wordt een a rtikel verboogd. 
Tengevolge hierrnn wordt het totaa l van de 

l ste afdeeling en dat van het geheele hoofd tuk 
elk met f 22,350 verhoogd en a lzoo gebracht 
rcsp . op f 39,012,235.80 en f 46,10 ,035. O. Bij deze wet wordt een artikel ingcvoegd. 

1 
Tengevolge hiervan worclt het totaal der 

25 Juli 1919. WET, tot verbetering van de IV de afdeeling, a lsmede het eindcij fer van 1oor-
haven te Vlissingen. S. 515. I meld hoofclstuk verhoogd met f 100,000,000. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: I 
AJzoo W'ij in overweging genomen hebben, 25 Juli 1919. WET, tot aanvulling en verhoo-

dat verbetering van de haven te Vlissingen in ging van het tiende hoofdstuk der Staats-
h t algemeen belang noodig is ; begrooting voor het dienstjaar 1919. (Pos-

Zoo is het, dat Wij , den Raad van tatc, enz. I ten wegens crisisuitgaven.) S. 521. 
Art. 1. Van Rijkswege zullen worden uitge. Bij deze wet worden eenige artikelen inge-

voerd de werken noodig voor de verbetering van I voegd : 
de buitenhaven te Vlissingen door den aanleg 

I 
Tengevolge hiervan. wordt verhoogd het to

van een havenkom ter lengte van 650 M. met taal der IIIde afdee lmg met f 305,000 : 
een boclembreedte van 200 M. enter cliepte van en dat der IV de afdeeling met f 39,400,000: 
10 M. onder N.A.P_. met bijkomend~ werken. , t~rwijl het einclcijfer van het tientle hoofcl. tuk 

2. Tot de mtvoenng van de rn artikel l be- wordt verhoogd met f 39,705,000. 
doelde werken zal niet worden overgegaan, dan . -
naclat de naaste belanghebbenden bij de ver- 25 Juli 1919. WET, tot nadere wijziging van 
betering van de haven te Vlissingen zich ten de wet van 7 April 1869 (Staatablad no. 57), 
genoegon van Onzen Minister van vVaterstaat betreffende de ma.ten, gewichten en weeg-
h bben verbonden eene som van f 900,000 in werktuigen. S. 522. 
de kosten van die werken bij te dragon. Bijl. Fland. 2• Kamer 191 /19. n°. 480, 1-6. 

Lasten en bevelen, enz. Hand. id. 1918/19, bladz. 2991. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 25sten Haml. 1 e K amer 1918/19, bladz. 648, 655. 

Juli 1919. WIJWILHELMINA, ENZ .... doer teweten: 
WILHELMINA. Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

De .Min. van JVaterstaat, A. A. H . w. Ko ro. da.t het wenschelijk is de wet van 7 April 1869 
( Uitgeg. 13 Aitg. 1919.) (Staatablad n°. 57), betreffende de. ma.ten, ge

wiehten en weegwerktuigen, Iaatstelijk gewij 
tigd bij de wet van 2 Mei J 897 (Staatsblad no. 
122), nader te wijzigen ; 

25 Juli 1919. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de posterijen, de telegrafie en telefon ie 
voor het dienstjaar 1919. . 516. 

25 Jilli 1919. WET, houdende w1Jz1gmg van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonic 
voor bet dienstjaa r 1919. S. 517. 

Zoo is bet, da.t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 17 der wet van 7 April 1869 

(Staatablad n°. 57) wordt gelezen a.ls volgt: 
,,Wegens de werkzaa.mheden, , erbonder a.a.n 

den ijk. en he, ijk, is ijkloor vorschuldigd volgens 
een bij algemeenen maat1egel van bestuur vast 
te stellen tarief." 
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Aan artikel 44 der genoemde wet wordt een 
tweede lid toegevoegd, luidcnde als volgt : 

,,Zij kan worden aa[lgehaald onder den titel 
,,IJkwet"." 

2, Daze \\et treedt in werking met ingang 
van 1 Janua.ri 1920. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gege~en ten Paleize het Loo, den 25sten 

Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 15 Aug. 1919.) 

25 Juli 1919. WET, tot wijziging der Merken-
wet. S. 523. 

B1jl. Hanel. 2• K ampr 1918/19, no. 494, 1-5. 
Hanel. iel. 1918/19, blaelz. 2922. 
Hanel. 1° K ame,: 1918/19. blaelz. G4S, 655. 

Wu WILHELMINA, ENZ, .. doen te weten : 
Alzoo Wij }n overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, het bedrag der vergoe
dingen, bedoeld in het 2de en 3de lid van 
a rtikel 17 der Merkenwet, t e verhoogen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. H et tweede lid van artikel 17 der 

Merkenwet wordt gelezen als volgt : 
,,Ieder kan daarvan voor zijne r ekening uit

treksel of afschrift bekomen, tegen betaling 
van 40 cent per 300 lettergrepen of gedeelte 
daarvan.'' 

2. In het derde lid van artikel 17 dier wet 
worden de woorden: ,,vijftig cen ts" vervangen 
door ,,£ 1.-". 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 25sten Juli 

1919. 
WILHELMINA. 

De M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN, 

De M inister van Justitie, HEEMSKERK. 
De M inister van Kolonien, lD ENBURG. 

{ Uitgeg. 18 Aug. 1919.) 

25 Juli 1919. W ET, houdende bepalingen tot 
wering van vleesch en vleeschwaren, die 
voor de volksgezondheid schadelijk zijn. 
s. 524. 

B ijl. Ha nd. :l • K amer 1912/13, no. 261 , 1- 3 ; 
1913/ l4, n°. 61, 1-5; 1918/ 19, n°. 8, 1-4. 

Hand. iel. 1918/ 19, bladz. 2666-2670. 
Hand. 1° K amer 1918/19, b/{J,([?. 625, 651 , 655. 
W1J WILHELMINA, E z ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschelijk is bepalingen vast te st ellen 
tot wering van vleesch- en vleeschwa ren , die 
voor de volksgezondheicl schadelijk zijn : 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van. State, en z. 

Algemeene B epalingen. 

Art. 1. 1. Dezc wet verstaat onde r slacht,
dieren: eenhoevigc dieren , runderen , schapen, 
geiten en varkens . 

2. Bij a.Igemeencn maatregel van bestuur 
kan cleze wet gehecl of ten deele voor ten hoog
ste twee jaren op andere d ieren dan de in het 
eerRte lid bedoelde van toepassing worden ver
klaard. 

2. 1. Deze wet verstaat onder : 
a. vleesch : gestorven of gedoode slacht

dieren of deelen van deze, daaronder begrepen 
ongeboren vruchten, mits die dieren of die 
deelen noch verduurzaamd, tenzij door af
koeling, noch toebereid zijn . 

Van de voorgaande bepaling zijn uitgezon 
derd hoornen, hoeven, klauwen , borst els, wol, 
huiden, voor zoover tleze laat ste niet afkom
stig zijn van varkens, en andere bij algemeenen 
maatregel van bestuur aan te geven , voor tech
nische doeleinden best emde, cleclen ; 

b. vleeschwa.ren : verduurzaamd , t enzij door 
afkoeling, of toebercid vleesch , ook indien het 
met andere stoffen vermengd is. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden in het belang van de volksgezondheid 
voorschriften gegeven betreffende bet verduur
zamen en toebereiden van vleesch en wordt 
bepaald, welke stoffen bij het berniden van 
vleeschwaren niet mogen worden gebruikt. 

3 Deze wet verstaat onder doodcn in nood : 
het dooden van een slachtdier, 

a. dat door een ongeval em stig is getroffen ; 
b. dat door ziekte in onmiddellijk dreigend 

levensgevaar verkeert ; 
c. dat onmiddellijk gevaar oplevert voor 

de veiligheid van personen of goederen . 

Van de keuring. · 

4. 1. Slacbtdieren zijn v66r en n a het 
slachten aan keuring onderworpen . 

2. Gestorven en in nood gedoode slacht
dieren zijn aan de keuring n a het slachten 
onderworpen. 

3. Doodgeboren dieren , ongeboren vruch
ten, gestor ven eenhoevige dieren en r underen, 
welke jonger zijn dan zeven dagen , en gestor
ven schapen, geiten en varkens, welke johger 
zijn dan dertig dagen , worden vernietigd , tenzij 
het vleesch overeenkomstig de voorschriften , 
vastgest eltl krachtens ar tikel 18, voor voedsel 
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voor mensch en dier onbruikbaar wordt ge- I aanvulling van verordeningen of instruct1es, 
maakt. voorschrijven. 

5. 1. Een slachtdier wordt geslacht en na 2. Alvorens een besluit t e nemen, winnen 
h et slachten gekeurd in de gemeente, waar hot Gedeput,eerde Staten het advies in van, den 
v66r het slachten gekeurd is . I inspecteur, belast met het toezicht op de na-

2. Gestorven en in nood gedoode slacht - leving van deze wet. Zij zenden den inspec
dieren worden gekeurd in de gemeente, waar teur afschrift van hun besluit. 
zij gestorven of in nood gedood zijn, tenzij zij 3. De gemeenteraad en de inspecteu r kun
ter keuring en verdere slachting overeenkom- n en van het besluit van Gedeputeerde Staten 
stig de voorschriften van de plaatselijke ver- binnen dertig dagen na ontvangst van het af. 
·ordening worden vervoerd naar bet slachthuis schrift van het besluit bij Ons in beroep komen. 
van eene naburige gemeente. Artikel 201 van de Gemeentewet is van toe-

6. Hij, die een slachtdier wil slachten of doen passing. 
slachten, geeft daarvan vooraf kennis overeen- 4. Gedurende den termijn voor en de be
komstig de voorschriften, vastgesteld krach- handeling van het beroep blijft het besluit van 
tens de artikelen 18 en 21. Gedeputeerde Staten buiten werking. 

7. De eigenaar, houder of hoeder van een 5. H et daartoe bevoegde college voert de 
slachtdier, dat gestorven of in nood pedood is, beslissing van Gedeputeerde Staten of van Ons 
geeft daarvan kennis overeenkomstig de voor- uit binnen den termijn , bij het besluit be
schriften, vastgesteld krachtens de artikelen paald. 
18 en 21. 11. 1. Bij de keuring v66r hot slachten 

8. 1. Indien vleesch, gekeurd volgen de wordt, schriftelijk, vergunning of voorwaar
bepalingen van deze wet of van de ,,wet op delijke verg trnning tot slach ten gegeven. 
d e uitvoerkeuring van vleesch 1907 (Staatsblad 2. De vergunning vervalt, indien het dier 
n °. 217)" in eene andere gemeente wordt inge- niet geslacht is binnen tweemaal vier en twin
voerd , kan het in die gemeente uitsluitend tig uren na den dag, waarop de keuring plaats 
onderworpen worden aan een onderzoek, of vond . Deze termijn kan tweemaal telkens met 
sedert de keuring in de gemeente van uitvoer ten hoogste vier en twintig uren verlengd 
veranderingen zijn opgetreden, waardoor het worden. 
voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd moet 12. Bij de keuring na het slachten wordt 
worden. het vleesch goedgekeurd, voorwaardelijk goed-

2. Voor de keuring, bedoeld in bet eerste gekeurd of afgekeurd. 
lid, mogen rechten slechts geheven worden tot 13. 1. De eigenaar, houder of hoeder van 
zoodanige bedragen, dat het ingevoerde vleesch een slachtdier kan in geval van voorwaardelijke 
ni3t hooger worde belast dan vleesch van , in vergunning tot slachten, en de, eigenaar van 
dezelfde gemeente geslachte, dieren, t enzij door het geslachte dier kan in geval van voorwaar
Ons, behoudens het bepaalde in a rtikel 254 delijke goedkeur~g of van afkeuring van het 
der Gemeentewet, eene hoogere heffing wordt vleesch, herkeuring vorderen op kosten van 
goedgckeurd. ongelijk. 

9. Vlcesch, dat gekeurd is volgens de be· 2. Met, betrekking tot de herkeuring geldt 
palingen van deze wet of van de ,,wet op de hetgeen in de artikelen 11 en 12 is bepaald met 
uitvoerkeuring van vleesch 1907 (Staatsblad betrekking tot de keuring. 
n°. 217)" kan bij eene hoeveelheid van ten 14. 1. Indien bij de keuring het vleesch 
hoogste vijf kilogram in eene andere gemeente voorwaardelijk is goedgekeurd, niet binnen 
zonder onderzoek of keuring worden ingevoerd, den, bij de goedkeuring gestelden, t ermijn aan 
indien de persoon, voor wien het bestemd is, de voorwaarden is voldaan en herkeuring n iet 
en de, met hem samenwonende, personen niet is gevorderd , wordt het vleesch onbruikbaar 
werkzaam zijn in het slagersbedrijf, in het be- gemaakt voor voedsel voor mensch en di.er. 
drijf der verduurzaming of bereiding van 2. Indien bij de herkeuring het vleesch voor
vlee eh of in den handel in vleesch of v lee eh- waardelijk is goedgekeurd en niet binnen den 
warcn. daarbij gestelden termijn aan de voorwaarden 

10. 1. Indien in eene gemeente de voor- is voldaan, wordt het vleesch onbruikbaar ge. 
schriften van deze wet of te barer uitvoering . maakt voor voedsel voor mensch en dier. 
gegeven onvoldoende worden nageleefd, kun- 15. Indien bij de keuring het vleesch is af
n en Gedeputeerde Staten een of m eer bepaalde gekeurd en herkeuring niet is gevorderd, of 
voorzieningen, daaronder begrepen wijziging of indien bij de herkeuring het vleesch wordt af-
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gekeurd, wordt het onbruikbaar gemaakt voor 
voedsel voor mensch en dier. 

16. 1. Bij de keuring of de herkeuring v66r 
het slachten wordt het slachtdier en bij de 
keuring of de herkeuring na het slachten wordt 
het vleesch voorzien van een of meer merken. 

2. Indien bij invoer in eene andere gemeente 
het vleesch wordt goedgekeurd, "'wordt het 
voorzien van een of meer merken. 

17. 1. Indien een der, bij de artikelen 35 
of 39 strafbajl,r gestelde, feiten is opgespoord, 
wordt het vleesch, waarmede. dat feit is ge
pleegd, in beslag genomen en, op kosten van 
den overtreder, voor zooveel mogel,jk, gekeurd 
of herkeurd. 

2. Indien het vleesch wordt goedgekeurd 
of voorwaardelijk goedgekeurd, wordt het, met 
goedkeuring "an den betrokken ambtenaar 
van het openbaar ministerie, aan den belang• 
hebbende teruggegeven, nadat deze de kosten 
der keuring zal hebben voldaan. 

3. Indien het vleesch wordt afgekeurd of 
indien, in geval van voo~waaI"delijke goedkeu
ring, niet binnen den, bij de keuring gestelden, 
termijn aan de voorwaarden is voldaan . wordt 
het vleesch . in het laatste geval , na andermaal 
in beslag te zijn genomen, evenwel tijdens den 
loop der strafzaak niet dan na verkregen goed
keuring van den betrokken ambtenaar van het 
openbaar ministerie, onbruikbaar gemaakt 
voor voedsel voor mensch en dier. 

4. Indien een der, bij de artihelen 36, 37 
of 40 strafbaar gestelde feiten is opgespoord, 
worden het vleesch of de vleeschwaren, waar
mede het feit is gepleegd, in beslag genomen 
en onbruikbaar gemaakt voor voedsel voor 
mensch en dier, welke onbruikbaarmaking 
evenwe! tijdens den loop der procedure niet 
kan geschieden dan na verkregen goedkeuring 
van den betrokken ambtenaar van het open
baar ministerie. 

18. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur wordt bepaald : 

a. de vorm voor de kennisgeving, bedoeld 
in de artikelen 6 en 7 ; 

b. wat bij de keuring onderzocht_ moet 
worden ; 

c. in welke gevallen moet worden afge
keurd of voorwaardelijk goedgekeurd ; 
. d. in welken toestand een geslacht dier moet ] 
verkeeren, totdat met de keuring wordt be
gonnen; 

e. de modellen voor de vergunning en de 
voorwaardelijke vergunning tot slachten , be
do~ld in artikel 11 ; 

f. op welke wijze voorwaardelijk goedge-

keurd vleesch bruikbaar mag worden gemaakt 
voor voedsel ; 

g. op welke wijze slachtdieren en vleesch 
bij de keuring en de herkeuring worden ge
merkt; 

h. de termijn, binnen welken herkeuring van 
vleesch gevraagd moet warden ; 

i. op wellrn wijze vleesch en vleeschwaren 
voor voedsel voor mensch en dier onbruikbaar 
moeten warden gemaakt ; 

k. aan welke voprwaarden bij het vervoer 
van vleesch van de eene gemeente naar de 
andere, uitgezonderd het vervoer, bedoeld in 
art. 9, moet warden voldaan. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven met be· 
trekking tot de wijzen, waarop slachtdieren 
mogen worden geslacht. 

19. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden ter wering van, voor de volksgezondheid 
schadelijke producten, eischen gesteld, waaraan 
slachterijen, vleeschwinkels, bewaarplaatsen 
van vleesch, vleeschwarenfabrieven, vilderijen, 
penserijen, drogerijen, rookerijen, zouterijen van 
dierlijke stoffen. vetsmelterijen en imichtingen, 
bestemd tot bewaring of verwerking van bloe<l 
of dierlijken afval, moeten voldoen. 

Van den keuringsdienst. 

20. 1. De gemeenteraad regelt den 1.eu
ringsdienst bij verordening. 

2. De kosten van den keuringsdienst wor
den, voor zoover zij niet door de heffing van 
een keurloon worden bestreden, gedragen door 
de gemeente. 

21 . l. De verordening op den keurings· 
dienst bevat, behalve andere bepalingen , die 
de raad te dien.aanzien wil maken, voorschrif
ten met betrekking tot : 

a. de plaats voor de kennisgeving, bcdocl<l. 
in de artikelen 6 en 7 ; 

b. de plaats en den tijd voor de kcuring 
v66r en na het slachten en voor de keuring, 
bedoeld in artikel 8, eerste lid ; 

c. den termijn, binnen welken de kennis
geving, bedoeld in artikel 7, en den termijn, 
binnen welken na de kennisgeving, bedoeld in 
de artikelen 6 en 7, de keuring moet geschieden ; 

d. d e ambtenai-en, die met d e keuring en de 
ambtenaren, die met de herkeuring belast zijn; 

e. voorwaarden, waaraan moet worden 
voldaan bij den, in artikel 9 bedoelden, invoer 
van vleesch uit eene andere gemeente, voor 
zoover die invoer niet geschiedt door middel 
van een openbaren dienst. 

2. De gemeenteraad stelt voor de; onder d 
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van het vorige lid bedoelde, ambtenaren eene 
instructie vast, waaarbij mede worden geregeld 
hunne benoeming, hunne schorsing, hun ontslag 
on hunnc bezoldiging. 

22: 1. De besluiten tot vaststelling, aan· 
vulling, wijziging of intrekking van de verorde. 
ning op den keuringsdienst en van de instructil
voor de, met de keuring en de herkeuring be· 
laste, ambtenaren zijn onderworpen aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De 
artikelen 196 en 197 der Gemeentewet zijn van 
toepassing met dien verstande, dat de daar ge-

. noemde termijn wordt gesteld op twee maanden. 
2. Alvorens te beslissen winnen Gedepu

teerde Staten het advies in van den inspecteur, 
belast met het toezicht op de naleving van deze 
wet. ' zij zenden den inspecteur afschrift van 
hun besluit. 

3. Het besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij de goedkeuring wordt geweigerd_ wordt 
met redenen omk.leed. 

4. De gemeenteraad en de inspecteur kun
nen van het besluit van Gedeputeerde Staten 
binnen dertig dagen na ontvangst van het af
schrift van het besluit bij Ons in beroep komen. 
Artikel 21ill der Gemeentewet is van toepas
sing. 

5. Wordt, buiten het geval van voorziening, 
bedoeld in het vierde lid, het besluit van Ge
deputeerde Staten door Ons vernietigd, dan 
hebben deze opnieuw uitspraak te doen met 
nachtneming van Onze beslissing. 

6. De ar ikelen 166 en 169-173_ der Pro
vinciale Wet en de artikelen 166, 168, 172 en 

. 174--177 der Gemeentewet zijn van toepaseing, 
met <lien verstande, dat de afkondiging ge
schiedt binnen veertien dagen na de dagteeke
ning van het besluit, waarbij de goedkeuring 
is verleend, en dat het formulier van afkondi
ging bij algemeenen maatregel van bestuur 

instructies vast. Het vierde lid van artikel 
22 vindt overeenkomstige toepassing. 

24. Onder voonvaarden , bij algemeenen. 
maatregel van bestuur te stellen, kunnen uit 
's Rijks kas aan gemeenten, afzonderlijk of 
gezamenlijk : 

a. rentedragende voorschotten worden ver
strekt voor de oprichting van openbare slacht
huizen; 

b. bijdragen worden verleend in de voor 
rekening der gemeenten blijvende kosten van de 
keuringsdiensten . 

25. Met de keuring en de herkeuring van 
slachtdieren en van vleesch worden alleen be
last personen, die in het bezit zijn van het di
ploma van veearts, bedoeld in artikel 13 van 
de wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 99) en in 
artikel 46 van de wet van 15 December 1917 
(Staatsblad n°. 700) ; met de keuring, onder 
toezicht en ve!antwoordelijkheid van deze 
personen, kunnen in de, bij algemeenen maat
regel van bestuur aan te wijzen, gevallen mede 
worden belast personen, die volgens regels, bij 
algemeenen maatregel van bestuur vast te 
stellen, bevoegd zijn als hulpkeurmeester van 
vee en vleesch op te treden . 

26. 1. Een gemeenteraad kan verbieden 
het oprichten, hebben of gebruiken van slach
terijen, vilderijen, penserijen, drogerijen, rooke
rijen, zouterijen van dierlijke stoffen, vetsmel
terijen en inrichtingen, bestemd tot bewaring 
of verwerking van bloed of dierlijken afval, 
indien de ingezetenen van die gemeente krach
tens eene regeling het bedrijf kunnen uitoefenen 
ill een slachthuis in eene naburige gemeente . 

2. H et bepaalde in de artikelen 22 en 23 
is op de verordening en op de regeling, bedoeld 
in het eerste lid, van toepassing. 

Van den invoer van vleesch en vleeschwaren. 

wordt vastgesteld. 27. 1. Invoer van vleesch heeft plaats 
23. 1. Indien de goedkeuring is geweigerd, langs de, door Onzen Minister van Arbeid in. 

onderwerpt de gemeenteraad bin.nen drie maan- overleg met Onzen Minister van Financien aan. 
den na de dagteeken.ing van het besluit van te wijzen, eerste kantoren, waar het op kosten 
Gedeputeerde Staten of van Ons met inacht- van den invoerder door een, door Ons aan te 
neming van de beslissing een nieuw besluit wijzen; ambtenaar wordt goedgekeurd. 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 2. Het eerste lid is in de, bij algemeenen. 

2. Indien hieraan niet voldaan is of indien maatregel van bestuur aan te wijzen, gevallen 
bij dat nieuwe besluit de beslissing van Gede- niet van toepassing op k.leine hoeveelheden 
puteerde Staten of van Ons naar het oordeel vleeech, bestemd uitsluitend voor huishoudelijk · 
van Gedeputeerde Staten niet of niet vol- gebruik van, aan de grenzen wonende, personen. 
doende in acht is genomen, wordt de gemeen - 3. Onze Minister van Arbeid kan den in
teraad geacht weigerachtig te zijn mede te voer toestaan van vleesch, dat zich bevindt in 
werken tot de uitvoering van deze wet. 1 of op een middel van vervoer en bestemd is 

3. Gedeputeerde "Staten, den inspecteur uitsluitend voor het persoonlijk gebruik van 
gehoord, stellen alsdan de verordeningen of hen, die daarin of daarop verblijven. 
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28. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald, onder welke voorwaarden de 
invoer van vleesch geoorloofd is. 

29. 1. Ingevoerd vleesch wordt goedge
keurd of afgekeurd en als zoodanig gemerkt. 

2. Afgekeurd vleesch wordt volgens, door 
Ons te geven , voorschriften door de zorg van 
den ambtenaar, bedoeld in artikel 27, eerste lid, 
on bruikbaar gemaakt voor voedsel voor mensch 
en dier, 't enzij het binnen tweemaal vier en 
twintig uren door de belanghebbenden wordt 
uitgevoerd naar het land van herkomst. 

3. Onbruikbaarmaking van voedsel voor 
mensch en dier geschiedt onverwijld, indien bet 
vleesch dreigt in ontbinding over "te gaan. 

30. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur wordt bepaald : 

a. welke vleeschwaren ingevoerd mogen 
worden: 

b. onder welke voorwaarden· de invoer van 
die vleeschwaren geoorloofd is . • 

2. Onze Minister van Arbeid kan den invoer 
toestaan van vleeschwaren, die niet in den alge
meenen maatregel van liestuur zijn genoemd , 
indien zij zich bevinden in of op middelen van 
vervoer en bestemd zijn uitsluitend voor het per
soonlijk gebruik van hen, die daarin of daarop 
verblijven. 

Van liet toezicht. 

31. Onder de bevelen van Onzen Minister 
van Arbeid wordt het toezicht op de naleving 
van deze wet opgedragen aan een hoofdinspec
teur en a.an inspecteurs, die doo1· Ons worden 
benoemd, geschorst en ontslagen, en wier 
werkkring en bevoegdheden bij algemeenen 
maatregel van bestuur worden geregeld. 

32. Burgemeester en wethouders geven a.an 
den bevoegden ambtenaar alle verlangde in
lichtingen betreffende de naleving van deze 
wet en van de, t e harer uitvoering gegeven, 
voorschriften. De hoofden en bestuurders van 
bedrij ven en ondernemingen, op welke voor· 
schriften van deze wet of te harer uitvoering 
gegeven van toepassing zijn , geven a.an den be
voegden ambtenaar de verlangde inlichtingen 
omtrent zaken en feiten, de naleving van die 
voorschriften betreffende. 

Stra/bepalingen. 

34. 1. Hij die een aan keuring onderwor
pen slachtdier zonder vergunning slacht, of bij 
het slachten handelt in strijd met voorwaarden , 
waaronder de vergunning tot lachten is ver
teend, of met de, krachtens artikel 18, tweede 
lid, vastgestelde, voorschriften met betrekking 
tot de wijz;m, waarop slachtdieren mogen wor
den geslacht, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste dertig dagen of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

2. Hij die een ge lacht dier, dat niet ver
keert in den toestand, beschreven kra.chtens 
artikel 18, eerste lid, letter d, ter keuring aan
biedt, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden'. 

35. 1. Hij die v leesch, dat aan keuring is 
onderworpen, doch niet van het voorgeschreven 
merk is voorzien, of vleesch , dat niet overeen
komstig deze wet of de, te harer uitvoering ge
geven voorschriften is gekeurd , V('.cl;:_oopt, te 
koop aanbiedt, vervoert, doet vervoeren, af
levert, t en geschenke geeft, tot vervoer of af
tevering voorhanden heeft, of, t enzij in afwach
ting van de keuring, in voorraad heeft, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoog te drie 
maa.nden of geldboete van ten hoogste drie 
hondercl gulden. 

2. Hij die, behoudens bet bepaa.lde in ar
tikel 9, vleesch van de eene gemeente naar de 
a.ndere vervoert zonder dat aan de voorwaarden, 
vastgest~ld krachtens artikel 18, eerste lid, 
letter k, wordt voldaan, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogst e honderd gulden . 

36. Hij die vleesch invoert in strijd met het 
bepaalde in artikel 27, of in strijd met de be
palingen van den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 28, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste dertig dagen of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden . 

37. Hij die wederrechtelijk of zonder inacht
n eming der, te <lien aanzien, gegeven voor
schriften vleeschwaren invoert, of wetende, 
dat zij aldus zijn ingevoerd, vleeschwaren vor
koopt, t e koop aanbiedt, a flevert, ten geschenke 
geeft, tot vervoer of aflevering voorhanden 
heeft, in voorraad heeft, vervoert of doet ver
voeren , w ordt gestraft m e t hechten is van t e n 
hoogste dertig dagen of geldboete van ten hoog-
ste driehonderd gulden. 

33. Hij die de kennisgeving, voorgeschreven 38. H et hoofd of de bestuurder van een be-
in de artikelen 6 en 7, niet of niet overeenkom- drijf of eene onderneming van verduurzamen 
stig de daar bedoelde voorschriften doet, wordt I en toeberoiden van vleesch of van bereiden van 
gestraft met hechtenis van ten hoogste acht I vleeschwaren , waarin een der voorschriften 
dagen of geldboete van ten hoogste vijftig van den algemeenen maatregel van bestuur, 
gulden . bedoeld in artikel 2, tweede lid , wordt over-
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treden, of het hoofd of de bestuurder van eene 
inrichting, als bedoeld in artikel 19, welke niet 
voldoet aan de eischen, gesteld bij den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in ar
t ikel 19, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste dertig dagen of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

39. Hij die vleesch wederrechtelijk onttrekt 
aan keuring of herl,euring, of aan bruikbaai·
making of onbruikbaarmaking voor voedsel 
voor mensch en dier, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste dertig dagen of geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden, 

40. Hij die vleesch, dat afgekeurd is, of 
onbruikbaar gemaakt is voor voedsel voor 
mensch en dier, of dat bedorven of op andere 
\Vijze ondeugdelijk geworden is, of vleeschwaren, 
die bereid zijn in strijd met de voorschrifien 
van den algemeenen maatregel van beetuur, 
bedoeld in artikel 2, tweede lid , of die bedorven 
of op andere wijze ondeugdelijk geworden zijn, 
verkoopt; te koop aanbiedt, aflevert, ten ge
schenke geeft, tot vervoer of aflevering voor
handen heeft, in vooraad heeft, of, tenzij ter 
naleviwr van eemg wettelijk voorschrift, ver
voert of doet vervoeren, wordt gestraft m et 
hechtenis ,an ten hoogete dertig dagen of 
geldboete van ten hoogstc driehonderd gul
den. 

41 . Het maximum van de straffen, bij de 
artikelen 33--40 bepaald, wordt verdubbeld, 
indien tijden s het plegen van de overtreding 
nog gcen jaar is verloopen, sedert eene veroor
deeling van den ove1treder wegens een der, in 
die artikelen strafbaar gestelde, feiten onher
roepelijk is geworden of de, bij die veroordeeling 
opgelegde, geldboete is betaald. 

42. 1. Bij eene eerste veroordeeling wegens 
een der , in de artikclen 34, 35, 37, 39 of 40 
strafbaar gestelde, feiten kan de recbter de 
openbn.armaking van zijne uitspraak gelasten. 

2 Indien de overtredcr binnen vijf jaren, 
nadat de eerst e veroordeeling onherroepelijk 
is geworden of de opgelegde boete is betaald, 
andermaal wegens een dier feiten wordt ver
oordeeld, gelast de rechter de openbaar~aking 
van zijne uitspraak. 

43. De, bij deze wet strafbaar gestelde, 
feiten worden beschouwd als overtredingen . 

44. i\fel, het opsporen van de, in deze wet I 
en in de, bij deze wet bedoeld-:o, plaatselijke 
verordeningen strafbaar gest elde, feiten zijn 
beha.lve de ambtenaren, aangewezen bij artikel , 
fl van het Wetboek van Strafvordering, belast 
de marechanssee, de ambtenaren van de Rijks- 1 

en gemeentepolitie, de ambtenaren, belast met 1 

de keuring van slachtdieren, en de ambtenaren, 
ingevolge artikel 31, belast met het toezicht op 
de naleving van deze wet. 

45. 1. De personen, bedoeld in artikel 44, 
zijn bevoegd binnen den kring, waarin zij werk
zaam zijn, erv en , weid!3n, diergaarden, stallen, 
middelen van vervoer, slachterijen, vleesch
winkels, bewaarplaatsen van vleesch, vleesch
warenfabrieken, vilderijen, penserijen, droge
rij en , rookerijen , zouterijen van dierlijke stoffen, 
vetsmelterijen en inrichtingen, bestemd tot 
bewaring en verwerking van bloed of dierlijken 
afval , en voort s alle lokalen of plaatsen, waar 
een der, in artikel 44 bedoelde, strafbare fe iten 
plaats vindt of waar redelijkerwjjze vennoed 
kan worden, dat zoodanig feit plaats vindt, 
binnen te treden. Wordt hun de toegang ge
weigerd , dan verschaffen zij zich dien desnoods 
met inroeping van den sterken arm. 

2. In plaatsen, in het eerste lid bedoeld, 
die t evens woningen zij'n of alleen door eene 
woning toegankelijk zijn, treden zij tegen den 
wil van den bewoner n iet binnen dan op ver
toon van een schrifielijken bijzonderen last van 
den burgemeester of den kantonrechter. ·van 
<lit binnentreden wordt door hen procesverbaal 
opgemaa1.t dat binnen tweemaal vier en twintig 
uren aan dengene, in wiens woning is binnen
getieden , in afschrift wordt medegedeeld. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

46. Door Onzen Minister van .Arbeid kan ten 
aanzien van eene gemeente voor ten hoogste 
vijf jaren na het in werking treden van deze wet 
ontheffing worden verleend van de keuring v66r 
het s]a.chten van schapen, geiten en varkens, 
onder voorwaarde, dat vleesch van die dieren 
niet uit die gemeente wordt - uitgev</erd. 

47. Inrichtingen, bedoeld in artikel 19, welke 
op 1 Januari 1919 bestonden, zijn gedurende 
vijf jaren na het in werking treden van den, 
in dat artikel bedoelden, algemeenen maatregel 
van bestuur vrijgesteld van de daarin te stellen 
eischen. Het bepaalde in artikel 38 is , voor 
zooveel di!) eischen betreft, op de houders van 
die inrichtingen gedurende <lien termijn niet 
van toepassing. 

48. 1. De raden van de gemeenten, waar 
een keuringsdienst nog niet bestaat, onder
werpen binnen een door Ons te bepalen termijn 
de noodige verordeningen en instructies aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

2. De raden van de gemeenten, waar een 
keuringsdienst bestaat, onderwerpen binnen 
een door Ons te bepalen termijn de noodige 
aanvullingen en wijzigingen van verordenin~en 
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en instructies aan de goedkeuring van Gedepu
eerde Staten. 

3. De artikelen 22 en 23 zijn van toepassing. 
49. Alie stukken, uit deze wet voortvloei

ende, zijn vrij van rechten en kosten en van de 
formaliteit van registratie . 

50. Deze wet is niet van toepassing op 
dieren, welke voor wetenschappelijk onderzoek 
-zijn bestemd en, onfler nader bij algemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden 
op vleesch, dat bestemd is voor uitvoer naar 
het buitenland of dat goedgekeurd is krachtens 
de ,,wet op de uitvoerkeuring van vleesch 1907 
{Staa,tsblad n°. 217)". 

51 . Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Vleeschkeuringswet" met ver
melding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

5~- Deze wet treedt in werking met ingang 
van een, nacler door Ons te bepalen, dag. 

Voor, met name aan te wijzen, artikelen kan 
de inwerkingtreding vroeger worden bepaald 
clan voor het overige gedeelte der wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten ,Tuli 

19i9. 
WILHELMINA. 

De Minister vein Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Landb., Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
( Uitge,q . 12 Aug. 1919. l 

25 Jul i 1919. WET, boudende wijziging en 
verlwoging van het lste hoofdstilk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1919. S. 525. 

25 J uli 1919. WET, boudende WlJZlgmg en 
verhoogipg van bet elfde boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1919. 
s. 526. 

Bij deze wet worden eenige a rtikelen inge-
voegd. 

1 
Tengevolge hiervan wordt verhoogd : het to

taal van de Ude afdeeling met f 12,500 ; het 
totaal van cle IUde afcleeling met f 5000 ; en 
het eindcijfer van het hoofdstuk met f 17,500. 

25 Juli 1919. WET, tot wijziging en verhoo
ging van hoofdstuk VA der Staatsbegroo
ting voor bet dienstjaar 1919. S. 527. 

Bij cl eze wet worden eenige artikelen ver
hobgd, worclt de tekst van eenige artikelen ge
wijzigd en worden eenige artike len verminclercl. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : 
de Iste afdeeling met f 19,000 ; 
de Ude afdeeling met f 618,950 ; 
de IIIde afdeeling met f 624,250 ; 
de IV de afdeeling met f 575,400; 
de Vde afdeeling met f 608,100; 
de VIde afdeeling met f 29,381,440 ; 
de VIIde afdeeling met f 57,600 ; 
en de VUiste afdeeling met f 764,764 ; 
en het eindcijfer der begrooting met 

f 32,649,504. 

25 Juli 1919. WET, tot w1Jz1gmg en verhoo
ging van hoofdstuk VA der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1917. S. 528. 

Bij deze wet worclen eenige artikelen ver
hoogcl. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
4de afdeeling verhoogd met f 119,500; het to
taal van de 5de afdeeling met f 350,200, dat 
van de 6cle afdeeling met f 400 en dat van de 
8ste afdeeling met f 3500; terwijl het totaal 
van het hoefdstuk wordt verhoogd met f 473,600. 

25 J itli 1919. BESLUIT, tot aanvulling van 
bet Koninklijk besluit van 23 October 
1918 ~Staatsblad n°. 573), houdende voor
waarden voor benoem baarbeid tot en op
leiding voor de betrekking van aspirant
landmeter van het kadaster. S. 529. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen finister van 

Financien, van 15 Juli 1919, n°. 64, afdeeling 
Hypotheken en Kadaster ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
Artikel 7b, van On besluit van 23 October 

1918 (Staatsblad n°. 573), wordt, met weglating 
van de punt achter het woord ,,volgen" aan
gevuld met de woorden : 

,,of binnen den tijd van acht jaren na hunne 
benoeming tot adspirant-landmeter den Staats
dienst verlaten". 

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 de Alge-
meene Rekenkamer. 1 

H et Loo, den 25sten Juli 1919. 
WILHELMINA, 

De Minister van Financien, DE VRIES , 
( Uitgeg. 11 Aug. 1919.) 

26 Juli 1919. MrssrvE van den Minister van 
Financien aan Burg. en Wethouders der 
onderscheidenegemeenten, betreffende jaar
lijksch verslag Landarbeidcrswet. 
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Kraohtens artikel 4 / van het Koninklijk d. tot verkrijging van onroorencl goed ter 
besluit van den 14 November 191 (Staatsblad latere uitgifte van plaatsjes of los land, met 
no. 5 9) tot uitvoering van de artikelen 6, 7 vermelding van aard en grootto: 
en 8 der Landarbeiderswet (wet van 20 April e. tot uitvocring van een onteigoningsplan 
1918 (Staatsblad n°. 259), moeten de tatuten (artikel 10 der wet), met vermelding van het 
van clke, uitsluitend ter bovordering van de aanta.l uitgevoerde plannen ; 
vcrkrijging van onroerend good door land- 4. De prij zen, die bij de 
arbeiders werkrame vcrecniging of stichting aankoopen en ,erkoopen va.n 

ondersoheidene 
onroerend good 

het voorschrift bevatten , wa.arbij aan het be- d d vereeniging .. 
I. · d 1 d · oor e . ZJJn betaald of bedongen ; stuur de vcrp 10htmg wor t opge eg om ianr- sticht1ng 

lijks aan Burgemeester en, Wethouder~ der 

1 

5. De pa.chtsommen voor los land , in den 
gemeente of gemeenten, waarin de vereeniging . vereemgmg .. 
of stiohting werkzaam is, eon beredeneerd ve r- loop van het Jaar door de stiohting b1J de 

slag te doen toekomen van ha re werkzaamheden onderscheidene verpachtingen bedongen; 
gedurende het afgeloope_ n jaar, met bijvoeging I 6. De al of niot geregeldo betaling van 
van balans en van wmst- en verhesrekenmg, _ . vereeniging 
opgemaab t volgens model door den ll1ini ter renten of annu1te1ten aan de - - .- h- . - ; 

•• • 1 st10 t ing 
van Landbouw, N1Jverlieid en Handel va t- 7 . . Het al of niet voorkomen van verrroegde 
gesteld. · vereeniging ,. 

Bedoeld model gaat hierbij ; ik vcrzoek.- U betaling aan de . . en Lerugnemmg 
wel te willen bevorderen, dat het elk jaar 
nauwkeurig w_orde gevolgd. 

Zal voormeld verslag aan zijn doel beant
woorden, een zoo helder mogelijk inzicht te 
geven in de werking der L !londarbeiderswet en 
de bested ing der voor de uitvoering dier wet 
beschikbaar gestelde gelden, dan zal het ge
gevens mocten bevatten omtrent dl: volgendc 
punten: 

1. De data en nummers der Raadsbe luiten 
waarbij en de bedragen waartoe bij elk dier 
Raadsbesluiten door de gemeenten(n) aan do 
vereenioing . .. b .11 . cl 
- ,--,--,'"',--- oeldleenmgen ZIJn ew1 1g ; 
stich t ing 0 

2. De sommen, die door de gemeente(n) aan 

de .-ereeniging van elk van de ender 1 bedoel<le 
stiobting 

bedragen zijn uitbetaald, met vermAlding van 
de data van elk dier uitbetalingen ; 

3 De wijze van besteding der ender 2 be
doelrle ornm en, waarbij afzonderlijk zal zijn 
te vermelden hoeveel is be teed : 

a. tot uitbetaling van door landarbeiders 
benooriigde hedragen voor vcrkrijging van cen 
plant je (artikel 13 der wet), met vermelding 
van bet aantal aldus verkregen pla.atsjes. den 
,-oor elk plaatsje berlongen prijs en b.et bedrag, 
dat voor elk plaatsje was benoodigd; 

b. tot verkrijging van onroerend geed ter 
dadelijke uitgifte van plaatoje (artikcl 20 
der wet), met vermelding van het aantal in 
den loop van het jaar uitgegeven plaatsjes; 

c. tot verkrijging van onroerend go<'d t er 
dadelijke uitgifte van los land (artikel 27 der 
wet), met yermelding van het a-antal in rl cn 
loop van l,et jaar uitgegeven peroeelen los land ; 1 

st10ht m g 
van het vervroegd betaald bedrag ; 

8. H et al of niet vestigen van grondrenten 
en het afkoopcn dier grondrenten : 

9. De al of niet geregelde betaling van pacht-
9ommen van lo land ; 

10. Vervreemding of bezwaring van on
roerende goederon der vereeniging of 9tichting, 
niet vallende ender punt 3 ; 

ll. Voor zoover zulks verder nog noodig is, 
eene specificatie en toelichting der posten van 
de balans en der winst- en verlies rekening; 

1~ l3elangr\jke bijzonderheden : 
13. Een overzicht van de bezittingen der 

v'ereeniging . . 
--~ -- a.an hct ~mde van het ve1·slagiaar, 
st ichting 

waarin o.a. moeten worden om ·chreven ; 
,,._ de onroerende goederen, bestemd voor 

plaatsjes of los land, met vermclding van _aard, 
grootte, gebruik en opbrengsL; 

b. het los land , met verrnelding van aard, 
grootte en pachtsomrnen. 

Ik verzcek U we! te willen bevorderen dat 
hl't verslag althan omtrcnt dezc punten de 
noorlige gegovens bevat. 

Uiterlijkdcn 31 Januari van elk jaar, te begin
nen met3l J anuaril920,gelieve U eenexemplaar 
van voomoemd vcrslag betreffendc het afgeloo
pen kalenderjaar aan den Minister van Land
bouw, ijverheid en ·Handel en aandenMinister 
van Financien te clocn toezendcn, veq,ezeld van 
de opmorkingen en bescbouwingen, waartoe 
deszelfs inhoud U mocht aan.kiding geven. 

Met. name zal ik daarbij gaarn e ontvangen 
gegevens omtrent de volgende p1111ten: 

a. De data en nummer. der Koninklijke 
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besluiten waarbij en de bedragen waartoe door 
het Rijk aan de gemecnte bij elk dier Konink
lijke besluiten geldleeningeu zijn bewilligd; 

b. De bedragen, die door bet Rijk aan de 
gemeente , an elk van de onder a bedoelde be
<lragen zijn uitbetaald, met vermelding van 
d en datum vs.n elk dier uitbetalingen ; 

c. De wijze van besteding der onder b be
doelde bedragen, waarbij afzonderlijk zal z(jn 
t e vermelden, hoeveel onderscheidenlijk aan 
de vereeniging of stichting is uitgekeerd voor 
de onder 3 a, b, c, d en e vermelde doeleinden. 

Mocht in U we gemeente geene vereeniging 
of stichting zijn gevestigd, dan verzoek ik Uw 
college aan ,oormelde Ministers op voosmelde 
tijdstippen een eigen verslag te doen toekomen 
bevattende, naast de zooeven onder a en b ver
mclde gegevens, die van de vereenigmg of 
stichtingen verlangd onder de punten 3 tot en 
met 13, m et uitzondering evenwel van punt 11. 

Ik merk nog op, dat het eerste verslag zal moe
ten betrcffen de tijdsperiode tot 1 J anuari 1920. 

lk vcrzock U aan het bovenstaande, in het 
belang eener goede uitvoering der Landar
beiderswet, we] zorgvuldige aa!ldacht te willen 
schenken. 

. De Minister van Financien, DE VRrns . 

28 Juli 1919. BESLUIT, houdende bepalingen 
tor ui tvoering van de Wet op Woonwagen s 
en Woonschepen 1918 (Staatsblad n °. 492). 
S. 630. . 

WIJ WILHELMINA, 'ENZ . 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Ju stitie en van Arbeid 
van 26 Mei 1919, 2de Afdeeling A, n°. 823 ; 

Gczien· de Wet op Woonwagens en Woon
schepen 1918 (Staatsblad n°. 492), gelijk die is 
gewijzigd bij de wet van 11 Januari 1919 
(Staatsbl,ad n °. 16); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Juli 1919, no. 47); 

Gelet op de nadere voordrapht van Onze 
voornoemde Ministers van 17 Juli 1919, 2de 
Afdeeling A, n °. 700 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen het navolgende 

REGLEMENT OP WOONW AGENS 
EN WOONSClIEPEN. 

§ 1. Jnrichting en gebr1tik van woonwagens en 
woonschepen. 

Art. 1. Met betrekking tot de inricht ing 
van een woonwagen· ge lden de navolgende 
voorschriften : 

l. de woon wagon moet rnstcn op ten minste 
twee assen en vier raderen; de bovenkant van 
den vloer mag niet hooger boven den beganen 
r, rond zijn dan 1 M. ; 

2. de woonwagen m oet in goed onderhou
den, bruikbaren en solieden staat zijn ; zoo 
moeten raderen, assen en onderstellen solide 
zijn samengesteld , naar de eischen van goed 
werk; als middel van toegang moet aanwezig 
zijn een solide, behoorlijk vast te zetten trap : 

3. wanden en zo lder van de woonruitute 
moeten zijn samengesteld uit smalle geploegde 
houten delen (minstens 18 m.M. dik) , nauw 
teg~n elkander sluitend en glad geschaafd aan 
de binnenzijde , een en antler bevestigd tegen 
een solied rondgaand raamwerk van liggers, 
stijlen en spanten ; de zijwanden moeten 
aan de einden zijn voorzien van schorende 
stijlen ; de vloer moet zijn samenge teld nit 
eveneens geploegde delen (minstens 25 m.M. 
d ik) ; gelijkwaardige constructies zijn toe
gelaten ; 

4. lengte, breedte en hoogte van de woon
r uimte moeten onderscheidenlijk ten minste 
bedragen 4,5, 2, 1 en 2, 1 M. (binnenwerksche 
maten); 

5. de woonruim te moet zijn verdeeld in 
t en minste een dag- en Mn nachtve rblijf ; dag
en naehtruimte moeten van elkander zijn ge
scheiden door een sehot, waarin een open : 
slaande of sehuivende deur ; een slaapverblij f 
moet ten minste 2,1 M. meten in de lengte 
en 1,8 M. in de breedte (binnenwerksche 
maten); een slaapverhlij f moet voorzien zijn 
van een ·voldoend aantal, vaste of andere, 
slaapgelegenheden voor de personen, die daarin 
overnaehten ; 

6. de t er bewoning ingeriehte vertrekken 
moeten in goeden bewoonharen staat zijn ; zoo 
moeten zij waterdicht zijn en voldoende van 
de buitenlucht kunnen wordcn afgesloten, voor
zien zijn van een of meer, geheel of ten deelc 
beweegbare ramen, die voldoende licht door
laten , en gelegenheid bieden tot behoorlijke 
ver,warming en verli ehting zonder brandge
vaar; 

7. de t e r bewoning ingerieh te vertrekken 
moeten gelegenheid bieden tot behoorlijke 
huisvesting van ere personen, in de vergunning 
vermeld of te vermelden . 

Met betrekking tot de inrichting van een 
woonschip ~elden de in het voorgaande lid 
onder 4., 5., 6. en 7. gcstelde voorschriften , 
met clien verstande, dat, in verban cl met de 
afmetingen van het vaartuig, van de maten , 
onde r 4. en 5. genoomd, kleine afwijkingen zijn 
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toegelaten, en boventlien d e navolgentle be
palingen: 

1. het woonschip moet in goetl ontlerhoutlen, 
bruikbaren en solitlen staat zijn ; 

2. wantlen en zoltler van· de woonruimte 
moeten zijn samengesteltl uit smalle geploegtle 
houten delen (minstens 18 m.M. en , voor wat 
den zoltler betreft, minstens 22 m.M. tlik), 
nauw tegen elka.ntler sluitentl en glad geschaaftl 
aan de binnenzijtle, een en antler bevestigtl 
teg,m stijlen en spanten, st evig en watertlicht 
op den romp van het schip aangebracht ; de 
vloer moet zijn sam engesteld uit eveneens 
geploegtle tlelen (minstens 25 m.M. dik); ge
lijkwaartlige constructies zijn toegelaten ; 

3. het vaartuig moet behoorlijk vast op het 
water liggen, watertlicht en van den wal ge
makkelijk toegankelijk zijn. 

Onze Ministers van Justitie en Arbeid zijn 
bevoegd voor bepaa,lde door hen aan te wijzen 
woonwagens en woonschepen afwijk.ingen van 
de eischen, in dit artikel gesteld, toe te laten. 

2. Met betrekking tot het gebruik van een 
woonwagen of woonschip gelden de navolgende 

· voorschriften : 
1. het aantal personen, dat ten hoogste in 

den woonwagen of het woonschip mag wonen 
of nachtverblijf hebben, mag als regel niet 
grooter zijn clan de gezamenlijke inhoud van 
de t er bewoning ingerichte vertrekken in ku
bieke meters, gedeeld door 4, terwijl clan bij de 
uitkomst van tleze deeling breukdeelen naar 
boven worden afgerond ; met het oog op per
sonen, die ten tijtle van het verleenen der ver
g unning minderjarig zijn of ondei' curateele 
zijn gesteld, zijn kleine afwijkingen van dien 
regel toegelaten, intlien diegene der ouders, 
die de ouderlijke macht over den minderjarige 
uitoefent, de voogtl of d e curator m etle in de 
vergunning is vermeltl of te vermelden ; 

2. de woonwagen of het woonschip moet 
gekenmerkt zijn overeenkomstig artikel 9 of 
a.rtikel 1 7 ; 

3. bij het gebruik van den woonwagen of 
het woonschip moeten zindelijkheid en reinheid 
worden betracht; zij moeten worden vrijge
houden van ongedierte ; het geheel moet steeds 
in een behoorlijken staat van onderhoud ver
keeren; 

4. minderjarigen en ·onder curateele gestelde 
meertlerjarigen, die in den woonwagen of 
het woonschip mogen wonen of 'nachtverblijf 
hebben, moeten behoorlijk worden gehuisvest en 
behandeld; 

5. wettelijke voorschriften op het stuk van 
woon wag(c)ns en woonschepen, van besmettelijke 

ziekten, of betreffentle de instanclhouding, 
bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid der 
publieke wegen, bruggen, veren, w:atcren, 
vaarten, straten, plantsoenen, pleinen en 
andere plaatsen, tot gemeen en dienst van 
allen bestemd, moeten wortlen in acht ge
nomen; 

6. deelen van den woonwagen of van het 
woonschip buiten de woonruimte mogen niet 
tot slaapverblijf van personen , niet in de ver
gunning vermeld, worden gebezigd ; 

7. ingeval zich bij de bewoners een be
smettelijke ziekte voordoet, moet de houder 
der vergunning met den woonwagen of het 
woonschip aanstonds de plaats innem en, hem 
door of vanwege den burgemeesterder gemeente, 
waar de woonwagen of het woonschip zich be
vintlt, aangewezen ; 

8. trekdieren moeten behoorlijk worden 
behandeltl. 

Onze Ministers van Justitie en van Arbeid 
zijn bevoegd voor bepaaltle, dcior hen aan te 
wijzen woonwagens en woonschepen afwijkin
gen van den eisch, in het voorgaantle lid onder 
no.' 1 gesteld, toe te laten . ' 

§ 2. H et aanvragen en verleenen van de 
vergunning. 

3. De schriftelijke aanvraag om een woon
wagen of woonschip als woning te mogen ge
bruiken, kan enkel wroden ingediend in een 
der gemeenten, daartoe in elke provincie door 
Onzen Commissaris aangewezen, en is inge
richt naar een door Onzen Minister van Justitie 
vastgesteld model. Formulieren van aan
vraag zijn kosteloos ter secretarie van die ge
m eente verkrijgbaar. 

De aan vrager <lien tin een der in het voorgaan -
de lid bedoeltle gem eenten de aanvraag in door 
die persoonlijk te overhandigen aan den bur
gemeester of een door clezen aangewezen amb 
t enaar. 

De aanvraag wordt aanstonds ingeschreven 
in een register, ingericht naar 0en door Onzen 
Minister van Justitie vastgesteld model. 

Indien blijkt, tlat de aanvraag niet behoorlijk 
is ingevuld, maakt degene, wien de aanvraag 
is overhantligd, den aanvrager daarop op
merkzaam en noodigt hem uit het verzuim 
of de fout te herstellen. Hij geeft hem daartoe 
de noodige aanwijzingen en hulp. 

Wordt aan de uitnoodiging, bedoeld in het 
voorgaande lid, gevolg gegeven, clan wortlt 
het verzuim of de fout voor gedekt gehoutlen. 

4. Degene, wien de . aanvraag wordt over
hantligd, ondervraa.gt den aanvrager aan de 
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hand van een vragenlijst, ingericht naar een 
door Onzen Minister van Justitie vastgesteld 
model. De ingevulde vragenlijst wordt door 
hem met den aanvrager onderteekend. Bij 
gebreke van onderteekening wordt de weigering 
of de oorzaak van het beletsel vermeld. 

5. De burgemeester der gemeente, waar de 
aanvraag is ingediend, neemt aanstonds maat
regelen om zich, voor zoover noodig en moge
ljjk, te verschaffen : 

1. uittreksels uit de akten van geboorte 
betreffende den aanvrager en de andere perso
n en, in de vergunning te vermelden ; 

2. indien zich onder de personen, in de ver
gunning t e vermelden, gehuwden bevinden, een 
uittreksel uit de huwelijksakte ; 

3. indien zich onder de personen, in de 
vergunning te vermelden, minderjarigen of 
onder curateele gestelde meetderjarigen be
vinden, de schriftelijke toestemming van dien 
gene der ouders, d ie de oudedijke macht over 
den minderjarige uitoefent, van den voogd of 
van den curator, tot het wonen of nachtverblijf 
hebben van den minderjarige of onder curateele 
gestelden meerderjarige in den woonwagen of 
het woonschip ; is de bedoelde ouder, voogd of 
curator mede in de vergunning te vermelden, 
clan blijft het bepaalde in dit nummer buiten 
toepassing. 

De in het voorgaande lid bedoelde bescheiden 
worden bij de stukken gevoegd. 

6. De burgemeester der gemeente, waar de 
aanvraag is ingediend, doet naar de juistheid 
en volledigheid van het daarin en in de inge
vulde vragenlijst medegedeelde en de vatbaar
heid van de aanvraag om te worden ingewilligd, 
een onderzoek instellen overeenkomstig de 
aanwijzingen van onzen Commissaris in de 
provincie, tot wien de aanvraag is gericht. 

De burgemeester kan aan burgemeesters zoo
mede aan de ambtenaren van justitie en van 
politie inlichtingen vragen. Uittreksels uit 
het strafregister worden hem op zijn verzoek 
verstrekt. 

Hij is bevoegd aan den burgemeester der ge
meente, waar de woonwagen of het woonschip 
zich bevindt, t e verzoeken om den woonwagen 
of het wcionschip te schouwen of te doen 
schouwen en hem het proces-verbaal der s·chouw 
te doen toekomen. Die burgemeester geeft 
aan dat verzoek gevolg. 

7. Degene, wien de aanvraag wordt over
handigd, bepaalt, in overleg met den aanvrager 
en, in het geval van a rtikel 6, laatste l id, met 
den burgemeester der gemeente, waar de 
schouw zal geschieden, zoo spoedig mogelijk 

plaats, dag en uur, waarop de woonwagen of 
het woonschip_ zal worden geschouwd, en doet 
daarvan aanteekening op de aanvraag. Den 
aanvra.ger wordt van de bepaling van plaats, 
dag en uur der schouw door de zorg van den
gene, wien de aanvraag is overhandigd, een 
schriftelijke mededeeling uitgereikt. 

De schouw geschiedt zoo spoedig mogelijk 
na den dag der indiening van de aanvraag. 

Bevindt de woonwagen of het woonschip 
op dag en uur, voor de schouw bepaald, zich 
niet •op de daarvoor aangewezen plaats, clan 
kan de aanvraag worden gehouden voor ver
vallen. De aanvrager wordt op het bepaaldE" 
in den vorigen zin schriftelijk opmerkzaarn 
gemaakt. 

8. De burgemeestcr of de door dezen aan
gewezen ambtenaar, die den woonwagen of het 
woonschip schouwt, onderzoekt of de woon
wagen of het woonschip aan de eischen, in 
artikel 1 gesteld, voldoet en, met inachtneming 
van artikel 2, no. l, hoeveel personen ten 
hoogste in den woonwagen of het woonschip 
mogen wonen of nachtverblijf mogen hebben. 
Indien bij de schouw blijkt, dat de woonwagen 
of het woonschip aan de eischen, in arti kel 1 
gesteld, niet voldoet, kan de schouw op verzoek 
van den aanvrager of van dengene, die ,·an 
zijnentwege bij de schouw tegenwoordig is, op 
een nader te bepalen plaats, dag en uur worden 
hervat. Den verzoeker wordt van de nadere 
bepaling om trent plaats, dag en uur der schouw 
een schriftelijke mededeeling uitgereikt. Ar
tikel 1; laatste lid, is van toepassing. 

Van de schouw wordt proces-verbaa.l opge
maakt. 

9. Ten bewijze van plaats gevonden schouw 
doet degene, die haar verricht, den woonwogen 
of het woonschip, indien die nog niet geken
merkt is, kenmerken met den naam der ge
meen te, waar · de aanvraag is ingediend, en 
daaronder met het registcrnummer der aan
vraag. Letters en cijfers van het kenmerk 
worden duidelijk aan de achterzijde in het 
lichaam van den woonwagen of het woonschip 
ingesneden of aangebracht. Van het ken
merken van den wooriwagen of het woonscbip 
wordt in het proces-vorbaal dcr schouw molding 
gemaakt. 

Zoolang de toestemming van den eigenaar 
of rechthebbende tot het kenmerken van den 
woonwageri of het woonscbip niet is verkregen 
of de kosten daarvan, behoudens het geval van 
kenlijk onvermogen, niet zijn betaald, wordt 
de verdere behandeling van de aanvraag aan
gehouden. 
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10. Nadat d e burgemeest er der ge meente, 
waar de aan v raag is ingediend, het onderzoek, 
bedoeld in a rtikel 6, heeft beeindigd , zendt bij 
de aanvraag m et a lle s tukken , tot de zaak be
trekkelijk, m et zijn advies aan Onzen Commis
saris in de provincie, tot wien de aanvraag is 
geri ebt. 

Onze Commissaris doet het noodige aanvul 
lende onde rzoek instellen . Art ikel 6, tweed e 
lid , is van overeen komstige toepassing. 

11 . Indien d e aanvrager overlijdt, voordat 
d e beslissing op de aam ,raag onberroepelijk is 
geworden , word t de aanv raag gehouden voor 
v erva.llen. 

Indien echter de echtgenoot van den aan 
vrager zich bevindt onder de personen, in de 
vergunning t e verm elden, en b innen t wee weken 
na bet overlijden van den aanvrager haar 
wenseh daartoe schriftelijk te kennen geeft aan 
d en burgemeester der gemeen te·, waar de aan 
vra.ag is ingediend, word t zij a ls d e aanv rager 
aangemerkt . Indien de echtgen oot van den 
aa,nvrager zich niet bevindt onder de personen , 
in de verg unning t e ve rmelden, is d e voorgaande 
zin v an overeenkom stige t oepassing ten aan -
zien van den oudst en meerderjarigen bloed
verwant in d e rcchte lijn van den aanvrager, 
die zich onder die personen bevindt . 

De burgemeester brengt d ezen overgang ter 
kennis van Onzen Commissaris in d e p rovincie, 
tot wien d e aanv raag is geri eht . 

12. De aanvrager is bevoegcl in d e opgave 
d er person en , wier n amen hij verzoek t t e ver
m elden in d e t e ve rleenen vergunning, bij 
sch riftelijkc verkla ring wij ziging of aan vulling 
te brengen. Hij kan die verklaring in de ge
m cente , waar de aanvraag is ingediend , per
soonlijk a an den burgemeester of een doo r dezen 
a angewezen ambtenaar overhandigen. Arti 
k el 5 is va n overeenkomstige toepassing. 

Indien blijkt, dat de verklar/ng niet in orcl e 
i s, ma.akt degen e, wien de verklaring is over
handigd, d en aanvrager daarop opm erkzaarn 
en noodigt hem uit het verzuim of d e £out t e 
herst ellen. Hij geeft hem daartoe de noodige 
aanwijzingen en hulp. 

Door of vanwege· d en burgemeest er wordt 
v oor de opzending van · de verklaring met bij
ge" oegde stukken zorg gedragen . 

13. Burgemeest ers en a mbten aren belast 
m et het t oezicht op de n aleving van de W et op 
Woonwagens en Woonschepen 1918 (Staatsblad 
n o. 492), die k ennis bekomen van een om stan
digheid, welke op de vatbaarheid van eE?n aan
vraag om t e worden ingewilligd, v an invloed 
ka n zijn , doen daarvan onverwijld m ededeeling, 

en wel de burgemeest ers aan Onzen Commis 
sar is in de provin cie , tot wien de aanvraag is 
ge richt, d e bedoelde ambtenaren aan den bu:r
gemeest er der gem eente , waa r die omstandig
h eid t ot hunne kennis is gekomen. 

14. Onze Commissaris in de provincie, tot 
wien d e aanvraag is gericht, stelt, alvoren s 
daarop te beslissen, indien hij dit gewerischt 
oordeelt of d e aanvrager dit verzoekt, d ezen , 
door het doen uitreiken van een oproeping 
aan d e gekozen woonplaat s, in de gelegenheid 
om door of vanwege Onzen Commissaris t e 
worden gehoord. Bij zijn verschijning worden 
den aanv rager de bezwaren, welke aanvankelijk 
tegen d e inwilliging van de aanvraag zijn ge 
rezen , m ondeling medegedeeld. 

Van het verhandelde wordt proces-verbaal 
opgem aakt, dat door d engene, die den aan 
vrager hoort, met d en aanvrager wordt onder 
t eekend. Bij gebreke van onderteekening 
wordt de weigering of de oorzaak van bet be
letsel vermeld. 

Op verzoek van den aanv rager kan worden 
bepaa.ld , dat d e beslissing gedurende een be
p aalclen , voor verien ging vatbaren termijn 
zal worden aangehouden , indien hij zich schrif
telijk bereid verklaart tot n akoming van de 
hem daarbij gestelde voorwaarden _. De voor
waarden m ogen de godsdien stige of staat
kundige vrijheid niet beperken. In verband 
met de uitvoering v an dit lid kan, naar regelen , 
door Onzen Minist er van Justitie t e st ellen , 
subsid ie of vergoeding van ko~t en worden ver
leend. 

15. Indien de aangevraagd e v ergunning 
wordt gcweigerd, wordt .een afschrift van bet 
daa.rtoe strekkend besluit zoo spoedig mogelijk 
vanwege d en burgem eest er der b ctrokken ge
m eente aan de gekozen woonplaats uitgereikt. 

Indien het besluit strekt tot het verleenen 
van d e ve rgunning, wordt zoo spoedig mogelijk 
op gelijke wij ze uitgereikt de schriftelijke v er 
gunning, inger·cht v olgen s een d oor Onzen 
Minist e r van Ju stitie vast gest elcl model. 

16. Ind ien de aanv rager bier t e lande geen 
woon plaats heeft. ri cht ;1ij zijn aanvraag in 
tweevoud tot Onzen Commis8aris in de pro
vincie Utrech t, onder m ededeeling van de ge
meen te, waar d e schou:,v van den woonwagen 
of het woonschip zal kunnen geschieden. 

Tenzij reed s aan st9nds blijkt, dat d e aan -
gevraagde vergunning rnoet worden gcweigerd, 
zend t On ze genoemde Commissaris een exem
plaar van d e aanvraag, door hem of van zijnent
wege voor ,,gezien '. ' get eekend, aan d en aan
vrager t e r!Jg, onder aanwijzing van een ge-



417 28 JULI. 1919 

m een te, waar de schouw van den woonwagen 
of het woonschip zal kunnen ge chieden, en 
het andere exemplaar, aan den burgemeester 
d ier gemeen te. 

Die burgem eester neemt reeds aanst onds 
ma.atregelen om zich de in artikel 5, eerste lid, 
bedoelde bescheiden t e veqchaffen. 

Artikel 6, cerste en tweede lid , is van toe. 
p assing. 

Indien de aanvrager zich bij den burge
m eester der in het t weede lid bedoelde ge
m een te, of een door dezen aangewezen ambte
n aar aanmeldt, wordt de aanvraag geacht 
aldaar op dien dag te zijn ingediend en wordt 
gehande!d overeenkomstig de artikelen 3, 
derde , vierde en laatst e lid , 4 en 7- 15. In
dien den aanvrager een tijdelijke vergunning 
is uitgereikt, wordt bij de behandeling van de 
a anvraag spoed bet racht. 

17. Het verzoek om tijdelijke vergunning 
geschicdt door de overhandiging door den ver
zoeker in persoon van het door of vanwege 
Onzen Commissaris in de provincie Utrecht 
voor ,,gezien" geteekende exem plaar ·der aan
vraag, bedoeld in het voorgaande artikel , aan 
het dienstdoend hoofd van het kantoor der in
voerrechten, waar de douane-form aliteiten 
worden vervuld , of een door dat hoofd aange
wezen ambtenaar. Artikel 3, derde lid , is 
van overeenkomstige toepassing. 
- H et dienstdoend hoofd beoordeelt of de t ij . 
d elijke vergunning kan worden ve rleend . Hij 
handelt daa rbij naar de aan wijzingen van 
Onzen Commissaris in de provincie Utrecht_ 

De artikelen 6, tweede en laat st e lid, en 7- 9 
zijn van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, .dat het dienstdoend hoofd ook zelf 
de schouw kan verrichten of door een onder 
geschikte doen verrichten, en dat aan het ken
m erk, becloeld in a rt ikel 9, de lett er T, te plaat 
sen v66r het registernummer van het verzoek , 
worclt toegevoegd. 

Indien de verzochte tijdelijke vergunning 
wordt geweigerd , wordt een afschrift van het 
daartoe strekkend, m et redenen omkleed be 
sluit zoo &poedig mogelijk aan den verzoeker 
uitgereikt . 

Indien het besluit strekt tot het verleenen 
van de tijdelijke vergunning, wordt zoo spoedig 
mogelijk aan den verzoeker uitge reikt de sch; if
t elijke tijdelijke vergunning, ingericht vo!gen s 
een door Onzen Minister van Justit ie vastge 
s t eld model. 

Van het verleenen of weigeren van de ver
g unning wordt onverwijld mededeeling gedaan 
a an den burgemeester der gemeente , aange-

191!1. 

wezen ingevolge het t weede lid van bet voor 
gaande a rt ikel. 

18. Een register van verleende vergimnin -
gen wordt aan elk kantoor der invoerr~chten, 
waar de douane-formaliteiten worden vervuld, 
aan elke provinciale griffie en aan het Depa rte 
m ent van Justiti e aangelegd volgens een 
door On zen Minister van Justitie vastgest eld 
model. 

De uitgereikte schriftelijke vergunning d raagt 
bet regist ernummer, waaronder de ved eend e 
verg unning is ingeschreven , en bovendien een 
letter. 

De let ter is voor : 
Kantoor Invoerri chten . 
Groningen. 
F riesland . 
Drenthe . . 
Overij sel . 
Noordholland 
Zuidholland . . 
Zeeland. . 
Utrecht . ... 
Gelderland . . 
Noordbra bant. 
Limburg . . 
Departement . 

' 

T 
A 
B 
D 
E 
G 
H 
K 
L 
M 
N 
p 

R 

19. Lett er en nummer der vergunning mo
gen op den woonwagen of het woonschip I!.!et 
a nders worden aangebracht clan in witte tee
kens op donkerblauwen achtergrond volgen s 
modellen voor motorrij t uigen vastgest eld b ij 
het Motor-kenteekenbesluit 1905 (Staatscourant 
van 24 November 1905). 

De lettei· mag niet anders worden geplaatst 
dan hetzij boven, hetzij v66r het nummer, in 
het laatste geval daarvan te halver hoogt e 
gescheiden door een horizontale streep. 

Naast nummer of letter mag geen antler ken
teeken worden geplaat st . 

20 . De afmetingen ten opzichte van de 
cijfe rs en de letter moeten zijn t en minste : 

hoogte . . . . . . . . . . . . . 90 m.M. 
breedte (behalve van cijfer 1) . . 65 
dikte (overal behoudens ge ringe af-

schuining aan de uiteinden). . 15 
lengte der horizontale streep . . 15 
dikte der streep . . . . . . . . 10 
ruim te tusschen verschillende ttee-

kens . . . . . . . . . . . . . . 15 
Bij grootere af111etingen worden alle aan

gegeven minimum -afmetingen n aar evenredig
heid verhoogd . 

21. Letter en nummer der vergunnin g 
mo0 t en vooraan op den linker- en op den 

27 
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rechterbuitenwand van den woonwagen of het 
woonschip duidelijk waameem baar worden 
aangebracht en niet anders dan, hetzij door 
aanhechting, in vasten stand, van reohthoekige 
plateri of borden, hetzij door schilderen op 
rechthoekige velden. 

22. De kleur van plaat of veld rondom en 
binnen nummer of letter mag geen andere zijn 
dan donkerblauw . 

Langs de boven- en benedenranden moet 
een hoogte van tenminste 10 m.M., langs de 
zijranden een breedte van tenminste 15 m.M. 
buiten de teekens overblijven . Deze maten 
worden bij afmetingen der teekens boven de 
minima van artikel 20 naar evenrecligheid 
verhoogd. 

§ 3. Beroep en intrekking. 

23. H et instellen van beroep tegen een 
besluit tot weigering of tot intrekking der ver
gunning geschiedt bij schriftelijke m ededecling 
aan Onzen Minister van J ustit ie, waa rbij een 
afschrift van het besluit wordt overgelegd . 
Daarbij kan tevens worden overgelegd een 
memorie, houdende de gronden van het inge
steld beroep. 

I s de mededeeling over d e post verzonden, 
clan wordt de dag van verzending beschouwd 
als de dag, waarop het beroep is ingesteld. 

Onze Minister van Justitie stelt, alvorens 
in beroep te beslissen, indien hij dit gewenscht 
oordeelt of de aanvrager of houder der vergun
ning dit verzoekt, dezen door het doen uit 
reiken van een oproeping aan de gekozen 
woonplaats in de gelegenheid om door of van
wege Onzen Minister te worden gehoord. 
Artikel 14, tweede lid, is in geval van verschij
ning van toepassing. 

Op verzoek van den aanvrager of houder 
der vergunning kan warden bepaald, dat de 
beslissing gedurende een bepaalden, voor ver
lenging vatbaren termijn zal worden aange
houden, indien hij zich schriftelijk bereid ver
klaa.·t tot nakoming van de h e m daarbij ge
st elde voorwaarden. De voorwaarden mogen 
de godsdienstige of staatkundige vrijheid niet 
beperken. In verband m et de uitvoering van 
dit lid kan, naar regelen, door Onzen Minister 
van J ustitie te stellen, subsidie of vergoeding 
van kosten warden verleend. 

Artikel 12 is ook in geval van beroep tegen 
een besluit tot weigeririg der vergunning van 
toepassing. 

De beslissing van Onzen Minister van Jus
titie op een ingesteld beroep is met redenen 
omkleed . 

24. Indien de in trekking van een vergunning 
wordt overwogen, stelt Onze Commissaris in de 
provincie als regel den houder der vergunning 
door bet doen uitreiken van een oproeping 
in de gelegenheid om door of vanwege Onzen 
Commissaris te warden gehoord. Bij zijn 
verschijning warden d en houder der vergunning 
de redenen, waarom aanvankelijk intrekking 
der vergunning noodzakelijk wordt geacht, 
mondeling medegedeeld. Artikel 14, tweede 
lid, is van toepassing. 

Op verzoek van den houder dor vergunning 
kan word en bepaald, dat de beslissing gedurende 
een bepaalden, voor verlenging vatbaren ter
mijn zal warden aangehouden, indien hij zich 
schriftelijk bereid verklaart tot nakoming van 
de hem daarbij gestelde voorwaarden. De voor
waarden mogen de gotlsdienstige of staatkun
dige vrijheid niet beperken. In verband met 
de uitvoering van <lit lid kan, naar regelen, door 
Onzen Minister van J ustitie te stellen, su bsidi li) 
of vergoeding van kosten warden verleend. 

§ 4. Het toezicht en het alge1neen register. 

25. Met het toezicht op woonwagens en 
woonschepen zijn, onverminderd bet toezicht 
van anderen, in bet bijzonder belast de bur
gemeesters. Zij handelen daarbij naar de aan
wijzingen van Onzen Commissaris in de pro
vincie. 

Burgemeesters en ambtenaren belast met 
bet toezicht op de naleving van de , ;vet op
ViToonwagens en Woonschepen 1918 (Staats
blad n°. 492), die kennis bekomen van een om
standigheid, welke tot intrekking van de ver
gunning kan leiden, doen daarvan onverwijld 
mededeeling, en we! de burgemeesters aan, 
Onzen Commissaris in de provincie; wien zulk 
aangaat, de bedoelde ambtenaren aan den bur
gemeester der gemeente, waar die omstandig·
heid tot hunne kennis is gekomen. 

26. Indien de houder der vergunning in de 
opgave der personen, in de vergunning vermeld, 
wijziging of aanvulling wenscht, kan hij een 
daartoe strekkend schriftelijk verzoek richten 
tot den burgemeester der gemeente, waar d e 
woonwagcm of bet woonschip tijdelijk zich. 
bevindt: 

De verzoeker overhancligt het verzoek per
soonlijk aan den burgemeester of een door 
dezen aangewezen ambtenaar. Artikel 5 is. 
van overeenkomstige toepassing. 

Indien blijkt, dat bet verzoek niet in orde is, 
maakt degene, wien bet verzoek is overhan
digd, · den aanvrager daarop opmerkzaam en 
noodigt hem uit bet verzuim of de fout t e her-
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stellen. Hij geeft he m daartoe de noodige 
aanwijzingen en hulp. 

De burgemee ;tor doet naar de vatbaarhe id 
van h et verzoek om te worden ingewilligd, een 
onderzoek instellen. Artikel 6, tweede lid, is 
van toepassing. 

Indien hetverzoek ,vordt toegestaan, t eekent 
de burgemeester of de door dezen aangewe-1;en 
ambtenaar de wijziging oi aanvulling op de 
schriftelijke vergunning aan en v indt door zijn 
zorg mededeeiing plaats ·aan den gene, die de 
vergunning heeft verleend. 

27. Van e1ke geboorte van een kind van een 
der bewoners van den wocmwagen of het woon
schip geeft de b.ouder der vergwrning, indien 
dat ,kind in den woonwagen of het woonschip 
woont of nachtverblijf !heeft, onverwijld 
schriftelijk kenAis aan de11 burgemeester der 
gemeente, waa.r de geboorte heeft plaats gehad, 
nadat de geboorte in de registers van den bur
gerlijken stand is ingesehrnven. 

De burgemeester of de door dezen aange
wezen am btenaar teekent alsdan den naam 
van het kind op de sch.riiftelijke vergunning 
aan en zorgt voor mededee!ing aan dengene, 
die de vergunn.ing heeft verleend. 

28. Van elke veroordeeling van een· bewoner 
van een woonwagen of een woonschip, indien en 
wanneer die in verband met artikel 12, onder 
4° of 5°, van de Wet op Woonwagens en Woon 
sehepen 1918 (Staat.iblad n°. 492) aanleiding 
kan geven tot intrekking van de vergunning, 
doet het openbaar ministerie, met de tenuit 
voerlegging belast, onverwijld mededeeling 
a.an Onzen Minister van Justitie. 

29. Het algemeen register, bedoeld in ar
tikel 19 van de Wet op Woonwagens en Woon
schepen 1918 '(Staatsblad n°. 492), wordt ge
houden a.an het Departement van Justitie . 

Omtrent de mededeelingen voor of uit het 
algemeen register geeft Onze Minister van 
Justitie nadere voorschriften. 

Algemeene bekendmakingen van gegevens 
nit het a lgemeen register geschieden door 
plaatsing in een bijzonder dee! van het A/,gemeen 
Politieblad. 

§ 5. Stra/bepalingen. 

30. Met hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft hij, die in een aanvraag 
om vergwming tot het gebruiken als woning 
van een woonwagen of woonschip, of bij de 
ondervraging, bedoeld in artikel 4, opzettelijk 
onjuiste mededeelingen doet. 

31 . Het is verboden, na waar ·chuwing door 

of vanwcge den burgerneester eener gemeentc, 
een woonwagen of een woonschip te gebruiken, 
indicn het daarop ingevolge artikel 9 of artikel 
17 geplaatste kenmerk is verwijderd of onlees
baar geworden. 

Met goedvinden en onder toezicht van don 
burgemeester der gemeente, waar de woon
wagen of het woonschip zich bevindt, of een 
door dezen aangewezen ambtenaar, kan het 
kenmerk door een nieuw, met dezelfde letters 
en cijfers, worden vervangen . 

Het is ve rboden, na waarschuwing door of 
vanwege den burgemeester eener gemeente,. 
een woonwagen of een woonschip te gebruiken, 
zoolang daarop een kenmerk van het uiterlijk, 
als in artikel 9 of in artikel 17 bedoeld, is ge
plaatst, doch antler dan ten bewijze va,n vol
brachte schouw. 

Overtreding van het eerste of van het dorde 
lid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste, 
een maancl of geldboete van ten hoogste h6n
derd gulden. 

§ 6. Slotbepaling. 

32. Onze Ministers van Justitie en van 
Arbeid zijn bevoegd voorschriften ~ast t;e

st ellen t er verzekering van een richtige uitvoe
ring van dit reglement. 

Onze Ministers van Justitie en van Arbeid 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, da.t in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raacl 
van State. 

Het Loo, den 28sten Juli 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
De Jlfinister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 7 Aug. 1919.) 

28 Juli 1919. BESLUIT, tot opheffing als ves
tingwerk van de verschanste legerplaats 
bij Hintham. S. 531. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van Onzen Minister van 

Oorlog van l Juli 1919, Vde A£d. no. 62 ; 
Gelet op artikel 3 der vVet van 21 December 

1853 (Staatsblad n°. 128) ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 April 

1886 (Staatsblad n°. 48) ; 
Den Raad van Stnte gehoord (advies van 15 

Juli 1919, n°. 30); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 Juli 1919, Vde Afd., 
no. 182 ; 

27"' 



1919 29 JU L 1. 420 

Hebben besloten en besluiten : 
da,t, met wijziging in zoo,erre van het boven

aangehaalde besluit, de verscbanste legerplaats 
bij H inthain geen vestigwerk meer zal zijn. 

Dit beRluit treedt in werking op den tweeden 
<lag na <lien der dagteckeningvanbetStaatsblad, 
waarin het beRlnit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de' 
uitvoering van <lit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden !;ezonden aan den Raad 
, an State. 

H et Loo, den 28sten Juli 1919. 
W fLHELMIN A. 

De j)finister van Oorlog. ALTING VON GEUSAU. 
( Uitgeg. 13 Aug. 1919.) 

Den Raad van State geboord (advie van 
15 Juli 1919, n°. 33) ; · 

Gezien bet nader rapport van Onzen Jliinister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
23 Juli 1919, Directie van den Landbouw, 
n°. 18197, 2de afdeeling; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

§ 1. 

A. VAN DE C0MMISSIEN. 

Van de co1mnissien voor de keuring van 
hengsten. 

Art.1 . De keuringen van bengsten van Rijks-
wege geschieden door drie Rijkscommissien : 

a. eene voor de keuring van tuigpaarden ; 
b. Mne voor de keuring van trekpaarden, en 
c. eene voor de keuring van paarden van 

andere typen. 
2. 1)e leden en plaatsvervangende leden 

29 J u li 1919. BESLUIT, t er uitvoering van de worden door Ons benoemd voor den tijd van 
artikelen 5, 10, 15, 16, 29, 34, 22 en 25 van zes jaren. 
de Paardenwet 1918 (Staatsblad n°. 419). Orn de twee jaren treedt een der leden af 
S. 532. volgens rooster. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. Orn de. drie jaren treedt de belft der plaats-
Op de voordracht van Onzen Minister van vervangende leden af volgens rooster. 

Landbonw, Nijverheid en Handel van 7 Juli De aftredende is terstond weder benoembaar. 
1919, Direct ie van den Landbouw, n°. 17161, Hij, die ter vervulling van eene tusschentijds 
2de Afdeeling : opengevallen plaats is benoemd, treedt a£ op 

Overwegende, dat ingevolge de a rtikelen 5, het tijdstip, waarop degee.n, in wiens plaats bij 
10, 15, 16, 29, 34, 22 en 25 van de Paardenwet is benoemd, zou moeten aftreden. 
1918 (Staatsbkul n°. 419), houdende bepalingen 3. Onze 'Minister van Landbouw, ijverbeid 
betreffonde de Staatszorg voor de paarden- en H andel wijst voor iedere commis ie een 
fokkerij , bij algemeenen maatregel van bestuur, voorzitter aan. 
voor zoover niet door de wet bepaald, moeten Bij afwezigheid wordt de voorz\tter ver-
worden vastgesteld : va-ngen door het door Onzen voornoemden 

1°. de regcling der werkzaamheden van de Minister aangewezen lid. 
Rijksoommissien en hetgeen ve rder op deze 4. De leden, de plaatsvervangende leden, 
commissien betrekking heeft ; de veeartsen en hunne plaatsvervangers ge-

20. de regeling der werkzaamheden der pro- nieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 
vinciale regelingcommissien en hetgeen verder 5. De bijeenroeping der Rijkscommissien 
op deze commissien betrekking heeft ; geschiedt door of namens hare voorzitters. 

3°. de voorschriften omtrent de keuringen ; 6. Alle besluiten worden genomen bij vol-
J 0. de voorwaarden, waaraan vereenigingen, strekte meerderheid van stemmen. 

welke een openbaar stamboek hebben aange- Bij staking van stemmen beslist de voor~itter. 
legd, moeten voldoen om te worden bevoegd 7. De keuringen van hengsten door vereeni-
verklaard om in het stamboek ingeschreven I gingen, welke een openbaar paardenstamboek 
hengsten goed te keuren voor dekking in het bij hebben aangelegd en door Onzen voornoemden 
de bevoegdverklaring te vermelden gedeelte Minister zijn bevoegd verklaard de in het stam
van het Rijk, waarin de vereeniging werkt ; boek ingeschreven hengsten goed te keuren 

5°. de doeleinden, waarvoor de gelden kun- voor dekking, geschieden door tamboekcom 
nen worden gebruikt en hetgeen verder op de , missien. 
toekennmg van premien en bijdragen betrek- 1 8. De stamboekcommiss ien bestaan uit 
king heeft ; drie leden en t enminste vier plaatsvervangende 

60. de verplichtingen van den eigenaar of II leden . 
houder van een goedgekeurden hengst ; De leden en plaatsvervangende leden worden 

7°. de gevallen, waarin geen dekbewijs be- benoemd door de vereenigingen- onder goed-
hoeft overgelegd te worden. keuring van Onzen voornoemden Minister. 
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De wijze van aftreding der leden en plaats
vervangende leden en de wijze van benoeming 
van de voorzitters wordt geregeld in het huis
houdelijk reglement der vereenigingen. 

9. Eene vereenigde vergadering van de com
missien voor de keuring van hengsten wordt 
bijeengeroepen door den door Onzen voor
noemden Minister aangewezen algemeenen 
voorzi tter .' 

Op de,vereenigde vergadering is het bepaalde 
in artikel 6 van toepassing. 

10. De commissien voor de keuring van 
hengsten worden bijgestaan door een secretaris, 
die door Ons wordt benoemd, geschorst en ont
slagen. 
, Bij afwezigheid van den secretaris wordt in 
zijne vervanging voorzien door den voorzitter. 
. Eene door Onzen voornoemden Minister 

vast t e stellen instructie regelt de uitoefening 
van de werkzaamheden van den secretaris. 

De secretaris ontvangt eene jaarlijksche toe
lage en vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

11. Voor het veeartsenijkundig onderzoek 
worden de commissien voor de keuring van 
hengsten bijgestaan door eene commissie van 
veeartsen. 

De veeartsen en hunne plaatsvervangers 
worden door Ons benoemd voor den tijd van 
twee jaren. 

Onze voornoemde Minister wijst den vo?r
zitter van de commissie van veeartsen aan. 

Bij afwezigheid van den voorzitter wordt deze 
vervangen door het door Onzen voornoemden 
Minister aangewezen l id. 

De bijeenroeping der veeartsen en hunne 
plaatsvervangers geschiedt door of namens 
den algemeenen voorzitter. 

12. De leden en plaatsvervangende leden 
van de commissien voor de keuring van heng
sten en de veeartsen en hunne plaatsvervangers 
mogen niet deelnemen aan de keuring van een 
hengst, waarvan zij eigenaar, mede-eigenaar 
of fokker zijn of die door hen, in welke hoedanig
heid ook, is aangekocht. 

§ 2. Van de provinciale regelingscom1nissien . 

13. De provinciale regelingscommissien be
staan, met inbegrip van het door Onzen voor
noemden Minister aangewezen lid, uit ten 
minste zes en ten hoogste twaalf leden. 

De leden worden benoemd voor den tijd van 
zes jaren. 

Ieder jaar treedt een dee! der leden af volgens 
een daartoe door Gedeputeerde Staten vast 
te stellen rooster . De aftredenden zijn ter
stond weder benoembaar. 

Hij, die ter vervulling van eene tusschentijds 
opengevallen plaats is benoemd, treedt af op 
het tijdstip, waarop degene, in wiens . plaats 
hij is benoemd, zou moeten aftreden. 

De regelingscommissie wijst uit haar midden 
een voorzitter aan. 

14. De regelingscommissien worden bijge
staan door een secretaris, die door haar onder 
goedkeuring van Gede uteerde Staten wordt 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

Eene door de regelingscommissien onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten vast 
te steleln instructie, regelt de uitoefening van 
de werkzaamheden van den secretaris. 

De bezoldiging van den secretari s wordt op 
voorstel van de regelingscommissie onder goed
keuring van Onzen voornoemden Minister door 
Gedeputeerde Staten geregeld . 

15. De regelingscommissien stellen voor 
hare werkzaamheden een huishoudelijk regle
ment vast, hetwelk door tusschenkomst van 
Gedeputeerde Staten, die daarbij hunne op
merkingen voegen, aan de goedkeuring van 
Onzen voornoemden Minister wordt onder
worpen. 

In.dit reglement wordt onder meer geregeld : 
a. al hetgeen betrekking heeft op de be

noeming van de provinciale keuringscommissien; 
b. de aangifte voor en de bekendmaking 

van tijd en plaats van de premiekeuring ; 
c. de mededeeling van den uitslag van de 

premiekeuring ; 
d. het maximum van het dekgeld . 
16. De regelingscommissien zenden • jaar

lijks aan Onzen voornoemden Minister door 
tusschenkomst van Gedeputeerde Staten, die 
daarbij hunne opmerkingen voegen : 

a_ voor 1 Maart een beknopt verslag , dat een 
duidelijk overzicht geeft van den toestand der 
paardenfokkerij in de provincie en van de pre
miekeuringen in het afgeloopen ka.lenderjaar ; 

b. voor 1 Maart eene rekening en verantwoor
ding over het afgeloopen kalenderjaar van de 
aan haar toevertrouwde gelden. 

Het verslag en de rekening en verantwo_or
ding worden ingericht overeenkomstig de door 
Onzen voornoemden Minister vast te stellen 
voorschriften. 

§ 3. Van de vergadering tot voorbereiding 
van de keuringen. 

17. Ten minste eenmaal per jaar belegt de 
Directeur-Generaal van den Landbouw ter 
voorbereiding van de te houden keuringen en 
ter bespreking van de belangen van de paarden 
fokkerij eene vergadering van de vertegenwoor-
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digers van de keuringscommissien, de rege
lingscommissien, de commissie van veeartsen 
en van de vereenigingen, welke een openbaar 
paardenstamboek hebben aangelegd _en door 
Onzen voornoemden Minister zijn bevoegd 
verklaard de in het stamboek ingeschreven 
hengsten goed te kenren voor dekking. 

De "Directeur-Generaal van den Landbonw 
is bevoegd tot deze vergadering ook andere 
personen uit te noodigen, wier tegenwoordig
heid hem wenschelijk voorkomt. 

De vergadering wordt voorgezeten door den 
Directenr-Generaal van den Landbouw of een 
door hem aangewezen hoofdambtenaar. 

B. VAN DE KEURINGEN. 

§ 4. Van de gewone hengstenkeuringen. 

18. De gewone hengstenkeuringen, welke 
worden voorbereid door de vergadering, be
doeld in artikel 17, en nader uitgewerkt door den 
algemeenen voorzitter, hebben jaarlijks plaats 
in het najaar en in het voorjaar in de verschil
lende provincien op plaatsen met geschikte 
gelegenheid voor onderzoek. 

De dagen en plaatsen der keuringen worden 
jaatlijks door Onzen voornoemden Minister 
vastgesteld, op voorstel van den algemeenen 
voorzitter. Van deze vaststelling wordt mede
deeling gedaan aan Gedepnteerde Staten en 
de regelingscommiss ien in de onderscheidene 
provincien. 

19. In overleg met den algemeenen voorzjtter 
wordeh in iedere provincie de kenringen en 
de daarmede verband houdende werkzaam
heden geregeld en geleid door de regelings-

. commissie. 
20. Tot de najaarskeuringen worden toege

laten alle hengsten , welke ten minste twee jaar 
oud zijn. 

Tot de voorjaarskeuringen worden toegelaten: 
a. hengsten, over welker goed- of afkeuring 

in het voorafgaande na jaar de beslissing, is 
aangehonden ; 

b. hengsten, welke volgens eene schriftelijke 
verklaring van een veearts wegens ziekte of 
minder goeden lichamelijken toestand niet op 
de voorafgaande najaarskeuring hebben kunnen 
komen ; 

c. hengsten van drie jaar of ouder, die na de 
voorafgaande najaarskenring uit het bniten
land werden ingevoerd ; 

d. driejarige hengsten, welke op de vooraf
gaande najaarskenring niet ter kenring werden 
aangeboden. 

21. H engsten, opgefokt in het Rijkshengst-

I 

veulendepot, worden v66r den openbaren ver
koop door de betrokken Rijkscommissie ge
kenrd. 

De regaling dezer keuring geschiedt door 
den algemeenen voorzitter in overleg met 
den directeur van het depot. 

22. Afgekeurde hengsten mogen niet voor 
de eerstvolgende najaarskeuring ,worden toe
gelaten. 

23. De eigenaar of houder, die een hengst 
ter keuring wenscht aan te bieden, is verplicht 
daarvan ten minste drie weken voor den <lag 
der keuring vrachtvrij eene schriftelijke en door 
hem onderteekende aangifte te zenden aan den 
secretaris der betrokken regelingscommissie. 

De aangifte moet bevatten : 
a. den naam en de woonplaats van den 

eigenaar of honder ; 
b. den naam, den leeftijd, het ras, de kleur 

en de bijzondere kenteekenen van den hengst, 
benevens, indien deze in een stamboek is in
geschreven, het stamboek en het stamboek
nummer; 

c. zoo mogelijk de afstamming van den hengst 
d. i. de vermelding van vader en moeder, als
mede den naam en de woonplaats van den 
fokker; 

d. door welke commissie of commissien de 
hengst gekenrd moet worden ; 

c. in geval de hengst reeds eerder is gekeurd, 
de plaats en datum der vorige keuring. 

24. Hengsten, welker naam, a.fstamming 
of signalement onj nist zijn opgegeven, kunnen 
door de regelingscommissie van de keuring 
warden uitgesloten. • 

25. Hengsten, welke na den in a.rtikel 23 
gestelden termijn ter keuring warden a.ange
geven, kunnen door de commissie tot de ken
ring worden toegelaten, mits de eigenaar of 
hander voor den da.g der kenring eene som 
van f 25 heeft gestort bij den secretaris der 
betrokken regelingscommissie. 

Bij toelating tot de kenring vervalt deze som 
· aan 's Rijks ka.s. 

26. De regelingscommissie zorgt, dat bij 
de gewone kenringen gedrukte catalogi tegen 
betaling verkrijgbaar zijn, bevattende : het 
volgnummer van den hengst en de gegevens, 
vermeld in het tweede lid van artike l 23. 

Met het volgnummer behooren overeen t e 
stemmen de nummers, well,e gedm·ende de 
kenring op dnidelijk zichtbare wijze aan den 
hengst moeten zijn bevestigd. 

27. De commissie let bij de kenring niet 
alleen op den bouw, den stand en de gangen 
van de hengsten , doch oak op hunne afstam• 
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ming, overervende eigenschappen , karakter- I 
,eigenschappen en verrichtingen. 

Alleen de hengsten , welke bij deze ktmring 
aan de gestelde eischen voldoen , komen voor 
goedkeuring in aanmerking en worden op aan
wijzing der commissie aan het veeartsenij-
kundig onderzoek onderworpen. · 

28. H et veeartsenijkundig onderzoek be
bestaat in een onderzoek naar den algemeenen
gezondheidstoestand der heng ten, ·a]smede 
na.ar het be taan van gebreken aan ademha
Ungswerktuigen, oogen, geslachtsdeelen, beenen 
en hoeven. 

De veeartsen, welke dit onderzoek verrichten, 
brengen naar aanleiding hiervan schriRelijk 
oovies uit aan de commissie met vermelding 
van de gebreken, welke zij erfelijk achten. 

29. De commissie beslist omtrent de goed
of afkeuring van de hengsten niet, dan nadat 
het advies der veeartsen nauwgezet is over
wogen. 

30. Hengsten, welke bij eerste keuring lij
dende a.an cornage zijn bevonden, mogen niet 
worden goedgekeurd. 

Bij eene volgende keuring m ogen zij slechts 
worden goedgekeurd, indien het gebrek anders 
dan langs operatieven weg is .;.erdwenen. 

31. De commissie kan de beslissing betref
fonde de goed- of a.fkeuring van een hengst tot 
-eene volgende gewone of buitengewone keuring 
ui tstellen. 

32. De commissie is bevoegd hengsten, 
welke in drie a.chtereenvolgende jaren zijn 
goedgekeurd, gedurende een door haar te be
pa.len tij d van de keuring vrij te stellen. Deze 
hengsten moeten echter telken jare op de ge
wone najaarskeuring worden voorgebracht, 
t enzij de regelingscommissie van deze verplich
ting ontheffing heeR verleend. 

33. ·De commissie deelt aan den eigenaar of 
houder van een afgekeurden hengst mondeling, 
en desverlangd schriftelijk, de reden van de af
keuring mede. 

Hetzelfde geschiedt, indien de beslissing 
betrelfonde goed- of a.fkeuring van een hengst 
wordt uitge teld. 

34. Indien een hengst is gekeurd door eene 
sta.mboekcmnmissie, kan hij door den eigena.ar 
aan de keuring door de Rijkscommissie worden 
onderworpen. 

Deze keuring heeft kosteloos plaats. 
35. Goedgekeurde hengsten en hengsten, 

a ls bedoeld in artikel 32, worden door of van 
wege de commissiegemerktmeteen brandmerk. 

Dit merk kan kosteloos worden vemieuwd, 
indien daartoe door den eigenaar of houder van 

den hengst vrachtvrij een schriftelijk en door 
hem onderteekend verzoek wordt gericht a.an 
den secreta.ris der betrokken regelingscom -
missie . 

36. Van wege de commissie wordt aan den 
eigenaar of houder verstrekt : 

a. voor elken goedgekeurden hengst een 
keuringsbewijs en een of meer dekboeken met 
dekbewijzen ; · 

b. voor elken hengst , bedoeld in a.rtikel 31, 
cen bewijs van uitstel. 

De onder a en b bedoelde boeken en bewijzen 
worden ingericht overeenkomstig een door 
Onzen voornoemden Minister va.stgesteld model. 

37. De commissien ma.ken na afloop der keu
ringen een verzamelrapport op, waarin voor
komt een beschrijving der hengsten , welke 
a.fgekeurd of uitgesteld zijn, m et vermelding 
der redenen, welke tot a.fkeuring of uitstel 
hebben geleid, alsme~e eene beschrijving der 
hengsten , welke goedgekeurd zijn. 

Indien een hengst, niettegenstaande hij 
lijdende aan cornage is bevonden, is goedge
keurd , wordt hiervan in het rapport melding 
gema.akt. 

Aan de regelingscommissie wordt een uit
treksel van het rapport gezonden, waarin die 
hengsten vermeld zijn, welken in de betrokken 
provincie zijn gekeurd. 

38. De commissien zenden jaarlijks voor 
1 J uni a.an Onzen voornoemden Minister een 
beknopt versla.g van hare werkzaamheden in 
het &fgeloopen keuringsjaar. 

§ 5. Van de herkeuringen en buitengewone 
keuringen. 

39. Indien een hengst wordt afgekeurd, kan 
de eigenaar of houder binnen drie de.gen, nadat 
de beslissing te zijner kennis is gebra.cht, een 
herkeuring aanvragen bij den secretaris cler 
betrokken regelingscommissie bij vrachtvrij 
en doo,: hem onclerteekend schrijven. 

De aanvraag moet vergezeld gaan van een 
bedrag van f 100, hetwelk bij goedkeuring 
wordt teruggegeven en bij a.fkeuring in 's Rijks 
kas wordt gestort. 

40. Inclien bij de herkeuring een nieuw vee
a.rtsenij kundig onderzock heeft plaats gehad, 
leggen de veeartsen, die dat onderzoek hebben 
verricht, een schriftclijk rapport van hunne 
bevindingen over. 

41. Op een , daartoe door den eigenaar of 
houder van een of meer hengsten vra.chtvrij 
aan den secretaris der betrokken regelings
commissie t e zenclen, schriftelijk, onderteekend 
en met reclenen omkleecl verzoek, hetwelk 
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wordt doorgezonden aan den voorzitter der 
betrokken Rijkscommissie, kan door <lien voor
zitter eene buitengewone keuring worden toe-
gestaan. _ 

Bij het verzoek is eene opgave te voegen als 
in artikel 23 vermeld. 

H et verzoek moet vergezeld gaan van een 
bedrag van f 50 voor iederen hengst, hetwelk 
bij niet-toelating tot de keu;ing wordt terugge
geven onder aftrek der verzendingskosten en bij 
toela.ting in 's Rijks kas wordt gestort. 

C. VAN DE VEREENIGING£:, , WELKE EEN 

OPENBAAR PAARDENSTAl\1BOEK HEBBEN 

AANGELEGD. 

42. Vereenigingen, welke een openbaar 
paardenstamboek hebben aangelegd, moeten, 
om door Onzen voornoemden Minister te 
kunnen worden bevoegd verklaard, om in het 
stamboek ingeschreven hengsten goed te keu
ren vo,or dekking in het bij de bevoegdverkla
ring te vermelden gedeelte van het Rijk, waarin 
de vereeniging werkt, voldoen a.an de volgende 
voorwaarden : 

a. zij moeten recht persoonlijkheid bezitten ; 
b. zij mogen in hare stamboeken slechts 

dieren inschrijven van een nauwkeurig om
schi;even type ; 

c. zij moeten, zoolang nog dieren worden 
ingesohreven van onbekende of • onvoldoend 
bekende afstamming, deze dieren in een af
zonderlijk boek insohrijven ; 

d. zij moeten zich bij eene op zegel gestelde 
verklaring verbinden tot nakoming van de 
voorschriften t en aanzien van door haar te 
houden keuringen. 

Van een dier wordt de afstamming bekend 
geaoht, wanneer uit de boeken eener stamboek
vereeniging bekend is, van welk vader- en 
moederdier het afstamt. 

D, VAN DE SUBSIDIEN. 

43. Uit de voor iedere provincie toegekende 
subsidie moeten, behalve de premien en bij
dragen, ook alle kosten van de premiekeuringen 
en de verdere uitgaven voor de regelingscom, 
missie· worden bestreden. 

44. Door tusschenkomst van Gedeputeerde 
Staten, die daarbij hun a<ivies voegen, wordt 
jaarlijks v66r 1 Januari door de regelings
commissien a.an de goedkeuring van Onzen 
voornoemden Minister een plan onderworpen 
betreffende : 

a. de besteding dor gelden en de regaling 
der keuringen voor de toekenning van premien 
en bijdragen ; 

b. de samenstelling der provinciale keurings· 
commissien. 

In het plan kan worden bcpaald, aan welke 
bijzondere voorwaarden de eigenaars van 
paa.rden, waaraan premien of bijdra.gen zijn 
toegekend, onderworpen zullen zijn. De gel
den mogen niet in hun geheel worden uitbe
taald, alvorens a.an de voorwaarden ten voile 
is voldaan. 

Bij het niet nakomen der voorwaarden of 
het plegen van bedrog kunnen de eigenaars 
van verdere deelneming aan de door de rege
lingscommissien uitgeschreven premiekeurin
gen worden uitgesloten. 

Bij de toekenning van premicn en bijdragen 
kan door de provinciale regelingscommissien 
worden bedongen, dat, in geval van niet-na
koming der bij de toekenning gestelde voor
waarden, hij, a.an wien de premie of bijclrage 
is toegekend, verplicht is tot beta.ling eener 
bepaalde geldsom tot een maximum van twee
maal het bedrag der premie of bijdrage. 

45. Behoudens het bepaalde in artikel 43, 
kan het Rijkssubsidie worden gebruikt tot toe
kenning van : 

a. bijdragen in verliezen bij verkoop van 
in het binnen- of buitenland aangekocht fok
materiaal ; 

b. subsidien tot bestrijding der kosten van 
paardententoonstellingen, waarvoor mededin
ging uit de verschillende provincies is openge
steld; 

c. medaille en getuigschriften voor heng
sten en merrien. 

Hetzelfde dier mag in het jaar der toeken
ning slechts voor een bekroning in aanmerking 
komen, met uitzondering van die, bedoeld 
onder c. 

Van het in het vorige lid bepaalde kan door 
Onzen voornoemden Minister ontheffing worden 
verleend. 

46. De aankoop, bedoeld in artikel 45 onder 
a, geschiedt door eene commissie van drie door 
Onzen voornoemden Minister te benoemen 
leden, waarvan twee uit eene voordracht van 
vier personen, door de betrokken regelings
commissie te doen. 

47. Een premie bedraagt: 
a. voor hengsten driehonderd gulden of 

m eer; 
b. voor merrien honderd gulden of meer. 
Een bijdrage bedraagt : 
a. voor hengsten minder dan driehonderd 

gulden; 
b. voor merrien minder dan honderd gulden. 
48. De leden der provinciale keuringscom. 
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missien en hunne plaatsvervangers mogen niet 
a.ls kenrmee ters optreden bij premiekenringen, 
waartoe paarden zijn toegelaten, waarvan zij 
eigenaar of fokker zijn 0£ bij welker aankoop zij 
op eenigerlei wijze betrokken zijn geweest. 

49. Voor hetzel£de paard mag niet meer dan 
tweemaal in dezel£de rubriek een premie worden 
toegekend. 
· 50. Hengsten, goedgekeurd ondanks het be

staan van cornage, komen niet in aanmerking 
voor premien of bijdragen. 

51. Premien en bijdragen mogen niet eerder 
worden uitbetaald dan in het jaar, volgend 
op dat der toekenning ; de paarden moeten 
echter op een der keuringen in de provincie 
worden voorgebracht en tevens nog in de pro
vincie thuis behooren. 

Voor een merrie van 3 jaar 0£ ouder moet 
een dekbewijs overgelegd worden van een 
hengst, ingeschreven in een door de provinciale 
regelingscommissie aangewez~n openbaar paar
denstamboek. 

Dekhengsten moeten gedurende het aantal 
vastgestelde dektijden binnen de provincie ter 
beschikking zijn gesteld tegen betaling van een 
dekgeld, waarvan het maximum vastgesteld 
is in het premieplan. 

Aan de toekenning van premien 0£ bijdragen 
kan in het premieplan de voorwaarde worden 
verbonden, dat de hengsten worderr gestation 
neerd in door de regelingscommissie aan te 
wijzen gemeenten of moeten worden gebezigd 
voor het dekken van een door die commissie 
te bepalen getal merrien, behoorende tot een 
door haar aangewezen type. 

52. Eigenaren van paarden waarvoor pre
mien 0£ bijdragen zijn toegekend knnnen deze 
ook ontvangen in afwijking van het bepaalde 
in artikel 51 of van de bijzondere voorwa.arden 
in het premiepla.n, wanneer na.ar het oordeel 
der regelingscommissie, door eenige oorzaak 
buiten toedoen van den eigenaar niet aan de 
voorwaarden van toekenning is kunnen worden 
volclaan. 

E. VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE~ EIGENAAR 

OF HOUDER VAN EEN GOEDGEKEURDEN HENGST. 

53. V66r l November, volgende op het tijd
vak, waarvoor de hengst is goedgekeurd, is de 
eigenaar of houder verplicht de ingevulde dek
boeken vrachtvrij terug te zenden aan den 
secretaris der betrokken regelingscommissie. 

De secretaris onderzoekt de dekboeken, 
draagt zorg, dat verkeerd of onvolledig inge
vulde exemplaren worden gewijzigcl of aange
vuld, en maakt uit de ver chillende gegevens 

een verzamelstaat op, waarvan v66r l Februari 
een exemplaar moet worden gezonden aan On
zen voomoemden Minister en Gedeputeerde 
Staten cler betreffende provincie. 

54. Ieder eigenaar of houder van een goed
gekeurden hengst is verplicht op vordering 
zijne dekboeken ter inzage voor te leggen aan 
den secretaris der regelingscommissie of aan 
diens gemachtigde. 

55. Indien een hengst wordt gestald in eene 
andere provincie dan waar hij gekeurd is, is de 
eigenaar of houder verplicht, hiervan binnen 
eene maand aangifte te doen aan de betrokken 
regelingscommi shin. 

F. V AN DE GEVALLEN, WAARIN GEE:\" 

DEKBEWIJS BEHOEFT TE WORDEN VERTOOND. 

56. Het in artikel 24 der Paardenwet 1918 
(Staatsblad n°. 419) bepaalde is niet van toepas
sing , indien de eigenaar of houcler eener merrie: 

et . eene door een veearts afgegeven verkla
ring kan overleggen , waaruit blijkt, dat de 
betreffencle merrie kun tmatig is bevrucht met 
sperma van een met name te noemen goed
gekeurden hengst; 

b. eene door den a lgemeenen voorzitter af
gegeven verklaring kan overleggen, waaruit 
blijkt, dat door hem, ten genoege van dien 
voorzitter is aangetoond, dat hem ter zake van 
het niet kunnen vertoonen van het betrcffende 
dekbewijs geen schuld kan warden aangerekend. 

G. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN. 

57. Ten aanzien van hengsten, welke voor 
het in werking treden van dit .-besluit zijn goed
gekeurd ondanks het bestaan van cornage, is 
de bepaling van artikel 30 niet van toepassing. 

58. Met het in werking treden van dit besluit 
vervalt het Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1901 (Staatsblad n°. 204) ter uitvoering van 
de artikelen 8, 11, 13, 19 en 21 der Wet op de 
paardenfokkerij 1901, gelijk dat be luit laatste
lijk is gewijzigd bij K oninklijk bcsluit van 20 Ja
nuari 1914 (Staatsblad n°. 26). 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het S taatablad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worclen ge
zonclen a.an den Raad van State. 

Het Loo , den 29sten Juli 1919. 
WILHELl\UNA. 

De lliin. van Lctndbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

(Uitgey. 12 Aug. 1919.) 
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29 J 1ili 1919. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 

taten der provincien, betreffende beeedi
ging van raadsleclen. 

Naar aanleicling va.i1 een mij gestelde cles
betreffende \"J"aag heb ik de eer Uw college 
ter aanvulling van mijne circ nlaire van 10 Juli 
1919, n°. 7623, afdeeling Binnenlandsch Be
stnur, mede te cleelen, dat het oudste lid van 
den Raad in jaren dat aa.nwezig is, bij .onge
steldheid, afwezigheicl , of ontstentenis van den 
burgemeester, op den 2den September a.s., 
krn chtens artikel 77 tweede lid, der Gemeente
wet a ls voorzitter van den R aad optrnclende, 
en a ldus het raadsliclmaatschap aanvaardende, 
in eigen handen de voorgeschrcven eeden (ver
klaring en beloften ) aflegt en vervolgens de 
overige raads leden beeedigt. 

Eedsaflegging door den voorzitter in eigen 
handen i~ voor de raaclsvergadering geen insti
tuut dat uitges loten is te achten door a rtikel 
39 der Gemeentewet . Zij vinclt eveneens plaats 
wanneer de burgemeester, voorzitter van den 
raad, tot raadslid benoemd, deze laatste fnnctie 
a,anvaarclt. 

Voor zoover noodig zouden de gemeentebe
sturen in Uwe pro,incie a lsnog door Uwe 
tusschenkomst overeenkomstig bet voren taan
cle ingelicht kunnen worden. 

(W. ,, . cl. B. A.) 

31 Jnli 1919. ' KONINKLIJK .8ESLUlT. 

Een termijn van 16 jaar voor aflossing 
van een geldleening, aangegaan tot bestrij, 
ding van de kosten, nit de Distributiewet 
1916 voortvloeiend, is te Jang. 

Wu WILHELMINA, ENZ, 

Be ·chikkende op het beroep, ingestelcl door 
den Raad der gemeente Uden tegen bet besluit 
van Geel. Staten van roord-Brabant van 
7 ) lei 1919, G n°. 170, 3e Afd ., waarbij goed
keuring is onthouden aan zijn besluit van 20 
Maart 1919 tot vaststelling van een plan ee,1er 
geldleening groot f 30,750 wegens de verplicb
tingen ingevolge de Distribu t iewet 1916; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
16 Juli 1919, n °. 187 ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Juli 1919, 
n°. 8922, .Afd. B.B. ; 

0., dat de Raad der gemeente Udcn bij 
besluit van 20 Maart 1918, gebandhaafd bij 
besluit van 19 April d. a. v., heeft besloten 

• tot het aangaan eener geldleening ten bedrage 
van f 30,750, waa.rvan de opb rengst zal strek-

ken tot dekking van de verplicbtingen der 
gemeente ingevolge de Distributiewet 1916, 
tegen eene rente van ten hoogste 4½ % ' s ja.ars 
en waarvan ja.arlijks ten minst e zeven aandee
len, elk van f 250 ii. pari zullen worden afgelost, 
aanvangende met het jaar volgende op dat 
waarin de leening werd aangegaan, echter 
z66, dat de geheele leaning v66r 31 December 
1935 zou zijn afgelo t; 

dat Geel. Staten van Noordbrabant bij be
sluit van 7 Mei 1919, G n°. 170, III• Afd., 
aan dit leeningsplan hunne goedkeuring hebben 
onthouden, op grond dat een duur van 18 jaar 
voor eene geldleening aangegaan t er bestrijding 
der distributie-uitgaven te lang is; dat, wil 
het begrnsel tot z.ijn rech t komen dat zij die 
van de m aatregelen, genomen ingevolge de 
Distributiewet 1916, de voordeelen genieten, 
ook de daa.ruit voortvloeiende kosten moeten 
dragen, eene leening aangegaan tot dekking 
dier kosten binnen den kortst mogelijken tijd, 
uiterlijk binn en 5 jaar, client te worden af. 
gelost; dat de financieele toestand der gemeente 
Uden eene a.flossing van deze geldleening in 
een tijdperk van 5 jaar toelaat; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Uden bij Ons in beroep is gekomen ; 

0., dat de ko.sten tot bestrijding van de 
ten laste der gemeente Uden komende uitgaven 
ter zake van de uitvoering der Distributiewet 
1916 uit leening kunnen worden gedekt, maar 
dat niet kan worden gedoogd dat daarvoor 
eene geldleening wordt aangegaan die eerst 
in J 5 jaar volledig zal zijn afgelost; 

dat daarom Geel. Staten van Noordbrabant 
terecht aan het raadsbesluit de goedkeuring 
hebben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

31 Juli 1919. KONINKLIJK BESLUIT. 

Ged. Staten ontbouden terecht hun goed
keuring aan een gemeentebegrooting, waar
op niet voorkomt eec voldoende regaling der 
bezoldiging van den gemeenteveldwachter. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkend e op bet beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente St. Maartensdijk, 
tegen het besluit van Geel Staten van Zeeland 
van 11 April 1919, n °. 135, 1 e .Afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aR n de gemeente
begrooting voor 1919: 



427 1 AUGUSTUS. 1919 

Den R aad van State, Af<;leeling voor de Ge- 1 1 
schillen van Be tnur, gehoord , advies van 
16 Juli 1919, no. 172 ; 

Augustus 1919. BESLUIT, houclencle beslis-
ing dat eeri ambtenaar geclurencle den 

tijd da t hij op wachtgeld is gesteld , voor 
de berekening van zijn pensioen geacht 
moet worden in d ienst cler gemeente t e 
zijn gebleveu tot op den dag, waarop hem 
oervol onts lag is verleend . 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Juli 1919, 
n°. 8906, Afd. B.B. ; 

0. , da t Ged. Staten bij voormold besluit 
hebben overwogen da t de Raad van St. M'aar
t ensdijk op de bogrooting voor 1919 voor den 
Yeldwachter wel een jaarwedde van f 900 voor 
!deeding en wapening f 75 en voo r bijdrage 
in geneeskundige behandeling f 75 heeft ge
braoht, doch da t hij weigert aan hem eene 
vrij e woning of vergoeding hier voor ad f 100 
t e geven ; da t echter aan den veld,vaohter 
in geen geval m inder behoort te worden toe
gekend dan noodig is om eene regaling van 
z ijn financieelen toestand te krijgen in over
eenstemming m et den aard en het gewioht 
<ler betrekking welke deze gemeente-ambte
n aar heeft t e vervullen ; · 

dat de Raad van St. Maartensdijk van dit 
besluit bij Ons in boroep is gekomen, aan
-voerende da t hij, gelet op de dienstpraestatie 
.-an den veldwachter, met het voorgestelde 
salaris meent te kunn(Jn volstaan ; dat hij van 
oordeel is dat de goedkeuring der begrooting 
door Ged. Staten niet verder behoort t e gaan 
dan t oe t e zien dat de wetten worden nage
leefd en t e letten dat belangen bij Grondwet 
en Gemeentewet toevertrouwd, worden ver 
waarloosd ; da t Ged. Sta ten evenwel bij hun 
besluit hunne bevoegdheid hebben overschre
den; dat immers art. 136 der Gemeentewet 
o. m. bepaalt da t de Raad de bezoldigingen 
van a.lie plaatselijke ambtenaren en bedienden 
regelt zoover de regaling niet aan Ged. Staten 
is opgedragen ; dat hier toch de regeling 
geenezins aan Ged. Staten is opgedragen ; 

0 ., da t Ged. Staten van Zeeland te recht 
hebben geoardeeld dat de veldwachter der 
gemeente St . Maartensdijk boven en behalve 
op zijn jaa rwedde aanspraak kan maken op 
eene vergoeding voor huishuur bij gemis van 
Yrije woning en dat daarvoor een bedmg van 
f 100 op de begrooting van uitgaven moet wor
den gebracht; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het be treden beeluit 
Yan Ged. taten het ·beroep ongegrond t e 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om ponsioeu 
van S. A. W. Vrijland, laatstelijk goneosheer 
bij het burgerlijk armbestuur te 's-Gravenhage ; 

Gezien het advies van den, Pensioenraacl 
voor de gemeente-a mbtenaren van 3 Mei 1919, 
n°. 120, La . G. ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 
16 Juli 1919, no. 181 ; 

Op de voordracht van Onzen i"\'linister van 
Financien van 26 Ju.Ii 1919, no. 7 , Afd . Pen-
sioenen ; 

Overwegende : dat de Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtena ren in zijn aclvies Ons 
in overweging heeft gegeven den belangheb
bende met ingang van 1 J anuari 1919 een 
jaarlijksch pensioen toe te kennen van f 220, 
aanvoerende dat hij bij besluit van Burge
meester en "\,Vethouders van 's-Gravenhage 
va,n 17 J anuari 1919, n°. 1597 /7, Afd. A, met 
ingang van 1 J anuari 1919 eervol is ontslagen; 
dat zijn diensttijd bedoeld in art. l 5ci der Pen
sioenwet voor de gemeente-a mbtenaren 1913 
van 3 maanden, vereenigd met den overigen, 
volgens art . 15b dier wet in aanmerking komen
den dienst van 12 ja ren en 9 maanden , een 
tijcl vak uitmaakt van 13 jaren; cla t zijn ont
slag een gevolg is van de opheffing zijner be
t rekking en het hem bij bes luit van Burge
meesj;er en \1/ethouders der gemeente 's-Gra
venhage van 30 J anuari 1914 verleende wacht
geld op 1 Januari 1919 is vervallen ; dat zijn 
pensioensgrondslag van l .October 1913 tot en 
met ultimo December 1913 f 1100 en de ge
durende de tijdvakken van 1 J a nuari 1909 
tot en met 14 Maart 1911, van 15 faa rt 1911 
tot en met ultimo eptember 1913 genoten 
wed den f 900 en f 1100 per jaar hebben bedra
gen, · zoodat, . overeenkomstig de beslissing 
betreffende de berekening der in a rt. 8, 1 e lid , 
der wet bedoelde midclelsom, genomen bij 
Koninklijk beslnit van 21 Juli 19 1.4 n°. 40, 
een zes tigste dee! van die middelsom ad 
f 1011.77 7/9 bedraagt f 16.868/27; clat de 
aanvrage is ingecl iend binnen een jaar na het 
tijdstip waa rop het recbt op pensioen wercl 
verkregen ; wesha lve de Pensioenraad van 
oo rclee l is, dat h ij volgens de art t . 3o en 15a en I, 
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der wet recht heeft op een pensioen van f 219.22; ' 
dat Onze Minister van Financien zich met 

dat advies niet kan vernenigen, daar de adres
sant op grond van art. 2 der 's-Gravenbaagsche 
Verordening op bet verleenen van wachtgeld 
aan ambtenaren der gemeente, geacht moet 
worden, na met ingang van 1 Januari 1914 
op wachtge ld te zijn gesteld, a ls geneesheer 
bij het Burgerlijk Armbestuur in dienst der 
gemeente te zijn gebleven; dat de in art. 8, 
eerste lid, van bovengemelde wet bedoelde 
middelso m dus berekend moet worden naar 
hctgeen hem van 1 J·anuari 1914 tot 1 J anuari 
1919 in die betrekking tot pensioensgrondslag 
heeft gestrekt n.J. f 1100; dat ad ressant dus 
over een d iensttijd van 13 jaren recht heeft 
op een pensioen va.n f 239 ; 

0., dat krachtens art. 8 onder 1 der Pen
sioenwet voor de gemeente-a mbtenaren 1913 
het pensioen bedraagt voor elk jaar van den 
diensttijd 1/60 deel van bet bedrag, dat den 
gemeente-ambtenaar over zijne laatste 5 dienst 
jaren als gemeente-arnbtenaar gemiddeld per 
jaar tot pensioensgronslag heeft gestrekt; 

dat de belanghebbend e blijkens art. 2 der 
verordeniog op bet verleenen van wachtgeld 
aan ambtenaren der gemeente 's-Gravenhage, 
hoewel hij met ingang van 1 Jaoua ri 1914 op 

· wacbtgeld is gesteld , geacbt moet word en in 
dienst der gemeente te zijn gebleven totdat 
hij met ingang van 1 Janua ri 1919 eervol is 
onts lagen; 

dat mitsdien a ls zijne laatste 5 dienstjaren 
moeten beschouwd die van 1 Januari 1914 tot 
1 Januari 1919; 

dat over dit tijdvak den belanghebbende 
het bedrag van f 1100 gemiddeld per jaar tot 
pensioensgrond slag heeft gestrekt, zoodat hij , 
in verband met zijnen diensttijd van 13 jaren 
in werkelijken dienst doorgebracht, aanspraak 
heeft op een pensioen van f 239 ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

aan S. A. W. Vrijland, laatstelijk geneesheer 
bij het burgerlijk armbestuur te ' s-Gravenhage, 
te rekenen van 1 J anuari 1919 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 239. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(A.B.) 

4 Augustus 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 2 December 
1916 (Staatsblad no. 522), tot vaststelling 
van algemeene regelen voor het verleenel} 
van subsidien ten behoeve van werkloozen
kassen. S. 533. 

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

A.rbeid van 6 Juni 1919, n°. 209, afdeeling 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemidde
ling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Juli 1919, n°. 49) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minster van 31 Juli 1919, n°. 217, 
afdeeling Werkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 4, lid 3, van Ons besluit van 

2 December 1916 (Staat-sblad n°. 522) zal worden 
gelezen als volgt : 

,,Het kan op een hooger percentage worden 
gesteld indien : 

a. buitengewone omstandigheden van tij
delijken aard dit noodig maken ; 

b. de vereeniging niet in staat is de bijdragen 
zoo hoog op te voeren, als noodig zou zijn om 
uitkeeringen te verstrekken o_ver een termijn 
van tenminste 90 dagen per jaar tot een zoo
danig bedrag, dat daaruit het noodzakelijke 
levensonderhoud der werklooze leden kan 
worden bekostigd." 

2. Dit besluit treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat-sblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 4den Augustus 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uit-geg. 18 Aug. 1919.) 

7 Augustus 1919. BESLUIT, tot verlenging van 
de termijnen voor de afsluiting der Staats
begrooting over 1917 en de inzending der 
rekeningen. S. 534. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze l\'linisters van 

Oorlog en van Financien van 26 Juli 1919, 
IXde A.fd., no. 211, en van 31 Jnli 1919, n°. 
156, A.fdeeling Generale Thesaurie ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 7 December 
1918 (St-aat-sblad n°. 794), tot verlenging van de 
termijnen voor de afsluiting der Staatsbe
grooting over 1917 en ·c1e inzending der reke
ningen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de Algemeene Re1.enkamer 

de begrootingen over het dienRtjaar 1917 en 
hare regist ers zal afsluiten op 31 December 1919. 
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Onze llfinisters voomoemd zijn belast met noemden llfinister van f\ Augustus 1919, Ve 
d e uitvoering van dit besluit, hetwelk in het I Afd . n°. 83; 
Staat8blad zal worden geplaatst en waarvan I Hebben besloten en besluiten : 
afscbrift zal worden gezonden aan de AJgemeene Art. 1. In te trekken het aangehaalde 
Rekenkamer. K. B. van 11 Februari 1857 (Staatsblad no. 6). 

Het Loo, den 7den Augustus 1919. 
1 

2. Te bepalen, dat het gestelde in de b(j het 

De 
WILHELMINA. I aftngehaalde Koninklij1. besluit van 12 Augus-

M in . van Oorlog. ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van Financien. DE VRIES. tus 1855 (Staatsblad no. 111) gevoegde lijst 

( Uitgeg. 8 S ept. 1919.) wordt vervangen door het gestelde in de bjj dit 

9 Augustus 1919. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromesse)l, 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). S. 535. 

9 Augustus 1919. WET, tot wij ziging der 
Kieswet. S. 536. 

B ijl. Hand. 2° Kamer 191 8/19, n°. 211 , 1-9. 
Hand. id. 1918/19, bladz. 2207-2218, 2220-

2233, 2235-2248 . 
Hanel. 1° Kamer 1918/19, blaclz. 571 , 57,2, 

576-589, 623. 
WIJ WILHELMINA, ENZ., . . doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is aan de vrouwen het kies
recht toe t e kennen op den zelfden voet als aan 
d e mannen: 

Zoo is bet, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig ,irtikel. 

l. In artikel 1 der Kieswet vervalt het 
woord " mann elijke". 

2. In artikel 9 der Kieswet vervalt het 
woord ,,mannelijke" . 

3. In artikel 54 der ICieswet wordt voor het 
woord ,,mannen" gelezen ,,personen". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 9 Aug.1919. 

WILHELMINA. 

besluit behoorende lijst . 
3. Te bepalen, dat dit besluit met-, de daarbij 

behoorende lijst in werking treedt op den twee
den dag na dien der dagt eekening van het 
Staatsblad, waarin het besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belaBt met de 
uitvoering van dit besluit , hetwelk in het 
Sta(l,tsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 12den Augustus 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oortog. ALTING VON GEUSAU. 
(Uitgeg. 8 Sept. 1919.) 

(Zie de staat op pag. 430.) 

13 Augustus 1919. BESCH[KKING van den Mi
nister van Justit ie tot vaststelling van de 
modellen, bedoeltl in de artikelen 3, 4, 
15, 17 en 18 van het Reglement op woon
wagens en woonschepen. 

De Minister van Justitie, 
Ge,ien het Reglement op woonwagens en 

woon schepen ; . 
Besluit : 

vast t e st ellen de navolgende modellen A-G, 
t e weten: 

1°. het model van aanvraag om een woon
wagen of woonschip als woning te mogen 
gebruiken, bedoeld in a,rtikel 3, eergte lid, 
van voormeld Reglement (model A) ; 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 8 S ept. 1919.) 

2°. het model van een register van aange
vraagde vergunningen, bedoeld in artikel 3, 
derde li d van voormeld R eglem ent (model B); 

12 Augustus 1919. BESLUIT, betreffende de 
1 

3°. het model van een nagenlij st, bedoeld in 
verboden kringen van het verdedigings- artikel 4 van voorme!d Reglement (model C) ; 
werk te Vreeswijk . S. 537. 4°. het model van een schriftelijke vergun-

WIJ WILHELMINA, ENZ. ning, bedoeld in artikel 15, tweede lid , van 
Op de voordracht van Onzen Minister van voormeld R eglement (model D ) ; 

Oorlog van 3 Juli 1919, Ve Afd . no. 171 ; 5°. het model van cen register van verzochte 
Gelet cp artikel 3 der wet van 21 December J t ijdelijke vergunningen, bedoeld m art1kel 17, 

1853 (Sta,itsblad n°; 128) ; eerste lid, van voormeld Reglement (model E); 
Gelet op de Koninklijke besluiten van 12 6°. het model van een schriftelijke tijdelijke 

Augustus 1855 (Staatsblad n °. 111) en 11 Fe- vergunning, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, 
bruari 1857 (Staa-tsblad no. 6); van voormeld Reglement (m odel F) ; 

Den Raad van State gehoord (Advies van 7°. het model van een regi5ter van verleende 
22 Juli 1919, n°. 32) ; vergunningen, bedoeld in artikel 18, eerste 

Gezien ltet nader rapport van Onzen ge- lid, van voormeld Roglement (m odel G). 



Vestingwerken of fedeelten van Vestingwerken 
Gemeente, vestingwerken, be oorentle tot , of gedeelten van 
waarin het - vestingwerken, 

vestingwerk 
de eerste detweede de derde uehoorende tot geene 

ligt. 
klasse. klasse. klasse .. klaese. 

-- -- ------ -----
T'reeswijlc. Het verdedigings-

werk te V-reeswijk. 

, 

' 

Besohrij-
vinivande 
in rtikel 
ne~n der 

et 
bedoelde 

lijnen. 

I 

Perceelen of gedeelten van perceelen, binnen 

een verboden kring liggende, t en aanzien 
van welke de Wet niet van toepassing is. 

. 

De perceelen ten zuiden van den reohter 
oever van de Lek en die ten noorden van die 
oever -.;oorzoover gelegen westelijk van d 
gebogen en gebroken lijn, welke gevorm 

n 
e 
d 

wordt aohte1-eenvolgens door het gedeelte va 
den reohteroever van den zuidwestelijk va 

n 
n 

het verdedigingswerk gelegen arm van ge 
noemde rivier, waarin de hulpsluis ligt, tot aa 
denoordelijke grens van het daaraan grenzend 
gedeelte van den 1·echt_er Lekdij1., bedoeld 

n 
e 
e 
e grens in noord-oostelijke richting tot aan d 

grens tussohen d e peroeelen kadastraal Ge 
meente Vreeswijk, Sectie R, n°~. 1746 en 1448 
laatstbedoelde grens tot aan het. ontmoetings 
punt met de grens van den militairen land~ 
grond, waaroJ: het verdedigingswerk ligt, he 
gedeelt'l, an ·e grens van den militairen lands 
grond vanaf dat ontmoetingspunt westelijl 
van het verdedigingswork tot aan het m ee~ 
noo1·delijke grensaunt, van dien landsgrond 
de wostelijke aan at &unt aansluitende grens 
lijn van de in noorde ijke rid1ting gele~en in 
undatiekade tot aan het snijpunt van io lij 
en den middelbaren verboden kring, het ge 
deelLe van dien kring vanaf laatstbedoeld sn\j 
punt tot aan den reohteroover van den Vaart 
schen Rijn en bedoelden oever in noordtJlijk 
riohting. · 

' , 
t 

n 

e 

Behoort _bij het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1919 ' (Staatsblad no. 537). 
De JJfinister van O(YT'log, 

M\j bekend, 
ALTlNG VON GEUSAU. 

.... 
c,:i 
0 
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l\foDEL A. 

GEMEEN'IE. 

Aanvraag oin vergunning tot het aebruiken 
,_ . woonwagen ( ) . h. a.., wonina van een ---h~ 1 , geric t woonsc ip 

tot den Ooininissaris der Koningin in de 
provincie ....... . ................ (2) 

VRAGEN ANTWOORDEN 

Naam, voornamen, beroep en 
woonplaats van den aanvrager? 

Plaats en dat111D van geboorte 
van den aanvrager? 

Is de aanvrager gehuwd of 
gehuwd gewecst en, zoo ja, met 
wie? 

Waar kiest de aanvrager voor 
de behandeling dezer aanvraag 
een bepaalde woonplaats (3) ? 

Naam, voornamen en beroep 
en woonpl.i:ats ;an elk der perso-
nen, wier namen de aanvrager 
verzoekt te vermelden in de ver-
gunning, als gerechtigd om in 

d en woonwag_en ( l) te won en of 
het woonsch1p 

nachtHrblijf te hebben, met op-
gave van plaats en datum van 
geboorte van elk dier personen ? 

In welke iemeente hier 
te lande ,zal e schouw van 
_d~n woonwa~en (l)lnmnenge-

het woonsch1p 
schieden? 

( Deze vraag behoeft alleen te 
worden beantwoord, indien de 
aanvrager hier te lande 
woonplaats heeft.) 

geen 

Aldus ingevuld te .. .... (4), den .... . . (5) 
. · ...... .. . (6) 

Datum der indiening van De woonwagen 
deze aanvraag: .... .. (7) H t h" (1) 

Pjaats, dag en uur der :at=~n'tor-
schouw : .... . .. • • .. . (7) den geschouwd 

Reg1sternummer der aan- m de gemeente 
vraag : ........... (7) ........... (9 

( 1) 
(2) 

........... (8) 

Doorha-len, wat niet verlangd wordt. 
Invullen de provincie, waar de aanvrager 
woont, of, indien hij hier t e lande geen 
woonplaats heeft, de provincie Utrecht. 

(3) Aan deze gekozen woonplaats worden 
den aanvrager do mededeelingen gedaan, 
tot de aanvr!l,ag betrekkelijk. Dus in
vullen een, adres, waa.r die mededeelingen 
voor den aan vrager kunnen worden 
bewaard of vanwaar zij hem kunnen 
worden toegezonden. De gekozen woon
plaats moet zijn gelegen in de provincie, 
onder (2) bedoeld. · 

(4) Gemeente van invulling. 
(5) Dat111D van invulling. 
(6) Handteekening van den aanvrager (kan 

deze niet teekenen, dan de oorzaak van 
het beletsel vermelden). 

(7) In te vullen door dengene, wien de 
aanvraag wordt overhandigd. 

(8) Handteekening van dengene, wien de 
aanvraag wordt overhandigd. 

(9) Alleen in te vullen, indien d e aanvrager 
hier te lande geen woonplaat-s heeft, en 
dan door of vanwege den Commissaris 
der Koningin in de provincie Utrechr. 

MODEL B. 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

( 1) Kolom l. R egisternummer der aain raag 
(2) Kolom 2. Datum dan indiening der 

aanvraag. 
(3) Kolom :i. Kenmerk van den woonwagen 

of van het woonschip. (c. q. 
in te vullen na den schouw). 

(4) Kolom •1. Naam, voomamen, beroep en 
woonplaats van den aanvra
ger. 

(5) Kolom fi. Naam, voomamen, beroep en 
woonplaats van d e personen, 
wier namen de aanvrager 
verzocht, te vermelden in de 
te verleenen vergunning.Eyen
tueele wijziging of aanvulling 
(art. 12 van het Reglement 
op woonwagens en woonsche
pen) mede hier aanteeke
nen. 

(6) Kolom 6. Overgang van de aanvraag 
op een antler dan d en eersten 
aanvrager (art. 11 van het 
Reglement op woonwagens en 
woonschepen). 
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(7) K olom 7. Vermelding van den Commis
saris der Koningin, tot wien 
de aan vraag is gericht . 

(8) K olom 8. Aan teekeningen . 

MOD EL C. 
GEMEENTE . . .. ... ... . 
Vragenlijst als bedoeld bfi artikel 4 van het 

R eglement op woonwagens en woon.schepen. 
(Beboort bjj aan vraag n° ... . . . . . (1 ) 

VR AGEN I ANT W OORDEN' 

I -~-------'------
I s d e woonwag~n (2) aan d e 

het woon sch1p 
achterzijde gekenmerkt met den 
naam eener gem eente, een num
m er en c. (!.' d e letter 'l ? 

Zoo ja , welk is bet kenmerk ? 

I s t ot het gebruiken als wo
ning van denwoonw~g_en (2) een 

het woonsch1p 
vergunning van kracht ? 

Zoo ja, welke zijn lett er en 
nummer van d e vergunning ? 

Zoo ja, wie is de houder der 
v ergunn ing ? 

Zoo ja, wanneer houd t d e ve r
gunning op van kracht te zijn. ? 

I s binnen de drie voc rafgaande 
jaren een vergunning tot het 
gebruiken als woning van 
_clenzelfden woonwag~ (2) in-

hetzeflde woonschip 
getrokken en, zoo ja, door wien 
en wanneer ? 

Behoort d e woonwag_e_n (Z 
het woonscb,p 

a.an den aan vrager in eigendom 
toe? 

Zoo neen , aan wien clan (3) ? 
Zoo n een, onder welken titel 

h eeft dan de aanvrager bet ge
b .k . ht den woonwagen 

rm srec van het woonscliip 
(2) verkregen ? 

! 
I 

Door wie word t I 
de woonwagen ('>) t b b 
bet woonschip ~ an s e. 

woond ? 

Wordt d e woo,m v __ i,g~n (2) 
het woonsch1p 

uitsluitend tot woning bestemd 

of krijgt ~~t daam evens nog 

een andere be:;t emming (4) ? 
En, zoo ja, welke ? 

Worden trekdieren gebezigd, 
en , zoo ja, welke ? 

Bewoonde de aanvrager 
den woonwagen 

(2) bier te 
het woonschip 

lande op 2 September 1918 ? 
Zoo ja, hoe kan hij dat aan 

nem eljjk m aken ? 

Bewoonde d e aan vrager 
den woonwag_en 

O 1 Se tem-
het woonsch1p P P 

ber 1919 ? 
Zoo ja, hoe kan hij dat aan

nemelijk maken ? 

I s voor bet gebruiken als 
. den woonwagen (2) 

wonmg van het woon schip 
reeds te voren een aanvraag om 
vergunning ingediend ? 

Zoo ja, door wien , waar en 
wanneer ? 

Waar bevindt zich tbans 
d e woonwagen (2) • 
het woonschip · 

H etft de aanvrager nog een 
aanvraag om vergunning tot 
het gebruiken als woning van 

woonwagen ,91 I d ? 
een woonschip 1~ , oopcn e · 

Zoo ja• , bij wien , waar en 
wanneer is de aan vraag inge
diend ? 

Heeft d o aanvrager vo]doende 
middt•ien van Lt ,taan en , zoo ja, 
welke? 

Hoe kan h jj dat aannomelijk 
maken • 

H ebben d e personen , wier 
namen de aanvra.ger vu zocbt te 
vermelden in d e t e verleenen 
vergunning, voldoende middelen 
van best aan en , zoo ja, welke ? 
Of wordt in hun levensonder 
hond op voldoende wijze voor
zi en ? 

Hoe kan de aan,rager een en 
antler aannem elijk mal,.en ? 

Waar en bjj wien , in het bij
zonder bij welk gem eentebe
stuur, l,.unnen inlichtingen be
t reffende den aan vrager en de 
personen, wier namen hij ver 
zocht t e vermelden in de t e 
verleenen schriftelijke vugun 
ning, worden vtrkregen ? 

Jn welke gem eente of gemeen-
1 t en boudt de aan vrager en bo.u -

1 
den die personen zich het m eeRt 
op? 

--------'---- -----
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Heeft de aanvrager en hebben 
de personen, wier namen hij 
.-erzocht te vermelden in de te 
yerJeenen vergunning, to YO· 

nm een woonwagen of een woon
schip bewoond 1 

13 AUGUSTUS 

Bevordert de aanvrager naar 
vermogen· het regelmatig ont
vangon van onderwijs door de 
kinderen van leerpliohtigen leef. 
tijd die in de_n ~oonwag_en (2) 

1919 

' het woonsch1p 

I 
wonen of nachtverblijf hehben ? 

--------------1------ Zoo ja, hoe kan hij dat aan-
nemelijk maken ? 

Zoo ja, welken (5) ? 

Heeft de aanvrager en hebhen 
de personen, wier namen hij ver
zocht t e vermelden in de te 
verlccncn vergunning, wel eens 
vrocger een aanvraag om ver
g unning tot het gebruiken als 
woni.ng van een woonwagen of 
woonschip ingedicnd ? En, zoo 
ja, waar, wanneeren ten aanzien 
van welken woonwa~en (2) 16) ? 

wAlk woonsch1p 
Welk resultaat hep.ft de aan

vraag gehad ? 

I vroeger wel eens een vergnn
ning tot het gebruiken als wo
ning van een woonwagen of 
woonschip, verleend aan den 
aanvragN· of aan een der per
sonen, wier riamen hij verzocht 
te vermelden in de te verleenen 
vergunning, ingetrokken ? 

Zoo ja, door wien, wanneer 
en ten aanzien van 
welken woonwagen (?) ? 

welk woonschip ~ · 

Wil de aanvrager zelf in 
den woonwagen (2) wonen of 
bet woonsch1p 

nachtverblijf hebben 1 

inclien zicr,:ondor de person en, 
wier narn en de aanvrager ver
zocht te vermelden in de te 
verleenen vergunning, minder
jarigen of onder curateele ge
stelde meerd!'rj arigen bevinclen, 
wie oofent clan de ouderlijke 
macht, de voogdij of de curateele 
ove1· hen uit ? I 

K an de aanvrager de sch1ifte
lijke toestemming van diengene· 
der ouders, die de ouder-lijke 
rnacht over den minderjarige 
ui toefrnt, van den voogd of van 
den curator, tot het wonen of 
n achtverbLJf hebben van den 
minderjarige of onder curatecle 
gestelden rneerderjarige in 
den woonwagen (2) overleggen 

het woonschip 
of verkrijgen (7) ? 

Kan de aanvragor overleggen 
een trouwboekje of een ander 
stuk ter vergelijking van zijn 
opgaven betreffende den burger
lijken staat van hem zelf en van 
de andere personen, wier na.men 
hii ve l'zocht te vcrmelden in de te· verleenen vergunning ? (8) 

1919. 

I ----------------
w enscht de aanvragcr nog 

I opmerldngen te maken in ver
band met deze aanvraag ? 

(9) 

Aldus iqgevuld te .. . . .. (10), den .. ... (11) 
....... ... . . (12) 

............ (13) 

(1) R egisternummer der aanvraag. 

(2) Doorhalen, wat niet verlangd wordt. 

(3) Naam, voornamen, beroep en woon- of 
verblijfplaats. 

(4) Als b.v. tot middel van vervoer van 
personen of goederen, als bergplaats voor 
goedllren, waarin handel worclt gedreven, 
als werkplaats. 

(5) c.(]_. Alleen den laatstelij"k bewoonden 
woonwagen . of het laat t-elijk bewoonde 
woonschip te vermelden, zoo mo~elijk 
door opgave van het kenmerk en van 
letter en nummer der vel'gunning. 

(6) c. q. Alleendelaatste aanvraagvermelclen. 

(7) Deze vraag behoeft alleen t e worden 
beantwoord, indien de bedoelde ouder, 
voogd of curator niet behoort tot de 
personen, wier namen de aanvrager 
verzocht te vermelden in de te verleenen 
vergunning. 

(8) Zoo ja, dan tevens t e vermelden het 
resultaat van do vergelijking. 

(9) Open ruimte voor vragen, welke dengene, 
wien de aanvrage is overhandigd, wenscht 
te stollen. 

(10) Gemeente van invulling. 

(11} 

(12) 

(13) 

Datum van inv ulling. 

Handteekening van dengene, wien de 
aanvraag is overbanrligd. 
Handteekening van den a.anvra.ger (kan 
deze niet t-eekenen, clan de oorzaa.k van 
bet beletsel vermelden). 

MODEL D. 

VEROUNNING. 

I De .. . : ... . . ... (l) verleent bij deze ver-
gnnning tot het gebruiken a!s woning van 

28 
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(2), gekenmerkt .......... (:3) , aan 
... ...... . .... (4) 

Het maximum-aantal personen , dat in 
. . . . . . . . . . (2) mag wonen of nachtverblijf 
hebben, is ........ (5). 

Jn ..... . .... (2) mogen woncn of nacht-
vRrblijf hebben de na,vo lgende pt>rsonen: 

. .. .. . (6) 
Aldus verleend bij 

.......... (!l) besluit van ...... (7) . 
Deze vergunning is De ....... .. . ... (1) 

gelclig tot ...... (10) .. ..... ..... .. (8) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

lnv ullen: Minister van Jnstitic of Com • 
mis~arls rler Koningin in de Pro•;incie ... 

Inv ullen: rlen woonwagen of bet woon• 
schip. 

Jnvullen : bet kenmerk van den woonwa• 
gen of van h et woonsc,hip (Art . 9 en 17 
van h et R eglem ent op woonwagens en 
woonsch epen ). 

Naam, voornamen, berocp en woonplaats 
van dengen e, wien de vergunning is 
verleend, zooveel mogelijk met aanduiding 
van plaats en da tum zijner geboortt>. 

(5) H e t m aximum aantal invuJ len. 

(6) Open ruimte voor de invulling van namen, 
voornamen, beroep en woonplaats van de 
perso en, die in den woonwagen, of het 
woonschip mogen wonen of nachtverblijf 
hebben, zooveel mogelijk m et aanduiding 
van plaats en datum .hunner geboorte. 

(7) Datum, afdeeling en nummu rn.n het 
besluit. 

(8)_ H andteekemng van den Minister of 

(9) 
(10) 

Commissa.is der Koningin of van dengene, 
d ie hen vervangt of voor hen teekent. 

Letter en nummer van de vergunning. 

Datum, waarop de vergunning ophoudt 
van krach t te zijn. 

1foDEL E. 

(]) (2) (3) (4) (5) _( 6) (7) 

( I) Kolom 1. 

I 
R egisternummer van het vcr
zoek. 

(2) Kolom 2. Datum van indiening van bet 
verzoek . 

(:3) Kolom :3. K enmerk van den woonwagen 
of van l)et woon chip _(c. fl. in
vu llen na de schouw). 

(4) Kolom 4. llia.am, voo rna~11en , beroep en 
woonplaa.ts van den verzoeker. 

(5) K olo111 5. Naam, voorna.men, beroep en 
woonplaats van de personen, 
wier namen de verzoeker ver
zoch t te vermelden m de te
verleenen vergunning. 

(6) K olom 6 . VermeldinO' van de gem eente, 
waar de scliouw van den woon
wagen of van het woonschip 
zal kunnen geschiedP.n, bedoeld 
in Art. J 6, tweede lid, van h et, 
R eglement op woonwagens en 
woonscbepen. 

(7 ) K olom 7. ..\an teekeningen. 

MODEL F . 

TIJDELIJKE VERGUNNING . 

Het dienstdoend hoofd van h et kantoor der 
invoerrerhten te .......... . .. verlcent bij deze-
tijdelijke vergnnn ing tot h et gebruiken als 
woning van ... ..... ( 1 ). gekenm erht . ... . ... . 
(2) aan 

............ (3) 
Deze vergunning is afgegeven op ....... . (4} 

en geldig voor. . . . <la.gen n a den dag der afgifte .. 
H et n:iaximum .aantal person cn, dat in 

. . . .. . . . . ( l ) mag wonen of na~htverblijf 
hebben, is .... .. . (5). 

In . . .... .. .. ( 1) mogen wonen of nacht-
verbl\jf bebben de navolgende pe rsonen : 

. ... ... .. ... (6) 

·. · .......... (9) 
AldP s , e rleend h,.i 

besluit van .. . . . (7) . 
Leze vergunning is 

geldig t ot: ..... (10) 
H et d ienstdoend. 

hoofd voornoemd, 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

............... (8). 

Invullen: den woonwagen of h r t woon
schip. 
Jnvullen : het kenmerk van den woonwagen 
of van het woon schip. (Art. 9 en 17 van 
h ot Reglement op woonwagens en woon
~chepen). 
~aam, voornamen , beroep en woonplaats 
van degene, wien de vergunning is ver 
leend, zooveel m ogelijk m et aanduiding 
van plaats en datum zijner geboorte. 
Datum der afgifte. 
H et maximum aantal inv ullen . 
Open ruimte voo r de invulling van nam en, 
voornamen , beroep en woonplaats van de 
p ersonen, die in den woonwa.gen of bet 
woonschip mogen won en of n achtverblijf 
hebben, zooved mogel~jk met aanduiding 
van plaats en <,iatum hunn er geboorte 
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(7) Datum van het besluit. 
(8) Handteekening van het dienstdoend hoofd. 
(9) Letter en nummer van de tijdelijke ver-

gunning. 
(10) Datum, waarop de vergunning ophoudt 

van kracht te zijn. 

MODEL G. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (S) (9) 

. •. 

(1) Kolom 1. Reg~sternummer van de ver-
leende vergunning. 

(2) Kolom 2. Letter van de verleende ver-

(3) Kolom 3. 

(4) Kolom 4. 

(5) Kolom 5. 

(6) Kolom 6. 

(7) Kolom 7. 

(8) Kolom 8. 

(9) Kolom 9. 

gunnins, 
Kenmerk van den woonwagen 
of van het woonschip. 
Naam, voornamen, beroep en 
woonplaats van dengene, wien 
de vergunning is ver!eend. 
Datum enz. van het be~luit, 
waarbij de vergunning is ver-
leend. 
Begin- en einddatum van den 
termijn, waarvoor de vergun-
nmg geldig is. (b.v. 1 September 
1919- 15 September 191~). 
Datum, enz. van het besluit, 
waarbij de vergunning is inge-
trokken. 
Datum, waarop de vergunning 
is opgehouden van kracht te 
zijn. 
Aanteekeningen. 

Afschrift van deze b eschikking zal worden 

gepl:i,atst in de ;V ederlandsche Star;,tscourant 
en in hct Algemeen Polit·ieblad. 

's -Gravenha.-ge, den 13 Augustus 1919. 

De .if inister voornoernd, 
HEEMSKERK, 

14 Augustus 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
va,n een algemeenen maatregel van bestuur, 
ais bedoeid in de artikelen 37, derde lid, 
40, eerste lid a en b, 40, derde lid, 40, zesde 
lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 50, 57, 
tweede lid, 87, in verban8. met artikel 409, 
197, tweede_ lid, en 221, derde lid, der 
Invaliditeitswet. S. 538. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht ,an Onzen Minister van 
Arbeid van 26 Juni 1919, n°. 2211, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 37, derde lid, 40, eerste 
lid a en b, 40, derde lid, 40, zesde lid, 41, vierde 
lid, 43, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87, in ver
band met artikel 409, 197, tweede lid, en 221, 
derde lid, der Invaliditeitswet ; 

Den Raad van State. gehoord (advies van den 
22 Juli 1919 n°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1919, n°· 
3609, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben _goedgevonden en verstaan ; 
t e bepalen als volgt : 

HOOFDSTUK I. 

VAN DE SCHADEL00SSTELLING EN DE WIS
KUNDIGE RESERVE, BED0ELD IN ARTIKEL 37, 
DERDE LID, ARTIKEL 40, ZESDE LID, 41, VIERDE 
LID EN 221, DERDE LID, DER INVALIDITEITSWET• 

§ 1. Algerneene bepalingen. 

Art. 1. 1. Bij de berekening van de scha
deloosstelling en van de wiskundige reserve, 
onderscheidenlijk bedoeld in h-:it derde lid van 
artikel 37, in het zes~e lid van artikel 40, in het 
vierp.e lid van artikel 41, en in het derde lid 
van artikel 221 der Invaliditeitswet, wordt 
gebruik gemaakt van grootheden, welke door 
de volgende teekens worden voorgesteld : 

r = de factor 1.035; 
p = de gemiddelde premie ; 
w = de grootheid 52 p [6,25 + 0,14 (a-x)l 

of, indien dft grooter is : 390 p ; 
- Ax = de som der gedisconteerde contante 

waarden van de weezenrenten, elk ter groottl3 
van 7½ eenheden, welke gemiddeld zullen 
worden toegekend t er zake van de verzekering 
van vzx valide x-jarige arbeiders; 

bx = de gedisconteerde waarde der invalidi
t eitsrenten, elk ter grootte der eenheid, welke 
gemiddeld in een jaar zullen worden toegekend 
ter zake van de verzekering van vzx valide 
x-jarige arbeiders ; 

28'" 



1919 14 A U G U 8 T U S. J36 

I. V, +a,d= V)..x = vzx : rx-16 het gedisconteerd aan tal 

-valide levenden van x- jarigen leeftijd ; = 52 l' 11--+- ( AV+ [ •7,5 + (•,14 (d-9) ] E I>,, + .. + 
Y 3-d 

t·;.:.r. - f) Ax+u. 

v,, 

2. De gemiddelde premie p, in het eerste 
l id bedoel d , wordt berekend als het q uotient 

+o,oa .2:: bg+ ;, +ou J::E "•+• )-•Ru/+ 
9-d W - d \ 

II. v,+a.d= 

I =62p 1, --f- (.1, + f 7,6 + o,H (d - 91 J 
23ir ".+• + 

+ y 3-d 
23-d 

+ o.os E ,,, +• + 0,14 
9-d 

E1: "y +•)-
I0 - 11 

van het gezamenlijk bedrag der over eenig t ijd-
1 

m . Y, + -.i, d = 
-vak in rekening t e brengen p remien, uitgedrukt \ ( [ ] u9-y 

in guldens en v_an _het aantal weken _van dat ;,=~2P/.}-- A,+ 1,0 +0,i. 1<.t - 91 2:; ",+11 + 

tijdvak. In rekenmg t e brengen z1Jn over ' a- d 
weken, gedurende welke de arbeider tegen in . 69 - , llll -y, . ) 

validiteit uitslmtend bij de Bank verzekerd + o,os 2:: by+•+ 0-14 E 2:: b~ + • -
was : de betaalde prem1en ; over elke week, 9-d to-<1 

geduiende welke de arbeider _ onder _een der I _ 70 - ~ , /i + n Ji;o-y 
artikelen 36, 38, 39 of 40 der Inva!rd1te1tswet 

In de fo rm ules in het eerste lid van dit 
viel of gedurende welke hij krachtens vrij 
willige verbinten is b ij land- of zeemacht dienst I _2. 
deed; de premie, in artikel 180 d ierwet vastge. a rtikel genoemd is 11 = x + d. Voor zoover 

'1 de waarden 3--d, 9~ , of d-9 negatief zijn , 
warden ze door O vervangen. I s 10- d k!Ainer 
dan 1, dan wotdt daarvoor de waarde 1 in de 

st eld voor de hoogste der loonklassen, waartoe 
de arbeider gedurende die week behoord heeft. 

3. De waarden van Ax, bx, vAx en Rx zijn 
;n de bij dit besluit gevoegde tabel I opgenomen . 

2. 1. Bij de toepassing der voorschriften , 
van dit hoofdstuk van dit besluit warden de 

plaat s gesteld . 
4. 1. 1 en behoeve van de bereh.ening, in 

'let ee1ste lid van a rtikcl 1 bedoeld, worden de 
t ijdsduren d en fl. in volle jaren afgerond . arbeiders, op wier verzekering de· berekening 
I,aarbij word t, een half jaar of minder verwaar- betrekking heeft, ingedeeld in 4 groepen, in dit 
loosd en een gedeelte van een jaar, dat grooter [ besluit onderscheiden door de letters A, B 
Is clan een half jaar , voor een geheel jaa r aan- C en D. ' 
gemerkt . 2. Groep A omvat de a rbeiders, die in het 

2 Op dezelfde wij ze warden de leeft ijden eerst e jaar na het in werking treden van artikd 
x + d ·+ /I. en x + d afgerond . Troedt in een 31 der Invalid iteitswet verzekerd werden Of 
b erekening zoowel x + d + .u. a ls x + d op, k rachten s de I n v•lidite itswet geacht worden 

clan wordt x bepaald op het verschil der afge-· jn dat jaar " erzekcrd t e zijn geworden, voor 
ronde waarde x + d + /I. en , an de som der zoo~ er ze op het tijdst ip, waarop ze verzeke
afgeronde waarden d en /1·· Op dezelfde wijze 

I 
r ingsplichtig werden of geacht warden ver

wordt ook .de waarde van x afgeron<l in for - zekeringsplichtig te zijn geworden, ouder waren 
mules, waarin deze grootheid bui ten com binatie clan 52 jaar . 
m et d of d + !'· voorkomt Groep B omvat de arbeider;, dii>, overigens 

·3. E chter wordt bij de bepaling van de ge- onder dezd fde omstandigheden verkeerende 
middelde premie p m et de onafgeronde tijds- als die van groep A, op het in de omschrijving 
durcn d en /I. rekening gehouden . van groep A bedoelde t ijdstip ouder dan 46 

3. 1. Bij de berel ening, in het eerst e lid jaa1, doch jonger clan 53 jaren waren . 
van art,ike! 1 bedoeld , wordt gebruik gemaakt Groep C omvat de a rbAiders, die, o"erigens 
van de onderstaan<le hulpformules : / onder dezelfde omstandi,ghedcn verl,eerende 
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a.ls die van groep A, op het in de omschrijving 
van groep A bedoelde tijdstip jonger dan 47 
jaar waren. 

Groep D omvat alle niet in de groepen A, 
B of C begrepen arbeiders. 

3. Ter vaststolling van de groep, waartoe 
een arbeider behoort, wordt zijn leeftijd afge
rond overeenkomstig het in de tweede zinsnede 
van het eerste lid van artikel 2 bepaalde. 

5. 1. Formule I in artikel 3 genoemd wordt 
toegepast in geval een arbeider behoort tot 
groep A en o, grooter is da.n 104 gulden ; for
mule II inge,al hij behoort tot groep B en "' 
grooter is dan 104 gulden ; formule III in alle 
overige gevallen. 

2. In formule III is rr gelijk aan 104, tenzij 
deze formule wordt toegepast in geval een ar
beider behoort tot groep D en indien hij behoort 
tot groep C en ,,, grooter is dan 104. In deze 
gevallen wordt r. gelijkgesteld aan o,. 

3. In de formule voor o, stelt x voor den 
leeftijd op het tijdstip, waarop een arbeider 
verzekeringsplichtig werd of geaclit wordt ver
zekeringsplichtig te zijn geworden en stelt a 
voor het getal 70 ingeval de a.rbeider behoort 
tot de groepen A, C of D en het getal x + 24 
indien de arbeider behoort tot groep B. 

6. 1. Indien de uitkomst eener berekening 
uvereenkomstig de voorschriften va11 dit hoofd
stuk negatief is, wordt die uitkomst door 0 
vervangen. 

§ 2. Van de schadeloosstellingen, bedoeld in het 
derde lid van artikel 37 en in het zesde lid van 

artikel 40 der l nvaliditeitswet. 

7. 1. De schadeloosstellingen, bedoeld in 
het derde lid van artikel 37 en in bet zesde lid 
van artikel 40 der Invaliditeitswet bedragen 
ten aanzien van arbeiders, aan wie op het tijd
stip, dat de verklaringen, als bedoeld in artikel 
36 of in artikel 40 dier wet, warden ingetrokken, 
een pensioen niet wegens tijdelijke in validiteit 
is toegekend of aan wier weduwen of weezen 
of · overige rechtverkrijgenden pe11sioenen zijn 
toegekend, de met een rentevoet van 3½ pet. 
berekende c:;ontante waarden dier pensioenen 
en t en aanzien van de personen, aan wie op 

dat tijdstip wegens tijdelijh.e invaliditeit een 
pensioen is toegekend, eenmaal het bedrag 
der jaarrente. 

2. Een rente wordt aan een arbeider geacht 
niet wegens tijdel~jke invaliditeit te zijn toege
kend, indien er geen vooruitzicht bestaat op 
zoodanige toeneming zijner arbeidskracht," dat · 
hij ophoudt invalide te zijn . In dit geval wordt 

de rente geacht te zijn toegekend wegens
blij.ende invaliditeit. 

3. Aan de berekening van die contante waar
den, bedoeld in het eerste lid van dit artikel 
warden ten grondslag gelegd de gegevens voor'. 
komende in de bij dit besluit gevoegde tabellen 
II en III. Indien door andere dan de in die 
tabellen genoemde betrekkingen renten warden 
genoten, warden de grondslagen voor de be
rekening der contante waarden door Onzen 
Minister vastgesteld. 

8. 1. De contante waarde van een pen -
sioen niet wegens tijdelijke invaliditeit of de 
som der contante waarden van pensioenen, 
toegekend ter zake van het overlijden van een 
arbeider, wordt verminderd, indien op den ar
beider op het tijdstip, waarop artikel 31 der 
Invaliditeitswet in werking trad, reeds de pen
sioenregelmg, als bedoeld in artikel 37 of artlkel 
40 dier wet van toepassing was en hij nimmer 
bij de Rijksverzekeringsbank tegen invalidi
teit verplicht verzekerd was. 

2. De vermindering bedraagt V x O rl" in 
welke formule x voorstelt den leeftijd 'van den 
arbeider op het tijdstip, in het eerste lid be
doeld en fJ. het tijdsverloop tusschen dat tijd
stip, en den dag, waarop de verklaring, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 40, wordt ingetrok
ken. De grootheid p betreft het tijdvak der 
verzekering antler de bijzondere pensioenrege
ling vanaf het tijdstip, in het eer5te lid bedoeld, 
tot de toekenning der rente of het overlijden 
van den arbeider v66r de tockenning eener 
rente. 

9. 1. Indien de berekenmg van de schade
loosstelling overeenkomstig de artikelen 7 en 8 
met betrekking tot meerdere personen moet 
warden mtgevoerd, mogen de vereenvoudi
gingen warden aangebracht, welke bij zulke 
berekeningen gebruikelijk zijn. 

10. 1. De schadeloosstelling, bedoeld in 
het derde lid van artikel 37 der Invaliditeits
wet, bedraagt ten aanzien van ieder der ar
beiders in dienst van een publiekrechtelijk 
lichaam, die op het tijdstip, waarop de ver
klaring, als bedoeld in artikel 36 dier wet, wordt 
ingetrokken, niet reeds bij de Rijksverzekerings
bank tegen inva lid.iteit verplicht verzekerd. 

waren en op dat tijdstip hetzij in het genot van 
tijdelijke invaliditeitsrente zijn, hetzij nog bij 
het publiekrechtelijk lichaam, in dat artikel 
genoemd, verzekerd zijn, V:x + d, d· 

2. Bij de berekening van V x + d, d wordt 
x + d gesteld op den leeftijd van den arbe1de-. 
op het tijdstip, waarop de Yerklaring wordt in
getrokken, d op den duur van het tijdvak in 
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jaren, gedurende hetwelk op den arbeider na 
het inwarking treden van artikel 31 der In
validite1tswet de pensioenregeling, bedoeld in 
artikel 37 dier wet , van t oepa.qsing was en 1::e
treft p het tijdvak d. 

11. 1. De schadeloosstelling, bedoeld in het 
derde lid van artikel 37 of in het zesde lid van 
art1kel 40 der Invaliditeitswet, beclraagt t en 
aanzien van ieder der a rbeider~, d ie op het 
tijdstip, waarop de verkla ring, als bedoeld in 
artikel 36 of artikel 40 d ier wet, wordt inge
trokken, hetzij in het genot van tijdelijke in
validiteitsrente zijn, hetzij nog bij het publiek
rechtclijk lichaam, in artikel 36 dier wet be
doeld of bij het fonds, in artikel 40 diPr wet 
bedoeld, verzekerd zijn, indien hij niet behoorL 
tot, de m het ePrste lid van art ihel 10 l: edoelde 

p 0 rsoncn. Vx+ (d + /'-), (d +u) - Vx + d,a rf'· 
2. ln deze formule stelt x + a, + /J. voor 

den leeftijd van den arboidcr op het tijdstip, 
waarop de , erklaring, bedo:;]d in het ee.ste lid, 
wordt inget,rokken, d den duur in jaren der 
verzekermg bij de Rijks'verzekermgsbank op 
het tijdstip, waarop bij of na het in werking 
treden van artikel 31 dPr Invaliditeitswet de 
bijzonderc regcling op den aroeider aanving 
toepasselijl t e zijn, /J. den duur in jaren , an het 
tijdvak, gednrende betwell, op den arbeider 
na hetzelfde tijdstip de bij zond ere regcling van 
toepassing was en betreft p het tijdvak d+ /J. · 

3. E chter wordt, als de arbeider ouder dan 
35 jaar is en door hem de verklaring, bedoeld 
in artib.el 5.5 der Invalidite'tswet, is afgelegd, 
de schadeloosst elling berekend ovneenkomstig 
artikel 10. 

12. I. H et publiekrechtelijk lichaam, be
doeld in a rtikel 36 der Invaliditeitswet en de 
werkgever of het ondernemingsfonds, bedoeld 
in het eerste lid ,an art1kel 40 dier wet , z;jn 
verplicbt binnen een maand, nadat de ver
klaring ingevolge het bepaalde bij het tweede 
lid van artikel 37 of bij bet vierde lid van artikel 
40 dier wet, is ingetrokken, aan het bestuur 
dcr Rijksvcrzelrnringsbank opgave te doen van 
de reeds t oegekende pensioenen en van de ver
zekerden, op wie de bijzondore pensioenreg<>ling 
van toepassing is. 

2. H et bestuur der Bank stelt vast bet be
drag der, met inachtneming van de hif-rvoren 
genoemde a,r t kelen, t e berekenen schadd oos
$telling en geeft van dat bedrag aan het pu
bliekrPchtelijk lichaam of aan den werk6ever 
of het ondememingsfonds per aangeteekenden 
brief kennis. 

3. H et publiekrechtelij k lichaam or de werk
ge, er of het ondememingsfonds 1s verplicht 

om binnen 6 weken na ontvangst dezer kennis
geving het in het vorig lid bedoelde bedrag 
aan de Bank te voldoen in contanten of in 
fondsen, welkc in aanmu k.i.n g komen voor het 
stellen van zekerhoid , als bedoeld m artikel 40, 
eerste lid , der onder a der In validiteitswet 
t egen den bij artikel 29 van d it besluit nader 
aangegeven laa6sten koer~, in de laatste "ier 
kalendcrweken, voorafgaandc aan den dag 
van betaling, genoteerd. 

§ 3. Van de wiskundige reserve, bedoeld in d e 
artikelen 41 , vierde lid en 221, derde lid, der 

l nvaliditeitswet. 

13. 1. De wiskundige rESer ve, bedoeld in 
het derde lid van artikel 221 der Invaliditeits
wet en de wi~kundige reserve, bedoeld in het 
rlerde lid van artikel 41 der Invaliditeitswet 
t en aanzien van een a rbeider, die onder toe
passing van den in artikel 3fi of artikel 38 cler 
Invaliditeitswet bedoelde pensioenregeling vie!, 
wordt gesteld op het bedrag V x + d, d, indien 
de arbeider op het tijdstip, wa.arop hij den 
dienst zonder een voor onbepaalden tijd toege 
kend pensioen verlaat, niet reeds bij de Rijks
verzekeringsbank tegcn inva.Iicliteit verphcht 
vcrzekerd was. 

2. Voor de berekening der waarde van 
V x + d,d wordt x + d gesteld op den leeft ijd 
waarop de arbeider den dienst zoncler een voor 
onbepaalden t ijd tocg,;kend pensioen verlaat, 
d op den duur in jaren van het tijdvak, ge
durende hetwelk na het inwerkingtreden van 
artikel 31 der Invaliditeitswet de bijzondere 
pensioenre?eling op hem van toepassin~, was 
of gedurende hetwi>lb. na dat tijdstip krachtens 
vrijwillige verbintenis bij land- of zeemacht 
dienst werd gedaan. De grootheid p betreft 
het tijdvak d. 

14. 1. De wiskundige reserve, bedoeld in 
het derde lid van artikel 221 der lnvaliditeits
wet en in bet derde lid van artikel 41 dier wet, 
bedraagt in andere dan de in artikel 13 bedoelde 
gevallen V x + (d + y. ), (d + !-' ) - V x + d, d , .. u .. 

2. In deze formule stelt x + d + fJ. voot 
den leeftijd, waarop de arbe1der den dienst 
zonder een voor onbepaalden tijd toegekend 
pensioen verlaat, d den duur in jaren der ver 
zekering bij de Rijksverzekeringsbank op het 
tijdstip, waarop bij of na het in-werkingtreden 
van artikel 31 der Invalid1teitswet de bijzondere 
regeling op den arbeider aanving t oepasselijk 
te zijn of op het tijdstip, waarop na of bij het 
in-werkingtreden van artikel 31 der Invalidi
teitswet de vrijwillige verbintenis werd aange
gaan, /J. den dm•r in jaren van het tijd,ak, 
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gedurende hetwelk na het in-werking-treden 
van artikel 31 der Invaliditeitswet de bijzondere 
pensioenregeling op hem van toepassing was 
of gedurende hetwelk na dat tijdstip de dienst 
kracbtons vrijwill1ge verbintenis bij land- of 
zeemacbt werd gedaan. De grootheid p be
treft het tijdvak d + ,u. 

3. Echter wordt, als de arbeider onder dan 
35 jaar is en door hem de verklaring, bedoeld 
n art . 55 der Invalidite1tswet, is afgelegd, de 
wiskundige reserve berekend overeenkomstig 
b et voorscbrift van artikel 13. 

15. 1. Indien de verzekerde op bet tijdstip, 
waarop de in de artikelen 36, 38, 39 of 40 der 
Invaliditeitswet bedoelde pensioenregeling te 
zijnen opzichte eindigde, den 35-jarigen leeftijd 
reed~ had overscbreden en op dat tijdstip meer 
dan 2 jaren na het in-werking treden van artikel 
31 dier wet verloopen waren, bedraagt de wis· 
kw1dige reserve, bedoeld in bet derde lid van 
artikel 41 dier wet, 0 in de onderstaande ge 
vallen: 

a. dat de arbeider op bet tijdstip, waarop 
de in dit artikel bedoelde pensioenregeling op 
hem van toepassing werd, verplicht verzekerd 
was, en bij de verklaring, bedoeld in artikel 55 
van bovengenoemde wet, heeft afgelegd. 

b. dat de arbeider den leeftijd van 35 jaar 
reeds had bereikt op het tijdstip, dat de in dit 
artikel bedoelde pensioenregeling op hem van 
toepassing werd, hij op dat tijdstip niet ver
plicht verzekerd was en die pensioenregeling 
op hem van toepassing werd na bet in-werking
treden van artikel 31 der Invaliditeitswet. 

2. De bepalingen van het eerste lid van dit 
-artikel, met uitzondering van het onder b be
paalde, vinden overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van den arbeidtr, die den dienst, 
bedoeld in het eerste lid van a1tikel 221 der 
Invaliditeitswet, zonder een voor onbepaalden 
tijd toegekend pen~ioen verlaat. 

16. 1. Een werkgever, als bedoeld in de 
artikelen 36, 38, 39 of 40 der Invaliditeitswet, 
is verplicht aan bet bestuur der Rijksverzeke
ringsbank van bet verlaten van den dienst van 
een arbeider zonder een voor onbepaalden tijd 
toegekend pensioen en van het vervallen van 
het pensioen van een arbeider, di13 den dienst 
met een voor onbepaalden tijd toegekend pen
sioen verliet, binnen 14 dagen na bet verlaten 
van den dienst onderscheidenlijk na bet ver
vallen van bet pemioen kennis te geven. 

2. Ret bestuur der Bank stelt het bedrag 
van de door den in bet eerste lid genoemden 
werkgever verschuldigde wiskundige reserve 
vast en doet den werkgever van deze vast-

Stelling zoo spoedig mogelijk bii aangeteeken
den brief mededeeling. 

3. De werkgever is verplicht het in bet 
vorig lid bedoelde bedrag binnen 14 dagen na 
ontvangst van de mededeeling in contanten · 
aan de Bank te voldoen. 

4~ Betaalt de werkgever bedoeld bedrag 
binnen den bepaalden termijn niet, dan wordt 
<lit bcdrag door het bestuur der Bank met de 
zel, eibeid - zoo deze gesteld 1s - verrekend. 

5. Met betrekking tot den arbeider, die 
krachtcns vrijwillige verbintenis bij land- of 
zeemacht dienst deed, vinden de bepalingen 
van dit artikel overeenkomstige toepassing-

HOOFDSTUK II. 

VAN DE BIJZONDERE liONDSEN. 

§ l. Algemeene Bepaling-,n. 

17. J. Van de uitkeeringen mae- a.lthans 
een gedeelt,e (de minimum-nitkeeringcn), dat 
op zichzelf moet voldoen aan het bepaalde in 
het eerste lid onder d van artikel. 37 der Tnvalidi
teitswet-, van geen anclere g rondslagen afhan
kel~k zijn dan van : 

1°. de loonklasse(n), waartoe de verzekerde 
behoorde; 

2°. den duur der verzekering. 
2. DA voorscbriiten der artikelen van deze 

paragraaf betreffen slecbts de minimum-uit 
keeringen. 

18. 1. De in het vorig artikel bedoelde 
minimum-uitkeeringen moeten, vo'or zoover ze 
niet1 donr de daarvoor bestemde re~erve zijn 
gedekt, geliekt wordcn door -verplichte perio
clieke bijdragen, op ti- brengen door den werk
gever en de vl'rzekerden of den werkge,er 
alleen. 

2. De bijdragen, door de verzekerden op te 
brengen, mogen slechts dienlln tot dnkkin':! ,an 
de minimum-uitke,.ringen en do daarop valiende 
onkosten en mocten in l'll<e loonkla.see een gr· . 
deelte der contante waarde rler verzekerin;:; v~n 
een 16-jarigen verzekerde dekken. •. 

19. De bijdragen, door de verzekerden op 
te brengen , mogen slechts afhankelijk zijn van 
de loonklassc, waartoe de verzekerde behoort. 
Zij moeten op een bepaald bedrag vastgesteld 
2ijn, dat geen grooter gedeelte mag uitma.J.en 
van de premie, che gemiddeld de verzekering 
van een 16-jarigen ve1zeke1de dekt, dan het 

. dPel der premie, dat ingevolgo artikel 208 der 
Invaliditeitswet door den werkgever van het 
100n zou mogen worden afgehouden, indien 
artikcl 40 _der Jnvalidit,eitswet niet van toe
passing wa.re, uitmaakt. van dt premie ,an :irt. 
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180 dier wet. De bijdragen moeten wekelijks 
ge~to~t worden. 

20. De bij<lragen, door don werkgever op 
t e brengen, dienen tot dekking der minimum
uitkeeringen, voor zoover deze niet door de 
reserve en door de hijdragen der verzekerden 
gedekt zijn. Ze strekken tot aanvulling van 
de reserve op het bedrag, bepaald in artikel 21. 
Deze bijdragen worden niet anders gestort dan 
uiterlijk telkens na verloop van een jaar. 

21. 1. De reserve moet gelijk zijn aan het 
verschil vrm de contante waardP. varr alle toe
komstige uitke~ringen en van de contante 
waarde der te verwachten nett_o-premien, in
dien deze voor elke loonklasse de voile waarde 
der- verzehering van cen 16-jarige dekten . In
dien de reserve op !)enig tijdstip minder be
draagt dan het in het eerste lid bedoelde bedrag, 
wordt het ontbrekende bedrag door den werk
gever bijgestort. 

De oontante waarden, tedod<l in <lit artikel, 
worden berekend met, een rentevoet, wellu, 
voldoet aan het inm tikel 41, onder2°. , bepaalde. 

2. .Het bedrag, dat bij het in werking treden 
van de bijzondere ponsioenregeling aan de 
reserve ontbreekt, kan door den werkgever bij 
wijze van anouiteit worden gedelgd door jaar
lijksche stortingen. De duur dezer annuiteit 
bedraagt ten hoogste 25 jaar, de rentevoet ten 
minste 3½ pet. 

22. 1. De reserve, bedoeld in artikel 21,' 
daaronder begrepen de contante waarde van 
reeds toegekencle renten, moet worden belegd 
in effocten, voorkomende op de lijst, bedoeld bij 
het derde lid ,an artihel 92 der Ongevallenwet 
1901, behoudens de bevoegdheid om ten hoogs~e 
een zesde gedeelte dier gPlden te bdeggen in 
beleening op onderpand voor <ltie maanden of 
op korteren termijn van effecten, welke als 
zoodanig door de Nederlandeche Bank worden 
tof gela ten. 

2. Onze Ministtr doet genoemde lijst ieder 
jaar zoo spoedig mogelijk na de goedkeuring 
door Onzen Minister van Financien opnemen 
in de Nederlandsche Staatscourant. Hetzelfde 
geldt, indien de lijst in den loop van het jaar 
is he1zien. In afwijking hiervan zal voor de 
eerste maal gelden de lijst, opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van 10 Ma.art 1917, 
no. 59. 

§ 2. Zekerheid bijzondere fondsen. 

23. 1. De waarde van de zekerheid, welke 
door oon werkgever of een ondememingsfonds 
ter voldoening a.an het bepaalde i~ artikel 40, 
eerste lid, onder a, der Invaliditeitswet moet 

worden gesteld, bestaat uit de som der na
volgende bedragen : 

a. di€,, genoemd in artikel 41, 4°, onder
a, b, c, d, e, f en g, met <lien vorstande, dat, 
waar voor een der onder a en c genoemde con
tante waarden hoogere bedragen zouden ge
vonden worden, indien de Jeeftijd van den 
rentetrekker en de duur van de hem toegekende 
rente met 2 jaar worden \Terhoogd, deze hoogere
bedragen a.ls de contante waarden worden be
schouwd; 

b. het 1, 1-voud van het verschil der be
dragen, genoemd in artikel 41, · 4°, onder h en 
in artikel 4 l, 5°, onder b ; 

c. 1,7-maal de totale jaarpremien, welke
verschuldigd zouden zijn voor de op den balans
datum verzekerde hoofden, indien op elk hoofd 
verschuldigd was de premif, welke in de be
trokken Joonklasse de verzekering van een 
16-jarige dekt ; 

d. een bedrag, te berekenen overeenkomstig· 
de bepaling van artikel 24. 

2. De van de zekerheid t e kweeken rente 
wordt aan de zekerhfid toegevoegd ; indien 
ze1.erheid wordt gegeven door bet stellen Yan 
hypotheek, wordt het bedrag van de te stellen 
zekerheid, voor zoover deze door hypotheek 
wordt gedekt, met 5% vermeerderd. 

3. De onder a en b van het eerste lid van 
dit artikel genoemde bedragen mogen niet lager
zijn dan de bedragan, well e er voor zouden 
worden gevonden, indien bij de berekening 
was gebruik gemaakt van de invaliditeitskansen 
en sterftekansen, welke a.an de berekening van 
de premien van artikel 180 der Invaliditeitswet 
ten grond~lag liggen. 

4. .Het bedrag der zekerheid wordt telken 
jare na vaststelling van de balans berzien. 
Tusschen twte opeenvolgende herzieningen 
wordt het bedrag van de zekerheid niet ver
minderd. Het kan ook tusschentijds worden 
verhoogd, a.ls het aantal verzekerden met meer 
dan 10 pet. toeneemt. H et bedrag van zulk 
een verhooging wordt door onzen Minister 
vastgesteld. 

24. Het in arti1.el 23 onder d genoemde be
drag wordt berekend volgens de volgende for
mule 

ap Vn . 
In deze formule stellen de letters de volgende 

grootheden voor : 
de letter a: 
indien het getal n minder dan 500 bedraagt, 

het, getal 24 ; indien het getal n 500 of meer dan 
500 bedraagt, het getal 18 ; 

p het twee en vijftigvoud van de premie, 
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welke gemidrield per hoofd over een week zou 
zijn veischuldi~d ter zake van de bij het fonrls 
aangesloten verzekerden, indien deze bij de 
Rijksverzekeringsbank tegen inva:liditeit ver
zekerd waren ; 

n het l ,1-voud van het aantal verzekerden 
op den datum, waarvoor hct pand wordt, vast
gestdd. Het g0tal n wordt naar boven afge
rond ,t,,t een \ eelvoud va,n 100. 

Indien het getal n minder dan 500 bedraagt, 
wordt dit getal geacht 500 t e bedragen, wanneer 
dientengevolge voor het overeenkomst,ig de in 
dit artikel opgenomcn formule te berekenen 
be<lrag een lagere waarde .:ou warden gevonden. 

25. Indien zich bij een· bijzondere pensioen
re,geling omstandigheden voordoen, tengevolge 
waarvan de zekorheid, berekend ingevolge 
bovenstaande bepalingen de aanspraken van 
de Rijksverzekeringsbank en van de verzeker
den niet voldoende zou dekken, kan bij de be
rekening van de zekerheid een andere dan de in 
artikel 24 genoemde formule gebruikt worden. 
Onze Minister beslist of bedoelde omstandig
hedcn zich voordoen. 

26. I . De werkgever of het ondernemings
fonds legt ter berekening van de waarde van 
de te stellen zekerheid over een balans, welke 
moet voldoen aan de voorwaarden, in a rtikel 
41 van dit besluit geste!d. 

2. Indien de bijzondere pensioenregeling 
nog niet in werking getreden is, wordt op grond 
van de vermoedelijke samenstelling een voor
. loopige balans opgemaakt en overgelegd. Tus
schen het tijdstip van overlegging van d9ze 
voorloopige balans en het tijdstip, waarop deze 
balans betrekking heeft, moet een tijdruimte 
van meer dan drie maanden liggen . 

27. · 1. De zekerheid kan door pand of door 
hypotheek of gedeeltelijk door pand, gedeelte
lijk door hypotheek gesteld worden. 

2. In pand gegeven kunnen slechts worden 
·gelden en fondsen, Het bestuur der Bank 
neemt, behoudene het geval voorzien bij de 
volgende zinsnede, geen andere fondsen in 
pand dan die, welke voorkomen op de lijst, 
bedoeld in artikel 92 der Ongevallenwet 1901 
en tevens opgenomen zijn in de officieele no
teering van de Vereeniging voor den Effecten 
handel te Amsterdam. Door Onzen Minister 

•en door Onzen Minister van Financien kan het 
bestuur worden gemachtigd tot het in pand 
nemen van door hen te noemen of aan te duiden 
fondsen, niet voorkomende op de hiervoren 
bedoelde lijst. De machtiging kan te a lien 
tijde worden ingetrokken. 

3. Voor zoover het pand uit een geldsom. 

bestaat, wordt dcze door hct voomoemd be
stuur ioo spoedig mogelijk op prolongatie uit
gezet, en de op die wijze gekweekte rente, na 
aftrek van de kosten, aan het uitzettcn ver
bonden, aan het pand toegevoegd. 

28. l. Een pand kan, indien het niet meer 
dan 100,000 gulden bedraagt, voor een bedrag 
van ten hoogste 20,000 gulden, indien bet meer 
dan_ 100,000 en niet meer dan 500,000 gulden . 
bedraagt, voor een bedrag van ten hoogste 
40,000 gulden, indien het meer dan 500,000 
gulden en niet meer clan 600,000 gulden be
draagt, voor een bedrag , an ten hoogste 60,000 
gulden en, indien het meer dan 600,000 gulden 
bedraagt. voor een bedrag van ten hoogste een 
tiende gedeelte van het pand uit schuldbrieven 
ten laste van denzelfden schuldenaar bestaan. 

2. De bevoegdheid om een pand, als in het 
voorgaande lid bedoeld, voor een bedrag van 
meer dan 60,000 gulden te doen bestaan in 
schuldbrieven t en lasie van denzelfden schul
denaar, kan door Onzen Minister in tijden van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandi&,heden worden beperkt tot door hem 
aan to wijzen schuldbrieven , 

3. r.e werkgever en het ondernemingsfonds 
zijn niet bevoegrl in pand te geven schuldbrieven 
te hunnen laste. 

29. l. Na elke herziening van het bedrag 
van rle zekerheid, als bedoeld in het laatste lid 
van artil-el 23, wordt de waarde van het pand 
opnieuw berEkend . 

2. Bij de berekening van de waarde van een 
panel, dat een werkgever of een onderneming5-
fonds als zekerhe.id aan de Rijhsverzekerings
bank wenscht te geven of heeft 0 egeven, wordt 
de waarde van de in pand aangeboden of ge
geven fond,en geschat naar een koers, welke 
gesteld wordt op het 19/'Xl gedeelte van hun 
laagste koe1s, in de laatste vicr kalenderweken 
genoteerd in de prijscourant, uit0 egeven door 
de Vereeniging voor den Effectenhandel te 
Amsterdam of in de prjjscourant, op last van 
On1en Minister van Financien uitgegeven inge
volge artikel 23, n°. 1, letter d, der Wet van 
13 Mei 1853 (Staat._•blad n°. 36), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 24 Mei 1897, (Staatsblad 
no. 154), zooals deze laatste weder is gcwijzigd 
door de wet van 29 Januari 1898 (Staatsb lad 
n°. 35), met dien verstande, d~.t, als de laagste 
ko,,rs in een dezer prijsco11 rantcn lager is clan 
de laagste koers in de and ere prijscourant, de 
lagere koe1s als grondslag der berek,,ning wordt 
aangenomen. lndien een als p~nrl aange
boden ef p.egeven fond~ in de Jaatste v.ier kalen•• 
derweken in geen der genoemde prijscouranten 
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is genot,eerd of, indien het bestuur der Rijks
verzekeringsbank reden heaft. om te vermoeden, 
dat bij volgend aanbod tot verkoop de koers 
van zoodanig fonds lager zou zijn dan de laagst 
genot.eerde in de laatste vier kalenderwe1.Pn. 
is dat bestPur in he:. eerste geval verplicht, in 
bet laatste geval bevoegd, de waarde van· dat 
fonds op kost-en van dengeoe, di€' bct als pand 
beeft, aangeboden of gegeven, te doen schatten 
door drie makelaars of commissionnairs in 
effecten te Amsterdam. H et 19/ 20 gedeolte van 
de geschatte waarde van bet fonds, wordt dan 
als de waardo van iiet fonds aangemerkt. 

3. Ingeval een als pand aangeboden fond .. 
ingt'lvolge het bepaald<' in het eer~te l;d moet 
worden grscnat door ma1.Plaars , r commis~ion
n <1ir~ . i5 degenc, die h.et fonds in pand wenscht 
tP ge, en, verplicbt een hem door bet bestuur 
opgegeven som als schattingskosten aan do 
Bank te betalen ; voordat deze som is betnald, 
heeft de e01iatting niet plaa.ts. 

4. In tijden van oorlog, 00rlogsgevaar of 
andPre buitengewone omstandigheden, kan 
door Onzen Minister worden bepaald, dat in 
afwijking van de voorschriften van bet tweede 
lid van dit artikel de waarde van de in paud 
aangeboden of gegeven fondsen zal worden 
vastgest,eld volgens regelen, door Onzen Minis
ter te stellen. De vastste\lingen; volgens die 
regelen geschied, worden op last van Onzen 
Minister herzien volge,ns regelen door ons te 
stellen, ten spoedigste nadat de oorlog, het 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden zijn geeindigd. 

30. ' Bij een overeenkomst betreffende het 
geven van een pand kan de Rijksverzekerings 
bank geen afrtand doen van de bevoegdheid, 
bedoeld in artikel 1201, eerste lid, van bet 
Bmgerlijk Wetboek. 

31. Geen hypotheek kan worden verleend 
op een goed, waarop reeds een hypotheek i.
vetleend, noch opeen onverdeeld aandeel in een 
in gemeen tigendom behoorend goed. noch op 
een goed, waarop de werkgever of het onder
nemingsfonds slechts een recbt beeft, als be
cloelcl in artikel 1215 van het Burgerlij1. Wet
boe1.. Evenrnin kan hypotheek worden ,er
leencl op een aan bran<lgevaar onclerhevig 
goed, dat niet naar het genoegen van het be
stuur der Rijksverzekering~bank tegen brand
schade is verzekerd. 

3?. 1. Op een goed kan voor een bedrag 
van ten hoogste twee derden der verkoopswaar
de hypotbeek worclen gegeven. 

2. Het bestuur der Rijks,erze]·eringsbank 
doet de verkoopswaarde van bet !;Oecl schatten 

op kosten van den werkgevcr of het onderne
mingsfonds, die op het goed hypotheek wenscht 
te geven. Voordat de werkgever of J,et onder
nemingsfonds bij de Bank heeft gestort de door 
het bestuur te bcgrooten som van de schattings
kosten, heeft de schatting niet plaats. 

3. Ingeval de wukgever of het onderne
mingsfonds van oordeel i~, dat de , er1.oops
waarcle te laag 1s geschat, heeit, hij het . recht 
het beetuur uit te noodigen, die waarde te doen 

8chatten door een commissie ,an dESkundigen. 
Zoodanige commissie bestaat uit drie leden, op 
verzoek van het bestuur t e benoemen door Ge
clep,rteercle Staten van de provincie, waarin 
het goecl is gelegen. Is bet goecl in meer dan 
een provincre gelegen, clan bepaalt Onzc J\1i
niste ,·, door welk van de collegte van Gedepu
t eerde Staten dier p rovincien de leden der com
missie zullen worden benoemd. 

4. Een besluit van benoeming, als bedoeld in 
het voorgaande lid, bouclt tevens in een be
paling omtrent de schadeloossteilingen, teis- en 
verblijfkosten inbegrepen, welke de led, n der 
commissie zullen genieten. Voordat het be
drag van de kosten dier schadeloosstell_ingen 
door den werkgever of het ondememingsfoncls 
bij de Bank is gestort, heeft de schatting door 
de commissie niet plaats. 

5. De kosten der schadeloosstellmg komen 
ten laste van den werkgever, ingeval de ver
koopswaarcle door de commissie op hetzelfcle 
of op een lager bedrag wordt geschat dan dat, 
waarop zij vanwege bet bestuur was geschat. 
,vordt de verkoopswaarde door de commrssie 
op een hooger beclrag gEEchat, dan 1.omen de 
kosten ten laste van de Bank en wordt de 
gestorte som door -het bestuur aan den werk
gever of het ondem emingsfonds teruggegeven. 

33. 1. Wanneer het bestuur cler Rijksver
zel,eringsbank van oorcleel is, dat de vei·koops
waarde van de goederen, waarop de werkgever 
of bet ondernemingsfonds aan de Bank bypo
theek heeft vedeend, geclaalcl is tot minder clan 
rnven vijfden van het bedrag der bypotheek, 
gedt het claarvan per geadviseerclen dienst
brief kennis aan den werkge, er of bet ender. 
nemingsfonds, met uitnoodiging om binnen 
ticn dagen, te rekenen van de dagteekening 
,a.n bet bewijs van adviseering van den dienst 
brief, aan de Bank tot zekerheid voor de na
koming zijner uit de Invahcliteitswet voort
vloeiende verplichtingen opnieuw een hypo
theek te verleenen of haar een pand te geven, 
tenminste tot een bedrag, gelijk aan dat, waar
mede naar het oordeel van het bestuur de ver
_koopswaarde der goecluen is gedaald beneden 
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anderhalf maal het bedrag der hypotheek. schappij, waarbij het goed tegen lnandschade 
2. Is de werkge,~er of het ondernemi ngs- was verze.hrd, aan de Bank ter voldoening 

fonds van meening, dat de verkoopswaarde van van hare uit de venekeringsovcrer.nkomst 
het goed niet gt,daald is beneden zeven vijfden voortvloeionde n,rplicbting is uitgekr.('rd. 
van het bedrag der hypotheek of dat zij niet 6. Gee{t de wlolrkge.ver of het, ondeniemings
zoover beneden zeven vijfden van bet bedrag fond s geen gevolg aan de uitnoodigin!( van het 
der hypotheek is gedaald, afa het bestuur meent, bestuur, bedoeld in het ecr t,e lid en dient hij 
dan hoefti hij bet recht, binnen vijf dagen, te bij het bestuur der Rijksvorzekeringsbank geen 
rekenen van de dagteekening van het bewij s verzoeh. in, als bedoeld in het tweedo lid, dan 
~an ad,·iseering van den in het eerste hd be- geeft het bestuur daarvan onmiddellijk bericht 
doelden dienstbrief, het bestuur te verzoeken aan Onzen Minister. Gelijke kennisgeving 
de verkoopswaarde van bet g~ed te doen scbat- geschiedt, wanneer de werkgever of bet onder
ten door eene comm1ssie van deskundigen. nemingsfonds niet voldoet aan het voorscbrift, 
Zoodanige commissie bestaat uit drie leden en vervat in den laatsten zin van hct de1de lid· 
wordt samengesteld op gelijke wijze a.ls de in 34. l. Ingeval doo1 cen commi, sie ,an 
artikel 32 bedoelde commis~ie. deskundigen een schatting, als hedoeld in het 

3. Het besluit van benoeming der oommi ie tweede lid van artikel 33, i verricht, geeft bet 
boudt tevens in een bepaling omtrent de schade- bestuur d, r Rijksverzekeringsbank den werk
loosstellingen, reis-en verblijfkosten inbe,grepen, gever of bet onderneming9fonds bij gead
welkc de leden der comm1ssie zullen genieten. viseerden dienctbrief zoo spoedig mogclijk 
Het bedrag van de kosten dier schadeloo etel- kennis van bet bedrag, waarop de verkoops
lingen wordt den werkgever of bet onderne- waarde der verhypothekeerde goederen is ge. 
mingsfonds door bet bestuur medegedeeld bij schat. Bedraa1:,t deze minder dan zeven vijfden 
geadviseerden d ienstbrief. Binnen vijf dagen van het bedrag der hypotheek, dan bevat de 
to rekenen van de dar,teekemng van het bewij~ dienstbrief te,ens ee11 uitnoodiging aan den 
,an advi eering van den d1enstbrief, is rle work- werkgever of het ondernemingsfonds, om bm
gever vorplicht hot bedoelde bedrai, ten h.an- nen t ien dagen, te rekenen van de dagteekening 
tore di:>r Bank t 3 storten of aan haar ovH te van bet bewijs van adviscering van den dienst 
maken. Komt de werkgever of bet onder- brief, aan de Bank tot zekerbeid voor de na· 
neming9fonds deze verplichting niet na, dan koming zijner uit de Invaliditeitswet voort
geeft het bestuur hiervan onmiddellijk kenni vloeiende verpl10btinP-en oen bypotheek te 
aan het college van Gedeputeerde Staten, dat verleenen of een pand te geven, ten minste tot 
de commi sie van deskundigen heeft benoemcl. een bedrag, gE-lijk aan clat, · waarmede blijkens 
Alsdfln hoeft dE. herrchatting van de v·erkoops- de schatting van de commis ie de verkoops
waarde door de Commiesie m et plaat. en is de waa1de der goederen is gedaald beneden ander
werJ..gover-of het ondernemingsfonds gehouden, half maal bet bedrag der hypotheek. 
a lsnog binnen t ien dagen, te rekenen van de 2. H et vijfde lid van artiktil 33 is van toe-
dagteekening van het bewijs van ad viseering pasring. 
van hovenbedoelden clienstbrief, aan de in bet 3. Geeft de we1l<gever or bet ondernemings
eerste lid bedoelde uitnoodiging van het be- fonds niet. aan de uitnoodiging van het bestuur 
stuur te voldoen. gevolg, dan geeft bet bestuur daarvan on-

4. De kosten der schadeloosstE>llingen komen middellijk bericht aan Onzen Minister. 
ten late van den werkgever of _het onderne· 35. l. W'anneer de waarde van een zeker
mingsfonds, indien de verkoopswaarde door de heid, als bedoeld in artikel 40, ecrste lid , der 
Commisi, ie op hetzelfde of op een lager bedrag "Invalid1teitswet, welke door een werkgever of 
wordt ge.-c-ha t dan dat, waa.rop bet b&stuur bet een onderneminffsfonds is ere told, minder blijkt 
had iseschat. Wordt de verkoopswaarde doo1· te zijn dan het bedrag, waarvoor volgens artikel 
de Commissie op een hooger bedrag geschat, 23 van dit besluit door den werkgever of bet 
dan komen de kosten ten laste van de Bank onclernemingsfonds zekerheid moet, zijn gesteld, 
en wordt de gestorte som door bet testuur aan dan geeft bet bestum de. Rijks,erzekerings
den werkgever of bet ondernemingsfonds bank daarvan zoo spoedig mogelijk bij gead 
teruggege,en. viseerden dienstbrief kennis aan den werkge,.ver 

5. .Bij de toepassing van dit. artikel komt of IH,t ondernemingsfonde, met uit,noodiging 
v rmindering der verkoopswaarde, well!.e een ge· 1 om bi~nen drit: dagen, ~e rekenen ~an de dag
volg is van brandschade, niot in aanmerking teekenmg van het bewus van adv1seer111g van 
tot bet bedrag, dat door de verzekeringsmaat- , den dienstbrief, door verdero in pandge,ing 
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van fondsen of gelclen of door het stellen van 
hypotheelr de gestelde zekerheid op het ver
eischte bedrag te brengen. 

2. Geeft de werkgever of het ondernemings. 
foncls niet ~an de uitnoodiging van het bestuur 
gevolg, clan geeft het bestuur daa,rvan onmid. 
dellijk bericht aan Onzen Minister. 

36. Bij een overeenkomEt betreffende het 
geven van een pand, als bedoeld in artikel 27 
van dit besluit, moet warden bepaald : 

1°. dat de Rijksverzeke1ingsbanl, bevoegd 
is de in pand gegeven schuldvordering, welke 
opeischbaar mocht warden, in te vorderen en het 
ingevorclerde bedrag te beleggen in een of meer 
schuldvorderingen ten laste van denzelfden 
sc!11rlclenaar, welke schuld vordcrmg of schuld. 
vorderingen alsdan in de plaats zal of zul!en 
treden der oorspronkelijke schuldvordering ; 

2°. dat de bank, alvorens van de sub l be. 
doeldt. bevoegdheid gebruik te maken, den 
pandgevn per geadviseerden clienstbrief van 
_de opeischbaarheid -der vordering zal in lennis 
stellen en hem de gelegenheid verstrekken om 
binnen tien dagen, te rekenen van de dagteeke-

- ning van het bewijs van acfviseering van den 
dienstbrief, de verpande vordering terug te 
bekomen tegen in pandgeving naar het genoegen 
van het bestuurder Bank van een andere schPld. 
vordering van gelijk beclrag ; 

3°. dat het pand niet kan warden terugge. 
vbrderd clan, hetzij naclat na het intrekken van 
de verklaring in artikel 40, eerste lid, der Inva. 
liditeitswet, bedoeld, de werkgever of het onder
nemingsfonds de schadeloosstelling, bedodd bij 
het zesde lid van genoemd a rtikd, heeft betaald 
en ell, Bank ,an den pandgever niets meer heeft 
te vorderen, hEtz,j nadat door den werkgever of 
het ondernemingsfond,, naar het genoegen van 
het bestuur der Bank, in de plaats van het 
pand en voor het bedrag hiervan een antler 
panel aan de Banlr zal zijn gegeven of te haren 
behoeve een hypotheek zal zijn gesteid ; 

4°. dat alle kosten op de akte rnllende, 
komen ten laste van den pandgever. 

37. Bij een overeenkomst, strekkende tot 
het verleenen van een hypotheek, als bedoeld 
in artikel 27 van dit beslmt, moet warden be
paald: 

a. dat de Rijksverzekeringsbank de be
voegclheid heeft, bedoeld in artikel 1223, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek; 

4- dat bij willigen verkoop van het goed 
geen zuivering, als bedoeld in artikel 1254 van 
het Burgerlijk Wetboek, zal plaats hebben; 

c. dat de Rijksverzekeringsbank, wanneer I 
en zoo dikwijls als zij dat noodig oordeelt, een 

onderzoek zal kunnen doen instellen naar den 
toesta-nd van het verhypothekeerde goed en 
dit zal kunnen doen herschatten op h.osten van 
den werkgever of het ondernemingsfonds; 

d. dat zonder toestemming van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank geen ,erandering 
mag warden gebracht in den aard of de hestem• 
ming van het verhypothekeerde goed en dit 
niet een bewerking mag ondergaan, waardoor 
het naar het oordeel van bet bestuur aanmer
kelijk in waarde _zou verminderen ; 

e. dat de werkgever of het ondcrnemings
fonds het verhypothekeerde goed, indien dit 
aan brandgevaar onderhevig 1s, naar het ge
noegen van het bestuur der Rijksverzekerings
bank tegen brandschade verzekerd zal houden 
en telkens op aanvrage van het bestuur de ver
zekeringspohs en het bewijs van de beta.ling der 
verzekeringspremie zal ve rtoonen ; 

/. dat ingeval van brandschade, aan het 
verhypothekeerde gor,d overkomen, de assu
rantie-penningen ten beloope van het bedrag,. 
waarvoor de hypotheek is verleend, in de plaats 
van de onderzetting zullen treden ; 

g. dat het beding, bedoeld sub /, op 
kosten van den werkgever of het ondernemings
fonds zal warden beteekend aan dengene, 
bij wien het goed tegen brandschade is ve1·. 
zekerd; 

h. dat het verhypothekeerde goed niet 
zonder toestemming der Rijksverzekeringsbank 
mag warden verhuurd en dat in geval van ver
huring de sub a bedoelde bevoegdheid omvat, 
die om aan den kooper het recht t e cedeeren 
op de nog niet verschenen huurtermijnen ; 

i. dat zonder toestemming van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank op het verhypo
thekeude goed geen zakelijk recht mag worden 
gevestigd; 

j. dat de doorhaling van de inschrijvin!, 
der hypotheek in het openbare register door 
den werkgever of het onrlernemingsfonds niet 
zal kunnen gevorderd warden, dan, hetzij nad~t 
na het intrekken van de verklaring, ala bedoeld 
in artikel 40 der Invaliditeitswet, de werkgever 
of hot ondernemingsfonds de schadeloosstelling, 
bedoeld oij het zesde lid van genoemd artikel, 
betaald heeft en de Bank van den werkgever 
niets meer te vorderen heeft, hetzij nadat door 
den werkgever of het ondernemingsfonds aan 
de Rijksverzekeringsbank in plaats van de 
hypotheek voor het bedrag hiervan naar bet 
genoegen van het bestuur der Banh een andere 
hypotheek zal zijn verleend of een panel zal zijn 
gegeven; 

k. dat aile kosten, op de vestiging der hypo-
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theek vallende, komen ten laste van den werk
gever of het ondernemingsfonds, 

38. Wanneer bij een herziening van Let 
bedrag der zekerheicl, als bedoeld in het laatste 
lid van art. 23 van <lit besluit de waarde van 
een zekerheid, als bedoeid in artikel 40, eerste 
lid, onder a, der Invaliditeitswet, welke door 
den werkgever of het ondernemingsfonds iE ge
steld, hooger blijkt te zijn dan de waarde van 
de zekerheid, waarvoor volgens artikel 23 van 
dit besluit door den werkgever of het onder
nemingsfonds zekerheid moet zijn ge-,teld, dan 
wordt de zekerhC'id op het vereischte bedrag 
teruggebracht door teruggave van in pand 
-gegeven fondsen of gelden of door het doen 
doorhalen van inschrijvingen van hypothecaire 
verbanden ten behoe"e der Bank. 

§ 3. Verslag Bijzondere .Fonds~n. 

39. H et verslag, door den werkgever ot het 
ondernemingsfonds ingevolge hct bepaalde bij 
het derde lid van artikel 40 der In validiteitswet 
jaarlijks aan het best,uur der Rijksverzekerings
bank uit te brengen, moet bevatten : 

a. de namen van de arbeiders, die op 1 
Jannari van het jaar, waarover het verslag 
loopt, verzekerd waren, met opgave van ge
slacht, leeftijd, burgerlijken staat, beroep en 
loonklasse en van .de veranderingen, die in den 
loop van het jaa.r plaats hadden ; 

b. rle rente-aanvragen, in den loop van het 
jaar gedaan en de op die aanvragen gevallen 
bes!issingen ; 

c. de namen van de rentetrekkers op 31 
Dec.em ber; 

d. een opgave van de beleggingen, van de 
wjjze, waarop de balanswaarde dezer beleg
gingen is 1:epaald en van de verkochte en nieuw 
aangekochte eJiecten ; 

e. balans- en bedr\jfsreken ing ; 
/. de bezwaren, t egen de be~lissingen van 

hrt fonds ingebracl:.L, de wijze, waarop deze 
zijn ondorzocht en de daarop gevallen beslis
singen; 

g. de statuten en reglementen, welke in den 
!~op van het jaar van kracht ~aren. 

40. Indien de bijzondere penqioenregeling 
behalve op verzekeringsplichtige arhe>iders of op 
arbeiders die verzekeringsplichtig zouden zijn, 
indien zij niet onder toepassing van de bij
zondere. pensioenregeling vielen, op andere ar
beiders van toepassing is, moet bij de opgaven 
in artikel 39, onder a, b en c, genoemd, vermeld 
worden, welke arbeiders niet verzekeringsplich
tig zijn d zouden zijn, met de reden, waarom 
znlks het geval is. Eveneen s moet, indien bjj 

de bijzondere pensioenregeling geen of een 
andere loonklasse-indeeling toegepast wordt 
clan rne, genoemd in artikel 58 der Invalidi
teitswct, bij de hiervoren g€lloemde opgaven 
vermeld worden, tot welke wettelijke loon
llas e(n) de verzekerclen behooren of in den 
loop van het jaar behoorden. 

41. D~ balans, genoemd in artikel 39 onder 
e, moet voldoen aan de onderstaande voor
waarden: 

1 °. De verschillende posten, op de bala.ns 
voorkomende, zijn gesplitst naar gelang ze niet 
of we! de minimum-uitkeeringen betreffen en 
naar gelang de arbeiders niet of wel verzeke
ringsplichtig zijn of verzekerin!-splichtig zou
den zijn, indien de bijzonder€ pensioenregeling 
niet op hen van toepassing was ; 

2°. bij de berekeningen wordt een rentevoet, 
aangenomen, welke niet hooger is clan die, 
waarop de laatste balans der Rijksverzeke
ringsbank, het Invaliditeitsfonds betreffende, 
berust ; zoolang nog geeB. balans verschenen is, 
wordt een rentevoet niet hooger clan 3¼ pet. 
aangenomen ; 

3°. indien gebruik gemaakt wordt van 
lagere invaliditeitskansen of van hoogere 
coefficienten voor het beeindigen van een rente 
of van hoogere sterftekansen dan ten grondslag 
liggen aan de premien, vastgesteld in artikel 
. 180 der Invaliditeitswet, wordt aan de balans 
een bijlage totgevoegd, vermeldende de wa.arde 
van de op de balan, voorkomende posten, in
dien bij de berekening gebruik gernaakt was 
van de laatstgenocmde invaliditeits- en sterfte
kansen; 

4°. onder de passiva worden afzonderlijke 
posten opgenomen, de minima-uitkeeringen, 
vermeld in artikel 17 van dit besluit, betref
fende, t. w. : 

a. de contante waarden van op den balans
datum loopende invalicliteitsrenten ; 

b. de contante waarden van op den balans
datmn loopende ouderdomsrenten ; 

c. de contante waarden van op den balans
datum loopende weduwenrenten ; 

d. de contante waarden van op den balans
datum loopende weezenrenten ; 

e. de contante waarden van andere ten 
laste van het fonds loopende renten ; 

/. de contante waarden van weduwen- en 
weezenrenten en andere renten, welke betaal
baar kunnen worden na het overlijden van 
trekkers van loopende invalidite its - of ouder
domsrenten ; · 

g. de contante waarden va.n renten, welke 
nog zullen kunnen worden toegekend met in: 



1919 14 AUGUSTUS. 446 

gang van data, aan den balansdatwn vooraf
gaande (voor zooveel het invaliditeits- of ouder
domsrenten betreft moet t e,,ens opgenomen 
worden het complement, hiervoren onder / 
bedoeld); 

h. de contante waarden van in de toekomst 
aan op den balansdatwn verzekerden of aan 
hunne betrekkingen toe t e kennen schadeloos
stellingen, welke na den balansdatum zullen 
ingaan, onderschPiden naar den aard der schade
loosstelling ; · 

5°. onder de activa worden afzonderlijke 
posten opgenomen betreffende : 

a. · de contante waarde van de n etto-pre
mien, welke ten aanzien van op den balans
datum verzekerden in de toekomst te ontvangen 
zijn en voor zoover deze hoo_ger is ; 

b. de contante waarde van de n etto-pre
mien, welke ten aanzien van op den balansdatwn 
verzekerden zouden worden ontvangen, indien 
op elk hoofd de premie vcrschuldigd was, welke 
de verzekering van een 16-jarige in de loon
klasse, waa rtoe hij behoort, dekt ; 

6°. de wijze waarop, of de toekomstige be
talingen, waardoor het verschil der bedragen, 
hierboven onder 5°. b en 5°. a genoemd, wordt 
gedekt, moet aangegeven zijn ; 

7°. onder de passiva wordt de contante 
waarde opgenomen van aanspraken, verkregen 
ten gevolge van stortingen ineen,; ; 

go_ de staten, gegevens bevattende, waarvan 
bij de berekening van de verscb.illende posten , 
op de balans voorkomende, gebruik werd ge
maakt, worden toegevoegd. 

42. 1. De verschillende posten, op de be
drijfsrekening voorkomende, zijn gesplitst naar 
gelang de arbeiders niet of wel verzekerings
plichtig zouden zijn, indien de bijzondere pen
sioenregcling niet op hen van toepassing was. 

2. Zoowel de balans als de bedrijfsrekening 
worden vergezeld van uitvoerige toelichtingen, 
o. a . de grondslagen, waarop de reserve-bereke
ningen berusten , bevattende. 

HOOFDSTUK III. 

WETENSCHAP PELIJKE BALANS. 

43. Ter bcrekening van de schade, welke 
door de Rijl sverzekermi,s1:-ank gPleden kan 
zijn t engevolge van de bepaling, dat de ar
beiders, bedoeld in artihel 40 der Invaliditeits
wet, niet verzekeringsplicr.tig zijn, wordt de 
wetenschappelijke balans aangevuld met een 
balans, bij het opmaken waarvan uitgegaan 
wordt van de veronderstel!ing, dat de arbeiders 
die tengevolge van het bepaalde in a rtikel 40 

van genoemde wet niet verzekeringsplichtig 
zijn , allen bij de Bank , erzel,erd zijn. 

44. l. Bij de samen stelling van de in het 
vorig artikel bedoelde balans word t het na 
volgende in acht gEnom cn: 

1°. de onderscheidene posten komPn zoo
veel moi:,elijk overeen met de posten van de 
balans der Bank ; 

2°. bij de berekenin1; van de onder~cheiclene 
posten mag t en aanzien van verzekerden, op 
wie de bijzondere pensioenregeling al of niet 
van toepassing is, niet van verschillende grond
dagen gebruik gemaakt worden ; 

3°. als premiem, ontvangen van de ver
zekeringsplichtigen, op wie de bijzonden, pen- · 
sioenregeling van toepassing is, wordt aange
merkt het bedrag dn prernien; datdezenaande 
Rijksverzekeringsbank beta.aid zouden hebben, 
indien ·de bijzondere pensioenregeling niet op 
hen van toepassing was ; 

4°. bij de berekening van de premien , in 
de toekomst t en aanrien van de onder 3° be
doelde personen t c ontvangen, wordt gebruik 
gernaakt van dezelfde veronderstellingen, als 
waarvan uitgegaan wordt bij ' de vaststelling 
van den overeenkornstigen post op de balans ; 

50_ bij de afleiding van sterfte, invaliditeits
en ancbre kansen w.)rdt gebruik gemaakt van 
de erva, ing rk r R\jksverzekeringsban\.. en ran 
die der bijzondere pensioenregelingen ; indien 
echter bij de biJzondere pensioenregPlingon 
andcre eisch en gelden voor het aannomcn van 
tijdelijke onderscheidenlijk blijvende invalidi
t eit, wordt daarmede rekening gehouden ; 

6°. bij de berekening van de ouderdoms
renton worden als op een bepaald tijdstip loo
pende ouderdomsrenten aangemerkt de door 
de bijzondere pensioenregelmg a.an 70-jaiigen 
of ouderen to6gekende en op dat tijdstip 1101, 

loopende ouderdomsrenten ; 
7". bJ de berekening van de invalid1teits

renten warden als op een bepaald tijdetip 
loopende invaliditeitsrenten aangemerkt de 
door een bijzonclere pensioenregeling toegeh.ende 
en nog loopende tijdelijke, onderscheidenlijlf: 
blijvende invaliditeitsrenten en de ouderdoms
renten, toegekend aan personen jonger dan 
70 jaar; die op het bepaalde t~jdstip invalide 
zijn; indien door de bijzondere pensioenrege
llng voor het aannemen van invaliditeit andere 
eischen zijn gesteld dan bij de Invaliditeitswet, 
wordt daarmede bij de berekening rekening 
gehouden; 

go_ aJg bedrag van een loopende ouderdoms
onderscheidenlijk invaliditeitsrente wordt a.an'. 
gemerkt het bedrag, berekend naar de bepa-
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lingen der Invaliditeitswet ; als beq.rag van 
loopende weezenrenten wordt aangemerkt het 
bedrag der renten, welke uitgekeerd zouden 
worden, indien de verzekering geheel door de 
Rijksverzekeringsbank · werd uitgevoerd ; 

9°. de kosten van administratie worden be
rekend door de door de Bank gemaakte en ver
schuldigde kosten, voorkomende op de be
dr~jfsrekening, in evenredigheid m et het grooter 
aantal verzekerden te verhoogen ; 

10°. als beschikbaar kapi-taal wordt o. a . 
aangemerkt het verschil tusschen de waarden 
der premien, welke meer zouden zijn ontvangen 
en van de uitkeeringen en betalingen, welke 
meer zouden zijn geschied ; 

11°. het onder 100. bedoelde kapitaal wordt 
geacht gemiddeld op dezelfde wijze belegd te 
zijn als het werkelijk aanwezige kapitaal. 

2. Met de hiervoren onder 3°. en verder 
genoemde verzekeringsplichtigen worden be
doeld: 

a. de verzekeringsplichtigen, op wie de 
bijzondere pensioenregeling van toepassing is ; 

b. de arbeiders, die verzekeringsplichtig 
zouden zijn, indien de bijzondere pensioenrege
ling niet op hen van toepassing was. 

3. Indien Onze Minister van oordeel is, dat 
wegens de geringheid van het aantal der onder 
art . 40 der Invaliditeitswet vallende arbeiders 
of wegens de nit harn balansen blijkende ge
ringheid der door de in dat artikel bedoelde 
fondsen behaalde voordeelen de in artikel 43 
dier wet bedoelde schade van geringe beteekenis 
is, blijft, het opstellen der in artikel 43 van dit 
besluit bedoeldo aange vulde balans achterwege. 

HOOFDSTUK IV. 

INKOOP I N DE VERPLICHTE VERZEKERING. 

45. 1. De arbeider, bedoeld in artikel 33 
der Invaliditeitswet, die buiten zijn toedoen 
niet verplicht-verzekerd is geweest, wordt tegen 
betaling van een inkoopsom in de verplichte 
verzekering opgenomen. 

2. De arbeider bepaalt de loonklasse, waa1·in 
hij zich wil inkoopen . 

3. De bedragen van de in hEt eerste lid be
doelde inkoopsom houden verband met den 
le,:,ftijd van den arbeider, waarop, en dE loon 
klasse, waarin hij zich inkoopt en zijn opge
nomen in de bij dezen algemeenen maatregel 
van bestunr gevoegde tabel IV. 

46. De arbeider wordt ter berekening van 
den grondslag van de invaliditeits- of ouder
domsrente geach t van het 16de jaar totaa.nden 
datum van storting der mkoopsom wekelijh.s 
een premie te hebben oetaald in dG loonklasse, 

waarin hjj zich inkoopt,. Voor de bereh.ening 
van de verhoo,,ing en van de wachttijden komen 
sluchts in aanmerking de werkelijk betaalde 
premiiin . 

47. 1. De Raad van Arbeid re1kt aan den 
arbeider bij het opmaken van de eerste rente
kaart een bewijs van storting der inh.oopsom 
uit en t,eekent in het renteboekje. het, bedrag en 
den datum van storting aan. 

2. Van de stoi t ing doet de Raad van A1-
beid mededeeling aan het bcetuur der Rijh.s· 
verzekeringsbank. 

HOOl!DSTUK V. 

OVERROEKING OP DE VRIJE VERZEKERING. 

48. 1. Het bedrag aan vrijo prem1en, dat 
ingevolge het eerste lid van artikel 57 der In
validiteitswet ten name van den verzekerde 
zal worden geboekt, bedraagt V x + d,d--V xrd. 

2. :Ce grootheden V x + d,d, V x en r hebben 
de in hoofdstuk I daaraan toegeschreven be
teekonis. Daarbij stelt x + d voor den leeftijd 
van den arbeider op het tijdstip, waarop hij 
du verklaring, bedoeld in artikel 55 der Invali
diteitswet, aflegt en d den dunr in jaren vanhet 
tijdvah., gedurendc Mtwelk hij bij de Rijksver
zekermgsbank tegen invaliditeit verplicht ver· 
zekerd was of kiachtens de Invaliditeitswet 
geacht wordt verzekerd te zijn_ geweest en be
treft p het tijdvak d. 

3. Voor de bnekening van V x + d,d en Vx 
gelden de ,oorschriften van Hoofdstuk I. 
Indien echter de arbeider verzekP,ringsplichtig 
werd door toepass ing van artikcl 50 der In
validiteitswet, wordt V x doo1 0 vervangen. 

In nit geval gelden ten aanzien van de be
rekening van V x + d,d nog de n>\volgende af
wijkende bepalingen : p betreft hot tijdvak 
x + d - 1 6; bij de berekening van p ,indt 
artikel 4G overeenkomstige toepasEing; 

de berekening van V x + d,d gesch1edt: 
volg,ens fnrmule IIJ, in artikel 3 genoemd, als 

de arbeider op het tijdstip waarop hij verzekc
rin.'1splichtig wercl, jongPr waR dan 47 jaar; in 
dit geval is r. = o; ; 

volgens forniule II, 111 artikel 3 genoemd, 
als de aibeidu op het tijdstip waa.rop hij ver
zek.erin!!,splicht ig werd, ouder dan 46 jaar, doch 
jonger dan 53 jaar was ; in dit geval vervalt 
de term met den factor 104 ; 

volgens formule I, in a,rt ikel 3 genoem<l, als 
de arbe1der op het tijdstip waarop hij verzeh.e
ringsplichtig werd,- ouder was dan 52. jaar ; in 
dit geval vervalt de term met den factor 104. 

In de formule voor w, genoemd in artikel 1, 
stelt a voor het getal 70, als formule III en het 
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getal x + 24 als formule II woidt toegepast. 2 .. Indien de weezenrente door twee weezen 
49. 1. H et bedrag aan vrijE premien wordt worclt genote11, wordt in d!l formule van het 

geacht te zijn gestort op den dag, waarop de eerste lid z3 en indien de rente door een wees 
verklaring, als bedoeld in a.rtikel 55 der Invali- wordt genoten, z3 en z0 door 13 vervangen. 
diteitswet, werd afgelegd, indien de verzekerde 

1 
3. Bij de berekening van de contante waarde 

op dat t ijdstip den leeftijd van 35 jaar reedE wordt gebruik gemaakt van de steiftekansen 
bereikt had. van wee7en, voorkomende in de bij dezen alge-

2. Indien de verzekerde den leeftijd van meenen maatregel van bestunr gevoegde tabel 
35 jaar nog niet bereikt had op den dag, waarop III en van den rentevoet 3½ %-
de verklaring, al& bedoeld in at tikel 55 der 
Invaliditeitswet, wcrd afgelcgd, wordt het 
bedrag gea~ht te zijn gestort op den dag, waarop 
de verzekerde den leeftijd van 36 jaar bereikt 
heeft. In dat geva.l wordt het over te boeken 
bedrag vermeerderd met een rente a 3½ pet. 
's jaars, te rekenen van den dag, waarop be
dodd e verklaring werd afgolegd , tot aan den 
dag, waarop de verzekerde den leeftijd van 36 
jaar beroikt heeft. 

H OOFDS'l'UK VI. 

AFKOOPSOM WEEZENRENTE. 

HOOFDSTUK VII. 

AANVULLING DER STORTINGEN I N DE 

PLICHTE VERZEKERING. 

VER· 

51. 1. Indien de a rbeider ingevolge d e 

I 
hem krachtens het eerste lid van artikel 197 
der Invaiiditeitswet toekomende bevoegdheid 

I aan den Raad van Arbeid verzoekt te bevor-
de1en, dat zijn te goed b<>steed worde tot aan
vulling van zijne stort ingen in de vE-rplichte 
verzekering, geeft hij aan den Raad van Ar;ieid 
op het aantal weken, waaiover en d e loon) lasse, 
waarin hij premie wenscht te betalen. 

50. 1. De contante waarde der weezen- 2. Bij zijn verzoek legt, hij zijne rente-
re~te, welke ingevolge a rtikel 87 der _Invalidi- \ kaarten , betrekkmg hebbende op d e verpllchte 
te, tswet a.ls afkoopsom kan worrlen u1tgekeerd en op de vrij e verzekering, over. 
wordt berekend overeenkomstig de fo rmule 52. Na aanteekening gehouden te hebben 

B ( z3-z2Rl3-z3 z8-ztR13-z3 _ 1 van het aantal weken, waarover in het afg,e-
Azs + z-2 + Zi loopen jaar in de verplichte verzekering geen 

_ za-z.Rl3-za) I premie betaald werd, zendt de R aad van Ar-
z., 2

1 I beid aan den arbeider de rentekaart, betrek-
ln deze formule stellen de teekeps I king hebbende op de verpliohte verzekering, 

z1, z2, Z3, Az ' B, za-zn ~Rl3-za en z -z2 13-za terug. 
a zn 

3 
Rz2 2i 53. De Raad van Arbeid berekent hot 

het navolgende voor: 
2i < z2 < z3 de in volle jaren afgeronde 

leeftijden dei jongste drie van de rentetrekkende 
weezen ; de afronding geschiedt door overeen
komstige toepassing van artikel 2, eerste lid, 
van dit besluit ; 

A z3 = de waarde van een in we) elijksohe 
termijnen betaalbare annu1teit ,, l " voor den 
dunr 13 - 2s jaren ; 

B = het bedrag der weezenrente per jaar ; 
2a - 2n }l13 - ¾ = de in wekolijksche 

Zn 

j tegoed wegens betaalde vrije premiiin benevens 
het bedrag, noodig ter aanvulling van de stor

: tingen in de verplichte veLZekering volgens 
de regelrn, neergelegd in de i,,rt,ikelen 55, 56 
en 57 en deelt aa,n den a rbeid er m ede of en in 
hoeverre dit te goed tot aanvullmg der stor
tingen in doverplichte verzeke,ing ; trekken kan. 

54. 1. Binnen 14 dagen na ontvangst van 
de in het vorig ar tikel hedoelde mededeeling 
zendt de arbe1der aan den Raad van Arbeid 
zijn rente:b.aart, betrekking hebbende op de 
~erplichte verzokering. 

t ermijnen betaalbare lijfrente op bet hoofd 2 n, 1 

aanvangende na 13 - z8 jaar en loopend, tot 
het hoofd Zn den 13-jarigen leeftijd heeft he
reikt; 

2. De Raad , an Arbeid plakt op de in het 
vorig lid bedot>lde rentekaa.rt zegeL, nood,g ter 
aanvulling van de stortingen en teekent daarop 
aan, over wdke week de zegels .geaobt word en 
geplakt t e zijn. Op de rentekaart, op de vrije 
ve , zel,ering betrekking hebbende, t ee kent de 
Raa.d van Arbeid den , e1menigvuldi;,ing8-
factor, te J:,e. ekenen ingevolge het l:epaalde bij 
art,1kel 57, aan , benevens den datum, waarvoor 
deze werd vastgesteld. 

2a - 22 R l3 - 2a = de in wekelij1.sche 
Z2 Z1 

termijnen betaalbare verbindingsrente op de 
hoof den 2i en z2, aanvangende na 13 - z3 jaa'r 
en loopende tot het hoofd z2 den 13-jarigen 
Jeeftijd heeft bereikt. 
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3. De Raad van Arbei<l doet zoo spoedig d · ~ eze prem1en mot den vermenigvuldigings-
mogelijk aan het bestuur der Rijksverzeke- fact~&, va.stgesteld bij de laatst-voorafgega.ne 
ringsbank mededeeling van deze handelingen. toepassing van artikel 197 der Invaliditeitswet 

55. 1. Het tLgoed, 1,enoemd A wegens te vermenigvuldigen. ' 
b etaalde vrije premien, bestaa.t uit d£ som der 56 H t b d . e e rag, genoemd B, noodig tot 
wa,arden van de gesto1-te premien op het oogen- aanvulling van de stortingen in de ,·erplichte 
blik der overechrijving. verzekering, wordt berekend volgens de for-

2. Voor de berekening van het in het vorige mulo 1,03 b, waarin b de premieschuld in de 
lid bedoelde tegoed wcrdt de leeftijd van den verplicht,e verzekeiing voorstelt. 
ver7ekerclo op het tijclstip der storting van eon 57. De vermenigvuldigingsfaotor / wordt 
premie in geheele, het aantal jaren, verloopen A B 

d d 
. berekencl volgen de formule - - in wolke 

se ert e stortmf,, op 0L,n half jaar afgerond . S 
Bij vaststelling van den leeftijd worclt % jaar ~ormule S voorstelt de met de getallen Ax + n,n 
of minder verwaarloosd, meer clan ½ jaar voor erekende som der waarden van a.lie gestorte 
1 jaar aangemerkt. Bij vaststell ing van het pre_mien. Zij w:::.rdt bij elke toepassing van 
aanta l jaren, in dit lid van dit a rtikel bedoeld artikel 197 der Invaliditeitswet vastgesteld. 
wordt ¼ jaar of minder verwaarloosd, mee; 58. l. Hct nedrag <ler vrije rento bestaat 
dan 1/. jaar voor ½ jaar aangemerkt. uit de som van het bedrag der rente, voor dt 

3. Bij de eerste toopassing van ai-til el 197 stortingen gedaan na de laatste toepassing van 
der Invaliditeitswet wordt A berekend met artikel l97 der Invaliditeitswet en van het 
behulp van de getallen Ax + n,n. Ax + n,n bedrag der rente, voor de stortingon gedaan 
st-flt voor de waarde van een premie, groot v66r de laatste toepassing -van artikel 197 der 
f 2, gestort door een x-jarigen verzekerde na Invaliditeitswet. 
n jaar. De waarden van Ax + n,n worden 2. Hot bedrag der rente, voor de stortingen 
berel,end op grond van de volgende formule in het voorga.ande lid het eerst genoemd, wordt 

Ax +n,n = Ax+ n,o + nOx + n· berekend overeenkomstig artikel 95 der In-
4. De waarden van Ax,o en Ox zijn in de , validiteitswet , ter verkrijging van het bedrag 

aan dit besluit toegevoegde tabel V opgenomen der rente, voor de stortingen, in het voorgaand 
voor geheele waarden van x. Voor andere lid het laatst genoemd, wordt het bedrag der 
leeftijden worden de waarden van Ax,o en Ox rente voor bedoelde stortingen . berekend over
door recbtlijnige interpolat,ie uit de opgenomen eP-nkomstig art.ikel 95 der Invaliditeitswet, ver
waarden afgeleid. menigvuldigd met den factor /, vastgesteld bij 

5. Bij de tweede en volgende toepassing de laatste toepassing van artikel 197 der In
van artikol 197 der Invaliditeitswet wordt ar"- validit,eitswet. 
zonclerlijk berekend de wa.arde der premien, 59. Onder ,,Onzen Minister" wordt in dit 
gestort na de laatst voorafgaande toepassing besluit verstaan : ,.Onze Minister met de uit. 
van artikel 197 der Invaliditeitswet en de voering van de Invaliditeitswct belast". 
waarde der premien, gestort voor de laatst- Onze Ministu va.n Arbeid, is belast met de 
voorafgegane toepassing van genoemd artikel. I uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

6. De premien, in het vorig lid het eerst zal worden gepla.atst en waarvan afsohrift zal 
genoemd, worden berekend met behulp van de · worden gezonden aan den Raad van State. 
getallenwaarden Ax + n,n ; de waarde der j H et Loo, den 14den Augustus 1919. 
premien, in het vorig lid het la.atst genoemd, WILHELMINA. 
worden borekend door de met de getallen 
Ax + n,n berekende som der waarden van 

191!1. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 8 Sept. 1919.) 
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90 0.29 35 41 47 53 0.6 
91 35 41 47 53 0.6 7 
92 41 47 53 0.6 7 8 
93 47 53 0.6 7 8 9 
94 53 0.6 7 8 9 1.0 

"" ·95 0.6 7 9 9 1.0 
"' "' 96 7 8 9 1.0 

97 8 9 1.0 
98 9 1.0 
99 1.0 

- 4-z3 
421 
425 
440 
462 
485 
506 
537 
570 
601 
640 
683 
717 
761 
816 
873 
931 
990 

0.1061 
1145 
1254 
1370 
1481 
1598 
1735 
1883 

0.204 
217 
229 
244 
260 

0.29 
35 
41 
47 
53 

0.6 
7 
8 
9 

1.0 

blU 4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

0.10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 

19 
38 
69, 
85 
06 
37 
70 
01 
40 
83 
17 
61 
16 
73 
31 
90 
61 
45 
54 
70 
81 
98 
35 
83 

0.20 
21 
22 
244 
26 

4 
7 
9 

0 
0.29 

35 
41 
47 
53 

0.6 
7 
8 
9 

1.0 

41\J 4.:111 

438 462 
462 485 
485 506 
506 537 
537 570 
570 601 
601 640 
640 683 
683 717 
717 761 
761 816 
816 873 
873 931 
931 990 
990 0,1061 

0.1061 1145 
1145 1254 
1254 1370 
1370 1481 . 
1481 1598 
1598 1735 
1735 1883 
1883 0.204 

0.204 217 
217 229 
229 244 
244 "60 
260 0.29 

0.29 35 
35 41 
41 47 
47 53 
53 0.6 

0.6 7 
7 8 
8 9 
9 1.0 

1.0 

462 "'"' 53 
485 506 54 
506 537 55 ,l::a, 

537 570 56 Cl 

570 601 57 
,_. 

601 640 58 
640 683 59 
683 717 60 
717 761 61 
761 816 62 
816 873 63 
873 931 64 
931 990 65 
990 0.1061 66 

0.1061 1145 67 
1145 1254 68 
1254 1370 69 
1370 1481 70 
1481 1598 71 

. 1598 1735 72 ..... , 
1735 1883 73 ~ 
1883 0.204 74 

0.204 217 75 > 
217 229 76 Cl 
229 244 77 Q 
244 260 78 Cl 260 0.29 79 

0.29 35 80 w 

35 41 81 "' 
41 47 ·82 C: 

47 53 83 ~ 
53 0.6 84 

0.6 7 85 
7 8 86 
8 9 87 
9 1.0 88 

1.0 89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 .... 
99 ~ 
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TABEL l. 
Bedoeld in het derde lid va.n 

artikel 1 van het besluit . 

Waarden van Ax, bx, Vj, x en Rx, bedoe/d in 
het derde lid van artikel 1 van het_ be.sluit. 

bx Vi.x Rx X I A _'); 

~ 122 20 To 
14 222010 
15 222010 

~-~o~.o~ 86868 

16 I 222010 
17 I 222010 
18 222010 
19 1221072 
20 221823 
21 221345 
22 220384 
23 I 218671 
24 215795 
25 21 l 722 
26 206695 
27 2008'>.8 
28 194168 
29 186989 
30 179186 
31 171073 
32 163099 
33 155006 
34 146()64 
35 138139 
3fl I 129607 
37 121079 
38 112548 
39 104039 
40 95583 
41 8718.J. 
42 78956 
43 70988 
44 63359 
45 55999 
46 49050 
47 42733 
48 i 36920 
49 .:n477 
50 26546 
51 22134 
52 18194 
53 14697 
54 11703 
55 9221.2 
56 7223.3 
57 5620.8 
58 4333.6 
59 3289.9 
60 2452.9 
61 1790.0 
62 1283.2 
63 900.42 
64 621.65 
65 418.10 
66 269.78 
67 160.36 
68 86.093 
69 38.761 
70 12.960 
71 -!.848 
72 1.359 
73 0.187 
74 
75 
76 

0.0 83757 
0.0 I 80740 

44. 780 77807 
86.042 74945 

123.82 72147 
158.42 69408 
200. 71 6n730 
337.89 64133 
471.73 61623 
681.52 59200 
931.41 56860 

1091.1 54597 
1204.5 52423 

11276.9 50337 
1345.2 48334 

I 1402·6 46407 
1406:1 44549 
1401.3 42764 
1430.5 41053 

I 1454.6 39404 
1472.5 37807 
1523.2 36263 
1573.4 34770 
1615.6 33323 
lfi78. l 31923 
1734.1 30565 
1809.8 2924 7 
1869.4 27967 
19lo.9 26724 
1979.0 25519 
2054.6 24349 
2137.3 23207 
2205.5 22094 
2278.0 21013 

I 2368.5 19961 
2492.4 18933 
2644.0 17928 
2809.6 1694:l 
2975.Cl 15976 
3123.1 15022 
3237.9 14081 
3317.4 13156 
3361. 9 12249 
3398.8 11367 
3480.8 10510 
3587.8 9671.6 
3687.9 8846.1 
3760.5 8029.5 
3744.2 7228.0 
3646.6 6447.5 
3476 8 5694.8 
3271 4 . 4982.5 
3033.8 4309.6 
2821.5 I :~680.9 
2605.7 3098.3 
2378.0 2559.5 
2150.5 2065.0 7.2850 
2198.4 1617.3 6.9506 
2086.0 1178.7 6.6182 
1772.1 770.66 , 6.2942 
1268.3 425. 74 5.9831 
691.11 179.46 5.6804 
217.81 42.777 5.3869 

(Tabel 11 zie pag . 450.) 

TABEL JII. 
Bedoeld in het derde lid van 

artikel 7 van het besluit. 

- "' I 

20 
21 1 
22 

~!I 
25 
26

1 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

u1 37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 ' 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
521 
53 
54! 
55 
56 
57 
58 
59 
60 ' 

~ii 
63 
64 
65 1· 
66 
67 
68 

I 69 
701 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
771 
78 
791 

0.0524 
0.0917 
0.0768 
0.0662 
0.0544 
0.0439 
0.0370 
0.0326 
0.0311 
0.0318 
0.0327 
0.0341 
0.0353 
0.0352 
0.0343 
0.0340 
0.0334 
0.0329 
0.0334 
0.0349 
0.0362 
0.0376 
0.0388 
0.0387 
0.0375 
0.0363 
0.0352 
0.0343 
0.0343 
0 ,0350 
0.0358 
0.0368 
0.0376 
0.0383 
0.0390 
0.0397 
0.0405 
0-0418 
0.0437 
0.0462 
0.0495 
0.0535 
0.0580 
0.0630 
0.0686 
0.0748 
0.0816 
0.0889 
0.0967 
0.1047 
0.1121 
0.1189 

Q § cd 
~; >i >. 
B ~ 00 0 l'u = § ] '2 ~ ~ :5 1 ~ r-. 

't ~ ~i 11 1 ~ .E~ ~ ~ ! --~ 

~~ i I I £ 
0.0038 j0.147 I 01 0. 12908 
j0.0038 0.13851 110.03489 
0.003910.1305 2 0.01618 
0.0039,0.122 3 0.00868 
o.0040 o.114 I 41 o.00625 
0.0041 0.1055 5 0.00480 
0.0042 0.098 6 0.00386 I 

0.004310.091 I 71 0.00323 I 

10.0044 0.085 8 0.00277 

1

1
0.004510.0795 91 0.00247 
0.0046 0.0745 10 0.00227 
0.004710.0695 11 0.00215 

1
0.004910.065 121 0.00215 
0.0051 0.060 13 0.00226 10.0053 0.0555 I 
0.0055 0.051 I 

1 

0.0058 0.0465 I, 
0.0061 0.042 
0.0064 0.038/i 
0.0067 0.0345 
0.0070 0.031 
0.0013 o.028 I 
0.007710.02451 
0.0081 0.02151 
0.008410.019 
0.0088 0.0lfi 
0.009210.014 
0.0096 0.0111\ 

1

0.010010.00951 
0.0105 0.0075 

0.0ll77 0.0108 0 006 1 
10.01246 0.0112 0.0055 
,0.0132910.0116 :0.005 
0.01438 0.('120 0.005 
0.01561 0.0124 0.005 
0.01686 0.0130 0.005 
0.01807 0.0138 0.0045 
0.0194410.0149 0.00451 
0.02090 0.0161 ,0.004 
0.02247 0.0178 0.00351 
0.0242910.0198 0.003 
0.02593 0.0215 0.0025 
0.0282610-0235 0.002 
0.G3120 0.0261 ,G.0015 
0.03395 0.0288 0.001 

, ◊.03720 0.0319 '0.001 I 

0.04073 !0.0350 

1
0.04405 0.0384 
0.04791 0.0415 
0.05251 10.0449 
lo.05743 o.0488 
10.062 ll 10.or,34 

1

0.06795 0.0588 
0.0749710.0650 
0.08181 0.0709 
0.08921 0.0767 
0.09754 0.0820.I 

1
0.106 1 0.0878 
0. ll45 0.0942 
0. 1254 0.1024 
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80 0.1265~- 0.1370 0.1112 1 

I O I 81 0.1351 0.1481 ,0.12., 
82 0.1442 0.1598 0.133 
83 0.1554 0.1735 r.145 I 84 O.lfi91 0.188:l 0.155 
85 0.1829 0.204 0.167 
86 0.1962 0.217 0.180 
87 0.2110 0.229 ,O.Hl3 
88 0.2254 0.244 ,0.209 
89 0.2386 0.260 10.225 
90 0.2565 0.29 0.242 
91 0.27i8 0.35 0.261 
92 0.2966 0.41 0.282 
93 0.3196 0.47 0.302 
94 0.3467 0.53 10.322 
95 0.3642 0.6 0.35 
96 0.3759 0.7 

I°'' 97 0.3990 0.8 0.43 
98 0.4378 0.9 0.48 
99 0.4702 1.0 0.56 

100 1.0000 0.10 

TABEL IV. 
Bedoeld in het derde lid van 
artikel 45 van het besluit. 

lnkoopsommen, b
1
edoeld in det derde lid van 

artikel 45 van het besluit. 

,-.; ,-.; ,-0 •H 
:::? cl"' cl 
a;: 0 oo 0"' 

0 00 0 00 
. " H] Q) 

H~ H 
~ 

35 153,11 183,74 
36 lfi0,10 192,11 
37 167,12 200,54 
38 173,88 208,65 
39 180,44 216,53 
40 186,93 224,32 
41 193,35 232,02 
42 199,65 239,58 
43 205,82 246,98 
44 211,77 254,13 
45 217,73 261.28 
46 223,61 268,33 
47 221,54 265,85 
48 220,22 ·264,26 
49 219,85 263,81 
50 220,43 264,51 
51 221,72 266,06 
52 223,38 268,05 
53 225,22 270,27 
54 227,06 272,47 
55 228,73 274,47 
56 229,79 275,75 
57 229,65 275,57 
58 228,06 273,67 
59 224,95 269,95 
60 220,68 264,81 
61 215,86 259,03 
62 210,70 252,83 
63 205,58 246,69 
64 200,67 240,80 
65 195,04 234,05 
66 188,77 226,52 
67 181,43 217,72 
68 172,58 207,09 
69 153,30 183,95 
70 122,78 147,34 

>-< > ,H 
~H i:H 
0"' 0"' 0 w ow 
Hg; HgJ 

:;;: :;;: 

244,97 306,22 
256,15 320,20 
267,39 334,24 
278,20 347, 76 
288,71 360,88 
299,09 373,86 
309,35 386,69 
319,44 399,29 
329,31 411,64 
338,84 423,55 
348,37 435,47 
357,78 447,22 
354,47 443,08 
352,35 440,44 
351,76 439,69 
352,69 440,85 
354,74 443,43 
357,40 446,74 
360,36 450,44 
363,30 454,13 
365,96 457,46 
367,67 459,57 
367,43 459,28 
364,90 456,13 
359,93 449,90 
353,09 441,35 
345,36 431,70 
337,11 421,39 
328,92 411,15 
321,07 401,33 
312,07 390,08 
302,03 377,54 
290,31 362,88 
276,13 345, 16 
245,27 306,59 
l9G,45 245,57 

> 
cl " 0 00 
0 00 
H~ 
~ 

367,46 
384,42 
401,08 
417,31 
433,06 
,448,63 
464,04 
479,16 
493,96 
508,26 
522,56 
536,67 
531 ,69 
528,53 
527,63 
529,03 
532,12 
536,09 
540,53 
544,96 
548,95 
551,49 
551,15 
547,35 
539,88 
529,63 
518,04 
505,67 
493,38 
481,60 
468,10 
453,04 
435,45 
414,l 8 

8 
367,91 
294,6 

TABEL V. 
1

1 

Bedocld in hAt vienle lid_ van 
artikel 55 van het heslmt. 

H' aarden van Ax 
O 

en C x bedoeld in he/ vierde 
lid van artikel' 5& van het be,l·uit. 

X Ax,o ox 

13 1.7345 0.043225 
14 1.7540 1.044830 
15 1.7731 0.046505 
16 l. 7916 C,.048258 
17 1.8100 0.050085 
18 l.8282 0.051989 
19 1.8463 0.053990 
20 1.8643 0.056084 
21 1.8815 0.058261 
.22 1.8975 0.060470 
23 1.9124 0.062706 
24 1.9260 0.064928 
25 1.9384 0.067107 
26 1.9493 0.069268 
27 1.9583 0.071417 
28 1.9654 0.073582 
29 l.9708 u.075770 
30 l.9746 0.077988 
31 1.9762 :).080255 
32 1.9756 0.082577 
33 1.9727 0.084943 
34 1.9681 0.087374 
35 1.9614 0.089877 
36 l.9525 0.092425 
37 1.9416 0.095023 
38 l.9283 0.097667 
39 1.9128 0.10036 
40 1.8950 0.10311 
41 1.8749 0.10588 
42 1.8524 0.10871 
43 l.8271 0.11159 
44 ·l.7992 0.11451 
45 1.7689 0.11749 
46 1. 7361 0.120[ 1 
47 1.7002 0.12356 
48 1.6615 0.12665 
49 1.6201 0.12977 
50 l.57G9 0.13288 
51 1.5292 0.13592 
52 1.4803 0.13887 
53 1.4296 0.14175 
54 1.3772 0 14457 
55 1.3231 0.14735 
56 l.2f\67 0.15013 
57 1.2077 0.15290 
58 l.l457 0.15568 
59 1.0812 0.15837 
60 1.0150 0.16099 
61 0.9478 0.16358 
62 0.8790 0.16611 
63 0.8079 0.16880 
64 0. 7331 0.17190-
65 0.6520 0.17554 
66 0.5622 0.180)7 
67 0.4596 0.18623 
68 0.3385 0.19392 
69 0 190~ 0.20420 
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14 Augustus 1919. BESLUIT, tot vaststelling I 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 258, tweede lid der 
Invaliditeitswet. S. 539. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 26 Juni 1919, n°. 2211, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 258, tweede lid, der Invalidi
teitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 22 Juli 1919, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1919, n°. 
3609, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen al volgt : 
Art. 1. De verzekerde, aan wien eene kennis

geving als bedoeld in artikel 258, eerste lid , 
der lnvaliditeitswet is uitgereikt, heeft gedu
rende een half jaar na de eerste premiebetaling 
ter zake van de hernieuwde verzekering, het 
recht om premie te betalen over den tijd lig
gende tusschen den dag, waarop de vroegere 
verzekering vervallen is en den dag van de 
hernieuwing der verzekering. 

2. De verzekerde bepaalt zelf de loonklasse, 
waarin hij de premie betaalt. De premie mag 
echter niet hooger zijn dan is aangewezen 
voor de loonklasse, waartoe hij bij de hernieu
wing der verzekering behoort. 

3. De premien worden voldaan door be
t aling i[! geld aan den Raad van Arbeid. De 
Raad van Arbeid draagt zorg voor het plakken 
van zegels op een of meer daartoe bestemde 
rentekaarten. Deze rentekaarten worden , zoo
dra de termijn van een half jaar bedoeld in 
artikel 1 van dit besluit verstreken is, door 
den Raad van Arbeid buiten · gebruik gesteld 
en vereffend. De op de buiten gebruikstel
ling en de vereffening van ren tekaarten be
trekking hebbende artikelen van de Invalidi- 1· 
tietswet vinden zooveel mogelijk overeenkom-
stige toepassing. · 1 

Onze Minister van Arbeid is belast met de I 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrifi I 
zal worden gezonden aan den Raad van State. I 

H et Loo, den 14den Augustus 1919. 
WILHELMINA. 

De Jvlinister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 8 Sept. 1919.) 

14 Augustus 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 3 Juli 1919 (Staatsblad 
n°. 465) tot het a.anwijzen van gemeenten, 
waar eene woningtelling zal warden ge
houden als bedoeld bjj a.rtikel 7 der 
Woningnoodwet (Staatsblad 1918 n°. 379) 
en tot het stellen van nadere voorschrifien 
dienaangaande. S. 540. 

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

Arbeid van 8 Augustus 1919, n°. 8786, afdee
ling Volksgezondheid; 

Gezien Ons besluit van 3 Juli 1919 (Staats 
blad n°. 465) tot het aanwijzen van gemeenten, 
waar een woningtelling zal worden gehouden 
a.ls bedoeld bij artikel 7 der Woning-noodwet 
(Staatsblad 1918 n°. 379) en tot het stellen van 
nadere voorschrifien dienaangaande ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 3, eerste lid , van Ons bovenaange

haald besluit, te wijzigen in dien zin dat in 
plaats van ,,v66r den eersten November 1919" 
gelezen worde ·: ,,voor den eersten Januari 
1920" en artikel 3, tweede lid, in dien zin, dat 
in plaats van ,,v66r den eersten Februari 1920" 
wordt gelezen : ,,v66r den eersten April 1920" 
en in plaats van: ,,v66r den eersten December 
1919" wordt gelezen: ,,v66r den eersten F e
bruari 1920". 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za.l warden geplaatst. 

Het Loo, den 14den Augustus 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 4 Sept. 1919.) 

19 Augustus 1919 . KoNINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben bij de· beslissjng of 

zij aan een raadsbesluit tot instelling eener 
kermi s hunne goedkeuring zullen verleenen 
of onthouden, alleen te rade te gaan:met-het 
belang van handel en verkeer zoowel in 
andere gemeenten der provincie als in de 
gemeente, die bet betreft. 

Alleen de Raad heeft, beboudens de 
mogelijkbeid van vernietiging van zi5n 
besluit wegens strijd met de wet of bet 
algemeen belang, te beoordeeler. of bet 
zedelijkheidsbolang eiscbt de kermis n iet 
in te stellen . 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 
Beschjkkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Krornmenie tegen het 
I bes]ujt van Gedeputeerde Staten van Nool'd -
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holland van 16 April 1919, n°. 166, waarbij 
goedkelll'ing is ont bouden aan zijn bes luit 
van 18 Februari 1919, instellende eene kermis, 
die gebouden zal worden op .den eersten Pink
sterdag tot en met den volgenden Zondag ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 J ali 1919, n°. 205; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Einnenlandsche Zaken van 14 Augustus 1919, 
n°. 9459, afd. B. B. ; 

Overwegende : dat de Raad van Krommenie 
bij beshtit van 16 October 1917 de kermis te 
Krommenie heeft afgeschaft, omdat hij haar 
.aanmerkte a ls eene ergernis voor de welden
kende burgerij ; dat hij in 1918 ondanks bet 
van verschlllende zijden tot hem gericht ver
zoek om de kermis weder in t e stellen, het 
beslait tot afschaffing heeft gehandhaafd om
dat de redenen , die daartoe hadden geleid , 
h em· voorkwamen nog onverkort t e gelden 
en hij bij zijn besluit, dat het voorwerp is van 
<lit beroep, naar aanleiding van het daartoe 
.door de Middenstandsvereeniging ,,Kroinme
nie" gedaan verzoek, uit overweging dat het 
voor dien stand van zeer groot belang is, dat 
-een kermis gehouden wordt en het gemeente
belang daarbij betrokken is vanwege de staan
gelden die de gemeenten niet kan missen, de 
kermis opnieuw heeft ingesteld ; 

dat Gedeputeerde Staten aan dit besluit de 
g oedkeuring, door art. 195 der Gemeentewet 
geiiischt, hebben onthouden op den enkelen 
grond dat het in het algemeen niet raadzaam 
en aan het gezag niet bevorderlijk is een be
sluit , hetwelk kort te voren is genomen op 
goede gronden , welke thans nog onverzwakt 
gelden , weder te niet te doen ; 

0. dat, ook zoo inderdaad zou vaststaan dat 
de motieven, die in 1917 tot afschaffing van de 
k ermis in Krommenie hebben geleid , t hans 
n og onverzwa-kt gelden, wat door den raad is 
tegengesproken , dan nog deze grond niet mag 
leiden tot onthouding van goedkeuring aan 
-een besluit als het onderhavige ; 

dat, wat betreft de bij de openbare beban
deling der zaak voor d~ afdeeling van den 
R a ad van State voor de geschillen van bestuur 
in het bijzonder naar voren gebrachte bezwaren 
ontleend aan bet belang der zedelijkbeid , a lleen 
de raad, beboudens de mogelijkbeid der ver
nietiging van zijn besluit wegens strijd met 
de wet of bet algemeen belang, beeft te beoor
deelen of het zedelijkheidsbelang eischt de 
kermis niet in te stellen ; 

dat Gedeputeerde Sta.ten bij de beslissing 

I of zij aan een raads besluit tot instelling eener 
kermis bunne goedkeuring zullen verleenen 
of ontbouden, uitsluitend te rade bebben te 
gaan- met het belang van bandel en verkeer, 
zoowel in andere gemeenten der provincie als 
in de gemeente, die bet betreft ; 

dat niet 
0

is gebleken dat dit belang de ont
houding der goedkeuring aan bet raadsbesluit 
zoude eischen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging va.n bet besluit van Gede
puteerde Staten van Noord holla.nd van 16 April 
1919, n°. 166, alsnog goedkeuring te Yerleenen 
aan bet besluit van de gemeente Krommenie 
van 18 Februari 1919, instellende eene kermis 
aldaar. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is~ belas t , enz. (A. B.) 

21 Augustus 1919. BESLUIT, houdende nadere 
bepa.lingen ter uitvoering van de voor
schriften vervat in den eersten en den 
laatsten t itel van bet Tweede Boek van 
het Wetboek van Koophandel. S. 541. 

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

Financien, vap. den 14den Juli 1919, n °. 42, 
Accijnzen. en van Onzen Minister van Justitic, 
van 15 Juli 1919, n°. 806, lste afdeding C : 

Herzien het Koninklij1. besluit van 21 Juni 
1836 (Staatsblad n°. 41), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 13 Decem ber 1912 (Staats
blad n°. 432); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Juli 1919, n°. 69) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministe rs van 5 Augustus 1919, n°. 177, 
Atcijnzen, en van 16 Augustu 1919, n°. 709, 
I ste afdeeling C ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. H et laatste lid van artikel 6 van bet 
Koninklijk besluit van 21 Juni 1836 (Swuts
blad no. 41) wordt vcrva.ngen door het navol
gende: 

Zijn rle scheepsdeelen, waa1·in de in bet eertite 
lid genoemde merken zijn ingebra.ncl door 
nieuwe vervangen of zijn vorenbedoelde mer
ken geheel of gedeeltelijk onleesbaar geworden, 
dan zal op het verzoek, daa1toe gedaan aa~ 
een bevoegden scheepsmeter, opniouw inbran
ding, dier merken plaats hebben en daarvan 
door dien scheepsmeter een getuigschri~ worden 
afgegeven . Bti het verzoek moet eene ver
klaring worden overgelegd van den bewaarder 



1919 • 26 A U G US T US. 456 

der hypotheken en van het kadaster te wiens 26 Aug1istus 1919. BESLUIT, houdende be-
kantore het vaartmg is ingeschreven, houdende 

I 
kendmaking van den tekst der wet tot 

opgaaf van de in te branden merken. · regeling du brievenposterij (Staatsblad 
Voor iedere inbmnding of vernieuwde in- 1908, n°. 316), qooals die laatstelijk is 

branding is met inbegrip van de kosten van gewijzigd hij de wet van 14 Juli 1919 
het daarvan af te geven getuigsyhrift, f 6 (8taat8blad n°. 492). S. 543. 
verschu_digd, onverminderd de vergoeding Wn WILHELMINA, E!'.Z. 
voor reis- en verblijfkosten aan den scheeps- Op de voordracht van Onzen Minister van 
meter, overeenkomstig de daarvoor ge!dende Waterstaat, van 20 Augustus 1919, no. 42, 
bepalingen. afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

2. Ons besluit van 13 December 1912 Gelet op artikel XXII van de wet van 
(Staat,qblad n°. 432) is ingetrokken. 14 Juli 1919 (Staatsblad no. 492); 

Onze l\finisters van Financien en van Justitie Hebben gocdgevonden en verstaan : 
zijn helast met de uitvoering van dit besluit, den tekst der wet tot regaling der brieven-
hetwelk in het Staat.sblad zal worden geplaatst posterij (Staatsblad 1908, no. 3l(J), met de 
en waarvan afschrift zal warden gezonden aan daarin aangebrachte wijzigingen en nieuwe 
den Raad van State. nummermg der artikelen, algemeen bekend te 

H~t Loo, den 2Isten Augustus 1919. maken, door bijvoeging van dien tekst in zijn 
WILHELMINA. geheel bij dit besluit•. 

De Minister van Financien, DE VRIES. Onze voornoemde Minister is belast met de 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. uitvoering van dit beslult, dat in het Staats-

( Uitgeg. 7 Oct. 1919.) blad zal warden gep!aatst. 

26 Augustus 1919. BESLUIT, tot ophefilng als 
vestingwerken van de werken bij Ainstel
veen. 8. 542. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Ministor van 
Oorlog van 7 Juli 1919, Vde Afd. n°. 105; 

Gelet op artikel 3 der Wet van 21 December 
1853 (Staatsblad no. 128); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 Janu
ari 1913 (Staatsblad n°. 10); 
· Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1919, n°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Augustus 1919, Vde 
Afd., n°. 62 ; 

Hebben besloten en besluiten ; 
dat, met wijziging in zooverre van het 

bovenaangehaalde besluit, de werken bij Amstel
veen geen vestingwerken meer zullen zijn. 

Dit besluit treedt in working op den tweeden 
<lag na <lien der dagteekening van het Staats
blad, waarin het besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast m et de 
uitvoering van dit besluit, h.etwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1919. 
. WILHELMINA. 

De 1l1inister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
( Uitgeg. 8. Sept. 1919.) 

Het Loo, den 26sten Augustns 1919. 
WILHELMINA. 

De jlf inister van W aterstaa!, 
A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitge~. 16 Sept. 1919.) 

TEKST DER WET tot regeling der bri,
venposterij (Staatsblad 1908, n°. 316), 
zooals die is gewijzigd bij de wetten van 
27 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 427), 
29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 342), 
29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 364) en 
14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 492). 

Art . 1. 1. In deze wet wordt verstaan : 
a. onder brieven : alle bescheiden en op 

papier, perkament of andere soortgelijke stof
fen geste!de mededeelingen en borichten, al 
of niet in gesloten omslag, voor zoover die 
niet zijn te rangschikken onder de sub b, c, 
d en f omschreven stukken en niet zijn ver
meld in de artikelen 20 en 21 ; 

b. onder gedrukte stiikken: alle op papier, 
perkament of andere soortge!ijke stoffen, door 
middel van boek-, plaat-, steen- of lichtdruk 
vermenigvuldigde stukken ; 

r.. onder nieiiwsbladen: de gedrukte stuk
ken, welke ten minste eenmaal per maand 
verschijnen als courant of tijdschrift, met uit
zondering 'I-an advertentiebladen en van de 
stukken, welke door Ons met advertentie
bladen worden gelijkgesteld; 

d. onder bijvoegsel : bet vervolg van een 
nieuwsblad, namelijk dat gedee]te, waarvoor 
het hoofdblad geen genoegzame ruimte aan-
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biedt, doch dat overigens, hoewel op een 
afzontlerlijk vel getlrukt, in strekking met dat 
blad overeenstemt of dit op eenigcrlei gPbied 
aanvult, daarvan kennelijk een wezenlijk tleel 
uitmaakt en niet afzontlerlijk verkrijgbaar 
wordt gesteld of voor afzontlerlijke verspreiding 
bestemd is; 

e. onder moMters : monsters of st~ .. lcm van 
koo!)waren en motlellen, op zich zelf geen 
hantlelswaarde bezittentle en uitsluitend moe 
tentle dienen om over de waar of de soort te 
kunnen oordeelen ; 

f. onder Braille dnikwerken, tlrukwerken, 
en onder Bra-ille nieuwsblarlen, periodieke 
blatlon of tijtlschriften, ten behoeve van blintlen 
vervaartligtl met opgewerkte pun ten of teekens ; 

g. antler stukke,i : al hetgeen hierboven 
onder a tot en met f vermeltl is. 

2. Wij behouden Ons voor te bepalen, welke 
nader door Ons te noemen voorwerpen met 
de sub b, e en f ~an het vorige l id bedoeltle 
stukken voor de toepassing van deze wet 
warden gelijkgesteltl. 

2. 1. Niemand dan de Staat is bevoegd, 
tegen genot van vracht, brieven te vervoeren, 
tenzij : 

1°. de brieven zwaarder wegen dan een 
half kilogram ; 

2°. de bri~ven warden vervoerd binnen 
den kring van een postkantoor of een hulp
kantoor met de betloeling die ter post te be
zorgen, welke betloeling uit de voldoentle 
frankerring zal moeten blijken ; 

3°. de brioven uitsluitend betrekking heb 
ben op de voorwerpen, waarmetle zij vervoertl 
warden; 

4°. de brieven, welke tegolijk vervoerd 
warden, afkomstig zijn van een afzender of 
van personen tot Mn huisgezin behoorentle, 
of slecbts een brief tegelijk vervoerd wordt, in 
beide gevallen mits het vervoer pkats heeft 
binnen de grenzen des Rijks, en de persoon, 
die de brieven vervoert, uiet is de ondernemer 
of de bestuurder tler ontlerneming van het 
openhaar middel van vervoer, waarmede het 
brievenvervoer plaats vindt, of in tlienst is 
van dien ondernemer of die ontlerneming ; 

5°. de brieven vervoerd w orden overeen
komstig art. 29 dezer wet. 

2. Met afwijking van den bovengestelden 
regel, kan op de voorwaarden door Ons te 
bepalen, vergunning warden verleend tot bet 
vervoer van brieven binnen den kring van 
een po~t- of een hulp1 antoor, alemetle tot het 
vervoeren van bestel- of boodschapskaarten. 

3. Het port tler brieven bedraagt, bij 

vooruitbetaling, voor elke briefkaart fi cent; 
voor elken anderen brief : 
van een gewicht van niet meer dan 20 gram 

7½ cent. 
boven 20 tot en met 100 gram 10 cent. 

,, 100 ,, 200 15 
,, 200,, 1000 20 

en voorts voor elk meerder gewicht van l 000 
gram of gedeelte van 1000 gram 5 cent tlaar
boven, beboudens dat het port van een brief 
van niet meer dan 2G gram, t e bestellen binnen 
den !.:ring van bet poRt- of bulppostkantoor, 
waar dieter post is bezorgd, b~ vooruitbetaling 
5 cent bedraagt. 

4. l. H et port der gedrukte stnkken be
draagt; bij vooruitbetaling, voor eon gewicbt 
tot en met 500 gram 1 ½ cent per 50 gram of 
getleelte rnn 50 gram, 

boven 500 gram tot en met 1000 gram 
20 cent,, en voorts voor elk meerder gewicht 
van 1000 gram of gedeelte van 1000 gram 
5 cent daarboven. 

2. Het port van Braille drukwerken be
draagt, bij vooruitbetaling, 1 cent per 200 gram 
of gedeelte van 200 gram. 

3. De heffing van bet in de eerste alinea 
vermelde port kan. in de gevallen en op de 
voorwaarden door Ons te bepalen, mede bij 
abonnement geschieden. 

.5. l. Ret port van nieuwsblaclen, met of 
zonder bijvoegsels, bedra.agt per nommer of 
exemplaar vooi cen gewicht ,an niet meer 
dan 55 gram . . . , . . . . . . ½ cent, 
boven 55 tot en met 150 gram. . . 1 cent, 
en voorts voor elk meerder gewicbt van 50 gram 
of van een gedeelte van 50 gram ½ cent daar
boven. 

2. Hetzelfde port in verbouding tot hr,t 
gewic!tt, is van toepassing op de bijvoeg~els, 
bij afzonrlerlijke verzending. 

3. H et bovenvermeltle port is van toepas
Ring, inclien de heffing, in de gevallen en op de 
voorwaarden door On, te bepalen. geschiedt 
bij abonnement. 

4. Gescbiedt de frankeering niet bji abon
nemont, alsdan bedraagt bet port der nieuws-· 
bladen en bijvoegsels, bij vooruithetaling, 
½ cent per 50 g ram of gedeelte van 50 g ram. 

5. Het r,ort der Braille nieuwsbiaden be
draagt, bij voornitbetaling, ½ cent per 300 
gram of gedeelte van 300 gram. 

6. De heffing van bet in het vorige lid ge
noemde port kan, in de gevallen en op de voor
waarden door Ons te bepalen, mede bij abon
nement geschieden. 

7. De frankoering ,an nieuwsbladen kan 
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ook geschieden naar het tarief in het vorig<' 
artikel voc;r gedrukti> stukken vermeld. 

6. Het port der monste1s bedraagt, bij 
vooruitbetaling, 2½ cent per 50 gram oi ge-
deelte van 50 grLm. · 

7. 1. De berekeninr van het in de arti
ke!en 3, 4, 5, vierde en vijfde lid, en 6 genoemde 
port geschiedt naar het gemmenlijk gewicht 
van elke verzending onder een afzonderlijk 
adres, de omslagen en alles wat verner dient 
tot beveiliging van den inhoud daaronder 
begrepen . 

2. Bijeenvoeging van de in dP, •irie voor
gaande artikelen bedoelde stukken met uit
zondering van Braille drukwerken en Braille 
nieuwsbladen onder een omslag is geoo~loofd. 
Het port kan alsdan worden bcrekend naar 
het tarief vermeld in artikel 4, eerste lid, 
indien de zending alleen gedrukt,e stukken 
en nieuwsbladen bcvat, respectievelijk naar 
dat vermeld in artiJ-el 6, indien zij behalve 
gedrukte stukken of nieuwsbladen, mede 
monsters inhoudt. 

3. Ongefrankeerde stukken worden bclast 
met tweemaal het port bij vooruitbetaling 
verschuldigd ; ontoereikend gefrankeerde stuk
ken worden belast met een port ten bedrage 
van tweemaal het ontbrekende bedrag. Het 
ingevolge dit lid te heffen port bedraagt ten 
minste 211, cent voor elke verzE,nding onder 
een a,fzonderlijk adres. 

4. Door Ons wordt bepaald welke bij voe
gmgen, doorhalingen cf 'aanduidingen, op de 
adresstrook of den omslag of op, dan we] bij 
do in de drie voorgaande artike!en bedodde 
stukken zelve zijn geoorloofd. 

5. Wij behouden Ons eveneens voor be
palingen vast te stellen, betreffende het gc
wicht, de afmetingen en verpakking der 
stukken. 

fi . Wordt in strijd gehandeld met de voor
schriften, krachtens de beide vorige zinsneden 
door Ons gcgeven, dan worden de ,tukken 
niet xerzonden en aan den afzender, indien 
deze bekend is, tcruggegeven. Is de afzender 
niet bekencl, dan. wordt van het niet-verzenden 
mededeeling gedaan aan den geadresseerde. 

7. :i\fot afwijking van het bepaalde bij 
bet vorige lid kunnen stukken, als tedoeld in 
een der drie voorgaande artikelen, welke niet 
voldoen aan de gegeven voorschri~en, worden 
behandeld als een der overige in die artikelen 
becloelcle soorten van stukken, dan we! als 
brieven. 

8. 1. Het in het vorige artH.el vermelde 
hoogere .port der ongefrankeerde brieven is 

niet van t9epassing op brieven, dien~tzaken 
betreffende, voor welke geen vrijstelling van 
port is verleend, en die afkomstig zijn van door 
Onzen Minister, me.t de uitvoering dezer wet 
belast, aan te wijzen besturen of personen, 
een openbaar ambt bekleedende. 

2. Deze brieven zijn van eene door den 
genoemden Minister te bepalen aanduiding 
t<.' voorzien. 

9. Op de voorwaarden, door Ons vast te 
stellen en tegen betaling van een door One 
vast te stellen recht, hetwelk niet mag te 
boven gaan 5 cent voor elk _stuh. oncler een 
afzonderlijk adres, kan de gelegenheid worden 
gegeven on; gefrank~erde stukken, ter post 
bezorgd na het voor de eerstvolgende ver
zending vastgestelde tijdstip van laatste bus
lichting, alsnog in die verzending te doen op
nemen. 

10. 1. Voor stukken, die wegens verblijf 
elders van den geadresseerde of wel wegene 
terugzending aan den afzender, volgens arti
kel 25 dezer wet, meer dan eene verzending 
ondergaan, wordt het port slechts eenmaal 
berekend, tenzij het geldt de verdere verzen
ding van een brief, bestemd om te worden 
uitgereikt binnen den kting bedoeld in arti
k~l 3, buiten dien 1.ring. 

2. In dit geval wordt toegepast het tarief 
vastgesteld voor verzending van dien brief 
buiten den in het vorig lid bedoelden kring, 
en wordt de brief belast met het bedrag, dat 
het volgens dit tarief verschuldigde port meer 
bed :caagt dan het betaalde port. 

11. 1. De afzender kan zijne stukken 
doen aanteekenen. H em wordt alsdan ten 
kantore van afzending een bewijs van ont
vang afgegeven. 

2. De uitreiking van een aangeteekend 
stuk geschiedt slechts tegen afgitte van een 
door den geadresseerde of zijn gemachtigde 
onderteekend bewijs van ontvang. 

3. Gewone aanteekening kan 1,eechieden 
van a!le niet gesloten stukken, die geen geld, 
geldswaardig papier, edele metalen of kost
baarheden bevatten, alsmede van alle gesloten 
stukken ; aanteekening met aangifie der gelds
waarde alleen van gesloten brieven. 

4. Door Ons worden bepaald de overige 
voorwaarden. waaronder aangeteekende stuk-
1.en worden aangenomen, behandeld en uit
gereikt, het hoogshe bedrag, waarvan de 
aangifte mag worden gedaan, daaronder be
grepen. 

12. I. Voor de in het vo1ig artikel be
doelde aanteekening is, boven het bij de voor-
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cadresseerdc mededeeling gedaan. De afzen
a fgaande artikelen vastgestelde port, verschul
<ligd : voor de gewone aanteekening een ,•ast 
recht van 10 cent; voor de aantcekening met 
aangifte van geldswaarrle een opklimmend 
recht, dat door Ons wordt bepaald, doch 
<lat niet hooger wordt gest eld dan 2½ cent 
voor elke honderd gulden of gedeelte van· 
honderd gulden aangegeven waarde, met een 
minimum van twaalf en een halven cent voor 
e lken brief. 

2. De bovenvermelde porten en rechten 
moeten bij voornitbetaling: worden voldaan. 

3. 'I en kantore van afaending han ver
tooning van de aangegeven waarde gevorderd 
worden, in welk geva-1 die waarde in tegen
woorrl igheid van een der ambtenaren van dat 
kantoor in den omdag moet worden gesloten. 

13. 1. De afzender van een overeenl omstig 
tle bepalingen van de artihelen 11 en l 2 aan
_geteekend Btuk heeit aanspraak op schade
-. er11oeding ingeval van verlies ; inrlien de 
geldswaarde in aangege, en, ook irigeval van 
vermissing van den inhoud of van een gedeelte 
daarvan, mits bij de uitreiking de brief zoo
danig geschonden is, dat berooving mogelijk 
was en tevens de inhoud in tegenwoordigheid 
van den postambtenaar is geconstat€erd. 

2. De• echadevergoeding bedraagt : 
a. voor een gewoon aangeteekend stuh, 

onverschillig de waarde van h€t verlorene, 
vijf en twintig gulden, ook al is het verlies 
het gevolg van overmacht ; 

b. voor een aanget,eekenden brief met 
aangegeven geldswaarde, het volle bedrag 
der a.angegeve·n geldswaarde, of, bij vermis~ 
sing van een gedeelte dier waarde, het gedeelte 
hetwelk aan dat bedrag ontbreekt ; een en 
antler ooh al is bet verli€S het ·gevolg van 
overmacht. 

3. De verplichting tot eventueele schade
vergoeding houdt op, zoodra het aangeteehend 
stuk tegen ontvangbewijs is uit(Yereiht. 

4. De _ aanspraak op schadevergoeding ver
valt, indien niet Linnen een jaar, na de dag
teekening van het aan den atzender verst,rekte 
bewijs van ontvang, bij het hoofdbt:stuur der 
poste1ijen schriftelijk aanvraag tot nitbetaling 
<laarvan is gedaan . 

.~. De afzender is verplicht, voor zoover 
hij daartoe in staat is, omkent het vermiste 
aan den directeur van het postkantoor alle 
door de,en gevraagde inlicht,ingen te ge,en. 

6. Wordt het vermisto geheel of gedeelte
lijk teruggevonden, dan wordt hiervan zoo 
mogelijk ;tan den afzender en aan den ge-

der kan het gevondene t ·.rugontvangen tegen 
wederuitkeering der betaalde vergoeding, mits 
deze plaats hebbe binnen de1tig dage~ nadat 

! de voormelde mededeeling aan hem is ter 
I hand gestdd. 

7. Is die termijn verloopen zonder dat hij 
het gevondene terugvorderde, dan wordt den 
geadresseerde, gedurende een i;,elijk tijdvak, 
gelegenheid gegeven het gevondere, tegen 
uitkeering van het bedrag, dat aan den af
zender is betaald, in ontvang te nemen. Wordt 
van die gelegenheid geen gebruik gemaakt, 
dan vervalt het !/Vondene aan den Staat. 

14. 1. De aanteekening is verplicht bij 
verzending van geld, bankpapier en munt
papier, edele metalen of kostbaarheden. 

2. Bij vermoeden dat door den afzencler 
in strijd hiermede is gehande1d, geschiedt de 
aanteekening ambtsh:i.-lve. Het stuk wordt 
alsdan belast met driemaal het recht in arti. 
kel 12 voor de gewone aant€ehening bepaald, 
orn,crminderd het eventueel verschuldigde 
port; dit recht wordt aan den belanghebbende 
terugbetaa,ld, indien deze t en overstaan van 
den betrokken postamhtenaar aantoont, dat 
het vormoeden onjuist was. 

3. Am 1 tshalve aanteekening en heffing 
van het in het vori e lid bedoelde recht geschiedt 
t.veneena wegens stukh.en, welke n i,;lt ten post
kantore ter aanteekening zijn aangeboden, 
doch waarvan, blijkens op de stukken voor
komende aanwijzingen, niettemin aanteeke
ning wordt gewenscht. 

15. 1: De invo1dering van gelden op 
aangeteekende stukken is toegelaten tot ten 
hocgst,e een bedrag als door Ons za,l worden 
bepaald. 

2. Voor elk afzonderlijk in te vorderen 
bedrag is, bij vooruitbetaling, verschuldigd 
een door Ons vast te stellen recht, dat niet 
mag te bovm gaan 5 cent voor elk bedrag 
van f 12.50 of gedeelte van_ f 12.50. 

3. De stukken worden niet uitp:ereikt dan 
tegen beta-ling van het hedrag, waarmede zij 
zijn belast, tenzij de afzender daarva-n geheele 
of gedeeltelijke ontheffing verle£nt. net recht 
bedoeld in het vorig lid wordt in geen geval 
teruggegeven. 

4. Het ingevorderde bedrag wordt ter 
l:>eschi kking van den afzender gesteld op de 
wijze, als door Ons t e bepalen. 

16. Voor vermissing, beschadiging of ver
traging in de uitreiking van een niet aange
teekend stuk of van den geheelen of gedeel
telijken inhoud daarvan wordt geene vergoe 
ding verleend. 
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17. 1. Op verlangen van den afzende1 
of den geadresseerde wOJ"den de stukken door 
middel eener expressebestelling uitgereikt. 

2. De wijze en de voorwaarden, waarop 
dit geschiedt, worden door Ons vastgesteld. 

18. Op verlangen van den afzender van 
een stuk, dat aangeteekend is of waarvan 
expressebestelling verzocht is, . wordt hem, 
tegi;n vooruitbeta.ling van een recht van 10 cent, 
een bewijs van uitreik ng of een ber1cht, ver
meldende de redenen waarom de uitreiking 
niet heeft lmnn en plaats hebben, verstrekt. 

19. Stukken, t e wier aanzien zekerheid of 
vermoeden bestaat, dat zij stoffen bevatten, 
die gevaar voor de postambtenaren of schade 
aan de gelijktijdig te verzenden stukken kun
nen doen ontstaan, worden niet verzonden. 

20. 1. De overmaking van geldelijke be
dragen dooi' postwissels of door postbewijzen 
kan geschieden tegen vooruitbetaling van een 
door Ons te bep~len recht, dat niet mag te 
bcven gaan 5 cent voo,· elk bedrag van f 12 50 
of gedeelte van f 12.50. 

2. Boven het in hut vorig lid bedoelde 
recht kan bij de indiening van hf't verzoek 
om uit,betaling een recht van 10 cent worden 
geheven wegens elken postwissel en elk post
bewijs, waarvan uitbetaling wordt verzocht 
na afloop van rnn door Ons te bepalen termijn. 

3. Op verlangen van den afzender van 
een postwissel, wordt hem, tegen vooruit 
betaling van een recht van t ien cent, door het 
kantoor van bestemming een bericht der uit
betaling verstrekt. 

4. De bepalingen van artikel 17 zijn toe
passelijk op postwissels. 

5. Op de voorwaarden door Ons vast te 
stellen en tegen vooruitbetaling van een door 
Ons te bepalen recht wordt gelegenheid ge
geven tot het ,erkrijgen van inlichtingen 
betreffende verzonden postwissels en post
bewijzen, alsmede tot het verkrijgen van 
inzage van uitbetaalde postwissf'ls en post
bewijzen. 

6. De verplichting tot uitJ-etaling van een 
postwissel of een postbewijs vervalt, indien 
he t stuk niet binnen een tijdvak van tweo 
jaL"en, tc rekenen van den <lag der u tg fte, 
ter uittetaling is aangeboden . 

21. De invordeling van gelden op quitan
tien, wisselbrieven, assignatien en antler han
delspapier, een door Ons te bepal€n bedrag 
niet te boven gaande, kan geschieden op de 
voorwaarder door Ons vast · te stellen en tegen 
betaling van een door Ons. te bepalen recht. 

22. 1. Op de voorwaa,rden door Ons 

1 vast te stellen en tegen betaling van door Ons 
te regulen rechten wordt op postkantoren 
gelegenheid gegeven tot storting van en be
schiJ, king over gelden in rekening-courant. 

2. Over de saldo's der in het vorige lid 
bedoelde rcJ,eningen-courant, wordt tot mu 
maximum van f 10000.- aan het einde van 
elk kalenderjaar, alsme<l e bij het a,floopen 
dier rekeningen, te goed gedaan eene :rente 
van 1 ½ % per jaarl bereken<l over ronde 
sommen van f 100.- of veelvouden daarvan, 
die een voile kalendermaand hebben nitge
staan. 

3. Het, bepao.lde in de artikelen l en 2 der 
wet van 24 JanuMl 1815 (Staatshlad n°. 5) 1s 
op de saldo's der in het eerste lid bcdoelde 
rekening-courant niet van toepassing. 

4. T,e som van de saldo's der in het eerste 
lid bedoelde rekeningen-rourant kan, voor 
zooveel die wordt aangenomen voor uitbeta
lmgen niet noodig te zijn, rente!).evend belegd 
worden. 

5. De m bet vorig lid bedoelde bt legging 
geschir. dt volgens door Ons te stellen regelen 
door tusschenkomst van de directic der Rijks
postspaarbank. 

6. Voor de bemoeiingen te cl,er zake zal 
aan de genoemde inste~ling ecne veigoedi.ng 
woAen uitgekeerd, waanan het hedrab door 
Ons wotdt vastgesteld. 

7. I.001 Onze Mmiste1s van Waterstaat 
en van Financien zal worden bepaald op welke 
w;jze de bewaring van de belegd e gelden za,l 
geschieden. 

8. Alie etukb.en, welke in den in het lste 
lid hierboven omschre, en dienst geb€zigd 
worden, z;jn vrij van zegelrecht. 

23. Op de voorwaarden door Ons vast te 
stellen en tegen vooruitbetaling van een door 
Onq te hepalen recht, wordt gele,,enheid ge
geven tot: 

10. bet aan een postknntoor in ontvang 
nemen, door of namens den geadresseerde van 
de voor hem bestemde stukken ; 

2°. het door tusschenkomst van een post
I antoor verkrijgen van abonnementen op 
meuwsbla.den en tijdschriften. 

24. 1. De porten en rechten, bij v0oruit
betaling ver, chuldigd, worden, behoudens de 
gevallen bedoeld in het 3e !Id van artikel 4, 
het 3de en het 6de lid van artikel 5 en de 
artikelen 21, 22 en 23, voldaan door middel 
van poet7egels, die, voor zooveel zij niet op 
omslagen of andere formulieren, welke van 
Rijkswege worden verkrijgbaar gesteld, zijn 
af1:,edruU, door of namens den afzender op 
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de te verzenden stukken zijn vast te hechten. betreffende, van welke de verzending stiekt 
2. Door Ons wordt geregeld het in en ter uitvoering van wetten. De nadere aan

buiten gebruik stellen en de wijze van uitgifie duidin5 dier stukken geschiedt door Ons voor 
en gebruik der postzsgels, der briefkaarten, elke wet afzonderlijl. 
de1· gezegelde omslagen en der verdere geze- 3. In<lien bij wettelijk voorschrifi gewone 
gelde formulieren. aanteekening van eeni6 stuk, in het vo1ig lid 

3. Voor het gebruik van andere dan van bedoeld, is verplicht gesteld, gescbiedt deze, 
Rijkswege uitgegeven briefkaartformulicren als de afzender znlhs verlangt, kosteloos, in 
wordt door Ons vergunning vedeend, op de well. geval bet bepaaldc in artikel 13 niet van 
voorwaarden door Ons vast te stellen ; voor toepassing ie. 
bet gebruik van ander(;' gi,zegelde formulieren 4. Door Ons kan ·. rijstelling van port 
kan zulks eveneens gc, cbieden. worden verleend voor de verzending van 

25. 1. De geadresseerde is bevoegd stul - andere stukken, den openbaren dien8t betref
len al dan niet met port bezwaard, niet in fonde, clan die bedoeld in bet tweede lid van 
ontvang te nemen, mits de afwijzing plaats <lit artikcl en in geval van ooilog, oorlogs
bebbe onm1dddnjk na de uitreiking en zonder gevaar of andere buitengewone omstandig
clat de sluiting . of verzegcling g0schonden is. beden, mede voor de verzending van stukken, 

2. De stukken, waarvan de aanneming welke niet den openbaren dienst betteffen. 
gewcigerd is of die om eenige andere reden 5 De voorschri±ten omtrent dP toepassing 
niet aan den geaclresseerde kunnen worden van dit arti1.P-l in acht te nemen, worden door 
uitgereiH, worden zoo m:igelijk aan den af- Ons vastgesield. 
zender t eruggezonden. Is dit niet mogelijk, 6. Ongefran1.eerde stuklen, voor de ver
dan worden zij nog gedurende ten minstc zending waarvan i;een vrijstelling van port 
d1ie maandcn ter beschikking van den afzender is verleencl , doch die niettemin zijn voorzien 
of geadresseerde bewaard. van de opscbrift,en of aanduidingen, welke 

3. Na verioop van dien tijd worden 7jj op voor port.rije stukken zijn ,,oorgeschre, en, 
last van den l,.antonrechter t,e 's-Gravenhage. worden, behouden s bet geval, bedoeld bij 
en onder de 1>oorzorgen door Ons t e bepalen, artikel 30, 1 e lid , sur 3°., aan de afzenders 
geopend, en, met uitzondering van de stukken, teru5gegeven, tegen betaling van bet port, 
welke geldswaardige papieren bevatten of hetwelk voor ongefrankeerde brieven met 
waario voorwerpen gevondon worden, die gelijke bestemming is vastgesteld. 
geacbt worden voor den belanghebbende 28. 1. Le vorenstaande bepalingon dezer 
waarcle te bebben, vernietigd. wet zjjn, bohoudens die, wdke zijn vermeld 

4. Df' laatstgenoemde stukken bljjven e, en- in a1tikel 2, alleen op het hi1menlandsch ver
als de papieren of voorwerpen, die zij bevatten, keer van toepassing. 
nog gedurende drie jaren ter besrhikk.ing van 2. Behoudens het bepaalde in de artike
den bela-nghebbencle, na verloop van welken Jen 2 en 29 wordt door Ons gereg< Id alles wat 
termijn de ingesloten gelden en geldswaardige betreft het postverkeer met de Kolonien en 
voorwerpen aan ' s Rijks schatkist vervallen. bezittingen van het Rijk in andere wereld
Al hct overige wordt vernietigd. dcelen en met het buitenland, zooveel noodig 

26. 1. Stukken, aan de zorg der poste- in overeenstemming met de overeenkomsten 
rijen toevertrouwd, kunnen, met inachtnoming of schikkingen daa-romtrent met andere Re
der voorschriften door Onzen Minister, met geeringen of postbesturen getroffen of nader 
de uitvoering dezer wet belast, vast te stellen, tot stand tc brengen. 
aan den afzender worden teruggegeven. 29. 1. De gezagvoerders van uit zee 

2. Behoudens de gevallen voo1zien in komende schepen zijn verplicht de brieven, 
artikel 31 dezer wet en de gevallen bij de wet waarvan het vervoer bun is opgedragen, zoo 
omschreven, wordt beslag op stukken aan de spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 
7org der poster(jen toevertrouwcl, nict toege- 24 uren, nadat zij eone haven of reede des Rijks 
laten. bebben aangedaan, af te geven aan den direc-

27. 1. Vrijstelling van port wordt genoten teur van het naastbijgelegen postkantoor, 
door Ons en de leden van Ons Ruis, alsmede tenzij die brieven , reeds door ee!l ambtenaar 
voor de verzending van stukken, den dienst der posterijen zijn opgevraagd en aan hem 
van Ons Huis betroffende. ' ter hand gesteJd. 

2. Gelijke vrijstelling wordt, genoten ten 2. Voldoen zij niot aan bovenvermeltle 
opzicht-e van stukken, den openbaren dienst verplichting en worden na bet verstrijken 
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van den vastgestclden termijn bij hen brieven 
aan boord gevonden, dan vallen zij in de straf 
bij artikel 30 sub 1 bepaald. 

3. De gezagvoerders van naar zee ver
trekkende srhepen zijn verplicht de brieven
malen, waarvan de verzending hun door het 
bestuur der posterijen wordt opgedragen, roede 
te n efuen en af te geven aan bet postkantoor 
van de het roeest nabij de plaats van bestem
ming gelegen haven , die door het schip wordt 
aangeloopen 

4. De schepen worden niet uitgeklaard. 
indien hun gezagvoerders weigeren die op
dracht te nemen. 

5. Aan de gezagvoerders van naar zee 
vertrekkende schepen wordt ecn derde gedeelte 
der porten, vastgesteld voor de door hen te 
vervoeren stukken, uitgekeerd, tenzij bij 
bijzondere overeenkomst met het bestuur der 
onderneming anders is bepaald. 

6. "\Vanneer het 5chip, waarmede het ver 
voer plaats heeft, behoort tot de zeema cht 
van den Staa.t, is geener!ei uitkeering verschul
digd . 

7. De bovenbP-doelde overeenkomRten wor
den, indien de. daarbii bepaalde vaste jaarlijk
sche vergoeding meer dan f 25,000 bedraagt, 
niet aangegaan clan behoudens goedkeuring 
bij de wet. 

30. l. Met geldboete van ten hoog5te 
honderd gulden wordt gestraft: 

1 °. hij die brieven vervoert in strijd met 
artikel 2 dezer wet. 

Indien de overtreding is gepleegd door een 
ondernemer van een openbA,ar middel van 
vervoer, een bestuurder van e~ne onderneming 
tot exploitatie van een openbaar middel van 
vervoer of een persoon in dienst van den 
ondernem13r of de ondememing, kan geldboete 
van ten hoogste twee honderd gulden worden 
opgelegd. 

Alle vervoer, bijeenverzameling of bestelling 
van - brieven, d')or een der personen in de 
vorige zinsnede bedoeld, wordt gerekend 
tegen genot van vracht te geschieden, tenzij 
het betreft de papieren, betrekking hebbende 
op de onderneming ; 

2°. hij die, in dienst der posterijen zijnde, 
stukken vervoert ten behoeve van anderen 
dan den Staat, hem zelven of personen tot zijn 
huisgezin behoorende : 

3°. hij die door den dienst der posterijen 
naar een geadresseerde, voor verkf'er met wien 
hem vrijstelling van port is verleend, eenig 
ongefrunke<c:rd stuk doet vervoeren, waa,rvan 
de inhoud geheel of gedeeltelijh bestaat nit 

mededeelingen of voorwerpen, waarvoor geen 
kostcloos vervoer is toegestaan, terwijl dat 
stuk van zoodanige opschriften of aanduidingen 
is voorzren, als zijn vastgesteld voo. ~tuk1rnn, 
waar '.roor vrijstelling van port is vcrlecnd ; 

4°. hij die, niet in clienst der posterijen 
zijnde, gesloten brieven, niet afkomstig van 
een afzender of , an personen behoorende tot 
ren hursgezin, onder een omslag vereenigd of 
op andere wijze bijeengevoegd, door den dienst 
der posterijen, buiten den kring van Mn post
of hulpkantoor doet vervoeren. 

2. 1ndien tijdens net plegen van cle over
treding nog geen ja,ar is verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige, 
wegens gelijke overtredin", onherroepelijk is 
geworden, kan, in plaats van gE-ldbol"te, hech 
tenis VPan ten hoogste een ma-and en, in het 
ge\al van hft 2de lid , an n°. 1, hechtenis 
van ten hoogste twee maanden worden opge
legd. 

31. 1. Behalve de ambtenaren bij artikel 8 
van het Wet,boek van Strafvorder ing met de 
opsporing van strafbare feiten belast, zijn de 
ambtenaren van 's Rijks bela,tingen alsmcde 
die der posterijen bevoegd om alle overtredin
gen dezer wet, ook door aanhouding en ,0isitatie 
van het vervoermiddel, waarmede de over
t.redmg vermoed wordt l egaan to zijn, tP. 
constateeren en deswege prores-verbaal op 
hunnen ambtst;ed op te maken. Lie aan
houdfog en visitatie gesr,1 ied1, niet dan op 
last van di> door Ons aan t;e wijzen hoofd
am btenaren. 

2. De stukken, waarmPde de overtreding 
vermoed wordt te zijn gepleegd, worden in 
beslag genomen en met het proces-verbaal, 
in dubb:.l opgem9.akt, bij het be,tuur der 
posterijen overgebracht. Van de aanhouding 
der stnkken wordt aan den geadresseerdo 
kennis gegeven. 

3. De stukken worden met het proces
verbaal door het bestuur der posterijen aan 
den ambtenaar van bet Openbaar Mini, terie 
bij het Kantongerecht, onder wiens ressort bet 
dit is gepleegd, t er vervolging opgezon
den. 

4. De in beslag genomen stukken worden 
na afloop van het strafgeding aan de geadres
seerden uitgereikt, tenzij daaromtrent bij 
rechterlijk vonnis anders is besliet. 

32. De strafbare feiten, in deze wet bedoeld, 
worden beschouwd als overtredingen. 

33. 1. De tegenwoordige wet treedt in 
werking op een door Ons te bopalen tijdstip. 

2. Zij kan worden aangehaald onder den 
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titel ,,Postwet" met vcrmelding van het 
Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. 

Beboort bij K oninklijk besluit van 26 Augus
tus 1919 (Staatsblad n°. 543). 

Mij bekend, 
De 11f inister van W aterstaat, 

A. A. H. w. KoNra. 

28 Augustus 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 28 Februari 
1919 (Staatsblad n°. 54) tot vaststelling 
van een algem eenen maatregel van bestuur 
~ls bedoeld bij de artikelen 1 en 2 der 
Radenwet. S. 544. 

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

Arbeid van 22 Juli 1919, u 0 • 3490, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen l en 2 der Rademvet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

19 Augustus 1919, n°. 32) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voo e

noemden Minister van 22 Augustus 191-9, n°. 
4092, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 28 Februari 1919 

(Staatsblad no. 54), en te bepalen als volgt : 
Art. I. De woorden ,,Schin-op-Geulle", en 

,,vVijlre" vooekomende onder n°. 38 van liet 
onder I bepaalde in Ons besluit van 28 Febru
ari 1919 (Staatsblad n°. 54) vervallen . 

Art. II. Tussohen de woorclen : ,,Rijokholt", 
en ,,Sint Pieter", voorkomende onder n°. 39 
van het onder I bepaalde in Ons besluit van 
28 Februari 1919 (Staatsblad n°. 54), wordt 
iugevoegcl het woord : ,,Schin-op-Geulle';. Ach
ter het woord : ,,Wittem" onder datzelfde num
mer voorkomende vervalt de kommapunt en 
worclt toegevoegd: ,,Wijlre". 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit bes.luit, clat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 28sten Augustus 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitg

0

eg. 11 Sept. 1919. j 

28 Ai.gustus 1919. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Algemeen R eglement Dienst 
en van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 545. 

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

Waterstaat van 28 Juli 1919, La. L., afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 cler wet van 9 April 1 75 
(Staatsblad n°. 67), het laatst gewjjzigcl bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n °. 321) . op 
artikel l cler wet van 9 Juli 1900 (Staatsb lad 
n°. 118) en op artikel II cler ' Overgangsbepa
lingen van de wet van 13 Juli 1907 (Staats
blad n°. 193) ; 

Den Raad van State gohoord (advies van 
12 Augustus 1919, no. 23) : 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 AugpBtus 1919, La 
F., afcleeling Spoorwegen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. Het Algemeen Reglement Dienst, yast

gestold bij Koninklijk bosluit van 26 Juni 
1913 (Staatsblad n°. 315), en het Algemeen 
Reglement Dienst Locaalspoorwegen, vastge-
teld bij Koninklijk besluit van 3 Juni 1915 

(Staatsblad n°. 230), welke beide reglementen 
hot laatst werden gewijzigd bij Koninklijk bc
sluit van 21 Juli 1919 (Staatsblad n°. 504), 
to wijzigen als volgt : 

,,onder e van het eerste lid der artikelen 97 
worden de woorden: ,,uit de beambten en 
bodienden, zoo mogelijk door tussohenkomst 
van besturen van vereenigingen", vervangen 
door de woorden : ,,door besturen van erkencle 
vereenigingen uit do beambten en bedienden 
of uit bezoldigde bestuuedors of beambten dier 
veroen igingen." 

II. Te bepalen, clat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na. 
dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
cle uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State mcdegodoeld zal worden. 

Het Loo, den 28 ten Augustus 1919. 
WlLHELMINA. 

De ilf iniste1· van W aterstaat, A. A. H . W. KoNro . 
• ( Uitgeg. 10 Sept. 1919.) 

28 Au~1ustus 1919. BEST,UIT, tot regeling van 
de ovcrbrenging naar de RijksarchiPfbe
waarplaatsen van de notarieele arcbieven, 
da.gteekenende van na de invoering der 
Fransche wetgeving en van v66r HI Oc
tober 1842. S. 540. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeensohappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen en van Onzen Minister van 
Justitie van 30 Mei 1919 n°. 2163 1III, afdee
ling Kunsten en Wetensohappen en van 1 
Juni 1919, l ste Afdeeling C, n°. 712; 
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Overwegende, da.t hot derde lid van artikel van Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen 
09a dcr wet van 9 Juli 1842, Staatsblad n°. 20, hierin zoo spocdig mogclijk worden voorzien. 
op het notarisambt, zooals die laatstelij k ge- In dat geval zal zoo noodig de t ermijn door 
wijzigd is bij de wet van 29 Juli )912, Staatsblad Ons met ten hoogste twee jaren word(n ver
no. 195, be paalt, dat na 16 OctobGr 1917 bij lengd. 
algemeenen maatregel van bestuur kan worden Indien het overleg tusschen den bewaarder 
:gelast de overbrenging der notarieele archieven, en den Rijksarchivaris niet tot eenstemmigheid 
<lagteekenende van v66r 16 Ortober 1842, naar leidt, bcslist de Al,!emeene Rijksarchivaris. 
' s Rijk~ archiefdepot te 'R-Gravenhage, de Rijks- 4. Van de in artil el 1 genoemde archieven, 
archiefde pots in de pro, incien of andere bij die uit eene · algemeene bewaarplaats naar 
algemeenen ma,i,tregel van be~tu ur nader aan eene Rijksarchiefbewaarpl aat s worden overge
te wijzen arch iefdepots; bracht, wordt door den Rijksarchivaris van 

O,erwe6ende, dat het, wenschelijk is, dat die Rijksarchiefbewaarplaats een inventaris in 
-zulks geschiedt; duplo opgemaakt, die van eene verklaring 

Gelet Op de Archiefwet 1918 (Staat8blad n°. aangaande die overbrenging wordt voorzien. 
378) ; Beide exemplaren worden door den bewaarder, 

Den Raad vim State gehoord (advies van die de archieven hee~ &fgegeven, en den Rijks-
22 ,Juli 1919, n°. 28) : archivaris onder·teel end. E en exemplaar wordt 

Gelet op hot nader rapport. van Onze voor- in de algemeene bewaarplaat s, hct antler in 
noamde Ministers van 19 Augustus 191!), n°. gemelde Rijksarchiefbewaarplaat s bewaard. 
2937, afdeeling Kunsten en Wetenschappen 5. Indien stukken, welke van voor en na, 
en van 25 Augustus 1919, l ste afdceling C, 16 October 1842 dagteeken,m, in een deel zijn 
n °. 722 : ingeschreven of gebonden, worden zij niet over-

Hebben gocdgevonden en verstaan : gcbracht . 
t e bepalen als volgt : 6. De kosten van overbrenging uit de alge-
Art. 1. Naar de Rijksarchiefbewaarplaats meene bewaarplaatsen naar de Rijksarchief

in de hoofdplaats van eene provincie zullen bewaarplaatsen worden uit de t en behoeve 
worden overgebracht de ..-an na de imoering van die Rijksarchiefbewaarpla-at sen op · de 
der Fransche wetgeving en van v66r 16 October Staatsbegrootmg uitgetrokken gelden geleden . 
1842 dagteekenrnde archie, en of gedcelten van ! 7. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
archieven van notarissen, die birinen dien tijd 

I 
Wetcnschappen 1s gemachtigd aan de R(jks

hunne standplaats hebben gehad bmnen de arch varissen op te dragen aan gemeenten, die 
t hans bestaand" grenzen van die provincie, , een eigen archivaris en doelmatige archief
benevens van v66r 16 October 184:Z dagtee- lokalen hebben, van de overeenkomstig artikel 
henende ged<>elten van a rchie\ en _der v~orm»lige j 1 -naar de Rijksarch.iefb~waarplaatsen o"."er 
kamers van notarlssen, gevest1gd bmnen de gebrachte notaneele archieven de zoodam ge, 
thans bestaande grenzen dier provincie. j welke afkomst ig zijn van notarissen, die hunnP 

1 en aimzien van de provincie Zuid-Holland sta,ndplaats in di e gcmeente he bben gehad, 
geschiedt deze overbren1;ing naar d '-' Algemeene tot wederopzeggens in 1:-ewaring t e gPven , 
Rijksarchiefbewaarplaate te 's-Gravenhage. onder voorwaarde, dat het betrokken gemeente-

2. De in a.rlikel 1 genoemde arch ievetJ. , bestuur zich , ubinde : 
worden gestrld onder den Rij1.sarchivaris, die a . de genoemde archieven zoo spoedig mo
belast is met het beheer van de Rijksarchief- f gelijk en in elk geval binnen den tijd van vijf 
bewaarplaats, waarheen die archieven z,11len jaren t e doen inventariseeren naar een door 
zijn overgebrncht. Onzen voornoemden Minister goed t e keuren 

,l. De overbrenging der in artikel 1 ge- I pla.n ; 
n oemde archie;en geschieclt op de wijze en b. in een reglement voor het gemeente
op het t\jdstip, tusschen d,•n bewan.rdcr dcr archief en ten instructie voor den gemeente
algem01enc; hewaarpl&ats en den Rijksarchi•raris archivaris op die archieven toepasselijk te ver
van <le Rijksarchiefbewaarplaat s, waarheen ·,de klaren de voor de Rijksarchiefbewaarplaatsen 
archieven worrlen overgebrach t, in genieen geldende of nader vast te stellen bepalingen 
ove:·leg t e bepalen, met d1en verstande, dat omtrent de toegankelijkheid en bet · gebruik 
d e overbrenging moet plaats vmden binnen van archieven : 
tien jaren na het in werking t reden van dit . c. te alien tijde aan Onzen voornoemden 
besluit. Indien geen voldoende ruimte bescJ:,ik- 1 MinistPr, den Algemeenen Rijksarchivaris en 
baar 1r , zal door de zorgen van Onzen Minister de Rijksarchi varissen in de provincien des-
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verlangd eenige stukken uit de genoemde ar - 1 
chieven tjjdelijk af te staan of kosteloos de 
t en behoeve van het Rijk verlangde afschrift.en 
t e verstrekken ; 

d. aan den Algenieenen Rijksarchiva,is en 
aan den Rijksarchi var1s in de provincie, waartoe 
<le gemeente behoort, st.eeds toegang tot de 
bewaarplaats van de archieven te doen ver
leenen; 

e. terstond mededeeling t e doen aan Onzen 
voornoemden Mmister van 1edere vaststelling, 
wijziging of intrekking van een reglement voor 
de · gemeentelijke archiefbewaarplaats of van 
eene · instructie voor den gemeente-archivaris 
en van iedere benoeming, schorsing, ontslag 
of overlijden van een ambtenaar, behoorende 
tot het personeel van de gemeentelijke archief
bewaarplaats. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Justisie zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoerino
van dit besiuit, hetwelk in het St,aatsblad zal 
worden geplaa tst en waarvan afschriR zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenscltappen, 

J . TH. DE VIS5ER. 

De lllini.ster van Jit.;titie, HEEMSKERK. 

fUitgeg. 2 Oct. 1919.) 

28 Aityuslu.• 1919. BE5Lill';, tot regeling van 
de overbrenging naar de Rijksarchiefbe
waarplaatsen van de rechterlijke archieven 
van 1811 tot ' 1838. S. 54 7. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke vuordracht van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Onzen Minister van 
Justitie van 30 Mei 1919, n°. 2160 III, afdce
ling Kunsten en Wetenschappen en van 18 
Juni 1919, l ste afdeoling C, n°. 713 ; 

Overwegende, dat het wenschcluk is de 
rechterlijke a rcbieven, dagteekenende van na 
de invoering tjer li ransr.he w e tge v-ing en van 
v66r de invoering der nieuwe rechterlijke Ol"ga- . 
nisqtie op 1 October 1838 (voor d,:, provincie 
Limburg op 1 Januari 1842), weike nog bij 
den Hoogen Raad der Nederlanden, de ge
rechtshoven, de arrondissernents-rechtbanken, 
<le kantongerechten en de gemeenteocsturen 
berusten, naar 's-Rijks archiefbewaarplaats to 
's- Gravenhage, de Rijksarchiefbewaarplaatsen 

Hll9. 

in de provinci iin of andcre nade1 aan te wijzen 
archiefbewaarplaatsen over te brengen ; 

Gelet op de Archiefwet 1918 (St,aafJblad 
n°. 378); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juli 1919, n°. 129); 

Gelct op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers \Tan 16 Augustus 1919, no. 
2938, afdeeling Kunsten en Wetcnschappen en 
van 25 Augustus 1919, l ste afdeeling C, no. 
723; 

B ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Naar de Rijksarch1efbewaarplaats 

in de hoofdplaats van eene provincie zullen 
worden overgebracht de van na de mvoering 
der Fransche wetgeving en van v66r 1 O<'tober 
1838 (voor de provincie Limbur~ 1 Januari 
1842) da/!teekenende arch ieven vau rechterljjke 
colleges, alleensprekende recbters en rechter
lijke ambtenaren, die hinnen dien tijd hunne 
standplaats hebben gehad binnen de tbans 
bestaande grenzen van die pro vincie. 

Ten aanzien van de provincie Zuid-Holland 
geschiedt, deze overbrenging naar de Algemeene 
Rijksarchiefbewaarplaats te 's-Gravenhage. 

2. Le in artikel 1 genoemde arcbieven 
worden gesteld onder den Rijkrnrchivaris. die 
belast is met het beheer van de Rijksarcbief
bewaarplaats, waarheen die arcb.ieven zullen 
zijn overgebracht. 

'.~. I , e overbrenging der in artikel 1 genoem
le archie ven gescbiedt op de wijze en op het 
tijdstip , tu~schen den griffier bij den Hoogen 
Raad der Nederlanden, bij bet gerechtshof, 
bij de arrondissements-rechtbank of bij het 
kantongerecht of Burgemecster en W'ethouders 
der gemeente eener- en den Rijksarch1varis 
van de Rijksarchiefbewa11<rplaats, waarheen 
de archieven worden overgebracbt, anderzijds, 
in gemeen overlcg t e bepalen, met dien ver
stande, dat de overhrenging moet plaats vin
den r.innen tien jaren na het in werking treden 
van <lit besluit. Indi.en geen voldoende ruimte 
beschikbaar is, zal door de zorgeh van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen bierin zoo spoedig mogelijb. worden 
voorzien. In dat geval zal zoo noodig de ter
mijn door Ons met ten hoogste twee jaren 
worrlen verlengd. 

Indien bet overleg tusschen den griffier of 
bet 5emeentebestuur en den Rijksarcbivaris niet 
tot ovneenstemmighcid leidt, beslist de Alge
meene Rijksarchivaris. 

<!-. Van de in art,kel l genoemde archieven, 
die naar eene ,Rijksarchiefbewaarplaats worden 

30 
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overgebracht, wordt door den Rijksarchivaris 
van die bewaarplaats een inventaris in duplo 
opgemaakt, die van eene verklaring aangaande 
die overbrenginb wordt voorzien. Beide exem
plaren worden door den grif!ier of het gemeen
tebestuur, dat de archieven heeft afgegeven, 
en den Rjjksarcbivaris onderteekend. Een 
exemplaar wordt op de griffie of in bet ge
meentearchief, bet andere in de Rijksarchief
bewaarplaats bewaard. 

5. Indien stukken, welke van v66r en na 
1 October 1838 (voor de provincie Limburg 
I Januat i 1842) dagteekenen, in een dPe] zijn 
ingeschreven of gebonden, worden zij niet over
gebracht. 

6. De k.osten Qan overbrenging uit de grif
fies en gemeentearchieven naar de Rijksarchief
bewaarplaat en worden uit de ten behoeve van 
die Rijksarchiefbewaarplaatsen op de Staats
begrooting uitgetrokkcn gelden geleden. 

7. Onze Minister van Onclerwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is-gem:1chtigd aan (!c Rijks
archivarissen op te dragen aan gemeenten, die 
een eigen archivaris en ·doelmatige archief
lok.,,len hebben, van de overeenkomstig arti
kel l naar de Rijksarch:efbewaarplaatsen over
gebrachte rechterlijke archieven de zoodanige, 
welke afkomstig zijn van rechtbanken van eer
sten aanleg en vredegerechten, die hunne stand
plaats in die gemeente hebben gehad, tot 
wederopzeggens in bewaring te geven, onder 
voorwaarde dat het betrokken gemeentebe
stuur zich verbinde : 

a. de genoemde archieven zoo spoedig moge
lijk, en in elk geval bimtenden tijd van vijf jaren, 
te doen inventariseeren naar een ooor Onzen 
voornoemden Minister goecl te keuren plan ; 

b. in een reglement voor de gemeentelijke 
' archiefbewaai:pl4,0,ts en eene insLructie voor 
den gemeentearchivaris op die archieven toe
pass"!lijk te verklaren de voor de Rijksarcbief
bewaarplaatsen geldende of nader vast te stel
len bepalingen omtrent de toegankelijkheicl eu 
het gebruik van archieven ; 

c. te alien tijcle aan Onzen voornoemclen 
.Minist,er , den Algemeenen Rijksarchivaris en 
de Rijksarchivarissen in de provincien desver
langd eenige stukken uit de genoemde archie
ven tijdelijk af te ataan of kosteloos oe ten 
behoeve van het Rijk verlangde afschriften 
te verstrekken ; 

d. aan den Algemeenen Rijksarchivaris en 
aan den Rijk archivaris in de provincie, waar
toe de gemeente behoort, steeds toegang tot 
de bewaarplaats van die arch1even te doen 
verleenen; 

e. terRtond mededeeling te doen aan Onzen 
voornoemden Mini[ter van iedere vaststelling, 
wijziging of intrekking van een reglement voor 
de gemeentelijke archiefbewa,arplaats of van 
eene inst.ructie voor den gemeentearchivs.ris 
en van iedere benoeming, schorsing, ontsia,g 
of overlijden van een ambtenaar, behoorende 
tot bet personeel v:1n de gemee11telijke archief
bewaarplaa ts. 

Ooze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Ju;,titie zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoel'ing 
,an <lit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en w ,arvan afschrift zal war
den gezond en aan den Ra-ad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den z8sten Augustus 1919 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs. 
1( unsten en W etenschappen, 

J. TH. DJ!l VISSER. 
De Minister van Justit·ie, HEEMSKERK. 

( Uitge,g. 2 Oct. 1919.) 

28 Augustus 1919. BESLUIT, betreffende ont
houding van goedkeuring aan eene ge
meente begrooting op grond van een te 
laag uitgetrokken post a ls vergoeding 
voor huishuur aan den veldwachter. 

WrJ WILHELMINA, E,z. 
Beschikkende op. het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Ellewoutsdijk tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland van 4 April 1919, n°. 91, l • afcl., waar
bij goedkeuring is onthouden a.an de begroo
ting der inkomsten en uitgaven van de ge
meente Ellewoutsdijk voor den dienst 1919 ;. 

Den R aad van State, Afdeeling vool' de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 25 Juni 1919, n°. 161 en van 13 Augustu 
1919, n°. 161 /37; 

Op de voordacht van Onzen Minister van. 
Binnenland che Zaken van 23 Augustus 1919, 
n °. 1041 , a.fd. Binnenlandsch B estuur; 

Overwegende : dat het besluit van Gede
'puteerde Staten is genomen o.a. uit overweging 
dat de Raad der gemeente Ellewoutsdijk op 
de begrooting voor 1919 voor_ den veldwachter 
we! eene jaarwedde van f 800, voor kleeding 
en wapening f 50, voor bijdrage aan een zieken
fonds f 10.40 en voor vergoeding voor onder
houd van een rijwiel f 15 heeft gebracht, doch 
voor vergoeding voor huishuur s lechts f 50' 
heeft uitgetrokken ; dat aan den veldwachter 
daarvoor in geen geval mindel' behoort te 
word en toegekend clan f 100 ten einde eene 
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regeling van zijn financieelen toestand te ver
kr ijgen in overeenstemming met den aard en 
het gewicht cl.er betrekking, welke deze ge
meente-ambtenaa.r heeft te vervu!Jen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat het bedrag van f 50 alleszins 
voldoende moet worden geacht , da.ar de ge
meenteveldwachter eene woning in gebruik 
heeft welke hij voor eenige jaren in eigendom 
verkreeg voor de som van f 600, zoodat de door 
den gemeenteraacl bepaalde tegemoetkoming 
in werkelijkheid niet on billijk kan worden 
geacht ; dat van den hetrokken 1)ersoon eene 
dankbetuiging bij den Raad inkwam voor de 
te zijnen aanzien gemaakte gunstige regeling ; 
dat de geldmiddelen der kleine gemeente, die 
in zielental en we! tancl in de laatste maan
clen zoo sterk is achteruitgegaan, een gepaste 
zuinigheid opleggen ; 

0., clat Gedeputeercle Staten te recht van 
oordeel zijn dat de tegemoetkoming in de 
huishuur voor den gemeente-veldwachter f 100 
behoort te bedragen en zij dus te recht hunne 
goedkeming aan de begrooting hebben ont
houclen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonderi en verstaan : 

bet beroep ongegrond te verk laren. 
Onze Minister van Binnenla.ndsche Zaken 

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

30 Augustus 1919. BESLUIT tot vaststelling 
van hot tijdstip van inwerkingtreding van 
de Wet op de woonwagens en woonsche
pen 1918 (Staatsbl.ad n°. 492), zooals die 
is gewijzigd bij de wet van 11 Januari 1919 
(Stcuitsblad n°. 16) . S. 548. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Arbeid van 19 Augustus 1919, 
3de Afd. D. , n°. 788 en van 26 Augustus 1919, 
Afd. Volksgezondheid, n°. 10294 ; 

Gelct op artikel 34 van de Wet op woon
wagens en woonschepen 1918 (Slaalsbl.ad n°. 
492) g lijk dat artikel is gewijzigd bij de wet 
vau 11 J anuari 1919 (Staatsbl.ad n°. 16) ; 

Hebbcn goedgevonclen en v e l'staan : 
te bepalen : 
clat de Wet op woonwagens en woonschepen 

1918 (Staatsbl.ad n°. 492) , zooals gewijzigd bij 
de wet van 11 J anuari 1919 (Staatsblad n°. 
16) zal in werking treden met ingai;ig van den 
15den October 1919, behoudens artikel 31 van 
voormelde wet, hetwelk op een later vast te 
stellen tijclstip van kracht zal worclen. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, netwelk in het Staals
bl.ad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30 ten Augustus 1919. 
WILHELMINA. 

De .Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
De .Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 8 Sept. 1919.) 

2 September 1919. BESLUIT, bepalende het 
tijdstip van inwerkingtreding van de 
Arcbiefwet 1918 (Staatsbl.ad no. 378). 
s. 549. 

B epaa/d op 16 September 1919. 

2 September 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
Yan den algemeenen maatregel ,an be
stuur, bedoeld in artikel 1, derde lid der 
Archiefwet 1918 (Staatsblad no. 378). 
s. 550. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 Mei 1919, n°. 21642 , afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen ; 

Overwegende; dat volgens artikel 1, derde 
lid der Archiefwet 1918 (Staatsbl.a/1, no. 378) 
bij algemeenen maatregel van bestuur moet 
worden geregeld de bevoegdheid van de be
beerders der in die wet bedoelde archiefbe
waa!'plaatsen , om in bijzondere gevallen Yan 
l1et bepaalde in het eerste en tweede lid Yan 
dat artikel a£ te wijken en regelen moeten 
worden gestelcl voor het uitleenen van iri eene 
bewaarplaats berustende st ukken naar elders ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juli 1919, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemde_n Minister van 28 Augustus 1919, no. 
3050, afdeeling Kunsten en Wetenschappen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De beheercler der in eene arcbief

bewaarplaats overgebracbte a.rchieven, bedoeld 
in a rtikel 1 der Arcbiefwet 1918 (Slaalsbl.ad 
no. 378), is, behoudens het in het volgende· 
artikel bepaalde, verplicht aan een ieder, die 
.z ich daartoe bij hem aanmelclt, gelegonheicl 
te geven, die archieven kosteloos te raadple
gen en t e <liens ko te claaruit afbee ldingen, 
afschriften of uittreksel. te maken of te doen 
maken. 

2. De beheerder is bevoegd eene aanvrage, 
als in het vorige artikel bodoeld, te weigeren : 

a. dat hij van oorcleel is, dat de beperkin
gen, hij de overbrenging der archieven in de 

30"' 
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bewaarplaats gesteld, zich er tegen te verzetten ; ' 
b. als hij van oordeel is , dat het archief- I 

stuk den aanvrager niet vei lig kan worden I 
toevertrou wd ; 

c. als hij van oordeel is, dat de materieele 
toestand van het archiefstuk zich tegen het 
gebruik ervan verzet. 

3. Indien de beheerder eene aanvrage, a ls 
bedoeld in artikel 1, weigert, deelt hij de gronden 
zijner weigering mede aan den aanvrager, die 
bevoegd is, van de beslissing van den beheerde1: 
in beroep te komen bij de autoriteit, aan welke 
deze onmiddellijk ondergeschikt is. 

4. Zonder machtiging van den beheerder 
wordt gcen archiefstuk gebracht bniten het 
gebouw, w'aarin de bewaarplaats gevestigd is. 

5. De beheerder is, behoudens het in he( 
volgende a rtikel bepaalde, verplicht op het 
verzoek van de bestuurders van nader door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan te wijzen archiefbewaar
plaatsen, bibliotheken en andere instellingen , 
d ie onder deskundig beheer staan en eene 
veilige bewaring waarborgen , in die bewaar
plaatsen, bibliotheken en inst~llingen voor een 
bepaalden t ijd archiefstukken nit te leenen, 
opdat hij, · die zulks heeft gevraagd, ze daar 
kosteloos raadplegen en er te zijnen koste 
afbeeldingen, afschriften of uittreksels nit kan 
maken of doen maken. 

6. De beheerder is bevoegd, eene aanvragc, 
als bedoeld in het voorgaande artikel, te wei
geren : 

a. als hij van oordeel is , dat de beperkingen, 
bij de overbrenging der archieven in de bewaar
plaats gesteld, zich er tegen verzetten ; 

b. als hij van oordeel is, dat de materieele 
toestand of de bij zondere waarde van het ar
chiefstuk zich tegen de uitleening verzet; 

c. als hij van oordeel is, dat het a.rchief
stuk niet uit de bewaarplaats kan worden ge· 
mist; 

d. als hij van oordeel is, dat een o'nderzoek 
ter plaatse, ·waar de archieven bewaard z ijn , 
vruchtdragender zal zijn dan op de plaats 

· van uitleening; 
e. als hij van oord eel is, dat de gezochte 

;nlichtingen van zoo eenvoudigen aard zijn-, 
dat zij zonder uitleening der stukken kunnen 
gegeven worden. 

In hot laatste geva,l verschaft hij die inlich
tingen kosteloos. 

7. Indien de beheerder eene aanvrage, als 
bedoeld in artikel 5, weigert, deelt hij de gronden 
zijner weigering mede aan den aanvrager, die 
bcvoegd is, van de beslis ing van den beheerder 

in beroep te komen bij de autoriteit, aan welke 
deze onmiddellijk ondergeschikt is. 

8_. De beheerder is niet dan. na verkregen 
machtiging van de autoriteit, aan welke hij 
onmiddellijk ondergeschikt is, bevoegd archief
stukken aan anderen, dan de in artikel 6 be
doelde bestuurders van archiefbewaarplaatsen, 
bibliotheken en anderc instellingen nit t e leenen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in he£ Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 2den September 1919. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Onderwijs, 
Kunsten en )Vetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 18 Sept. 1919.) 

2· September 1919. BESLUrr, tot vaststelling 
van den algemeenen m aatregel van be
stuur , bedoeld in artikel 3 der Archiefwet 
1918 (Staatsbl.ad n°. 378) . S. 551. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 Mei 1919, 11°. 21642 afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen; 

Overwegende, dat volgens artikel 3 der 
Archiefwet 1918 (Staatsb lad n°, 378) bij alge
meenen maatregel van bestuur moeten worden 
vastgesteld de e ischen voor de benoembaar
heid tot wetenschappelijk ambtenaar aan de 
in die wot bedoelde archiefbewaarplaatsen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juli 1919, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1919, n°. 
3050, afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1 . D e wetenschappelijke a rc hiefambte

naren worden verdeeld in twee klassen. 
2. In de eerste klasse der wetens happe

lijke archiefambtenaren zijn benoembaar zij, 
die den graad van doctor in de rechtsweten
schap, de staatswetenschap, het hedendaagsche 
Romeinsch-Hollandsche rech t of de Nederland 
sche letteren verkregen hebben, het diploma, 
hieronder in artikel 4 vermeld, verworven 
hebben en gedurende ten minste een jaar 
werkzaam zijn geweest aan eene archiefbewaar
plaats, bedoeld in artikel 1 der Archiefwet 1918 
(Staatsblad n°. 378), aan welker hoofd een 
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wetenschappelijk archiefambtenaar, die tot de 
eerste klasse behoort, st aat . 

3. ln de tweede klasse der wetenschappe
lijke archiefambtenaren zijn benoembaar zij, 
die het diploma, hieronder in artikel 5 ver
meld, verworven hebben en gedurende ten 
minste zes maanden werkzaam geweest zijn 
aan eene archiefbewaarplaats, bedoeld in arti
tel 1 der Archiefwet 1918 (Staatsbl.ad n°. 378), 
aan welker hoofd een wetenschappelijk archief
ambtenaar, die totdeeersteklasse behoort,staat. 

In bijzondere gevallen is Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen be
voegd den t ermijn van zes maanden te ver
korten, echter tot niet korter dan drie maanden. 

4. Ten minste eenmaal 's jaars wordt, vol
gens nader door Onzen Minister van Onderwijs, 
Km1sten en Wetenschappen te st ellen regelen, 
gelegenheid gegeven examen a£ te leggen in 
de volgende vakken : 

a. archiveconomie ; 
b. palaeogrnphie ; 
c. diplomatiek; 
d. chronologie ; 
e. kennis der Nederlandsche staa ts - en 

rechtsinstellingen in de middeleenwen ; 
/. kennis der vaderlandsche staatsinstellin

gen onder de R epubliek en later; 
g: kennis der middeleeuwsche kerkelijke 

instellingen . 
Aan hen, die voor dat examen slagen, wordt 

daarvan een diploma uitgereikt. 
5. Ten min ste eenmaal 's jaars wordt, vol

gens nader door Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen vast t e st ellen 
regelen, gelegenheid gegeven examen af t e 
leggen in de volgende vakken : 

a. beginselen der archiveconomie ; 
b. kennis van het oude schrift ; 
c. hoofdtrekken der vaderlandsche geschie

denis en der staatsinstellingen. 
Aan hen , die voor dat examen slagen, wordt 

daarvan een diploma uitgereikt. 
6. De beheerders van archiefbewaarplaatsen, 

bedoelcl in artikel 1 der Archiefwet 1918 (Staa ts
bi.ad n°. 378), die tot de eerste klasse der weten
schappelijke archiefambtenaren behooren, zijn 
gehouden aan hen, die onder hen werkzaam 
zijn met de bedoeling om zich voor de eerste 
of tweede klasse van wetenschappelijk archief
am btenaar te bekwamen, op hun verzoek een 
getuigschrift uit t e reiken omtrent de door 
hen _verworven practische archiefkennis in den 
tijd, dat zij onder hen werkzaam zijn geweest. 

7. Om tot beheerder van eene Rijksarchief
bewaarplaats benoembaar te zijn, nioet men 

voldoen aan de vereischten , voor de eerste 
klasse der wetenschappelijke archiefambtenarcn 
vastgesteld. 

H et staat den besturen van gemecnten, 
wa terschappen , veenschappen en veenpolders 
vrij , met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 15 en 21 der Archiefwet 1918 
(S taatsbl.adn°. 378) t e bepalen, welke·aan hunne 
archiefbewaarplaatsen ve rbonclen ambtenaren 
aan de vereisch ten voor de eerste of de tweede 
klasse der wetenschappelijke archiefambte
naren vastgesteld , zullen moeten voldoen, met 
<li en verstande echter, dat men, om tot archi
varis van eene der gemeenten Amsterdam, 
Arnhem, Delft, Deventer, Dordrecht, Gouda, 
's-Gravenhage, Groningen , Haarlem 's-H erto
genbosch, K ampen , Leeuwarden , Leiden, Maas
t richt, Middelbmg, Nijmegen, Roermond, R ot
terdam, Utrecht , Zutphen en Zwolle benoem
baar t e zijn, moet voldoe ,1 aan de vereischten, 
voor de eerste klasse der wetenschappelijke 
archiefambtenaren vastgesteld. 

Overgangsbepalingen. 

8. De Algemeene Rijksarchivaris, de Rijks
archivarissen in de provincien en de Archiva
ri sen aan het Algemeen Rijksarchief, die bij 
afkondiging van dit besluit in fun ctic zijn, 
bohooren tot do eerste klasse der wetenschap
pelijke archiefambtenaren. 

9. De Archivarissen en verdere ambtenaren 
van eene archiefbewaarplaats, bedoeld in artikel 
1 der Archiefwet 1918 (Staatsbl.adn°. 378), die bij 
de afkonclJging van dit besluit in functie zijn 
en den graad van doctor in de rochtsweten
schap, de staatswetenschap, het hedendaag
sche Romeinsch-H ollandsche recht, de klassieke 
letteren, de Nederland che letteren of een 
daarmede door Ons gelijk t e stellen doctoralen 
graad bezitten, behooren tot de eerste klasse 
der wetenschappe]jjke archiefambtenaren. 

10. De hoofdcommiezen, commiezen en ad
junct'.commiezen aan eene Rijksarchiefbewaar
plaats , de archivarissen, de adjunct-archiva
rissen, hoofdcommiezen , commiezen -charter
meesters, commiezen en adjunct -commiezen 
aan de archiefbewaarplaats vane ene gemeente, 
een waterschap, een veen sch.ap, een vcen1lolder, 
of een onderdeel daarvan, die bij de afkondi
ging van dit besluit in functie zijn, behooren 
voor zooverre zij niet krachtens het voorgaande 
artikel tot de eerste klasse der wetenschappe
lijke archiefambtenaren behooren , tot d e tweede 
klasse der wetenschappelijke archiefam bte- · 
naren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst cn en 
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Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit , hetwelk in het S taatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschri~ zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
en de Algemeene R ekcnkamer. 

Het Loo, den 2den eptember 1919. 
WILHELMINA. 

De .Minister van· Onderwijs, 
K unsten en TV etenschappen, 

J . T H . DE VISSE R. 

( Uitgeg. 18 Sept. 1919. ) 

2 September 1919. B ESLUIT, tot vast stelling 
van den algemeenen maatregel van 

1

be
st uur, bedoeld in artikel 10 dcr Archiefwet 
1918 (Staatsblad n°. 378). S. 552. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 Mei 1919, n°. 21642 , afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen; 

Overwegende, dat volgens artikel 10 der 
Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378) bij a lge
m eenen maatregel van bestuur moet worden 
bepaa~d , welke andere archieven , die naar de 
Rijksarchiefbewaarplaat sen zijn of zullen wor
den ove l'gebracht , behalve de in de a rtikelen 
8 en 9 d ier wet genoe mde, in elk der Rijks
archiefbewaarplaat sen bewaard zullen worden ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juli 1919 n °. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist er van 28 Augustus 1919, n°. 
3050, afdeeling Kunsten en Wetenschappen ; 

H abben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De Algemeene Rijksarchiefbewaar

plaats is, behoudens de overeenkomsten en 
beschikkingen, bedoeld in artikel 2 der Archief
wet 1918 (Staatsblad n°. 378) , bestemd tot 
bewaring van : 

1°. de archieven van de voormalige alge
m eene bestnren ; 

2° . cle a rc hieven van de besturen , wi cr 

r echten of functien op de onder 1° verm elde 
besturen zijn overgegaan ; 

3°. de archieven van de tegenwoord ige 
algemeene besturen, voor zoover zij niet onder 
d ie bestul'en berusten ; 

4°. de archieven van de besturen , wier 
rechte(l of functien op de onde r 3° vermelde 
besturen zijri overgegaan , voor zoover zij niet 
onder laat stgenoemde besturen berust en ; 

5°. de a rchieven van de colleges of perso
nen, wie r werkkring zich over het Rijk in zijn 
geheel of over het grootste gedeelt e crvan 

heeft uitgestrek t of uitst rekt, voor zoover zij 
niet onder d ie colleges of personen berusten ; 

6°. de archieven van de colleges of perso
nen , wier rechten of functien op de onder 5° 
vermelde colleges of personen zijn overgegaan , 
voor zoover zij niet onder laatstgenoemde col
leges en personen berusten ; 

7°. de archieven van de voormalige of 
tegenwoordige besturen van de kolonien, voor 
zoover zij zich niet in de kolonien bevinden ; 

8°. de archieven van de besturen van voor
malige Rijksdeelen of kolonien , die niet m et 
die Rijksdeelen of kolonien zijn verlol'en gegaan ; 

9°. de aan het Rijk in eigendom 'of bewaring 
gegeven archieven van besturen van particu
liere instellingen of van personen , d ie rueer 
op het R ij k in het algemeen of cle kolonien 
da n op eene provincie in het bij zonder betrek
king hebben ; 

10°. de aan het Rijk in eigendom of bewa
ring gegeven fami lie- of huisarnb.ieven , die meer 
op het Rijk in het algemeen of de kolonien clan 
op eene provincie in het bijzonder betrekking 
hebben ; 

ll0 • de voor de bewaring bij de Rijksarchie
ven bestemde handschriften , die meer op het 
Rijk in het algemeen of de kolonien dan op eene 
·provincie in het bijzonder betrekking hebb,en ; 

alles behoudens de archieven , welke in arti
kel 2 oncler 1 ° en 5° aan de Rijksarchiefbewaar
p laatsen in de provincien worden toegewezen . 

2. De Rijksarchiefbewaarplaat en in de 
hoofdplaats eener provincie en voor zoover de 
provincie Zuid-Holland betreft de Algemeene 
Rijksarchiefbewaarplaats zijn, behoudens de 
overeenkomsten en beschikkingen, bedoeld in 
artikel 2 der Ar chiefwet 1918 (Staatsblad n°. 
378), bestemd tot bewaring van : 

1°. de archieven van de voormalige provin. 
ciale en departementale besturen ; 

2°. de archieven van de besturen, wier rech
t en of functien op de onder 1° vermelde bestu
ren zijn overgegaan ; 

3°. d e arc hieven v an het t egenwoordige pro
vinciale bestuur, voor zoover die niet onder 
dat bestuur berusten ; 

4°. de archieven van de besturen, wie 
rechten of functien op het onder 30 vermelde 
bestuur zijn overgegaan, voor zoover zij niet 
onder laa tstgenoemd bestuur berusten ; 

5°. de archieven van de best urcn , van voor
malige zelfst andige landschappen of instel
lingen, die hunne werkzaamheid binnen het 
t egenwoordige grondgebied der prnvincie heb
ben uitgeoefend, en wier rechten of functien 
op het Rijksbestuur zijn overgegaan; 
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6°. de archieven van de colleges of perso
n.en, onverschillig of zij in dienst van het alge
meen of het provinciaal bestuur stonden of 
staan, die hunne werkzaamheid binnen het 
tegenwoordig grondgebied der pro"ltincie heb
ben . uitgeoefend of uitoefenen, voor zoover zij 
niet onder I die colleges of personen berusten ; 

7°. de archieven van de colleges of perso
nen, wier rechten of fuuctien op de onder 6° 
vermelde colleges of personen zijn overgegaan, 
voor zoover zij niet onder laatstgenoemde col
leges of personen berusten ; 

8°. de aan het Rijk in eigendom of bewaring 
gegeven archieven van gemeenten, waterschap
pen, veenschappen, veenpolders of onderdee
len ervan, die binnen de tegenwoordige pro
v incie zijn gelegen ; 

9°. de aan het Rijk in eigendom of bewa
Ting gegeven archieven van besturen, van par
ticuliere instellingen of van personen, die meer 
op de provincie dan op het Rijk in het alge
meen of de kolonien betrekking hebben ; 

10°. de aan het R ijk in eigendom of bewa
;ring gegeven familie- of huisarchieven, die meer 
-0p de provincie dan op het Rijk in het alge
~een of de kolonien ,betrekking hebben ; 

n o. de voor de bewaring bij de Rijksarchie
ven bestemde handschriften, die meer op de 
provincie dan op het Rijk in het algemeen of 
d~ kolonien betrekking hebben. 

3. Indie~ een van de besturen , colleges of 
personen, in artikel 2 onder 1° en 6° genoemd, 
zijne werkzaamheid binnen het grondgebied 
van meer dan eene provincie uitgeoefend heeft 
of uitoefent, is de Rijksarchiefbewaarplaats in de 
hoofdplaats van dieprovincie, waarbinnen het 
bestuur, het college of de pe rsoon gezeteld heeft 
of zetelt, tot bewaring van het archief bestemd. 

4. Indien aan het Rijk in eigendom of 
bewaring is gegeven het archief van een in 
meer dan Mme provincie gelegen waterschap, 
veenschap, veenpolder of het onderdeel ervan, 
is de Rijksarchiefbewaarplaats in de hoofd
plaats van de provincie, waarbinnen de archief
bewaarplaats van het watcrschap, het veen
schap, den veenpolder, of het onderdeel ervan is 
gevestigd, tot bewaring van dat archief bestemd. 

5. Indien een van de archieven of handschrif
ten in artikel 2 onder 9°, 10° en n ° genoemd, 
op meer dan Mme provincie betrekking heeft , 
is de Rijksarchiefbewaarplaats in de hoofd
plaats van de provincie, waarop het belang
Tijkste gedeelte van dat archief of handschrift 
betrekking heeft, tot bewaring van dat archief of 
handschrift bestemd. 

6. Ip. geval van vestiging van eene Rijks-

archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 7 
der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378), wordt 
tevens door Ons bepaald tot bewaring van 
welke der in artikel 2 onder 6° tot 11° genoemde 
archieven en handschriften die Rijksai·chief
bewaarplaats bestemd is . 

7. Bij ge bleken verschil over de toe passing 
van de in dit besluit gegeven voorschriften 
beslist Onze Minister van Onderwij s, Kunsten 
en Wetenschappen, den Algemeenen Rijks
archivaris gehoord, 

Onze Misinter van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsbl.ad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en de 
Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 2den September 1919. 
WILHELMINA. 

De Jliinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg . 30 Sept. 1919.) 

2 Septe,nber 1919. BESLUIT, betreffende de 
uitloting en afl.ossing van de 5 % schuld
bekentenissen, uitgegeven krachtens de 
Leeningwet 1918 (Staatsbl.ad no. 803) 
s. 553 . 

WIJ WILHELMINA, nz. 
Op de voordracht van Onzen Minister ,·an 

Financien van 27 Augustus 1919, n o. 177, 
Generale Thesaurie ; 

Gezien de Leeningwet 1918 (Staatsblad no. 
803): 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. De schuldbekentenissen , uitgegeven 

krachtens de Leeningwet 1918 (Staatsbl.ad n° 
803) tot een nominaal beclrag van f 350,000,000' 
worden, ten dienste van hare uitlotingen, naar 
de volgorde harer nummers, verdeeld in veertien 
duizend (14,000) reeksen, elk omvattende een 
kapitaal van f 25,000. 

De reeksen va.n de nummers der schuld
bekentenissen van f 1000 bevatten ieder 25 
nummers (1- 25, 26---50, enz. . . . . . tot en 
met 317,476- 317,500) , die van de nummers 
der schuldbekentenissen van f 500, bcvatten 
ieder 50 nummers (340,001- 340,050, 304,051 
-340,100, enz. . . . . tot en met 383,251-
383,300) en die van de nummers der schuld
bekentenissen van f 100 bevatten ieder 250 
nummers (400,001--400,250, 400,251--400,500. 
enz. . . . . tot en met 508,251-508,,300). 

2. De bij het vo rig artikel bedoelde loting-
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rcckscn worden op kartonpapier gedrukt, doo1· 
twee, daartoe door Onzen Minister van Finan
cien aangewezen, ambtenaren nagezien en na 
accoordbevinding gestort in eene voor de 
uitlotingen bestemde, om een spil d.raaiende 
bus, welkc, gesloten en verzegeld, wordt be
waard bij het Departement van Financien. 
Van die venichtingen wordt een proces-verbaal 
opgemaakt, waarvan een exemplaar blijft be
rusten bij de Algemeene Rekenkamer, een 
exemplaar bij het Departement van Financien 
en een exemplaar bij het Agcntschap van het 
Ministerie van Financien te Amsterdam. De 
sleutel van de bus blijft onder bewaring van 
den Thesaurier-Generaal bij bet Departement 
van Financien. 

3. Elke uitloting geschicdt ten minste zes 
weken v66r den dag, waarop de schuldbekente
nissen aflosbaar gesteld moete,1 worden. 

De uitlotingen geschieden in het openbaar 
in ecn lokaal van het Departement van Finan
cien door een daartoe door Onzen Minister 
van Financien aangewezen, ambtenaar, ten 
overstaan van twee leden der Algemeene Reken 
kamer of van twee door de Algemeene Reken
kamer aangewezen ambtenaren der Kamer. 

De dag der uitloting wordt ten minste een 
week te voren door middel van de Nederland
sche Staatscourant bekend gemaak:t. 

Onze Minister van Financien stelt, met in
aobtneming van bet bepaalde in artikel 11 der 
Leeningwet 1918 (Staatsblad n°. 803), bet be
drag vast van bet kapitaal, dat k.racbtens 
elke uitloting zal worden afgelost. Van de 
loting wordt een proces-verbaal opgemaakt, 
terwij l de uitgelote nummers, zoo spoedig mo
gelijk, in de Staatscourant worden medegedeeld. 

4. De a flossing van de uitgelote schuldbe
kentenis engeschiedt, van den daarvoor be tern 
den dag af, ten kantore van de Nederlandsche 
Bank te Amsterdam, en mits uiterlijk aoht 
dagen v66r den dag, waarop de aflossing ver
langd wordt, daarvan aan den betrokken betaal
meester kennis is gegeven, ten kantore van de 
betaalmeesters. 

De aflossing geschiedt tegen intrekking van 
de uitgelote schuldbekentenisse~, voorzien van 
al\e daarbij behoorende, nog niet verschenen, 
coupons. 

Indien een of meer coupons mochten ont
breken, kan de aflossing der schuldbekentenis, 
onder inhouding van het bed.rag der ontbre
kende coupons, door Onzen Minister van Finan
oien worden toegestaan. 

Onzc Minister van Financien is belast met 
de uitvocring van dit besluit, hetwelk in het 

Staatsblad zal worden gcplaatst en waarvan 
afsohrift zal worden gezonden aan de Algemeene -
Rekenkamer. 

H et Loo, den 2den September 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRI,ES. 
(Uitgeg . 11 S ept. 1919.) 

2 S epte1nber 1919. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in bet Staatsblad van het 
op 8 Maart 1919 te Washington gesloten 
verdrag tot verlenging van den duur van 
het a ldaar op 2 :Mei 1908 tus chen :,,Teder
land en de Vereenigde Staten van Anierika 
gesloten en op 9 Mei 1914 ved engd Arbi
trageverdrag. S. 554. 

WIJ WILHEL UN A, ENZ. 
Gezien het op 8 Maart 1919 te Washington 

tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van 
Amerilca gesloten verdrag tot verlenging van 
den duur van het op 2 Mei 1908 (Staatsblad 
1909, n°. 105) tusschen genoemde landen ge
sloten en op 9 Mei 1914 (Staatsblad 1915, n°. 
379) verlengd Arbitrageverdrag, van welk eerst
genoemd verdrag een afdruk in Nederlandschen 
en Engelschen tekst bij dit besluit is inge
voegd; 

Overwegende dat bedoeld verdrag is goed
gekeurd bij de wet van den 4den April 1919 
(Staatsblad n°. 150) en dat de ak~en van be
Macbtiging daarvan op 22 Augustuis 1919 te 
Washington zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen llfintst er van 
Buitenlandsche Zaken van 28 Augustu s 1919, 
Directie van bet Protocol, n°. 31301 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoeld verdrag te doen bekendmaken door 

de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur zijn belast , ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den ~den September 1919. 
WILHELMI A. 

De Minister van Buitenlandsche Zctken, 
VA KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 16 Sept. 1919.) 

H are Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de R egeering der Vereenigdc Staten van 
Amerika, bezield met den wensch het op 2 Mei 
1908 tusscben hen gesloten Arbitrageverdrag, 
hetwelk, ingevolge artikel I van het verdrag 
tusschen beide H ooge Contracteerende Partijen 
van 9 Mei 1914, tot 25 l\faart 1919 van kracht 
zal blijven, verder te verlengon, hebben de 
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ondcrgeteekenden , namelijk J. T . Crem er, Bui
tengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minist er 
van H are Majesteit de K oningin der Neder
la nden te w ·ashington, en Frank L. Polk, Fun
geerende Secreta ri s van Staat der Vereenigdc 

t aten, gem acht igd llet volgend verdrag te 
sluiten: 

Art. l. H et Arbit rageverd rag van 2 Mei 
1908 tusschen H are Maj esteit d e Koningin der 
N ederlanden . en de Regeering der Vereen igde 
Staten van Amerika; hetwelk, ingevolge art ikel 
I van het verdrag van 9 Mei 1914, t ot 25 Maart 
1919 van kracht zal blij ven , wordt hie rbij ver
lengd e n gehandhaafd voor ecn nieuw tijdvak 
van vijf jaren, van af 25 Maart 1919. 

Art. 11. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd door H are Majesteit de K oningin der 
Nederlanden en den President der Vereenigde 
Staten van Amerika , op advies en met goed
keuren van derzelver Senaat, en het zal in 
we1·king treden op den veertienden <lag na de 
uitwisseling der akten van bekraohtiging, welke 
zoo spoedig mogelijk t e W ashington zal plaats 
hebben. 

Gedaan. in dubbel te Was hingt on , in de 
·Ncderlandsche en Engelsche t alen, den 8sten 
Maart negentien honderd en negent ien. 

(L. S.) J . T. CREMER. 
(L. S. ) FRANKL. POLK. 

H er Majesty the Queen of the etherlands 
and the Government of the United States of 
America, being desirous of further extending 
the Convention of Arbitration concluded 
between them on May 2, 1908, which Conven
t ion , in consequence of article 1 of t he Agree
m ent between both High Con t racting P arties 
of May 9, 1914, will rem ain in force till March 
25, 1919, have authorized the undersigned , t o 
wit J. T. Cremer , Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary of H er Majesty the 
Queen of the Netherlands at Washingt on, a nd 
Frank L. P olk, Act ing Secretary of State of 
t he United Stat es, to conclude the following 
agi;eem ent: 

Art. I. The Convention of Arbitration of 
May 2, 1908, between H er Majesty t he Queen 
of the Netherlands and the Government of 
the United States of America , which , in con
sequence of article I of t he Agreement of May 
9, l!Jl4, will rem ain in fo rce t ill farch 25, 
1919, is hereby extended and continued in 
force for a further period of five years from 
March 25, 1919. 

Art. II. The present Agreement ·hall be 
ratified by Her l\Iajesty t he Queen of t he 

Netherla nds a nd by t he President of t he United 
Stdt es of America, by and with t he ad vice 
and consent of the enat e thereof, and it shall 
become effective upon t he fourteenth day after 
the date of t he exchange of ratifications, which 
shall take place at Wa hington as soon a pos
sible . 

Done in duplicat e at Washington , in t he 
Dutch and English languages , this eight h day 
of March, one thousand nine hundred and 
ninet een . 

(L .S.) J. T. CREMER. 
(L . . ) FRANK L . P OLK. 

4 September 1919. BESLUIT, t ot schorsing van 
de besluiten van den raad der gem eente 
Zaandarn, van 29 Juli 1919 en van 13 
Augustus 1919, waarbij de hoogel'O han
delsschool aldaar werd opgeheven en in 
verband daarmede de t ijdelijke betrekking 
van de lecraren aan die school word be
eindigd. S . 555. 

Geschorst tot 1 Maari 1920. 

4 September 1919. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemcente 
Hoensbroek, van 14 Augustus 1919, waarbij 
m et ingang van l September 1919, P . L. 
Voncken, hoofd der openbare lagere school 
I t e H oensbroek (kom ) in gelijke betrekking 
is overgeplaat st aan de openbare lagere 
school II in de buurt Overbroek in d ie 
gem eente. S. 556. 

Geschorst tot 1 M aart 1920. 

4 September 1919. )1rssrvE vi),n den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der Prov incien, bet reffende 
plaatselijke belastingen . 

11, heb de eer Uw College te verzoeken rnor 
zooveel Uwe provincie betreft te bevorderen , 
dat verordeningen op de heffing van plaatse 
lijke belastingen, welke goedgekeurd zijn tot 
1 J anua ri 1920, en waarvan voortzetting na 
dat tijdstip word t verl angd, voor zoover de des
betreffende stukken de Regeer ing nog niet be
reikt hebben , zoo t ijdig worden ingezonden 
met overlegging van de vereischte gegcvens, 
dat beoordeeling en event ueele goedkeuring 
v66r genoemd tijdstip mogelijk zij . 

Wij vestigen er tevens de aandac,ht op dat 
in verband met de executo ir verklaring ,·an de 
kohieren der personeele belasting, de inzending 
van raadsbeslui ten tot heffi_n g van opcenten op 
de hoofdsom van di e belasting behoo rt te ge
schieden op zoodan ig t ijdstip dat u itcrlijk 1 



1919 6 S E P T E .M B E R. 474 

l\faart van het desbetreffend belastingjaa r de 
Konink]jjke goedkeuring kan verleend zijn. 

Overschrijding van dezen termijn zoude ten 
gevolge kunnen hebben, dat de vaststelling van 
de Rijkskohieren zoude moeten plaats vinden 
zonder u ittrekking van die opcenten. 

Inzending ter goedkeuring van R aadsbeslui· 
ten tot hefting van opcenten op de dividend
en tantieme-belasting gelieve U voortaan steeds 
te doen vergezeld gaan van eene opgaaf van het 
percentage, dat van het hoogste inkomen in de 
betrokken gemeente aan hoofdelijken omslag 
of directe belasting naar het inkomen in het 
laatst verstreken belastingjaar geheven is. 

zijn alleen zij , die voldoen aan de vereischten , 
voor de ecrste klasse der wetenschappelijke 
archiefam btenaren gest eld. 

3. Zoo de inspectie wordt opgedragen aan 
den Rijksarchivaris in de provincie is deze 
bevoegd zich te doen vervangen door een der 
bij de Rijksarchiefbewaarplaat s in de hoofd
plaats van de provincie aangestelde weten
schappeEjke archiefambtenaren, behoorende tot 
de eerst e klasse. 

4. Ten minste eenmaal in een tijdvak, 
dat voor elke provincie door Gedeputeerde 
Staten in overleg ·met den Rijksarchivaris in 
de provincie onder Onze goedkeuring wmdt 
bepaald, worden de in artikel 1 bedoelde ar-

6 September 1919. BESLUIT, tot vaststelling chieven bezocht door den provincialen, inspec-
van den algemeenen maatregel van be- teur of bij ontstentenis van dezen door of 
stuur, bedoeld in de artikelen 16 en 23 vanwege den Rijksarchivaris in de provincie, 
der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378). die hierover jaarEjks aan Gedeputeerde Staten 
S. 557. verslag uitbrengt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 5. In geval uit dat verslag of van elder s 
Op de voordracht van Onzen Minist er van aan Gedeputeerde Staten blijkt, dat door de 

Onderwijs , I( unsten en W etenschappen van besturen, wien de verplichting om voor deze 
den 2lsten Juli 1919, n°. 2654, afdeeling archieven te zorgen in de artikelen 14 en 20 
Kunsten en W etenschappen ; der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378) is 

Overwegende, dat bij artikell4 van de Archief- opgedragen, niet voldaan wordt aan die ver
wet 1918 (Staatsblad n°. 378) aa n Burgemeester plichting, stellen Gedeputeerde Stat en aan de 
en Wethouders de zorg voor de gemeente. betrokken besturen een termijn , binnen welken 
archieven is opgedragen en bij artikel 20 dier aan hunne bezwaren moet worden tegemoet 
wet a.an de dagelijksche besturen der water- gekomen . 
schappen, veenschappen en veenpolders de 6. Gedeputeerde Staten dragen den provin-
zorg voor de archieven dier instellingen ; cialen inspecteur of bij ontst entenis van dezen 

Overwegende, dat volgens het bepaalde bij den Rijksarchivaris in de provincie op, na 
de a rtikelen 16 en 23 van genoemde wet het afloop van <lien t ermijn de bedoelde archieven 
toezicht op de behoorlijke uitoefening van die opnieuw t e bezoeken en daarvan verslag te 
zorg door Gedepnteerde Staten wordt uitge- doen. 
oefend overeenkomstig bij algemeenen ~aat- Blijkt dan, dat n og niet voldaan wordt aan 
regel van bestuur te stellen regelen ; de verplichting om zorg t e dragen voor de 

Den Raad van State gehoord (advies van archieven, dan geven Gedeputeerde Staten 
den 26sten Augustus 1919, n°. 34) ; daarvan kennis aan Ons, opdat Wij zullen 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- kunnen overgaan tot de m.aatregelen. bedoeld 
noemden Minister van den 3den September in de artikelen 18 en 25 der Archiefwet 1918 
1919, n°. 3266, afdeeling Knnsten en Weten- (Staatsblad n°. 378). 
schappen ; 7. Ingeval het beh:er van de in de archief-

H ebben goedgevonden en verstaan : bewaarplaats overgebrachte archieven van eene 
te bepalen als volgt : gemeente, een waterschap, een veensch~p, 
Art. 1. Tot uitoefening van het toezicht, een veenpolder of een onderdeel ervan, niet 

bedoeld in de artikelen 16 en 23 der Archief- is opgedragen aan een archivaris, gee~ het 
wet 1918 (Staatsb/,ad n°. 378), dragen Gedepu- bestuur, wien de verplichting om voor die 
teerde Staten de inspectie van de archieven archieven te zorgen is opgedragen, indien het 
der gemeenten, waterschappen , veenschappen, voornemens is de in de archiefbewaarplaats 
veenpolders en onderdeelen ervan op hetzij overgebrachte archieven t e doen ordenen en 
aan een door hen te benoemen provincialen I beschrijven, daarvan kennis aan Gedeputeerde 
inspecteur, hetzij aan den Rijksarchivaris in Staten. Deze dragen zorg, dat de ordening 
de provincie. I en beschrijving niet zal plaats hebben dan m et 

2. Tot proviuciaal inspecteur benoembaar medewerking van den provincialen inspecteur 
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of b.ij ontstentenis van dezen met m edewerking I 
van den Rijksarchivaris in de provincie. 

8. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, in 
overleg met den provincialen inspecteur of 
bij ontstentenis van dezen in overleg met den 
Rijksarchivaris in de provi_ncie, maatregelen 
te treffen om de besturen der gemeenten, water
schappen, veenschappen, veenpolders of onder
deelen ervan behulpzaam te zijn in het orde
nen, beschrijven en bewaren hunner archieven. 

In dat geval moet de ordening, beschrijving en 
bewaring dier archieven worden toevertrouwd 
hetzij aan den provincialen inspecteur, hetzij 
aan een door Gedeputeerde Staten te benoemen 
ambtenaar, voldoende aan de vereischten, voor 
.de tweede klasse der wetenschappelijke archief
ambtenaren gesteld. 

9. Wanneer in dit besluit gesproken wordt 
van de Rijksarchiefbewaarplaatsen en de Rijks
archivarissen in de provincien, dan zijn daarin 
de Algemeene Rijksarchiefbewaarplaats en de 
Algemeene Rijksarchivaris voor de provincie 
Zuidholland begrepen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
wotden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State en 

e Algemeene Rekenkamer. 
's-Gravenhage, den 6den September 1919, 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 2 Oct. 1919.) 

6 September 1919. BESLUIT tot n adere wijzi
ging van het Voorschrift betreffende de 
beoordeelingslijsten van de officieren bij 
de Landmacht. S. 558. 

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

Oorlog van 30 Juli 1919, Geheim, litt. R 106 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Augustus 1919, n°. 36, Geheim, litt. L 1); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M.inister van 30 Augustus 1919, 
Geheim , litt. R 118 ; 

Hebben goedgevonden _en verstaan te be
pa1en: 
Art . 1. Het Voorschrift betreffende de be

oordeelingslijsten van de oflicieren bij de Land
macht. vastgesteld bij het Koninklijk Besluit 
van 23 September 1908 (Staatsblad n°. 300), 

, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 9 

November 1912 (Staatsblad n°. 344), wordt 
nader gewij zigd als volgt: 

1°. Het eerste lid van § 4 wordt gelezen: 
,,De beoordeelingslijsten, ingericht voor vier 

achtereenvolgende beoordeelingen, benevens de 
beoordeelingen in nota-vorm, moeten door de 
autoriteit, die de beoordeeling uitbrengt, eigen
handig warden ingeschreven. Indien daarbij 
van een schrijfmachine gebruik wordt gemaakt, 
behoort op bet stuk eene verklaring te worden 
gesteld, waaruit blijkt, dat de invulling eigen
handig is geschied." 

2°. Na het 3de lid van § 4 te doen volgen: 
,,Bij bet verwijzen n aar eene bij de beoor

deelingslijst overgelegde nota behoort de dag
teekening dier nota t e warden vermeld, terwijl 
elke nota steeds den naam van den beoor 
deelde moet vermelden. " 

3°. bet laatste lid van § 7 wordt vervangen 
door: 

,,Verder geschiedt de beoordeeling van lui
tenants en van de met hen in rang gelijkge
stelde officieren met tusschenpoozen van drie 
jaren". 

4°. In § 10 wordt tusschen de woorden 
,,valt" en ,,tusschen" ingelascht : ,,als regel" . 

5°. In § 12, 2de lid, warden de woorden 
,,langs den hierarchieken weg" vervangen door: 
,,door tusschenkomst van de autoriteiten, be
last met de invulling van het achterblad der 
beoordeelingslijst" . 

6°. Op § l 2bis te doen volgen : 
,,§ 12ter. Officieren, werkzaam of gedeta

cheerd bij de Artillerie-Inrichtingen, warden, 
zoolang zij daarbij geplaatst zijn, niet beoor
deeld. 

Bij het eindigen van hunnen dienst bij genoem
de lnrichtingen, a lsmede tusschentijds, telkens 
wanneer zulks door den Minister van Oorlog 
wordt verlangd - in elk geval tijdig voordat 
deze officieren aan de beurt komen voor be
vordering - wordt door de Directie der Artil
lerie-Inrichtingen omtrent hen een rapport aan 
den Minister van Oorlog uitgebracht, houdende 
eene beoordeeling van hunne geschiktheid voor 
hunne functie bij meergenoemde Inrichtingen 
en van de wijze, waarop zij die functie vervul
len, alsmede vermelding - voor zooveel daar
toe aanleiding bestaat - van bijzonderheden 
omtrent hunne karaktereigenschappen, gedrag, 
ijver · en bekwaamheden, welke voor hunne 
beoordeeling als officier van waarde kunnon 
zijn. 

De bedoelde rapporten worden bij bet De
partement van Oorlog in de beoordeelings
lijsten - en afschriften er van door de Directie 
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der Artillerie-Inricbtingen in de bij haar berus. 
tende Jiggers - opgelegd. 

Het gesteldc in de § § 23 en 2-! is ook op 
de hicrvoren bedoelde rapporten van toepas
sing." 

7°. § 13 wordt vervangen door : 
,,De beoordeelingslijsten wordcn opgemaakt 

volgens bet bij dit Voorschrift gevoegd model. 
Bij de bcoordeelingslijst behooren een uit

treksel-stam boek en een afschrift-straflijst van 
den betrokken officier. 

Doze bescheiden blijven in de beoordeelings
lij ·t opgelegd en worden telkens, wanneer de 
periodiekc bcoordeeling plaats heeft , bijgewerkt 
door de zo,·g van de beoorcleelaar in eersten 
aanleg. 

Voor officieren, niet behoorendc tot korpsen , 
inrichtingon of staven , waarbij een starn boek 
worclt aangehouden, worden de uittreksels nit 
bet starnboek zoo noodig door de zorg van 
het Departernent van Oorlog verstrekt. 

In de beoordeelingslijsten rnogen geen andere 
bescheiden worden opgelegd, dan die, welke 
claarin volgens clit Voorschrift behooren." 

8°. Aan het slot van bet 5cle lid van § 14 
wordt de punt vervangen door : 

,, , daaronder t e begrijpen - in het bijzonder 
wat de kapiteins en officieren van hoogeren 
rang betreft - tact in den omgang m et en 
behartiging van de belangen hunner onderge
schikten." 

9°. H et laatste lid van § 14 wordt gelezen : 
,,Eindelijk wordt in deze kolom melding ge

maakt van die in den loop van bet tijdvak der 
beo rdeeling van of namens den Minister van 
Oorlog ontvangen tevredenheidsbetuigingen of 
terechtwijzingen, waaromtrent werd bepaald, 
dat zij in afschrift in de beoordeelingslijst 
van den betrokken officier zouden worden op
genomen." 

10°. In § 15, sub a, worden de woorden : 
,,de eischen, gesteld" vervangen door : ,,bet 
bepaalde." 

11°. H et l ste lid van§ 16 wordt ve rvangen 
door: 

,,Het invullen van kolom 8 is verpliohtend, 
wanneer een der kolommen 3, 5, 6 of 7 met 
,, J a" is ingevuld." 

12°. Aan het slot van het 4de lid van § 18 
wordt de punt vervangen door : 

,, , met inachtneming intus chen van bet 
bepa.alde in het la.at te lid van § 11." 

13°. In § 18, l ste lid, worden de woorden : 
,,slechts dagteekening en hunne handteekening" 
vervangen door : ,,slechts pla.atsnaam, dagtee
nening en hun.ne handteekening." 

14°. H et ,-oorlaatste lid van § 18 wordt 
gelezen: 

,,De Commandant van bet Veldlcger, de 
Chef van den Generalen Staf, de H oofdinten
dant, de Inspecteurs der Genie, van het Mili
tair Onderwijs, van de K oninklijke ) farechaus
see, van den Geneeskundigen Dienst der Land
macht en van de M:ilitaire Administratie, de 
Chef van den Veterinaircn Dienst, alsmede de 
Divisiecommandanten kunnen , op aanvrage 
aan het Departement van Oorlog , de beoor
deelingslijsten van de ondor hunne bevelen 
staande officieren ter inzage bekomen." 

15°. In bet laatste lid van § 18 vervallen 
de woorden : ,,en aan den Directeur der Artil
lerie-Inricht ingen" . 

16°. Het 3de lid van § 22 wordt gelezen : 
,,Deze Nota blijft bij den Jigger bewaard, 

totdat , na de eerstvolgende invulling van de 
beoordeelingslijst van den betrokken officier 
door den nieuwen Chef of de t ermijn tot bet 
indienen van een bezwaarschrift tegen de be
oordeeling verstreken zal zijn, of, indien zoo
danig bezwaarschrift werd ingediend, tot het 
tijdstip dat de beschikking daarop aan den 
inzender zal zijn ter hand gesteld; daarna 
wordt zij vernietigd, behalve in bet in § 11 
bedoelde geval, waarin di e Nota bij de beoor
deelingslijst wordt overgelegd." 

17°. H et laatste lid van § 22 wordt yer
vangen door : 

,,Van hoofdofficieron, die tot den rang van 
Genei:aal-Majoor worden bevorderd, dan we! 
tot Chef van een wapen of dienstvak worden 
benoemd, van officieren, overgeplaatst of gede
tacheerd bij den Grooten Staf, benevens van 
hen, die den actieven militairen dienst verlaten 
of komen te overlijclen, worden de betrekke
lijke liggers - ingeval van non-actief worden, 
vergezeld van eene•Nota, als in deze § bedoeld -
rechtstreeks aan bet Departement van Oorlog 
gezonden." 

1so. In bet Sste lid van§ 23 worden de woor
den ,,Zie Nota" ·vervangen door : ,,Zie Nota. 
§ 23". 

190_ In het 9de lid van § 23 worclen tus
schen de woorden ,,beoordeeling" en ,,niet" 
ingelascht de woorden : ,,-voor wat de mate 
zijner geschiktheid voor bevordering betreft -" · 

20°. H et l0de en het Ude lid van § 23 
worden gelezen : 

,,De in deze § vervatte bepalingen zijn 
eveneens van toepassing op de beoordeelin
gen, bedoeld in de § § 3, 11, 12, 12bis en 
12ter. 

Wanneer een aanvullir_igs- of een wijzigings-
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rapport dan wel eene tusschentijdsche beoor
d eeling eene wijziging in gun tigen zin inhoudt 
omtrent de geschiktheid van den beoordeelde 
voor den hoogeren rang, tlan zal, indien deze 
vroeger, volgens de bepalingen van dit Voor
schrift, met de ongu'rtstige beoordeeling in ken
nis werd gesteld, ook de gunstige beoofdeeling 
te zijner kennis behooren t:,.e worden gebracht 
op overeenkomstige wijze, als t en aanzien van 
<le in deze § genoemde Nota werd voorgeschre
ven." 

21°. Aan het slot van § 25 worden tusschen 
de woorden : ,,een " en ,,officier" ingelascht de 
woorden : ,,al dan niet actief dienend" . 

22°. H et 2de en het 3de lid van § 33 
wordt vervangen door : 

,,De beoordeelingslijsten van d e officieren van 
het Leger in Neder/,andsch-1ndie, zoomede de 
liggers-beoordeelingslijsten van de ? fficieren van 
het Leger hier t e lande, worden bewaard in 
het geheim archief van den Directeur. De 
beoordeelingslijsten van laatstbedoelde officie
r en worden vanwege het Departement van 
Oorlog t ijdig voor het eindigen der detachee
ring aan den Directeur te r invulling toege
zonden. Zij worden m et de beoordeelingslijs
t en van de officieren van het Leger in N eder
landsch-lndie, wier detacheering geeindigd is, 
met de bijgewerkte uittreksels-stamboek en 
-straflijst, door tusschenkomst van den Inspec
teur van het Militair Onderwijs, iiiterlijk op 
5 Yovember aan genoemd Departement inge
vuld te ruggezonden." 

23°. In § 35 wordt het woord ,,Militaire 
Administratie" vervangen door: ,, Intendance''. 

24°. Op § 35 te doen volgen : 
,.§ 35bis. De beoordeelingslijsten van de 

officieren van het personeel der Militaire Ad
ministratie, voor zoover niet onder de recht
streeksche bevelen van den lnspecteur van 
dit dienstvak dienende, moeten in de laatste 
plaats aan dezen, ter invulling, worden toe
gezonden." 

25°. In het laatste lid van § 36 ,vorden 
de woorden : ,, Inspecteur van den Genees
kundigen Dienst der Landmacht" vervangen 
door de woorden : ,,Chef van het betrokken 
dienstvak". 

26°. Het laatste l id van § 37 wordt gelezen : 
,,De Chefs van den Geneeskundigen Dienst 

in de garnizoenen, niet tot inrichtingen be
hoorende, de Dirigeerend Militaire Apotheker 
en de Directeur van 's Rijks Magazijn van Ge
neesmiddelen worden uitsluitend beoordeeld 
door den Inspect eur van den Geneeskundigen 
DienRt der Landmacht , die voorts alle overige 

in deze paragraaf bedoelde officieren van ge_ 
zoll.dheid, apothekers en administrateurs be 
oordeelt. " 

27°. Na het l ste lid van § 41 t e doen 
volgen: 

,,De ' Inspecteur der Jnfanterie draagt zorg 
voor de verdere invulling op het achterblad, 
met dien verstande, dat de beoordeelingslijsten 
van de landweerofficieren der Artillerie, der 
Genie en van de Militaire Administratie m ede 
door den betrokken Inspecteur worden inge
vuld. " 

28°. Het laatste lie! van § 42 vervalt. 
29°. Het eerste lie! van § 44 wore! t ge lezen 

als volgt : 
,,De invulling der beoorcleelingslijsten van 

de landweerdistrictscommanclanten , zoomede 
die cler officieren, belast m et het bevel over 
een landweerdistrict, geschiedt jaarlijks door 
den lnspecteur der Infanterie ." 

30°. In het laatste lid van § 44 worden de 
woorden : ,,Korpscommandanten of autoritei
ten toegezonden" vervangen door de woorclen : 
,,brigadecommandanten of autoriteiten toege-
21onden , ter oplegging van rapporten , als be
doeld in § 12bis". 

31°. Op het Model van de Beoordeelings
lijst, binnenblad, in het hoofd van kolom (10) 
worden de woorden : ,,Dagteekening, handtee
kening en rang, enz.", vervangen door: ,,Plaats
naam en dagteekening, alsmede handteekening 
en rang, enz.". 

2. Dit besluit t reedt in werking m et ingang 
van 1 October 1919. 

Onze Minister van Oorlog is belast m et de 
uitvoering van di t'Besluit, hetwelk in het Staats
b/,ad zal worden geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State zal worden m edegedeeld. 

's-Gravenhage, den 6den September 1919. 
WILHELMINA. 

De J.l!Jinister van Oorlog, - ALTING VON GEUSAU. 
(Uitgeg. 12 S ept. 1919.) 

6 September 1919. BESLUIT, t ot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 343 en artikel 
352, tweede lid, der Invaliditeitswet. 
s. 559. 

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

Arbeid van 14 Jpli 1919, n°. 105, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 343 en artikel 352, tweede 
lid, der Invaliditeitswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26 August us 1919, n°. 46) ; 
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Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 2 September 1919 n°. 
4207 afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : , 
Art. 1. In dit be.luit wordt verstaan onder: 
Onzen Minister : Onze Minister met de uit

voering der Invaliditeitswet be.last ; 
Verzekering : eene vrije verzekering als be

doeld in artikel 69 der Invaliditeitswet ; 
rente: eene vrije rente· als J:.edoeld in artikel 

69 der Invaliditeitswet; 
premie : eene vrije premie a.Is bedoeld in 

artikel 339 der Invaliditeitswet ; 
zegels: vrije zegels, als bcdoeld in artikel 

341, eerste lid, der Invaliditeitswet; 
rentekaart : vrije rentekaart als bedoeld in 

artikel 341, tweede lid, der Invaliditeitswet. 
2. 1. Rentekaarten worden door den Raad 

van Arbeid opgemaakt, wanneer iemand ver
klaart een verzekering te willen sluiten. 

2. · De rentekaarten worden gesteld te~ name 
van den vnzekerde. 

3. De verklaring in het eerste lid bedoeld 
geschiedt door invulling en onderteekening en 
indiening van een daartoe vastgesteld fonnu
lier, hetwelk ten kantore vitn den Raad van 
Arbeid en ter plaatse, door dezen Raad aan 
te wijzen, verkrijgbaar is . 

3. Alie ambtenaren, tot afgifte van' geboorte
akten bevoegd, zijn verplicht aan den Raad 
van Arbeid de door dezen verlangde geboorte
akten kosteloos toe te zenden. Op die stukken 
wordt door den ambtenaar, die ze afgeeft, vcr
meld, dat zij uitslui~nd kunnen dienen bij de 
toepassing van de Invaliditcitswet of van een 
krachtens haar uitgevaardigde bepaling. 

4. l. Behoudens het in het 2e en 3e lid 
bepaalde vangt de geldigheid van de rente
kaart aan op den l sten J·anuari van het jaar, 
waarin zij is opgemaakt. 

2. De geldigh1:id van de eerste rentekaar~ 
vangt' aan op den dag, waarop de Raad van 
Arbeid de verklaring, becloelcl in art ikel 2 
van dezen maatregel, hee~ ontvangen. 

3. Levert een ve.zekerde een rentekaart, 
die ingevolge het 5de lid van dit artikel on
geldig is geworden, in, na den in . het ecrste 
lid van artikel 14 van dezen maatregel genoem 
den termijn, dan vangt de nieuwe rentek~art 
eerst aan geldig te zijn op den dag volgende 
op dien van inlevcring. 

4. De dag, waarop de rentekaart aanvangt 
geldig te zijn, wordt op de kaart vermeld. 

5. De geldigheidsduur van de rentekaart 
eindigt op den 3lsten December van het jaar, 

waarin zij geldig werd, tenzij voor clien datum 
een nieuwe kaart is uitgereikt, in welk geval 
de geldigheid van de eerst uitgegevcn kaart 
eindigt op den dag van inlevering. 

5. Wanneer e~n volgende rentekaart worclt 
opgemaakt, zoncler dat de vorige rentekaart 
buiten gebruik wordt gesteld, dan wordt dit 
op de kaart verme!d. 

6. 1. De ren tekaarten worden kosteloos op
gemaakt, voor zoover niet anders is bepaald. 

2. Wordt vervanging van een rentekaart 
door een nieuwe verlangd v66r het verstrijken 
van den duur der geldigheid der kaart, dan 
kan van den verzekerde 5 cts. voor de nieuwe 
kaart worden gevorclerd. 

3. De R=d va-n Arbeid kan door het 
bestuur van d~ Bank worden gemachtigd om, 
in bepaalde gevallen, ter beoordeeling van den 
Raad, in plaats van 5 cts., 50 cents te vorderen. 

4. Betaling dezer bedragen wordt door den. 
Raad van Arbeid op de kaart vermeld. 

7. De rentekaart wordt a.an den verze
kerde of <liens wettelijken vertegenwoordiger 
uitgereikt. 

8. Zoodra de eerste rentekaart is opge
maakt, wordt a.an den verzekerde een rente
boekje uitgereikt, ingericht volgens het door 
Onzen Minister vastgesteld model en bevattend 
een beknopte mededeeling van de voornaamste 
rechten en verplichtingen van den verzekerde. 

9. 1. H et. renteboekje dient om daarin aan 
te teekenen het aantal premien, waarvan de 
beta.ling OP. de in artikel 18 van dezen alge. 
meenen maatregel bedoelde betaaldagen van 
eenig kalenderjaar door de zegels op een buiten 
gebruik gestelde rentekaa,rt wordt bewezen. 

2. H et bockje, of, is dit niet ovcrgelegd, 
een opgave van hetgeen in het boekje 1'ehoort 
te worden overgebracht, wordt aan den ver
zekerde uitgereikt, zoodra. de kaa,rt , ereffend 
of de aanteekening op een vereffencle kaart 
gewij zigd is. 

10. 1. Het renteboekje wordt kosteloos uit
gereikt, voor zoover nie t, anderl i s bepaald. 

2. Wordt een nieuw boekje verlangd bin
nen 10 jaren na de uitreiking of zonder ove,
legging van het vorige, dan kan van den ver
zekerde 20 cents voor het nieuwe boekje worden 
gevorderd. 

3. In het nieuwe boekje worden nit het 
vorige de daarin gedane boekingen overge
bracht. ls dit laatste niet overgelegd of niet 
geregeld bijgehouden, dan wo1·dt het nieuwe 
boekje door het bestuur der Rijksverzekerin6s
bank bijgewerkt. 

4. De Raad van Arbeid kan doo1 het bestuur 
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der Rijksverzekeringsbank worden gemachtigd 
om in bepaalde gevallen, tor beoordeeling van 
den Raad, in plaats van 20 cents, f 2 te vor
deren. 

5. Betaling dezer bedragen wordt door den 
Raad van Arbeid op het boekje vermeld. 

11. De ve!'Zekerde of <liens wettelijke ver
tegenwoordiger is verplfrht zijn rentekaart en 
zijn rent eboekje zelf te bewaren. 

12. Op de rentekaarten en op de daarop 
geplakte zegels mogen woorden noch teekens 
worden gesteld. Het dagteekenen der zegels 
is nochtan toegelaten . 

13. 1. De bouder van een rentekaart is 
verplicht binnen zeven da6en na overlijden van 
den verzekerde deze kaart toe te zenden aan 
den Ra.ad van Arbeid, met mededeeling van 
het overlijden. 

· 2. Iodien hij ee1st 'na verloop van zeven 
dagen heeft kennis gekregen van het over
hjden of houder i~ geworden van de rentekaart, 
is hij verplicht de toezending en de mededee
ling te doen binnen drie dagen, nadat bij kennis 
van het overlijden kreeg of houder van de 
rentekaart werd . 

3. De echtgenoot en de verwanten, die 
op het tijdst1p van overlijden huisgenooten 
waren van den overledene, worden beschouwd 
bouders van do kaart te zijn, tenzij zij aa.une
lijk maken, dat de overledene zijn ka.art niet 
onder zich had. 

4. De Raad van Arbeid zendt de kaart aan 
het bestuur d er Bank. 

14. 1. Dcor den Raad van Arbeid worden 
voor alle ver zekerden, binnen het ressort van 
den Raad woonachtig, per 1 J anuari nieuwe 
rentekaarten ter >eschikking gesteld t,er ver
wi~seling met de 1.aarten van bet afgeloopen 
kalenderjaar. 

2. Bijaldien door den verzekerde gebru ik 
wordt gemaakt van de bevoegdheid, bij a rtikel 
197 van de Im,aliditoitswet verleend, wol'dt 
hem terstond nadat het daarbij bedoelde ver
zoek is gedaan, een nieuwe rentekaart uitgc
reikt. 

3. Bijaldien door den verzekerde gebruik 
werd gemaakt van de bevoegdbeid, bij artikel 
15 (1) van dit besluit gegeven, wordt geen 
nieuwe kaart gereed gemaakt, tenzij de verze
kerde daartoe den wenscb kenbaar heeft go
maakt . 

15. l. De vcrzekerde, die in het bezit van 
een rentekaart is, is verplicht, de1e met het 
in a.rtikel bedoelde renteboekje, behoudens 
wanneer door hen\ een aanvraag om rente . 
wotdt 6edaan, of wel wanneer door hem een 

v<'rzoek wordt gedaan als bedoeld in artike, 
197 der Invalid1teitswet, in welke gevallen 
de r ntekaart bij de aanvrage onderscheidenlijk 
bij bet verzoek zal zijn over te leggen, bij den 
Raad van Arbeid in te leveren op l Januari 
althans v66r 15 Januari van het kalenderjaar, 
volgende op dat, waarovor de kaart loopt. 
Hij is overigens te a lien tijde bevoegd zijn · 
ronteka.,rt tegen a.fgift.e van een ontvangst
bewijs in te leveren. 

2. De inlevering. kan •op elken kantoordag 
geschieden, voor zoover niet door den Raad 
van Arbeid, met machtiging va.n den Verze
keringsraad, voor den verzekerde zijn aange
wezen bepaalde dagen, bel,.end gemaakt door 
aanplakking ten 1.antore van den Raad van 
Arbeid en op zoodanige wijze, als door den 
Verzekeringsraad moeht worden bepaald . De 
dag der inlevering wordt onmiddellijk door 
den Raad van Arbeid op de kaart vermeld. 

3. Bij inzending van een 'kaart dOOl' tus 
schen komst van den dienst der Posterijen, 
wordt de verzekerde geacht buiten - gebruik
stolling der kaart te vragen. 

16. l. De buiten-gebruik-stelling geschiedt 
steeds zoo spoedig mogelijk na inlovering. 
Wanneer enhter van de bevoegdheid, in het 
ecrste lid van het voorgaande artikol bedoeld, 
gebruik wordt gemaakt ten aanzien van cen 
rentekaart, welke bet1-ekking heeft op bet 
loopende kalenderjaar, blijft de ingeleverde 
rentekaart bij den Raad van Arbeid in bewaring 
en vindt buiten-gebruik-stelling plaats terstond, 
nadat de geldigheidsduur van de kaa rt zal 
zijn verstreken. 

2. Indien in den loop vap het a fgoloopen 
kalenderjaar een vervangingskaart als bedoeld 
bij artikel 6 van d t besluit werd uitgei-e ikt, 
wordt deze tegelijk met de in bewaring genomen 
kaart buiten gebruik ge teld. 

17. H et buiten-gebruik-stellen geschiedt door 
aanteekening op de kaart, da.t zij heoft opge
houden te gelden ; de aanteekoning wordt ge
dagteekend. 

18. Onmiddellijk na het buiten-gebruik
stellen wordt op de rentekaart aangeteekend 
het aantal premien, hetwolk zal geacht worden 
op de betaa.Jdagen, in ar tikel 22 van dit besluit 
bedoeld, te zijn betaald. 

19. Bij de berekoning van bet aantal pre
mien, welker beta.ling wordt bewezen door de 
op de kaart geplakte zegels, worden niet in 
rekoning gebracht verminkte, onherkenbare of 
om eenige andere reden niet geldige zegels, 
zoomede de zegels, welke moeten geacht wor
den op premien betrekking te hcbbcn, welli.e 
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in vcrband met het bepaalde bij artikel 343 
der Invaliditeitsw6t ee-rst geacht kunnen wor
den te zijn betaald in het volgende kalender-
jaar of de volgende kalenderjaren, · 

20. 1. Bij tijdige inlevering zullen de pre
rr.ien, waarvan de betaling wordt bewezen doot 
de op de rentekaart geplakte zegels of door 
het bij de ren tekaart overgelegde certifica-at 
als bedoeld bij artikel 22 van dezen maat regel 
voor zoover haar aantal het gestelde maximum 
van 80 niet overschrijdt, worden geacht te 
zijn betaald, indien de rentekaart v66r 30 Juni 
werd uitgereikt : voor de eene helft per 30 
Juni , en voor de andere helft per 31 Decmber 
van het jaar, waarover de rentekaart loopt, 
terwijl, indien de rentekaart na 30 Juni werd 
uitgereikt, voorbedoelde premien alle zullen 
worderr geacht te zijn betaald per 31 Decem 
ber van het jaar, waarover de rentekaart 
loopt. 

2. Bij vertraagde inlevering zullen voor
bedoelde premien alle worden geacht te zijn 
betaald op het einde van het kalenderhalfj aar, 
aan den <lag van inlevering onmiddelljjk voor
afgaande. 

3. Bij vervroegde inlevering zal, behoudens 
in het geval, in de volgende zinsnede bP.doeld, 
ten aanzien van het tijdst ip van betaling, 
worden aangenomen, dat de kaart tijdig werd 
ingeleverd. Bijaldien in verband m et het be
paalde bij artikel 6 van dezen maatregel ter
stond of eerst later in den loop van het kalender
jaar een nieuwe rentekaart werd uitgereikt, 
worden bij tijd ige inlevering van de twi;ede 
kaart de p remien, waarvan de betaling door 
beide kaarten oj door het vorenbedoelde cer
tificaat wordt bewezen, te zamen, met inacht
neming van het gestelde maximum, vereffend. 
Ingeval de inlevering van de tweede kaart ver
tr;aging ondErgaat, wordt de eerste kaart na 
a floop van het kalenderjaar, waarin zij is in
geleverd, vereffend. De t weede kaart wordt 
na inlevering vereffend met inachtneming ,,an 
het in de vorige alinea bepaalde. 

4. Ingeval rente wordt aangevraagd, zullen 
alle voorbedoelde premien op de loopende kaart 
worden geacht te zijn betaald per 30 Juni van 
het loopende kalenderjaar. 

5. Indien · het aantal gekweten prem ien 
oneven is, za-1, wanneer deze premien over 
t wee betaaldagen zijn te verdeelen, steeds de 
kleinste helft gea.cht worden te zijn beta.aid 
op den jongsten betaaldag. 

21. J. Aan zegels, geplal .t op een kaart, 
welke niet is buiten gebruik gesteld, wordt gee
nerlei aanspraak ontleend. 

2. Toont de verr.ekerde echter ten genoeben 
van het bestuur der Bank aan, dat een rente
kaart met de daarop geplakte zegels verorand 
of op andere wijze is tc niet gegaan, alsmede 
het aantal en de waarde der zegels, die op 
de kaart geplakt waren, dan wordt den ver
zekerde hct geleden verlies vergoed. Het be
stuu r doet alsdan door den Raad van Arbeid, 
die een nicuwe kaart opmaakt, op die kaart 
aanteckcnen het aantal der premii'n, wclker 
beta.ling bewezen zou zijn geworden door de 
zegels, die zijn teniet gegaan. 

22. 1. De Raad van Arbeid geeft den ver
zekerde kennis van het aantal premien, dat 
als betaald werd vereffend, onder aanwijzing 
van de dagen of den dag, waarop de premien 
zullen worden geacht te zijn betaald. 

2. Tegelijk met de kennisgeving, in het 
vorige lid bedoeld, deelt de Raad van Arbeid 
den verzekerde mede, hoeveel zegels op grond 
van het bepaalde bij artikel 19 van dit besluit 
niet in rekening werden gebrach t. . 

3. Voor zoover daaronder zijn begrepen 
premien, welke ingevolge het bepaalde bij arti
kel 343 der Invaliditeitswet niet in rekening 
werden gebracht, wordt ten aanzien van deze 
zegels tegelijkertijd een certi ficaat van beta.l ing 
ui tgereikt . 

4. De uitreihlng van het certificaat in het 
vorige l id bedoeld, wordt vervangen door nit_ 
betaling in geld, bijaldien de premien zouden 
zijn over te brengen naar een volgend kalender
jaar, bij den aanvang waarvan de verzekering 
reeds een einde heeft genomen. 

5. 'Oitbetaling in geld heeft ook plaats ten 
aanzien van de-premien, welke in het kalender
aar, waarin de rente werd aangevraagd, wer
den betaald, voor zoover de rente althans 
voor het vierde kwartaal zal ingaan en de 
toegekende rente een blijvend karakter draagt. 

23 . Een buiten gebruik gest elde rentekaart 
wordt door den Raad van Arbeid aan het 
bestuur der Bank gezonden, indien binnen 
14 dagen na d'l kennisgeving, in artikel 22 
bedoeld, niet tegen de vereffening beroep is 
ingesteld. 

24. 1. De Raad van Arbeid is bevoegd, 
zoolang de rentekaart niet is opgezonden, 
vergissingen te hcrstellen. 

2. Van deze herstelling gesehiedt aantee
kening in het renteboekje en in de kennisgeving 
in artikel 22 bedoeld. 

3. Indien van de bevoegdheid, in het eerst e 
lid bedocld, gebruik is 9emaakt, loopt de in 
artikel 23 van dit besluit bedoelde t ermijn 
van veertien dagen van af de uitreiking der 
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kennisgeviug, die ingevolge het tweede lid meer geldend ; bij iedere benoeming tot 
plaats heeft. onderwijzer wordt een zoodarug getuig-

25. 1. Het b~stuur der Bank is bevoegd schrift vereischt, hetzij krachtens art. 28, 
een toegezonden buiten gebruik gestelde rente- l • lid sub b, hetzij krachtens art. 55, 1 • lid 
kaart binnen veertien dagen aan den Raad sub b. 

van Arbeid terug te zenden met verzoek ver- WrJ WILHELMINA, JT,Nz. 
gissingen te herstellen. 

1

. Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
2. De Raad van Arbeid herstelt de vergis- den Inspecteur van het Lager Onderwijs in de 

singen en zendt de rentekaart binnen veertien 2• Inspectie tegen het besluit van Ged. Staten 
dagen terug. van Zuid-Holland van 6 Mei 1919, G. S. n°. 13, 

3. Indien de Raad van Arbeid een vergis- genomen op de aanvrage van het Bestuur van 
s ing herstelt, zijn het tweede en derde -lid van het Fonds van Liefdadigheid voor Roomsch-
artikel 24 ,an dit besluit van toepassing. Katholieken beheerend het gesticht ,,Schief-

26. Beroep staat open : baan-Hovius" te 's-Gravenhge om voor de 
1°. van de beslissing op een verzoek om bijzondere lagere jongensschool aldaar, Loos-

rente; duinsche Weg 529, te bekomen de Rijksbijdra-
20. van de beslissing, waarbij een rente gen, bedoeld bij art . 59 der wet tot regeling 

ingetrokken of verminderd ~ordt, waarbij be- van het Lager Onderwijs over het jaar 1918; 
volen wordt een rente geheel of voor een ge- Den Raad van State, Afdeeling voor de 
deelte niet aan den rentetrekker uit te keeren Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van · 
of uit te keeren in verstrekkingen in natura 20 Augustus 1919, n · . 222; 
of aan een antler persoon ten behoeve van Op de voordracht van Onzen Minister van 
den rentetrekker, of waarbij gewoigerd wordt Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen va n 
zoodanig bevel in te trekken of te wijzigen, 2 Sept. 1919, no. 6275, Afd. L. 0. F. ; 
of een rente te verhoogen; 0., dat bij bovengemeld besluit voor de 

3°. tegen de vereffening van een rentekaart bovenbedoelde school het bedrag der Rijks-
of tegen de weigering om te vereffenen. bijdragen is bepaald op f 8414.49½ ; 

27. 1. De termijn van beroep is een maand. dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
Deze termijn vangt aan te loopen den dag na dat het bestuur der school terecht heeft aan
dien waarop de beslissing, waartegen beroep genomen dat de onderwijzeres mej. J. E. H. 
wordt ingesteld, is genomen. A. Biickmann bij haren overgang van het 

2. Echter kan het beroep, bedoeld onder Openbaar naar het Bijzonder Onderwijs in 
3° . • van artil..el 26 van dit besluit, alleen worden de gemeente 's-Gravenhage een bewijs dat 
ingesteld binnen 11- dagen na de kennisgeving hare akte van bekwaamheid en getuigschrift, 
of de uitreiking en kennisgeving in artikel 22 omschreven in art. 28, 1 • lid, litt. b der wet 
van dit be. luit bedoeld. • tot regeling van het Lager Onderwijs door 

Onze Minister van Arbeid is belast met de Burgemeester en Wethouders van bedoelde 
uitvoering van dit besluit, dat in het S taat8blad gemeente war~n gezien en accoord bevonden, 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal met noodig had ; dat toen bij onderzoek is 
worden gezonden aan den Raad van State. gebleken dat de onderwijzeres als tijdelijke 

6 

's-Gravenhage, den 6den September 1919. leerkracht is werkzaam geweest bij het open-
WILHELMINA. baar onderwijs en dat bij benoemingen als 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. zoodanig door Burgemeester en Wethouders 
( Uitgeg. 18 Sept. 1919.) van 's-Gravenhage overlegging van bedoelde 

September 1919. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Oak bij overgang van een onderwijzer 

van het openbaar naar het bijzonder onder
wijs is het bezit van het bewijs, bedoeld in 
art. 55, 1 ° lid sub c vereischt. Bij gebreke 
daarvan kan de onderwijzer niet in aan-

1 merking worden genomen bij de bereke
ning der bijdragen, in art. 59 omschreven. 

Het getuigschrif.t, bedoeld in art. 28, 
l• lid sub b, is bij overgang van het open
baar naar het bijzonder onderwijs niet 

919. 

stukken wordt geeischt ; dat mitsdien het voor 
de onderwijzeres aangevraagde bedrag kan 
worden toeg:ekend ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
Inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
2• Inspectie bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat de onderwijzeres J. E. H . A. 
Biickmann niet in het bezit was van het bewijs 
bedoeld bij art. 55 der Lager Onderwijswet 
onder c; dat zonder dit bewijs een onderwijzer 
niet bevoegd is aan eene bijzondere Iagere 
school onderwijs te geven en zoodanig onder-

31 
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wijzer dus ook niet in aanmerking komen kan 
bij de berekening der bijdrage ; dat alzoo het 
bedrag der bijdrage is te verminderen met 
f 130. 77½ en te brengen op f 8283. 72 ; 

0., dat art. 55 der wet tot regeling van het 
Lager Onderwijs voorschrijft dat tot het geven 
van bijzonder onderwijs wordt vereischt het 
bezit: 

a. van eene akte van bekwaamheid ; 
b. van een gelijk getuigschrift als in art. 28, 

litt. b. is vermeld en waarop het voorlaatste 
en het laatste lid van dat artikel toepasselijk 
zijn; 

c. van een bewijs dat deze beide stukken 
door Burgemeester · en Wethouders der ge
meente, waar het onderwijs zal gegeven wor
den, zijn gezien en in orde bevonden ; 

0., dat vaststaat dat, toen mej. Bi.ickmann 
overging van de openbare school te 's-Graven
hage naar eene bijzondere school , het bewijs 
in art. 55, lid l , onder c bedoeld. niet door 
Burgemeester en Wethouders is opgemaakt 
en dan ook niet van dat bewijs, zooals art. 55, 
2• lid yoorschrijft, aan den districtsschool
opziener kon worden bericht ; 

dat alzoo aan het voorschrift van art. 55 
niet is voldaan en mej. Bi.ickmann derhalve 
geen bevoegdheid · had tot het geven van bij
zonder lager onderwijs ; 

0., dat weliswaar door Ged. Staten is be
weerd dat het voorschrift van art. 55, lid 1 
ondet c zuiver formeel is en de vroeger, bij de 
benoeming van mej. Btickmann bij het open
baar onderwijs aanwezige akte van bekwaam
heid en het getuigschrift van art. 55, lid 1 
onder b nog steeds als geldig konden wordeu 
aangemerkt bij den overgang tot het bijzonder 
onderwijs, maar dat deze bewering niet kan 
worden aanvaard omdat gesteld al dat de 
vroeger overgelegde stukken vermeld in art. 55, 
lid 1 onder a en b voldoende konden worden 
geacht, niettemin de controle van Burgemeester 
en Wethouders dat de stukken in orde waren 
zoude ontbreken _; 

dat toch die controle moet worden uitge
oefend door Burgemeester en Wethouders 
der gemeente waar het onderwijs gegeven zal 
warden, derhalve dan wanneer tot het geven 
van bijzonder onderwijs besloten is ; 

0. wijders, dat ook daarom de controle van 
Burgemeester en Wethouders niet als ·van 
zuiver formeelen aard is te beschouwen , omdat 
bij den overgang van het openbaar naar het 
bijzonder onderwijs het vroeger krachtens 
art. 28 lid 1 onder b afgegeven getuigschrift 
niet aan hetgeen vereischt wordt voldoet; 

dat toch art. 28, 1 • lid voorschrijft dat, om 
als onderwijzer benoemd te kunnen worden, 
het bezit is vereischt : 

a. van eene akte van bekwaamheid ; 
b. van een getuigschrift van zedelijk gedrag. 

afgegeven door den burgemeester der gemeente, 
of de burgemeesters der gemeenten waar hij, 
aan wien het wordt uitgereikt, in de laatste 
twee jaren gewoond heeft; 

dat dus het getuigschrift steeds vereischt 
wordt om als onderwijzer te word en benoemd en 
uit niets blijkt dat alleen van een eerste be- . 
noeming sprake zou zijn ; 

dat zelfs al zou mogen worden aangenomen 
dat overgang van de eene school naar de andere 
niet altijd a ls eene benoeming in den zin der 
wet zou moeten .worden aangemerkt, niettemin 
de overgang van het bijzonder naar het open
baar onderwijs en omgekeerd van het openbaar 
naar het bijzonder onderwijs niet zonder zoo
danige benoeming mogelijk is, omdat beide 
deelen van het volksonderwijs in de Lager
Onderwijswet naast elkaar en zelfstandig zijn 
geregeld; 

dat dan ook art . 55 lid 1 onder b niet ge
waagt van het getuigschdft van art. 28 lid 1 
onder b, maar van een gelijk getuigschrift als. 
in dat artikel vermeld ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan' : 
met wijziging van het bestreden besluit he 

bedrag der Rijksbijdragen voor deze school 
over het jaar 1918 vast te stellen op f 8283. 72 . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

6 September 1919. KONINKLIJK BESLUIT. 

Ook een termijn van 10 jaar voor af
lossing van een leening tot best ijding van 
distributie-uitgaven wordt te Jang geoor
deeld . 

WIJ WILHELMINA , ENZ. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door den Raad der gemeente Leek, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
1 Mei 1919, n°. 85, 2• afd., waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn beslui t tot het aangaan 
van eene geldleening groot f 62,000 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi llen van Be tuur; gehoord, advies van 
20 Augustus 1919, no. 224; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 Augustus 1919,. 
n°. 10422, afd . B.B. ; 

0., dat de Raad der gemeente Leek bij 
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voormeld besh.rit heeft besloten eene ge,ld
leening aan te gaan ten bedrage van ten hoogste 
f 62,000, waarvan gedurenae de jaren 1921 
tot en met 1928 telkens op 1 Juli zullen worden 
afgelost 6 aandeelen van f 1000 en in de jaren 
1929 en 1930. eveneens op 1 Juli telkens zeven 
aandeelen elk van f 1000 ; dat de opbrengst 
van deze leening o. a. bes temd is ter bestrijding 
van uitgaven wegens kosten van de distributie 
over de jaren 1916 tot en met 1919; van de 
herbestrating van een gedeelte van een klinker
straat te Leek en van den bouw van een com
plex noodarbeiderswoningen te Zevenhuizen.; 

dat Ged. Staten aan het Raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden uit over
weging dat voor eene leening voor de boven
genoemde uitgaven een aflossingstermijn van 
10 jaar te lang is ; 

dat de Raad in beroep aanvoert dat , waar 
de geheele leening in 10 jaren zal worden af
gelost, zoodat de kosten van de distributie 
geheel door het tegenwoora ig levend geslacht, 
dat van de distributie geprofiteerd heeft, 
worden betaald, geen overwegend bezwaar 
kan bestaan om de aflossing in 10 jaren te 
doen plaats hebben; dat ecn kinu toch, dat 
thans 10 jaar oud is en bij aflossing :c0 jaren 
telt, in 't geheel niets in de a flossing en rente 
van deze leening betaalt, terwijl het toch alle 
voordeelen van de distributie heeft gehad ; 
dat herbestrating van de klinkerstraat te Leek 
gekost heeft f 5:c00, waarvan f 2rno is betaalcl 
uit de directe middelen , terwij l de overige 
f 3000 uit deze leening zou worden gevonden ; 
dat deze herbestrating, waarvoor zijn ge
bezigd 70,000 nieuwe waalstraatklinkers, feite
lijk niets anders is dan eene algeheele vernieu
wing van den bestaanden klinkerweg, te meer, 
waar de bestrating aanmerkelijk verbreed is 
en d us bijna gelijk staat aan den aanleg van 
een nieuwen weg; dat, waar cleze herbestrating 
in eens in de plaats komt van het onderhoucl 
van over eenige jaren, geen bezwaar kan be
staan om de kosten van die herbestrating, 
welke ten cleele door eene leeening gedekt zullen 
worden, over meerdere jaren te verdeelen ; 

paald, zooals Ged. Staten dit wenschen, het 
niet doenlijk zal zijn om voor andere nog aan 
te gane geldleeningen, welke in onmiddellijk 
verschiet zijn, met name die voor den aankoop 
van grond en den bouw daarop van eene meer
uitgebreide lager-oncterwijsschool en onder
wijzerswoning te Leek, alsook van grond en 
den bouw van eene veldwachterswoning te 
Oostwolcl, eventueelen bouw van een nieuw 
gemeentehuis, het verharden van verkeers
wegen te Zevenhuizen, in de eerste 10 jaren 
eenige a flossing te doen; dat de te heffen 
Hoofdelijke Omslag, a ie in 1915 was uitge
trokken op f 22,000 en voor <lit jaar reeds is 
geklommen tot f 87,000, onmogelijk hooger 
kan worden gesteld, <;!aar toch verwacht mag 
worden dat in de komende jaren de inkomens 
van de landbouwers waaruit de Hoofdelijke 
Omslag in hoofdzaak moet worden gevonden, 
aanmerkelijk zullen dalen ; 

0., dat de door den Raad aangevocrde gron
den in het stellen vna den door hem aange
nomen aflossingstermijn voor de kosten 
van herbestrating van een klinkerstraat en 
voor die van den bouw van noodwoningen 
zouden kunnen doen berusten, maa1· dat niet 
kan worden gedoogd dat voor de uitgaven 
ter bestrijding van de kosten van de uitvoering 
van de Distributiewet 1916 op zoo langen 
termijn wordt geleend als het raadsbesluit 
daarvoor stelt : 

dat uit dezen hoofde het raadsbesluit door 
Ged. Staten terecht voor goedkeuring niet 
vatbaar is geoordeeld ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlarn:, sche Zaken is 

b3last, enz. (A. 13. ) 

S September 1919. BESCHIKKING van den Mi
nister van Arbeid van 8 September 1919, 
no. 4257, afd. Arbeidersverzekering, Ned. 
Staatscourant n°. 195, tot vaststelling van 
het formulier van aangifte, bedoeld in ar
tikel 61, 4de lid der Ongevallenwet 1901. 

De Minister van Arbeid : 
Gezien artikel 61, vierde lid , der Ongevallen

wet 1901 ; 
Heeft goedgevonden : 

dat de gebouwde noodwoningen, welke 
thans dienen voor woningen van arbeiders
gezinnen, vermoedelijk na een.ige jaren we! 
gebruikt zullen worden als een zoogenaamd 
t ehuis voor dakloozen of anders we! zullen 
bestemd worden tot schuur of pakhuis, dat 
in elk geval als zeker kan worden aangenomen 
dat het gebouw (complex noodwoningen) er 
na verloop van 10 jaar nog wel zal staan ; dat, 
wanneer de aflossing vroeger zal worden be-

het formulier van aangifte, bedoeld in arti
kel 61, vierde lid , der Ongevallenwet 1901, 
zooals dat is vastgesteld bij beschikking van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken van 
26 November 1902, n°. 5351, afdeeling Arbeid, 

! onder intrekking van die beschikkkng opnieuw 
I 

31" 
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vast te stellen overeenkomstig het bij deze 
beschikking gevoegde model. 

's-Gravenha.ge, 8 September 1919. 

Ongeva.lsnummer . .. 

De Minister voornoemd, 
AALBERSE. 

(In te vullen ten kantore van de Rijksver
zekeringsbank.) 
Bedrijfsnummer . .. 

(In te vullen door den werkgever of diens 
vertegen woordiger .) 

RIJKSVERZEKERINGSBANK. 

FORMULIER 

bedoeld in a.rtikel 61, vierde lid, derOngevallen
wet 1901. 

Aangifte va.n een ongeval. 

I. Naam van den getroffene . 
Voornamen van den getroffene. 
Woonplaa.ts van den getroffene. 
Gemeente, straa.t, gracht, plein, 

dorp, gehucht of buurtschap, 
enz., huisnummer. 

Leeftijd van den getroffene. 
Geslacht van den getroffenen. 
Soort van arbeid waarmede de 

getroffene gewoonlijk was be
Iast, of betrekking welke hij 
gewoonlijk vervulde . 

la. In te vullen wanneer de getrof
fene in eene gemeente tijdelijk ver 
blijf houdt. Ingeval den getrof
feno het ongeval is overkomen in 
eene ~emeente waar hij tijdelijk 
verbliJft en hij ter zake van het 
ongeval niet voornemens is zijne 
tijdelijke woonplaats te verlaten, 
dan tevens te vermelden : straat, 
gracht, plein, dorp, gehucht of 
buurtschap, enz., huisnummer 
in die gemeente. 

II. Naa.m en voorna.men van den 
werkgever. 
Woonpla.ats va.n den werkgever. 
Gemeente, straa.t, plein, gra.oht, 

dorp, gehucht of buurtsoha.p, 
enz., huisnummer. 

Bedrijf wa.a.rin de getroffene 
werkza.am was. Ingeva.l de 
werkgever niet zelf de aangifte 
doet, tevens te vermelden 
na.am, voornamen en woon. 
pla.a.ts van hen die a.ls verte
genwoordiger va.n den werk
gever de aa.ngifte doet en be
trekking van dien persoon bij 
den werkgever. 

Ila. Ingeva.l niet door den werk
gever inliohtingen omtrent het 
ongeva.l, hetloon, staking en her
vatting va.n den a.rbeid kunnen 
worden verstrekt; opgaafvan de 

plaats wa-ar en van hem door 
wien deze inlichtingen namens 
den werkgver kunnen worden 
verstrekt. 

I III. Datumenuurvanhetongeva.l. 
Pla.a.ts van het ongeva.l. 
Gemeente, stra.a.t, gra.cht, plein, 

dorp, gehuoht of buurtsohap, 
enz., huisnumm er, met na.dere 
vermelding of het ongeva.l in 
eene werkplaats, op een terrain, 
een sohip, eene stelling, enz. is 
voorgekomen. 

Werkza.amheden waarmede de 
getroffene bezig was . 

Oorzaak van het ongeval en wijze 
waarop het zich toedroeg. 

Opgave of en, zoo ja, wauneer de 
getroffene den arbeid gestaakt 
heeft (met vermelding van da
tum en uur.) 

IV. Specia.a.l in te vullen door schip
pers. 

In welke gemeente .of gemeenten 
zal de sohipper zioh met zijn 
vaartuig de eorstvolgende 2 
weken ophouden en op welke 
dagen? 

Waar is zijne ligplaats aldaar? 
Welke is de naa.m van het va.ar

tuig? 

V. Na.men en woonpla.ats van oog
getuigen van het ongeva.l, in
dien mogelijk, van ten minste 
een tweetal. 

VI. Na.am en woonplaats van den 
geneeskundige, die de eerste 
hulp verleende (met opgave van 
datum en uur). 

Wordt de bohandeling voortgozet 
en zoo ja, door wien ? 

\ 

a. a.ls loopend patient 
beha.ndeld? 

b. verpleegd in zieken-
VII. huis en, zoo ja, in 

Wordt de welk? 
getroffene l c. thuis verpleegd of el

ders en, in het la.at
ste geval, waar en 
waarom? 

VIII. Oordeel van den geneeskun
dige: 

a. Heeft het ongeva.l den dood ten 
gevolge gehad ? 

b. Za.1 het ongeva.l vermoedelijk den 
dood ten gevolge hebben ? 
W 1k lioha.a.msdeel . k t t f 

c. e of orgaa.n 1s ge we s o 
getroffen ? 

van de verwon
d. Welkeisdea.a.rd dini:( ? 

v- a.n--,h,"'e'-ct~ le~t~s-e·r ~?- I 

e Is de verwonding va.n ernstigen 
~ het letsel 

aard? 

484: 



485 9 S E P T E M B E R . 1919 

f. Gaf het letsel, uit medisch 
oogpunt, den getroffene reden 
den arbeid te staken, terstond 
na het ongeval, of wel eenigen 
tijd na het ongeval ; in bet laatste 
geval, wanneer dan ? 

(met opgave van datum en 
uur) 

g. Welke is naar uwe meening bij 
benadering de vermoedelijke duur 
van ongeschiktbeid tot arbeid ? 

N.B. Verzoeke punt VIII ook in 
te vullen al is men van den 
niet traumatiscben aard over
tuigd, waarvan intusscben mede
deeling (zie VIIIa) desgowenscbt 
bij afzonderlijk schrijven wordt 
verzocht. 

VIIIa. Verdere mededeelingen, wel
ke de geneeskundige mocbt willen 
doen. 

IX. Verdere mededeelingen, welke 
de aangever mocbt willen doen. 

Aldus naar beste weten overeenkomstig de 
waarheid ingevuld, t e , den 
19 

1) 
2) 

l) Onderteekening van den werkgever of 
diens vertegenwoordiger ter plaatse van bet 
ongeval. 

2) Onderteekening van den geneeskundige 
die eerste hulp verleende . 

N.B. Indien bet risico der verzekering werd 
overgedragen, wordt opgaaf verzocbt van den 
naam dor maatscbappij. 

0 Dagteekeningstempel. 

Den postamhtenaar wordt verzocht op volle
dige invulling en onderteekening te letten. 

Beboort bij bescbikking van den Minister 
van Arbeid van 8 September 1919, n°. 4257, 
afdeeling Arbeidersverzekering. · 

Gezien Ons besluit van 3 December 1915 
(Staatsblad n°. 436) ; 

Den Raad van State gehoord (ad9'ies van 
I 26 Augustus 1919, n°. 35) ; 

I 
Gelet op h()t nader rapport van Onzen voor

noemden Minister , an 5 September 1919, no. 
I 3093, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
bet Gereformeerd gymnasium te Karnpen 

der Nationale Vereeniging voor Gereformeerd 
' Voorbereidend Hooger Ondcrwijs, gevestigd 

te Karnpen, met ingang van l Januari 1920 
I voor een tijdperk van zes j:1ren aan te wijzen 

I 
a.ls bevoegd, om , met inachtneming der des
betreffonde wetteliJ ke voorschriften, a.an zijne 
leerlingen, diP bet onderwijs tot a.an bet einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be-
kwaamheid tot universitaire studien af te ge
ven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der booger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is l:>elast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad en de 
Staatsc<YUrant zal worden geplaatst, en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 9den September 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K imsten en W etenschappen, 

J . 'lH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 22 Sept. 1919.) 

9 September 1919. BESLUIT, betreffende wij
ziging van verschillende vergoedingen ge
heven voor door don Staat bewczen dien
sten. S. 561. 

WrJ WILHELMINA, EN~. 

Op de voordracbt van Onzen Minister •van 
Financien van den 30sten Juli 1919, no. 104, 
Accijnzen; 

Gelozen de artikelen 99, 204 en 319 der 
9 September 1919. BESLUIT, tot aanwuzmg, Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staa.ts

overeenkomstig artikel 157 der booger- blad no. 38), artikel 7 der wet van 6 April 
ondt.rwijswet, van bet, Gereformeerd Gym- 1877 (Staatsblad n°. 71 ), artikel 2 de1 wet van 
nasium te Karnpen der Nationale Veree- 28 December 1879 (Sta.atsblad no. 250), artikel 
niging voor Gereformeerd voorbereidend 83 der wet van 29 Januari 1897 (Staatsblad 
hooger onderwijs, gevestigd t,e Kampen. n°. 63), zooals dit is aangevuld bij artikel V 
S. 560. der wet van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 1 32) en artikel 1, letter b, der wet van 18 Juli 
Op de voordracht van Onzen Minister van 1904 (Staatsblad n°. 190); 

Onderwijs, K.unsten en Weten chappen, van I Gezien artikel 1 van bet Koninklijl; besluit 
31 Juli 1919, n°. 2fl20/3, afdeeling Hooger van 17 Januari 1866 (Staatsblad n°. 2), artikel 
Onderwijs; · 24 van dat van 7 November 1876 (Stantisblad 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet; n°. 193), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van 
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' Ons besluit van 30 Juni 1916 (Staatsblad n°. gelezen: i 3,- en voor f 1, - gelezeu: f 2,-. 
316), artikel 1 van het Koninklijk besluit van In het voorlaatste lid van genoemd artikel 
25 Augustus 1866 (Staatsblad no. 119), de arti- wordt voor zestig cent gelozen : een gulden 
kelen 1, 2 en 5 van Ons he~luit van 23 Oc,tober en twintig cent. 
1907 (Staatsblad n°. 277), de artikolen 1 en 4 Jn artikel 4 .an voormeld l::esluit van 1880, 
van het Koninklijk besluit van 30 September zooals dit is gowijzigd bti artikel 1 , an dat 
1880 (Staatsblad n°. 176), laatstelijk gewijzigd van 27 Maart 1884 (Staatsblad n°. 42), wordt 
bij Ons besluit van 15 November 1912 (Staats- I voor f 1,50 gelezen : f 3,-- en voor f 1,- ge
b/,ad no. 347), artikel 12 ,an Ons besluit van lezen: f 2,-. 
5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 180), laatsto- 6. In het eersto lid van artikel 1~ van Ons 
lijk gewijzigd hij dat van 29 Januari 1915 I beeluit van 5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 
(Staatsblad n°. 31) en artikel 17 van Ons besluit 186) wordt voor twee gulden gelezen : vier 
van 15 Ma.art 1910 (Staatsblad n°. 86), laatste- gulden. 
lijk gewijzigd bij dat van 2 Mei 1916 (Staats- I 7. In het eerste lid van artikel 17 van Ons 
blad no. J.77); besluit van 15 :Maart 1910 (&aatsblad n°. 86) 

Den Raad van State gehoord (advie van wordt voor een gulden gelezcn : twee gulden, 
26 Augustus 1919, no. 50) ; en voor twee gulden gelezen : vier gulden. 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- 8. H et tegenwoordig besluit treodt in wer-
noemden Minister van den 3den September king met ingang van den eersten October 1919 . 
.1919, n°. 173, Aocijnzen ; Onze Ministn van Financien is belast met 

Hebben goedgevonden en ve1staan te be- 1 de uitvoering van dit be2luit, dat in het Staats
palen : J blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
Art. 1. De bedragen wegens per maand zal worden gezonden aan den Raad van State. 

verschuldigde pakhuishunr, voorkomende in 's-Gravenhage, den 9den September 1919. 
het tarief van pakhuishuren voor goederen WILHELMINA. 
in de Rijks entrepots nedergelegd, opgenomen De Jlfinister vrm Financien, DE VRIES. 

in artikel 1 van het Koninklijk besluit van I ( Uitgeg. 19 Sept. 1919.) 
17 Januari 186fl (Sta~tsblad n°. 2) worden 
verdubbeld. 

2. In het vijfde lid van artike1 24 van het I 9 September 1919. BESLUIT, houdende eene 
Koninl..lijk bcsluit van 7 November 1876 afwijking van de bovordoringsregeling voor 
(Staatsbl11d n°. 193) wordt voor f 0,10 gelezen : de offioieren van de Nederlandsch-Indi-
f 0,20 en voor f 0,20: f 0,40. sche landmacht. S. 563. 

3. De bedragen vermeld in kolom 3 van WIJ WTLHEL111IN A, EN7.. 

het tarief, opgenomen in artikel 1, eerste lid, Op de voordmcht van Onzen Minister van 
van het Koninklijk besluit van 25 Augustus I Kolonien van 2 Augustus 1919, 7de afdeeling 
1866 (Staatsblad n°. 119), worden verdubbeld. no. 30 ; 

In het tweed€. lid van genoemd artiko' wordt · Den Raad van State gehoord (advies van 
in de plaats v11,n f 5,00 gelezen f 10,00. 2 September 191(), n°. 60); 

4. • Jn artikel 1 van Ons besluit van 23 Gezien het nader rapport van Onzen fun-
October 1907 (Staatsb/,ad n°. 277) wordt voor gr.erend Minister van Kolonien van 6 September 
dertig, cent gelezen : zestig <'ent, en ·voor zestig 1919, 7de afdeeling, n°. 33 ; 
llent: oen gulden en twintig cent. 1 Nog gezien de wet van den 25sten Maart 

Jn art1kel 2 'van badoeld besluit wordt o'nder 1918 (Staat-,bl,ad no_ 175), tot wijziging en aan
letter a voor dertig cent gelezen : zestig cent, Vl'lling van de wet van 21 Juli 1890 (Staats
en voor zestig cent: een gulden twintig cent. blad no. 126), tot regeling van het militair 
Onder letter c vv,n dat artikel wordt voor vijf onderwijs bij de landmacht, voor zoover daar
cent gelezen: tien cent. bij de, opleiding ,roor den officiersrang en de 

In artikcl 5, tweede lid, van bedoeld beeluit I boogere vorming van den officier zijn betrokken ; 
wordt voor een gulden gelezen : twee gulden, alsmede 
en voor vijf gulden gelezen : tien gulden. de regeling .-an de bevordermg,' het ontslag 

5 . Jn het eerste lid van artikel 1 van het en hot op non-activiteit-stellen O'an de Euro
Koninklijk besluit van 30 September 1880 peesche officieren, lehoorende tot de Neder-. 
(Staa~sblad n°. 176), welk artikel laat stelijk j landsch-Indische landmacnt, vastgesteld bij 
is gewijzigd bij Ons besluit van 23 October I Ons besluit van 8 September 1910, no. 39 
1907 (Staatsblad n°. 278), wordt voor f 1,50 (lndisch Staat,sb/,ad n°. 592) en laatst,elijk ge-
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wijz1gd b~J Ons besiuit van 8 Mei 1918, n°. 
45 (lndiJich Staatsbl,ad n°. 774) ; 

,,zeevaartuig", ,,eigenaar'', ,,Onze Minister" en 
,,schippcr" de?elfde beteekenis, welke daaraan 

I voor de toepassing van de ZeeongevalJ.enwet 
1919 is toegekend bij artikel 1 van die wet. 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
Met afwijlcing van bet bepaalde in artikel onder de bemanning de schipper begrepen, 

7 van de bovenaaugehaalde regeling in lndisch desgelijks ieder die in dienst van den eigenaar 
Staatsblad 1910, n°. 592, zal de rangscbikking of den schipper op of aan bet zeevaartuiis 
van de in den loop van het jaar 1919 zoowel werkzaam is, uitgezonderd degenen, die ver
hier to lande als in Nederlandsch-Indie, tot zekord zijn ingevolge de Ongevallenwet 1901. 
tweede-luitenant bij de infanterie van het 2. 1. Indien een ongeval, als bedoeld in 
leger in Nede1landsch-Indie te henoemen leer- artikel 2, eerste zinsnede van bet eerste lid, 
lingen van den hoofdcursus door Ons, met van de Zeeongevallenwet 1919, plaats heeft, 
inachtneming van d" door hen op het ofliciers- is de echipper van het zeevaartuig verplicht 
,examen behaaldo cijfors, opnieuw worden be- daarvan eene verklaring, waarvan bet formu
paald, nadat de daartoe strekkende gegevens !ier door Onzen Minister worclt vastgesteld 
uit Nederlandsch-Indie zulien zijn ontvangen. en in de Staa.tscourant bekend gemaakt, binnen 

Onze Minister van Kolonien is belast met 24 uur op te maken, vermeldende den aa.rd 
oe uitvoering van dit besluit. da.t in bet Staats- en de oorzaken van het ongeval, en welke de 
blad zal worden geplaatst en waarvan afsch1ift mede-onderteekening moet dragen van den 
zal worden gezooden aan Onzen Minister van I stuurman en, indien aanwezig, van den genees-
Oorlog en aan don Raiid van State. beer. 

's-Gravenhage, den 9den September 1919. 2. Drze verklaring moet door den Schipper 
WILHELMINA. terstond in bet bezit van den getroffene wor-

De fungeerend Minister van Kolonien, 

1 

den gesteld, of bij diens overlijden zoo spoedig 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. mogelijk aan de nagelaten betreklcingen van 

( Uitgeg. 25 Sept. 1919.) den getroffene worden gezonden. 
I 3. Een duplicaat van de verklaring moet 

10 Septem/Jer 1919. BESLUIT, tot vaststelling I door den schipper worden gezonden aan den 
van een algemeenen maatregel van be- I verzekeraar of, indien de roederij toegelaten 
stuur tot uitvoering van de Zeeongevallen- is tot bet dragen van eigen risico, aan de 
wet 1919. S. 563. I betrokken reederij. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 3. 1. Met hechtenis van ten hoogsto eene 
Op de voordracht van Onze Ministers van I maond of geldboeto van ten hoo5sto honderd 

Landbouw, Nijverheid en Handel en vanArbeid, gulden wordt gestraft do schipper , die niet 
van 16 Augustus 1919 no. 7278, Afcleeling zorgt, dat eene verklaring, als in artikel 2 
Nijvorheid ; hedoeld, wordt uitgcreikt. 

Den Raad van Stato gehoord, advie~ van 2. Geen straf wordt uitgesproken tegen den 
2 eptember 1919, n°. 58; Schipper van wien blijkt, dat de ovtrt1eding 

Gezien het nader rapport van Onze voor- 1 buiten zijn toedoen i gepleegd. 
noomde Ministers van 8 Septem her 1919, n°. 4. Det besluit treedt in werking met in-
7737, Afdeeling Nijvorheid en van 8 Roptember gang van den tweedon dag na dien der ag-
1919, no. 4365, Afdeeling Arbeidersverzekering; toekening van het Staatsblad, waarin bet is 

Gelet op de artikelen 20 en 26 der Zeeonge- geplaatst. 
vallen_wet 1919; I Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 

Hebben goedgevonden en ve1staan : Handel is belast met de uitvocring van dit 
met ingang van den dag, waarop de wet I besluit, hetwelk gelijktijdig in bet Staatsblad 

van den 27sten Juni 1919 tot wijziging van en in de Staatsvourant zal worden geplaatst 
d Oorlogszeeongevallenwet 1915 in working en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
treedt, het Koninklijk besluit van 30 Juni I den Raad van State. 
1915 (Staatsblad no. 300) tot va.stetelling van 's-Gravenhage, den !Oden September 1919. 
eenen algemeenen maatregel van bestuur tot WILHELMINA. 
uitvoering van de Oorlogszeeongevallenwet 1915 I De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
in te trekken en te bepalen als volgt: R . A. VAN IJssELSTEIJN. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit be- De .Minister van Arbeid, AALBEilSE. 
sluit hebben de woorden en uitdrukkingen (flil.geq. 13 Sept. 1919.) 
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10 eptemb r 1919. A.RR.ES'r van den Hoogen 
Raad. 

De chade geleden doordien het perceel 
tengevolge van het plan tot onteigening 
daarvan of niet of slechts tegen lagen huur
prij,· kon worden verhuurd, is niet gevolg 
van de ontzetting uit den eigendom (welke 
bij het vonnis geschiedt), doch van de 
bekendheid, dat wellicht ee1-Ja.ng het per
ceel zou worden onteigend ; die schadc 
behoeft niet te worden vergoed. 

(O'nteig.wet a.rt. 40.) 

Voorzitter: Mr. A. P. L. Nelissen. 

Raden: Mr . B. C. J. Loder, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en J. Kosters. 

De N. V. ::lfaatscha.ppij ,,Holland," Verzeke
ring op het Leven en bij Ziekte, gevestigd te 
's-Gra.venha.ge, kantoor houdende te Utrecht, 
ei cheresse tot cassatie van een Yonnis door de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage den 24 Juni 
1919 tusschen partijen gewezen, advocaat 
Mr. G. A. van Haeften, 

tegen: 
den .Burgemeester van de gemeente 's-Graven
hage, a ls zoodanig namens die gemeente in 
rechte optredende, verweerster, advocaat Mr. 
J. R. 'l:horbecke. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

voor te lagen prij is verhuurd kunnen worden. 
zulks op grond dat naar het·oordeel der Recht
bank alleen die schade moet worden vergoed, 
die het gevolg is van de ontneming ,an den 
eigendom en deze volgens het stelsel der ont
eigeningswet eerst plaats heeft bij de uitspraa.k 
van het daartoe strekkend vonnis. 

Het middel komt mij ongegrond voor. 
De door de eischeres beweerde scha.de is 

: niet geleden doordien haar eigendom ha.al.' 
ontnomen wordt. Terecht werd er door den 
verweerder op gewezen dat, indien de onteige
ning wel voorgenomen en ook voorbereid, docn 
niet ten uitvoer gebracht was, de beweerde 
schade ook geleden zou zijn; zij is dus niet 
het gevolg van de onteigening, maar - wil 
men - van het onteigeningsplan, maar de wet 
kent niet eene verplichting tot het vergoeden 
van schade, gevolg van een niet uitgevoerd 
onteigeningsplan. 

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

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden ,onnis, 
de Burgemeester van 's-Gravenhage, na.mens die 
gemeente optredende, d'e ol\,teigening heeft
gevorderd van een perceel, kadastraal bekend 
a.ls gemeente 's-Gravenhage, Sectie G. n°. 3615, 
huis en er£, groot 88 c.A. ; 

0., dat de Rechtbank de werkelijke waa.rde 
De eischeres in cassatie heeft gesteld, dat zij van dit perceel heeft berekend door kapitali

ten gevolge van het voornemen tot onteigening seering der zuivere huurwaarde - door haar 
van een haar toebehoorend perceel en de ter op £'766.66 gesteld- naar een rentevoet van 
uitvoering van dat voornemen getroffen, bij 7 % en de schadeloosstelling derhalve op een 
de wet voorgeschrevene maatregelen, schade bedra.g van f 10952 heeft bepaalt; 
heeft geleden, doordien zij het perceel niet meer dat zij daarbij heeft overwogen, dat de 
onafgebroken en tegen normalen huurprijs voornoemde N. V. wel aanspraak heeft gemaakt 
heeft kunnen verhuren ; zij meent, dat deze op vergoeding van schade, die zij stelde te 
schacje haar bij de onteigening moet worden hebben geleden doordien tengevolge van de 
vergoed. aanhangige plannen tot onteigening, dit per-

Bij het vonnis waarvan beroep wera anders ceel langen tijd onverhuurd is gebleven en ten 
geoordeeld, omdat a.Ileen die schade moet worden slotte slechts voor een te la.gen prijs kon worden 
vergoed, welke het gevolg is van de ontneming verhuurd, doch dat haar uit dien hoof de geene 
van den eigendom, die eerst plaats v indt bij vergoeding toekomt, daar deze schade niet is 
de uitspraak. gevolg van de ontneming van den eigendom; 

Als eenig cassatiemiddel is gesteld : Scheu- 0., dat de eischeres e tegen deze beslissing 
ding, immers verkeerde toepassing der artt. heeft aangevoerd het navolgend middel van 
151 der Grondwet, 37, 39, 40 en 41 der Wet ea satie, (zie concl. Proc.-Gen.) 
van 28 Augustus 1851, ( . 125) omdat de 0. hieromtrent: 
Rechtbank oordeelt, dat a.an de eischeres in da.t art. 151 der Grondwet bepalende, dat 
cas a.tie geene vergoeding toekomt voor schade, I niemand van zijn eigendom kan worden ontzet, 
ontstaan, doordat ten gevolge van de plannen dan tegen vooraf genoten vooraf verzekerde 
tot onteigening haar perceel gedurende geruimen / schadeloosstelling waarborgt, dat de schade 
tijd onverhuurd i geweest en ten Iotte slechts door de ontzetting uit den eigendoin le lijden, 
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vooraf naar bij de wet vast te stellen regelen 
zal zijn genoten, althans verzekerd; 

0., dat ter uitvoering van <lit grondwettig 
voorschrift de Onteigeningswet in de artt. 37, 
39, 40 en 41 en elders nadere regelen stelt, 
betreffende de vergoeding van de schade die 
voor eigenaars en andere belanghebbenden 
uit de ontzettimg uit den eigendom zullen voort
v loeien; 

0., dat echter de schade geleden, doordien 
het perceel tengevolge van het plan tot ont
eigening daarvan of niet, of slechts tegen lagen 
prijs kon warden verhuurd, niet is gevolg 
van de ontzetting uit den eigendom, die gelijk 
de Rechtbank t erecht aanneemt, bij de uit
spraak van het vonnis geschiedt, <loch van de 
bekendheid, dat wellicht eerlang het perceel 
zou warden onteigend . 

0., dat dan ook bij geen der in het middel 
aangehaalde artikelen is bepaald, dat die schade 
moet worden vergoed, en derhalve de Recht
bank, door hare beslissing, dat daar voor geene 
yergoeding is verschuldigd, geen der in het 
middel aangehaalde artikelen heeft geschonden 
of verkeerd toegepast. 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

10 September 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Reehtlank: Waar het bedrijf van ge
daagde bestaat in het koopen van on
roerende goederen om die met winst t e 
verkoopen of te verhuren, is het weder 
verkrijgen van perceelen van gelijke waarde 
en Jigging geen noodzakelijk vereischte voor 
de verdere uitoefening van gedaagdes be 
drijf, zoodat hij geen aanspraak heeft op 
kosten van wederbelegging in vast goed. 

H. R. : Volgens de feitelijke beslissing 
der Rechtbank zijn al de door gedaagde 
gekochte perceelen ook voor verkoop be
stemd. 

Verwerping van het beroep wegens ge
brek aan feitelijken grondslag van het 
cassatiemiddel. 

(Onteig.wet art. 40.) 

Voorzitter: Mr. A. P. L. Nelissen. 

Raden : Mrs. B. C. J. Loder, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van V1issingen en J. Kosters. 

De N. V. Maatij. tot Exploitatie van onroe
rende goeqeren ,,De Residentie", gevestigd en 
kantoorhoudende te 's-Gravenhage, eischeresse 
tot cassatie van een vonnis door de Arr.-

Rechtbank te 's-Gravenhage den 20 Juni 
191\) tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. 
P . F. L. Verschoor, 

tegen: 
den Burgemeester van de gemeente 's-Gra
venhage, als zoodanig namens die gemeente • 
in rechte optredende, verweerster, advocaat 
Mr. J. R. Thorbecke. 

Conclusie van den Advocaat-Generaa] Mr. 
Besier. 

Als eenig middel van cassatie is aangevoerd : 
,,Schending of verkeerde toepassing van art. 
151 Grondwet en de art. 37 en 40 van de Wet, 
regelende de Onteigening ten Algemeenen 
nutte- van 28 Augustus 1851, (S. 125) doordat 
de Rechtbank bij haar vonnis van oordeel is, 
dat aan de toen gedaagde ( eischeres in cassatie ) 
a!s schadevergoeding behoort te worden 
toegekend de door de Rechtbank vastgestelde 
waarde der onteigende goederen; maar dat zij 
geen aanspraak heeft op de kosten van weder
belegging dier gelden, en zulks op den enkelen 
grondslag, dat waar het bedrijf der gedaagde 
(eischeres in cassatie) bestaat in het koopen 
van onroerende goederen om die met winst te 
verkoopen of te verhuren, het weder verkrijgen 
van perceelen van gelijke waarde en Jigging 
geen noodzakelijk vereischte is voor de ,erdere 
uitoefening van der gedaagde bedrijf, waar
bij de Rechtbank over het hoofd ziet, dat de 
eischeres in cassatie recht heeft haar bedrijf 
op denzelfden voet te blijven voortzetten, zij 
daartoe in staat moet worden gesteld en haar 
dus de kosten moeten wprden vergoed, benoo
'digd om in de plaats van onteigende vaste 
goederen, die zij gekocht had met het oogmerk 
om die te verhuren, andere met hetzelfde doe! 
aan te kooperi, en de vrij gekomen gelden op 
die wijze te beleggen, zoodat de argumentatie 
der Rechtbank alleen op zoude gaan, indien 
het bedrijf der eischeres in cassatie uitsluitend 
bestond in het koopen en weder verkoopen van 
onroerend goed, of indien feitelijk was komen 
vast te staan , dat de onteigende goederen, met 
het doel die weder te verkoopen waren aange
kocht, waarom trentniet alleen niets is ge bleken of 
beslist, maar veeleer juist is gebleken, dat die 
goederen waren aangekocht met het doe! ze 
te verhuren, terwijl in ieder geval,nude Recht
bank zelve het. bedrijf van eischeresse in de 
onderdeelen verkoopen en verhuren splitst, 
had behooren t e worden onderzocht en beslist 
tot welken tak van eischeresses bedrijf de 
onteigende goederen behooreu, om naar gelang 
van den uitslag van dit onderzoek de kostei, 
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voor wederbelegging toe te wijzen of te wei- • van cassatie is aangevoerd: zie Cone!. Adv.-

geren. I Gen_. ; 
Het middel mist feitelijken grondslag, 0. hieromtrent: 

voorzooveel daarin is gesteld, dat de Rechtbank dat het middel berust op de stelling, dat de 
het bedrijf van eischeres e heeft gesplitst in Rechtbank het bedrijf der eischeresse splitst 
de onderdeelen verkoopen en verhuren, en dat in twee onderscheidenafdeelingen,eene,waarbij 

• is gebleken, dat de te onteigenen goederen onroerende goederen worden gekocht om ze 
waren aangekocht met het doe! ze te verhuren . I weder te verkoopen, eene andere, waarbij 
FeiteHjk staat veeleer vast, dat eischeresses onroerende goederen worden gekocht om ze te 
bedrijf bestaat in het koopen van onroerende verhuren en daarbij wordt beweerd, dat de 
goederen om die met winst te verkoopen of te Rechtb. had behooren te onderzoeken, tot 
verhuren, d . w. z. om die, a l naar de zich ' welke afdeeling de te onteigenen perceelen 
voordoende gelegenheid, of te verkoopen of behoorden, omdat, bijaldien deze goederen 
te verhuren, en hiermede is a.an het middel waren aangekocht om te worden verhuurd, 
zijn kracht ontnomen. Want wanneer de i voor kosten van wederbelegging aan de eische
bestemming der goederen in eischeresses handen resse zeker bedrag had moeten zijn toegekend; 
in elk ge,-al ook was, die bij gelegenheid te 0., dat deze stelling echter geen steun vindt 
verkoopen, wordt zij t en voile schadeloos gesteld 

I 
in het bestreden vonnis, da.ar de Recht bank 

wanneer zij bij onteigening daarvan, die op a.ls onderwerp van het bedrijf der eischeresse 
haar zelve beschouwd haar niet in ongunstiger vaststelt het koopen van onroerende goederen 
toesta.nd plaa.tst dan een vrijwillige verkoop, I om ze te verkoopen of te verhuren, zoodat al 
alleen die schade vergoed krijgt, welke een gevolg I de door ha.ar gekochte onroerende goederen, 
is van de ontneming van den eigendom, en dus ook de perceelen waa.r va.n in dit geding 
dus niet die welke zou voortvloeien uit de de onteigening wordt gevorderd, volgens de · 
wederbelegging in onroerend goed van het feiteHjke beslissing der Rechtbank ook voor 
bedra.g dezer scha.devergoeding . Ook bij vrij - verkoop zijn bestemd; 
willigen verkoop toch zou zij de t egenwaarde 0., dat derhalve het aangevoerde middel 
van de kosten dier wederbelegging niet kunnen zijnen feitelijken grondslag mist en reeds uit 
bedingen . dien hoofde niet tot cassatie kan leiden; 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep Verwerpt het beroep. (N. J.) 
en veroordeeling der eischeresse in de daarop 
gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestredcn vonnis, de 
Burgemeester van 's-Gra.venha.ge, namens die 
gemeente optredende, de onteigening heeft 
gevorderd van vijf perceelen, kadastraal 
bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie G, 

11 September 1919. BESLUIT, ter uitvoering 
van de artikelen 48 tot en met 48octies der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 
14 Juli 1919 (Staatablad n°. 493). S. 564. 

I 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

n°. 3494, huis, groot 50 centiare ; n°. 4395, . 0-p de voordracht van Onzen Minister van 
huis ·en erf, groot 55 centiare, n°. 3496, huis Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
en -erf, groot 64 c.A ., n°. 3497, huis, groot 47 2 Augustus 1919, n°. 5351n, afdeeling Lager 
c.A. en n°. 3498, huis, groot 55 c.A. ; I Onderwijs, Financien. 

0., dat de Rechtbank de werkelijke waarde I Overwegende, dat door Ons voorschriften 
dezer perceelen heeft berekend door kapitali- I moeten worden gegeven tot uitvoering van de 
seering der zuivere huurwaarde op den voet artikelen 48 tot en met 48octies der wet tot 
van 7 % en daarbij heeft beslist, dat ,,waar het I regaling van het lager onderwijs zooals die 
bedrijf van gedaagde bestaat in het koopen laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 14 Juli 
van onroerende goederen om die met winst 1919 (S taat-abla.d n°. 493); 
t e verkoopen of te verhuren, het weder verkrij - Den Raad van State gehoord, advies van 2 
gen van perceelen van gelijke waa rde en ligging I September 1919, n °. 50 ; 
geen noodzakelijk vereischte is voor de verdere I Gezien het nader rapport van Onzen voor
uitoefening van des gedaagdes bedrijf, zoodat noemden Minister van 9 September 1919, no. 
zij geen aanspraak heeft op kosten van weder- 6418, afdeeling lager onderwijs Financieei ; 
oelegging in vast goed" ; Hebben goedgevonden en verstaan : 

0., dat tegen deze beslis ing a ls eenig middel vast te stellen de navolgende bepa.lingen tot 
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uitvoering van de artikelen 48 tot _ en met doelde declaratien wordt, voor zooveel betreft 
48octies der wet tot regeling van het lager de bijd1age in de aannemingssom voor het 
onderwijs, zooals die laatstelijk is gewijzigd stichten of verbouwen van een schoollokaal, 
bij de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad vastgest eld het bij dit besluit behoorend for
n0. 493). I mulier: model B en voor zooveel betreft de 

Art. 1. Jaarlijks in de eerste helft der I bijdrage in de koopsom van een scboollo1.aal 
ma.and Februari zenden Gedeputeerde Staten of van een t errein voor het stichten van een 
a.an Onzen Minister, die met de nitvoering der I schoollokaal, het bij dit beslnit behoorend for
wet tot regeling van het lager onderwijs is be- mulier: model C. 
last, eene opgave betreffende het voorsehot der 4. Indien een gemeentebestuur besluit voor 
Rijksvergoeding, bedoeld in de artikelen 48 tot het stiehten van schoollokalen grond te ge
eu met 48quater der wet tot regeling van het bruiken, welke reeds v66r het tijdstip, waarop 
lager onderwij~, voor het loopende jaar nit te tot de stiehting wordt besloten, eigendom der 
keeren aan elke gemeente in hunne provineie. gemeente was, zendt dat bestuur biunen een 

Deze opgave wordt ingerieht vclgens bet bij maand nadat op het bestek, overeenkomstig 
dit besluit beboorend formulier: model A. artikel 54 der wet tot regeling van het lager 

2. Onze voornoemde Ministe1 stelt het voor- onderwijs, voor den bouw de goedkeuring is 
sehot vast, waarop elke gemeente over het verkregen, door tusschenkomst van Gedepu
dienstjaar aanspraak heeft en doet daarvan t eerde Staten aan Onzen voornoemden Minister 
mededeeling aan de Algemeene Rekenkamer eene desbetreffende opgaaf overeenkomstig bet 
en aau Gedeputeerde Staten. bij dit besluit vastgestold formulier: model D. 

Van dit voorsehot wordt telken drie maanden Onze voornoemde . Minister benoemt, na 
na de vaststelling, door het Rijkaan de gemeen- ontvang van de in het vorig lid bedoelde opgaaf 
te een vierde gedeelte uitbetaald. een tweeden deskundige en doet van die be-

3. Bij het versehijnen van een betalings- noeming, doo_r tusschenkomst van Gedeputeerde 
termijn ten laste van de gemeente voor de vol- Staten mededeeling, behalve aan den benoem
doening van de kosten van het stiehten, ver- de, ook aan het betrok.ken gemeentebestuur, 
bouwen of aankoopen van schoollokalen en dat den door hem benoemden deskundige daar
nadat bij de gemeente zal zijn ontvangen de mede in kennis stelt. Beide deskundigen be
deelaratie ter invordering van het deswege noemen daarop een derden. 
verschuldigde, zendt het bestuur der gemeente I Indien eerstgenoemde twee deskundigen 
a.an Gedeputeerde Staten eene declaratie in van I omtrent het benoemen , an een derden niet tot 
hetgeen dqor het Rijk a.an de gemeente ver- overeenstemming kunnen geiaken, doen zij 
sehuldigd is voor de vergoeding· van 25 pet. daarvan mededeeling a.an het gemeentebestuur. 
van het bedrag dier kosten. Op aanvrage van dat bestuur wordt alsdan de 

H et gemeentebestuur voegt daarbij een ge- derde deskundige door Gedeputeerde Staten 
Jaarmerkt afsehrift van de declaratie van den benoemd. 
aaunemer van het stiehten of verbouwen van De drie deskundigen bepalen de waarde van 
het schoollokaal of van den verkooper van het den voor het stiehten van het schoollokaal te 
sehoollokaal of het daartoe bestemd terrein en 1' gebruiken grond en zenden de akte van taxatie 
voocriet dat stuk vooraf van eene ver1.laring ·aan het gemeentebestuur. 
ten blijke, dat hetgeen de aaunemer of ver- · Indien de drie deskundigen niet eenstemmig 
kooper te dier zake a.an de gemeente in rekening ·1 zijn in de bepaling van de waarde van dengrond, 
brengt, deugdelijk verschuldigd is. in dier voege, dat er eene meerderheid en eene 

Gedeputeerde Staten zenden de · .deelaratie I minderheid bestaat, dan wordt de waa1de van 
met hare bijlagen a.an Onzen voornoemden 

I 
den grond vastgesteld op het door de meerder

Minister, voo1zien van huune daarop te stellen heid getaxeerde bedrag, terwijl, indien iedei
verklaring, t en blijke uit welke begrooting der I der drie deskundigen Fen versehillend cijfer aan
gemeente de kosten, waarvan in die deelaratie geeft, de waarde bepaald wordt op het bedrag, 
25 pet. als vergoeding aan het Rijk wordt in dat noeh het hoogste, noch het laagste is . 
rekening gebracht, te beta-len zijn. Wanneer de sehoollokalen voltooid zijn op-

De beta.ling der declaratien geschiedt biunen ' geleverd, zendt het gemeentebestuur a.an Ge
vier weken nadat zij bij Onzen voornoemden I deputeerde Staten eene declaratie van hetgeen 
Minister zullen zijn overgebraeht en door dezen door het Rijk a.an de gemeente versehuldigd 
in orde zijn bevonden. is voor de vergoeding van 25 pet. in de be-

Voor de in bet eerste lid van dit artikel be- pa.aide waarde van den grond en voegt daarbij 
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een gewaarmerkt afschrift van de akte van I gelang het genoemd verschil t en voordeele van 
taxatie der drie deskundigen, zoomede van de de gemeente of van het Rijk is. 
quitantie voor het betaalde taxatieloon. 7. J aarlijks onderzoekt Onze voornoemde 

Gedeputeerde Staten zenden de declaratie Minister, voor zooveel betreft de in dit besluit 
met hare bijlagen aan Onzen voornoemden I bedoelde kosten, de verzamelstaten en bijlagen 
Minister, voorzien van hunne verklaring van van eenige gemeente-rekeningen. 
goedkeming, waaruit t evens blijkt het jaar, Hij zendt ze aan Gedeputeerde Staten terug 
waarin de schoollokalen voltooid zijn opge- met mededeeling van de opmerkingen , waartoe 
leverd. zijn onderzoek heeft geleid en wijzigt zoo 

De hetaling der det laratien geschiedt binnen noodig het bedrag der uitkeering. 
v1er weken, nadat zij bij Onzen voornoemden 8. Waar in de bij dit besluit behoorende 
Minister zullen zijn overgebracht en door dezen formulieren n iet uitdrukkelijk van mannelijke 
in orde zijn bevonden. onderwijzers word.t gesproken, worden met 

Do in het zesde lid van d it artikel bedoelde ,,onderwijzers" tevens onderwijzeressen be
declaratie en act e van taxatie worden opge- doelcl . 
maakt in den vorm vastgesteld bij de bij dit 9 . Het K on inklijk beslu it van 13 Novem
besluit behoorende formulieren model E en ber 1905 (Staatsblad n°. 302) vervalt, doch blijft 
model F. voor de dienstjaren 1917 en 1918 van kracht, 

5. Jaarlijks in de m aand Januari, zoodra met dien verstande evenwel, dat de inhouding 
de rekening over het voorlaatste jaar van elke 

I 
van hetgeen de gemeente over die jaren bij 

gemeente in hunne provincie is vastgesteld voorscnot te veel mocbt hebben genoten zal 
zenden Gedeputeerde Staten a.an Onzen voor- I geschieden op bet voo1schot der Rijksvergoe
noemden Minister eene opgave betreffende de 

I 
ding, bedoeld in artikfl 2 van Ons t egenwoordig 

Rijksvergoeding en de Rijksb(jdrage, waarop besluit . 
elke gemeente over dat jaar aanspraak heeft 

I 
De opgave, bedoeld in ar t ikel 1 van dit be

overeenkomstig de artikelen 48 t ot en met sluit , wordt ,oor de eerste maal ingezonden in 
48octies der wet tot regaling van het lager de eerste h13lft der ma.and October 1919. 
onderwijs. Do opgave, bedoeld in artikel 5 van <lit be-

Deze opgave wordt ingericht volgens het bij sluit, wordt voor de eerste maal ingezonden 
dit besluit beboorende formulier: model G. in de m aand J anuari 1921. 

6. Onze voornoemde Minister regelt het , 10. Dit besluit t reedt in werking op den 
juiste cijfer van het bedrag, waarop elke ge- tweeden dag na dien der dagt eekening van het 
meente over dat dienstjaar aanspraak heeft Staatsblad waarin het is geplaatst . 
als uitkeering, nadat de opgaaf, bedoeld in ar- Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
tikel 5, bij hem zal zijn ontvangen. I Wetenschappen is belast met de uitvoering van 

Hij doet daarvan m ededeeling aan de Alge- I dit beslui t, dat in het Staatsblad zal worden. 
meene Rekenkamer en aan Gedeputeerde 

I 
geplaat st en waarvan afschrift zal worden ge

Staten. ; zonden aan den Raad van State en aan de Al-
Het verschil tusschen het bedrag van de gemeene Rekenkamer. 

Teriichuldigde uitkeering en dat van het door . 's -Gravenhage, den llden Septem ber 1919. 
de gemeente genotene, beiden tot eenzelfde WILHELMINA. 
d ienstjaar betrekking hebbende, wordt, hetzij I De Minister van Onderwijs, 
ten laste van een volgend dienstjaar aan de I Kunsten en Wetenschappen, 
gemeente uitgekeerd, hetzij op bet voorHc hot J . TH. DE VrssER. 
over een volgend dienstjaa r verhaald, al naar ( Uitgeg. 20 Sept. 1919. ) 
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Gemeente . 

.,, Aanduiding van de plaats binnen de gemeente 
· waar de school staat. 

Klasse der lijst, behoorende bij den algemeenen 
maatregel van bestuur tot vaststelling van rege-

~ len ten aanzien van de bezoldiging van burger
lijke Rijks-ambtenaren, waartoe behoort de 
plaats genoemd in kolom 2. 
.,.. 

I 
,,, ..... 
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!"1 t:S o:> (I) :,;" <O "C '? 

-- -- --- -
o, Vakken waarin aan de school onderwijs wordt 

gegeven. 

Indien aan de school U. L. 0. of M. U. L. 0. wordt 
:-l gegeven: Wordt voldaan aan art. 48bis of aan 

art. 48ter der L. O.wet? 

Bedrag van het schoolgeld dat per ja.a.r en per 
~ leerling geheven wordt. 

Aa.ntal onderwjjzers (inclusief het Hoofd der 
school) dat, ingevolge de artikelen 23 en 24 der 
wet tot re,;eling van het la~er onderwijs, a.an 
de school moet verbonden z1jn en volgens het 
bepaalde bij art. 48quinquies, 2de lid, voor de 
berekening van de vergoed . inaanmerkingkomt. 

p.. -----1--- -----------------------ll 
g Aantal onderwijzers aan elke school op 1 Januari 
..., ,_. van het dienstjaar verbonden boven het mini-
~ ~ mum in art. 24 der wet gesteld voor zoover 
P.. dat voor vergneding in aanmerking komt. 
~ g ..... het Hoofd 
"' : der school. g. _____ , __ 

de bijstands-
• ~ ..... onderwijzers 
g- ~ !"" bedoeld in 

Bedrag der vergoeding volgens art. 
48, lste lid, en voor zooveel het 
hoofd betreft indien hij vrije wo 
oing heeft, tevens volgens art. 
48quater der wet, naar den toe
stand op 15 Januari van het 
dienstjaar, verschuldigd voor: p P kolom 9. 

i ----

~-s:: 
~~: 
"'"'. ~ ;::·: 

~: 

Bedrag der vergoeding overeenkomstig art. 48, 
2de lid, art. 48bis en art. 48ter der wet, ver· 
schuldigd voo1 de onderwijzers bedoelcl in 
kolom 10. • 

.., Totaal bedrag per school van de vergoeding vol-
11>- gens de a.rtikelen 48 t,ot en met 48quater der wet. 
· (Kolo=en 11 tot ,en met 13.) 

..... Bedrag bij voorschot uit te keeren aan de ge
?' meente. 

Opmerkingen. 

·u a a Jll {[ J, c1 a s n s6v 
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MODEL B. 

DECLARATIE van de gemeente ........ . 
van hetgeen het Rijk overeenkomstig artikel 
48 octies eerste lid, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, a.an haar verschuldigd is a.ls 
vergoeding va-n 25 % van het bedrag van 
den .... .. betalingstermijn der aannemingssom 

de aannemingssom 
wa.arop de aannemer . . . . . . . . . . . . . . . recht 

stichten 
heeft voor het verbouwen va_n een schoolloka.a.l 

in die gemeente. 

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 
declaratie van ............... is de gemeente 
a.an dien a.a.nnemer wegens aannemingspen
ningen ter voorschreven za.ke ve1schuldigd 
f ........... . 

De rijksvergoeding van 25 % bedraagt der-
halve f .......... . 

De onder€,eteekende verkla.art deze declaratie 
te zijn deugdelijk en onvergolden tot een be.drag 
van ... ....... .. (in letters) . 

. . . . . . . . . . den .... . ...... 19 

Het Bestuur der gemeente voornoemd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie ..... 
verklaren: 

10. deze declaratie te hebben onderzocht 
en haar goed te keuren tot een bedra.g 
van ................... (in letters); 

2°. da.t de kosten, waarva.n in deze decla
ratie 25 % a.ls rijksvergoeding aan het Rijk 
wordt in rekening gebracht, ten laste van het 
dienstjaar. . . . . . . . . . der gemeentebegrooting 
moeten betaald worden. 

....... .. . den ........... 19 

Gederruteerde Staten voornoemd, 

NB. Onder het a.fschrift der declare.tie van 
den aa.nnemer is door het gemeentebestuur de 
volgende verklaiing te stellen: 

Het bestum· der gemeente ........ -.erklaart: 
1 °. da.t bovensta.and afschrift geheel over

eenstemt met de bij hem ingekomen declaratie 
van den aannemer. . . . . . . . . . . . . . en 

20. da.t hetgeen die aannemer daa.rin wegens 

het stichten aa.n de gemeente in rekening 
verbouwen , 

brengt, door ha.ar deugdelijk is verschuldigd. 

. . . . . . . . . . den ........... 19 

Het Gemeentebestuur voornoemd, 

Behoort b(j Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1919 (Staatsblad n°. 564). 

MODEL C. 

Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

DECLARATIE van de gemeente ..... . 
van b: tgeen het Rijk overeenkomstig 
artikel 48octies, eerste lid, der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, a.an haar 
, erschuldigd i~ als vergoeding van 25 % 
van bet bedrag der koopsom, waarop de ver
kooper. . . . . . recht heeft wegens verkoop van 

een schoollokaal 
een terrain voor het stichtcn van .een school

lokaal in die gemeente. 

Blijkens bijga.and gewaa.rmerkt afsch1ift der 
declaratie ~an .......... is de gemeente a.an 
den verkooper ter voorschreven za.ke ver
schuldigd f .•.. . ..• 

de rijksvergoeding van 25 % bedraa5t der-
halve f ... . ... . . 

De ondergeteekende verklaart deze decla
ratie te zijn deugdelijk en onvergolden tot een 
bedrag van ... .... .... (in letters). 

.......... den ... . . . . .. .. 19 

Het Bestuur der gemeente voornoenul, 

Gedeputeerde Staten van de provincie .. . .. . 
verlJ.a.ren : 

1 °. deze decla.ratie te hebben onderzocht 
en haar goed te keuren tot een bedrag 
van .... . . ... ..... ... . (in letters) ; 

2°. dat de kosten, waarvan in deze decla
re.tie 25 % a.ls rijksvergoeding a.an het Rijk 
wordt in rekening gehra.cht, ten la.ate van het 
dienstjaa.r. . . . . . . . der gemeentebegrooting 
moeten beta.aid worden. 

.. ... ..... den . .. . ...... 19 

Gederruteerde Staten voornoemd, 

NB. Onder het afschrift der declaratie van 
den verkooper is door het gemeentebestuur 
de volgende verklaring te stellen : 

Het bestuur der gemeente ............. . 
verkla.art: 

1 °. da.t bovenstaa.nd afschrift geheel over-



MODEL D. 

Nadere plaats-
aandmding 

UEMEENTE. w1>ar het 
terrein is 

gelegen. 

OPGAAF betreffende ltet terrein, besterruJ. voor ltet sticltten van scboollokalen, en ltetwelk voor 
ltet tijdsti p waarop tot die sticltting werd besloten reeds eigendom der gemeente was. 

Kadastrale aanwijzing 
met vermclding a.I,- hoe- Oppervlakte 
danig het terrElin bij het van het kadaster bckend staat 

(nl. als huis en erf, bouw- terrein. 
of weiland enz.). 

-

Dagtoekening Naam en voornamen en 
waarop het adres van den deskun• 
bcstek voor dige door hetgemeente -

Opmerkingen. 
den bouw is bcstuur aangewezen 

I goedgekenrd. voor het bcpalen der 
waarde van het terrein. 

-

Aldus ·oaar waarheid opgemaakt den ..... 19 .. 
Het Gemeentebestuur van .... . ... ... . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 Septem
ber 1919 (Staatsblad n°. 564). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenscltappen, 

J. TH. DE VISSER. 

I-' 
I-' 

.... 
c:o .... 
c:o 
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MODEL E. 

DECLARA1IE van de gemeen te .... . ... . 
van hetgeen het Rijk overeenkomstig a.rtikel 
48octies, tweede lid, der wet tot regaling van 
het lager onderwijs, a.an haar verschuldigd is 
a.ls vergoeding van 25 % in de wa.a.rde va , den 
grond, gebruikt voor het stichten van een school- · 
lokaal en die, v66r het tijdstip wa.arop tot die 
stichting werd b sloten, reeds eigendom der 
gemcento was. 

Blijh.ens bijgaa.nd gewa.armerkt afscbrift der 
a.kte van taxa.tie van de deskundigen bela.at met 
het bepalen der waarde van bovenbedoelden 
grond, is die waa.rde geschat op f ........ ... . 

De rijksvergoeding van 25 % bedraagt der
halve f .....• . . 

De ondergeteekende verklaa.rt deze declare.tie 
te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag 
van .. . . ... ,. . .. . ... ... . .. (in letters). 

.......... den ..... . .. .. . 19 
H et Gemeentehestiiur voornoemd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie . . .. . · 1 
verklaren: 

1°. deze decla.ratie te bebben onderzocht 
en haa.r goed te keuren tot een bedrag 
van ..................... (in letters) ; 

2°. dat de schoollokalen gebouwd op het 
in deze decla.ratie bedoeld tcrrein, in bet I 
ja.ar. . . . . . . . voltooid zijn opgeleverd. 

.......... den .......... 19 
Gede'[J'Uteerde Staten vooT1Wemd, 

Behoort bij Koninlilijk hesluit van 11 Sep
tember 1919 (Staat8blad n°. 564). 

MODEL F. 

Mij bekend, 
De Mini8ter van Onderwije; 
K un.sten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

AKTE VAN TAXA'1IE. 

De ondergeteekenden : 
1° ... ... . .. ...... (a) ... ... . . ..... . . van 

beroep. . . . . . . . . .. . en wonende te ........ . 
als deskundige benoemd door het bestuur der 
gemeente . .... . ................. .. . ...... . 

2° ... . ........ . .. (a) ... .. . . . ..• .... van 
beroep. . . . . . . . . . . . en wonende te ........ . 
a.ls deskundige benoemd door den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen; 

a0 •• · '- ...... . .. . (a) ... . ,•, ......... van 
beroep ......... ... en wonende te . . ...... . 
a.ls deskundige benoemd door ............. . 
(b) .. . . .... ..... . .............. . . . voor bet 
bepa.len van de wa.a.rde van den grond gelegen 
in de gemeente . ... . .. ... .. . .. ... eigendom 
dicr gemeente zijnde en door het bestuur dier 
gemeente aangewezen tot het sticbten van 
scboollokalen. 

VERKLAREN: 

da.t bet terrein, ka.dastraal bekend ge-
meen te ......... . ...... Sectie ...... n° .... . 
groot ......... . .. .. . .. ... eene wa.a.rde beeft 
van ..... . . . ... ( c) ....... welke waarde is toe-

gekend door de drie -~eskundigen _gezamenlijJ!:( d) 
b1J meerderbe1d 

. ......... den ...... . ... . 19 

a. Na.am en voornamen. 
b. Is de deskundige benoemd door cl.e beide 

anderen, in t e vullen : 
,,de sub 1° en 2° genoemden". 

Is bij door Gedeputeerde Staten benoemd, 
alsd an in te vullen : 

,,Gedeputeerde Staten der provin
cie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bij besluit 
van . .... . ... . .... N° . ... . ' ' 

c. Bedrag in lette1s te vermelden. 
d. Naa.r omstandigheden een van beide te 

schrappen, doch ingeval ieder der drie 
deskundigen tot een antler bedrag 
ta.xeert, dit vermelden a.ls volgt : 

,,een wa.a.rde beeft volgens eerstge-
noemde van . . .... . .......... . . 

,,volgens den deslrondige sub 2° ge-
noemd van .......•........ . .. 

,,en volgens den deskundige sub 3° 
genoemd van . ... .. ........... " 

N.B. Onder bet afschrift der alite van ta.xatie 
(in te zenden in duplo) is door de ge
meente de volgende verklaring te 
stellen: 

,,Voor eensluidend afschrift : 
....... . .. den •.. . ... .••• 19 • 

H et gemeentebestuur van . ..... ... .. . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1919 (Staatsblad n°. 564). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kuneten en Wetenschappen, 

J. '1H. DE VISSER. 
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:-- Gemeente. 

"" Aanduiding van de plaats binnen de gemeente waar 
· de school staat. 

Klasse der lijst, behoorende bij den algemeenen maat• 
regel van bestuur tot vaststelling van regelen ten I 

;,> aanzien van de bezoldiging van burgerlijke Rijks
am btenaren, waartoe behoort de plaats genoemd in 
kolom 2. 

g Aantal kinderen, dat op 15 Januari 19 .. 
it I;' of wanneer de school na <lien datum in gj 
., den loop des jaars is geopend, dat op t> 
:- den laatsten dag der maand vol- i;; ii; t> 

g I <l gentle op die, waarin de opening plaats ~ ~ r'3 
~ g ~ had, als werkolijk schoolgaande be- 2 ~ ~ 
.. kend stond. 1 -- ~ ~ 

- - --1----:,:..__Eg._°' __ .:._ _______________ --j l ~ l ~ 
Vakken waarin aan de school onderwijs word ge• ~ i;,.~: 

geven met vermelding indien aan die school U.L.O. 
?' of M.U.L.O. wordt gegeven of voldaan is aan art. J; ;l £i 

48bis of art. 48ter der L.O. wet ? ~ ~ ~ 
~~I;).. 

..., Totaal b~drag van de opbrengst der schoolgelden per ;, i "'

. school m 19 . . . [ ~ ~ 

!"' Gemiddeld bedrag van het schoolgeld per leerling in j i ~ 
het jaar 19 . . . _ 

~ ... ~ 
~ Naam. Onderwijzers in 19 .•. verbonden g : .,_ 
.... Voorna- geweest aan de school in kolom 2 t ;j-_ ~ 

~ ? m en. vermeld en die voor de bereke- i;; ~ ~ 
Dagteeke- ning van vergoeding in aanmer· ~-: ~ lt 

::: ning van k" k 2 ~ 
geboorte. mg om en . .._ Rj 

Rang (hoofd- of onderwijzer van bijstand) en aard !>O~ 
.... der benoeming (vast of tijdelijk) met vennelding, ..,. ;:, 
"" in geval van detaoheering, aan welke school de 00 1> 

onderwiizer voor vast is verbonden. [ ;! 
Akten van bekwaamheid, met vermelding in welke :i,. ~ 

...,. van de vakken k, l, m, n, p, q, r, rbis of u de onder• 00:.!° .,_ 
;,> wijzer bevoegdheid bezit en casu quo van den datum - ~ 

waarop die bevoegdheid in 19 ... is verkregen. _.., .;_ 
in het 4de of de hoogere leerjaren : I;' .._,:, 
a. in welk leerjaar ? o ,i; ,;· ~ _g> ~ 

.... b. voor welk vak of voor welke der vakken l, g_~ i: g ~ ;;;· 
tp,- m, n, p, r, rbi.s of u? ~ 1--1.... ~c.c:::i 

c. met ingang van welke dagteekening aan• ~.cl o:oS ~ g. 
gewezen of ontheven ? ";l ·g • o c . ~ ~ ~ 

in de M . U.L.O. klasse of afdeelingen van het g'. g- .,,_ [ 
7e of de hoogere leerjaren: ""., ~ oo., 

a. in welk leerjaar? ~ ~"'' g~ 
? b. voor welk vak ~f voor welke der vakken I, ~ ~ ~ ;· ~ 

m, n, p, r, rblS of " ? I' ,i; s· "' 
c. met ing1tng van welke dagteekcn ing aan• ~ ~ e-i 

gewezen of on theven ? ~ g.[ >Ji ::-

>-ti 
8 g. 
s. 
Cl) .... .... 

..... 
co ..... 
co 
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Aantal dienstjaren hetwelk n&ar art. 26BeptieB der 
,_. wet tot regaling van het lager onderwijs in het jaar 
?' 19 •. ale diensttijd in aanmerking is gekomen voor 

salarisverhoogingen. 

Is de onderwijzer, die een dienst van 13 ja ren heeft 
,_. volbracht, gehuwd of gehuwd geweest en indien hij , 
:-> niet gehuwd geweest zijnde, in hot jo.o.r 19 •. ge• 

huwd is, wo.nneer is dit huwelijk aangegaan ! 

Aantal wet t ige of gewett igde kinderen beneden den 
;.; o.chttienja rigen leeftij d, die de onderwij zer op 1 Ja. 
· nuari 19 .... te ztjnen laste had 3 • 

Tijdvak gedurende hetwelk de onderwijzer in het 
~ ja.a.r 19 . . werkzaam was aa.n de school vermeld in 
· kolom 2. 

"' voor elken 
P ondenvijzer. 

per school. 

"' per 
"' gemecnte • 

Som, blijkens de vastgestelde rekening, door de 
i:; gemeente uitgegeven voor het stiohten, verbouwen 
· en aankoopen van schoollokalen. 

Aandeel da t in de kosten in de vorige kolom ge• 
~ noemd, ten laste van anderen is gokom en of op 

andere wij ze is gevonden. 

"' Verschil t usschen de bedragen uitgetrokken in de 
?' kolommen 23 en 24. 

"' Bedrag der Rij ks bijdrage van 26 pCt . in de kosten 
----------~-____ ?' uitgetrokken in kolom 26. 

Bcdrag waarop de waarde is bepaald van den grond, 
"' die , reed.s eigendom der gemeente zij nde, gebruikt 
:-> is geworden voor het stichten van schoollokalen, 

_______ 
1 
__ d_i.c.e_1_·11_ h...ce_t__,__ja_a_r_ l_9_._ . _._v_o_lto_ o_id_ z~u~·n_ o~p~g~e_le_v_e_r_d_._ 

'"' Bedrag der Rij ksbijdrage van 26 pCt. berekend naar 
?" hot bedra.g in de vorige kolom vermeld. 

"' Totaal der bedragen uitgetrokken in de kolommen 
~ 22, 26 en 28. 

Opmerkingen. 

If>. 
c:o 
00 
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11 Seplember 1919. BESLUIT, tot uitvoering tweevoud a.an den a.rrondissements-schoolop
van de artikelen 59 tot en met 59decies der ziener ten minste tien dagen v66r die opening. 
wet tot regeling van het lager onderwijs, I Indien de rooster van lesuren in den loop 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 14 van het schooljaar wordt gewijzigd, dan wordt 
Juli 1919 (Staatsblad n°. 493). S. 565. een nieuwe rooster in tweevoud aan den arron· 

WIJ WILHELMINA, ENZ. I dissements-schoolopziener toegezonden ten min-
Op de voordracht van Onzen l',finister van I ste tien dagen voor de wijziging wordt toegepast. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van Is de wijziging het gevolg van verandering of 
2 Augustus 1919, n°. 535lrn, Afdeeling _ Lager aanvulling van bet leerplan , dan wordt bij den 
Onderwijs Financieel; nieuwen rooster het gewijzigd leerplan over· 

Overwegende, dat door Ons voorschriften gelegd. 
moeten worden gegeven tot uitvoering van de De rooster van lesuren wordt in zoodanigen 
artikelen 59_ tot en met 59decies der wet tot vorm ingezonden, dat hij tevens geschikt is, 
regeling van het lager onderwijs, zooa.ls die om opgeplakt in een der schoolvertrekken ·te 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 14 Juli worden opgehangen. 
1919 (Staatsblad n°. 493); 2. De arrondissements-schoolopziener zendt 

Den Raad van State gehoord , advies van het leerplan, benevens een exemplaar van den 
2 September 1919, n°. 50; rooster, wanneer deze laatste voldoet a.an de 

Gezien het nader rapport van Onzen voor- eischen, gesteld in artikel 59bis der wet tot 
noemden Minister van 9 September 1919, n°. regeling van het lager onderwijs en a.rtikel 1 
6418, Afdeeling Lager Onclerwijs Financieel ; van dit besluit. binnen tien dagen n~ ontvang 

Hebben goedgevonden en verstaan ! terug aan het bestuur der school, na beide 
vast te stellen de navolgende bepalingen ter stukken voor ,,gezien" te hebben onderteekend, 

uitvoering van de artikelen 59 tot en met met vermelding van de dagteekening der onder-
59dec.:es der wet tot regeling van het lager teekening. 
onderwijs, zooals die laatstelijk is gewijzigd Het bestuur zendt een afschrift van den 
bij de wet van 14 Juli 1919 (Staa.tsblad n°. voor ,,gezien" geteekenden rooster aan den 
493 ). districts-schoolopziener, met mededeeling tevens 

Art. 1. Jaarlijks v66r den aanvang van het van de dagteekening : waarop het leerplan door 
schooljaar zendt het bestuur der bijzonclere den arrondissements-schoolopziener voor .,ge
lagere school, dat wenscht aanspraak te maken zien" is geteekend. 
op de Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 59 Voldoet de rooster niet a.an de in het ecrste 
der wet tot regeling van het lager onclerwijs, lid van dit artikel bedoelde eischen, dan zendt 
a.an den arrondissements-schoolopziener het de arrondissements-schoolopziener hem binnen 
leerplan, zoomede den rooster van lesuren in denzelfden tijd ter wijziging a.an het bestuur 
tweevoud voor dat schooljaar, op welken der school terug. 
laatsten tevens de feestd.agen en vacantietijden 3. De arrondissements-schoolopziener zendt, 
zijn vermeld. binnen tien <la.gen na a.Boop van elke ma.and, 

W ordt a.an de school geen onderwijs gegeven a.an den districts-schoolopziener en a.an den 
in het vak vermeldt onder k van artikel 2 der inspecteur van het lager onderwijs, tot wier 
wet tot regeling van het lager onderw:jjs, dan ambtsgebied het arrondissement' behoort, eene 
wordt op den rooster bovendien vermeld, opgave van de bijzondere la.gere scholen, wier 
waar elders de schoolga.ande kinderen voldoend leerplan en rooster van lesuren in die ma.and 
onderwijs in dat va.k ontva.ngen. Is de school voor ,,gezien" geteekend zijn teruggezonden , 
uitsluitend voor jongens bestemd, da.n wordt met vermelding van de dagteekening dier onder
ook hiervan op den rooster melding gema.akt. teekening en van de vakken, waarin onderwijs 
Worclt aan de school onderwijs gegeven in wordt gegeven. , 
een of meer der vakken, vermeld in artikel 2 Voor deze opga.ve wordt va.stgestelcl het bij 
der wet onder l, m, n, p, r, rbis en u, dan wordt dit besluit behoorend formulier: model A. 
op den roos~r bovendien aa.ngeteekend, wie 4. Jaarlijks in de tweede helft der maand 
der aan de school verbonden onderwijzers a.an Januari zendt het bestuur der bijzondere lagere 
elke klasse en voor elk uur afzonderlijk onder- school, a.ls bedoeld in artikel 1, a.an den dis
wijs geeft in een of meer dier vakken. tricts - en a.an den arrondissements-schoolop-

Bij de opening der school in den loop van ziener in wier ambtsgebied de schoolisgevestigd, 
het schooljaar, geschiedt de inzending van het eene opgave volgens het bij dit besluit va.stge
leerplan en va.n den rooster van lesuren in steld formuiier : model B. 

32"' 
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Deze opgave wordt voor de eerste maal 
ingezonden in de maand September 1919 en 
geeft den toesta.nd aan op 1 Janua.ri 1919. 

Bij opening eener school in den loop van 
een ja.ar zendt het bestuur a.an den districts 
en a.an den a.rrondissements-schoolopziener : 

a. binnen tien da.gen na. dien van de opening 
eene opgave volgens het bij dit beslui t vastge
gesteld formulier : model C. 

b. binnen tien da.gen na den la.a.tsten da.g 
der ma.and, volgende op die, wa.a.rin de school 
is geopend, eene opga.ve volgens het bij dit 
besluit vastgesteld formulier : model D. 

Wa.nneer eene school in den loop van een 
jaa.r komt te voldoen aa.n de eischen, gesteld 
in a.rtikel 48bis of a.rtikel 48ter der wet, zendt 
het best,uur eveneens de opga.ve model C a.an 
den districts- en aan den arrondissements
schoolopziener binnen tien da.gen, na.da.t de 
school aan die eischen is komen te voldoen. 

Voor scholen, die na 1 Ja.nuari 1919 zijn 
geopend, of die na dien datum zijn komen te 
voldoen aan de eischen, gesteld in artikel 48bis 
of a.rtikel 48ter der wet, worclt de opgave model 
C alsnog ingezonden in de ma.and September 
1919, vermeldende den toestand op het tijdstip 
der opening van de school, of waarop de schoo1 
aa.n de eischen kwam te voldoen. 

Indien in den loop van een jaa.r een va.cature 
ontstaat in het onclerwijzend personeel, wordt 
daa.rvan door het schoolbestuur binnen t ien 
<la.gen mededeeling gedaa.n aan den districts 
en a.an den arrondissements-schoolopziener door 
bet inzenden van eene opgave volgens het bij 
dit besluit va.stgesteld formulier : model E. 

Binnen tien dagen na bet in functie treden 
van een nieuw benoemd hoofd der school of 
van een nieuw benoemden onderwijzer, als
mede in geval van detacheering a.an eene 
andere onder bet7-elfde bestuur staande school, 
wordt da.arvan door het schoolbestuur mede
deeling gedaan aan den districts- en a.an den 
arrondissements-schoolopziener door het inzen
den van eene opgave volgens het bij dit besluit 
vastgesteld formulier : model F. 

.Deze opgave wordt, voor zooveel betreft 
het na. 1 J anuari 1919 in functie getreden, 
gedetacheerd of voor vast aa.ngesteld onder
wijzend personeel, alsnog ingezonden in de 
ma.and September 1919. 

Van elke verandering, in den loop van het 
jaar ontstaan in den toesta.nd van het hoofd 
der school of van een der overige onderwijzers, 
waardoor het bedrag der jaarwedde a\s zoo
danig wordbgewijzigd, cloet het bestuur binnen · 
t ien dagen medecleeling a.an den diRtricts- en 

aa.n den arrondissements-schoolopz;ener door 
inzending van eene opgave volgens het bij dit 
besluit vastgestelcl Iormnlier : moclel G. 

Deze opgave wordt, voor zooveel betreft cle 
veranderingen, welke na. 1 ,Januari 1919 zijn 
ingegaan, alsnog ingezonden in cle ma.and 
September 1919. 

Wordt eene school in den loop van een jaa.r 
verpla.atst, clan wordt binnen tien da.gen na. 
die varplaatsing daarvan eveneens me<ledeeling 
gedaa.n a.an den districts- en a.an den a.rrondis
sements-schoolopziener door inzending van bet 
bij dit besluit behoorend formulier : model G. 

5. De a.rrondissements-schoolopziener doet 
binnen tien <la.gen na ontva.ngst eener kennis
gev:ing, a.ls bedoelcl bij ar tikel 59sexties, derde 
Jicl, der wet tot regeling van bet lager onderwijs , 
daa.rvan mededeeling aan clen districts-school
opziener en aan den inspecteur van het lager 
onderwijs, tot wier ambtsgebiecl het arronclisse
ment behoort, zoomecle aan Onzen Minister, 
die met de uitvoering cler wet tot regeling van 
het lagPr onclerwijs is belast. 

Voor dc7,e mededeeling worclt vastgeste ld het 
bij dit besluit behoorencle formulier : model H. 

6. Binnen tien dagen na den aanvang van 
eenen cursus vOor herha.lingsonderwijs zendt 
het in a.rtikel 1 bedoelcl bestuur, indien het 
aanspraak wenscht te maken op de Rijksver
goeding, bedoeld in artikel 59septies, derde licl, 
der wet tot regeling van het lager onderwij , 
aan den districts- en aan clen arronclissements
schoolopziener, binnen wier ambtsgebied dat 
onderwijs wordt gegeven, eene opgave, vol
gens het bij dit besluit vastgesteld formulier : 
moclel J . 

Voor zooveel het in 1919 reecls gegeven her
halingsonderwijs betreft, worclt deze opgave 
ingezonden in de maa.nd September 1919, 
aangevencle den toesta~d op 1 J auuari 1919. 

Van elke vera.ndering in de lesuren, in de 
vakken van onclerwijs of in het onclerwijzencl 
personeel gedurende clen cursus doet het school
bestuur binnen tien da.gen, nacla.t die vera.nde
ring is ingetreden, mededeeling aan den dis
tricts- en aan den a.rrondissements-schoolop
ziener door midclel van het bij dit besluit va.st
gesteld formulier : model K. 

Voor zooveel betreft de verancleringen in den 
cursus of de cursussen nil 1 J a.nuari 1919 wordt 
deze opgave alsnog ingezonden in de ma.and 
September 1919. 

Bij het eindigen van den cursus v66r den 
daarvoor bepa.a.lclen datum wordt daar;va.n even
eens a.an clen districts- en a.an clen a.rronclisse
ments-schoolopziener binnen tien cla.gen mede-
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deeling gedaan door middel van het bij <lit 
besluit vastgesteld formnlier: model K. 

7. Jaarlijks v66r of op den tienden clag der 
maand Januari zenclt het schoolbestuur, het
welk in het afgeloopen jaa.r herhalingsonderw:ijs 
heeft doen geven, aan den clistricts-schoolop
z1ener eene opgave in tweevoud volgens het 
bij clit besluit vastgesteld formulier : model L. 

De districts-schoolopziener onclerzoekt die 
opgaven, voorziet ha.ar, na. accoordl!evinding, 
van eene verklaring wa.aruit blijkt, of de op
gave accoord is bevonden, alsmede of volcla.an 
is a.an bet bepa.alcle bij bet eerste lid, onder 
1°. en 2°., van art. 49 cler wet tot regeling 
van bet lager onderw:ijs. 

Hij zendt v66r of op den twintigsten da.g 
1 

der maa.nd Januari een exemplaar van cle 
van zijne verklaring voorziene opga.ve aan het 
bestuur der school. 

De in clit a.rtikel becloelde opga.ve wordt 
voor de eerste maal ingezonden in cle maand 
Januari 1920. 

8. Ja.arlijks in de tweecle helft der ma.and 
Janua.ri zendt het bestuur der bjjzonrlere lagere 
school, clat aanspraak wenscht te ma.ken op 
de Rjjksbijdrage , bedoeld in artikel 59octies der 
wet tot regeling van het lager onderw:ijs, eene 
mededeeling aan den clistricts-schoolopziener 
binnen wiens a mbtsgebied de school is gelegen, 
dat de loka.le.n voldoen aa.n cle regelen, door 
Ons omtrent den bouw en cle inrichting vastge
steld . 

Voor dezc mecledeeling wordt vastgeeteld het 
bij dit besluit behoorend formulier : model M. 

het vorig lid bedoelde mededeeling hem heeft 
bereikt, eene verklaring af aan het bestuur der 
school en aan den inspecteur van bet lager 
onderwijs. 

lngeval bet bestuur der school zich bezwaard 
acht met de verk.laring van den districts-school
ziener, kan dat bestuur binnen tien de.gen na 
hare clagteekening bet oordeel inroepen van 
den inspecteur van het lager onclerwijs, binnen 
wiens ambtsgebiecl de school gelegen is, die 
binnen tw:intig dagen, nadat zijn oordeel is 
gevraagd, na plaatselijk onderzoek, zijne be
olissing mededeelt aan het bestuur en a.an den 
districts-schoolopziener. 

Indien de inspecteur van oordeel is , dat de 
schoollokalen niet a.an cle gestelde regelen vol
doen, en door het bestuur vervolgens het noo
dige wurdt verricht, waarcloor de loka.len alsnog 
daaraan komen te voldoen, doet het bestuur, 
zoodra zulks is geschied, daarvan mededeeling 
aan den districts-schoolopziener, die, na zich 
ter plaatse t.e hebben overtuigd, of inderdaad 
aan die regelen is voldaan, binnen veertien 
dagen nadat de desbetrefiencle mededeeling 
hem heeft bereikt, daarvan eene verklaring 
afgeeft a.an het bestuur der school en aan den 
inspecteur van het lager onderw:ijs. 
· De in het zesde en achtste lid van dit artikel 

bedoelde verklaring vermeldt, tevens het tijdstip 
sedert wanneer aa.n de gestelde regelen is vol
daan. 

Bij opening van eene school in den loop van 
een jaar zendt het bestuur de in bet eerste lid 
van dit artikel bedoelde mecledeeling aan den 
districts-schoolopziener, binnen tien dagen na 
den laatsten dag der maand volgende op die, 
waarin de school is geopend. De afgifte van 
de vereischte verklaring door den districts· 
schoolopziener geschiedt alsdan binnen 30 dagen 
na de ontvangst van bovenbedoelde mededee
ling. 

Ind ien voor schoollokalen, waarin v66r 1 

radat de districts-schoolopziener zoo noodig 
een plaat, elijk onderzoek heeft ingestelcl , zendt 
ruj v66r 1 Juli aan bet bcstuur der school, 
alsmede aa.n rlen inspecteur van het lager 
onderwijs, binnen wiens ambtsgebied de school 
is gelegen, eene verklaring, of de schoollokalen 
al dan niet gea<'ht kunnen worden te voldoen 
aan de met betrekking tot den bouw en de 
inrichting cler lokalen door Ons vastgestelrl.e 
regelen. 

Worden de schoollokalcn door den districts 
schoolopziener geacht niet te voldoen aan de 
regelen in bet vorig lid bedoeld, clan worden de 
redenen daarvan in de verk.laring uitgedrukt . 

Januari 1906 bijzonder lager onderwjjs wordt 
I gegeven, ontheffing is verleend van een of meer 

I 
der met bctrekking tot den bouw en de iurich• 
ting der schoollokalen door Ons gegeven regelen ,. 
wordt daarvan melding gemaakt in de mede
deeling, bedoeld in bet eerste en vijfde lid van 

Indien daa.rna door bet schoolhestuur het 
noodige wordt verricht, waardoor de lokalen 
alsnog a.an die regelen komen te voldoen, doet 
dat bestuur, zoodra zulks is gescrued , daarvan I 
mededeeling a.an den districts-schoolopziener. 

Deze overtuigt zich a lsdan ter plaatse, of 
inderdaad a.an die rege len is voldaan. Hij geeft I 
daarva n , binnen vePrtien dagen nadat, de in 

dit artikel, alsmede in de verk!aring, bedoeld 
in het derde, zesde en achtste lid van clit artikel. 

Ten aanzien van schoollokalen, in gebruik 
op het tijclstip van bet in werking treden van 
dit besluit. wordt de in het tweede lid van 
dit artikel bedoeloe mededeeling voor de eerste 
ma.al ingezonden in de maancl Januari 1920. 

9. Het bestuur der b1jzonclere lagere school, 
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hetwelk heeft volda.a.n a.an de bij a.rtikelen 1 
en 4 van dit beslnit gegeven voorschriften en 
voor zooveel noodig ook a.an de voorschriften 
gegeven bij a.rtikel 8 van dit besluit, zendt 
tot het bekomen van voorschot op de Rijks
vergoeding, bedoeld in de a.rtikelen 59septies, 
eerste lid en art. 59octies der wet tot regaling 
van qet lager onderwijs, jaa.rlijks in de tweede 
helft der ma.and Januari a.an Onzen met de 
nitvoering dier wet belasten Minister eene op
gave volgens het bij dit beslnit behoorend 
formulier : model N. 

Deze opga.ve wordt voor de eerste ma.a.I inge
zonden in de maand September 1919. 

Het schoolbestuur verbindt zich daa.r bij tot 
terugbetaling van hetgeen eventueel bij voor
schot te veel mocht zijn genoten, voor de na.ko
ming van welke verbintenis twee door Onzen 
voornoemde!l Minister goed te keuren borgen 
behooren te worden ge~teld. 

Vrijgesteld van de in het vorig lid bedoelde 
borgstelling zijn de schoolbesturen, die aange
sloten zijn bij eene reohtspersoonlijkheid bezit
tende organisatie van besturen, a.ls zoodanig 
door Onzen voornoen!den Minister er kend, en 
die ten genoegen van dezen Minister zich heeft 
borg gesteld voor de nakoming der in het vorig 
lid bedoelde verbintenissen der aangesloten 
schoolbesturen. 

De in het vierde lid van dit artikel bedoelde 
erkenning geschiedt op een daartoe door het 
bestuur der organisa.tie tot Onzen v0<;,rnoemden 
Minister gericht verzoek, waarbij moet worden 
overgelegd eene opgave van de schoolbesturen, 
waarvoor zekerheid wordt gesteld, vermeldende 
ten aanzien van elke school de gemeente en 
nadere plaatsa.andniding in de gemeente, wa.ar 
de school is gevestigd, alsmede den naam der 
instelling of vereeniging, ondor welker bestuur 
de school staat. 

Jaarlijks in de ma.and Januari wordt door 
het bestuur der erkende organisatie eene vol
ledige opgave van de bij den aa.nvang des jaars 
aangesloten schoolbesturen, waa.rvoor zekerheid 
wordt gesteld, aan Onzerl: voornoemden Minister 
ingezonden. Wijzigingen, welke in den loop 
des jaars daarin mochten worden aangebracht, 
worden binnen tien dagen a.an Onzen voor
noernden Minister medegedeeld. 

B(i opening van eene school in den loop van 
bet jaar wordt de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde opgave ingezonden binnen tien 
dagen na den la.atsten dag der ma.and volgende 
op die, waarin de school werd geopend. 

10. Onze voornoemde Minister stelt voor 
elk schoolbestuur, hetwelk heeft voldaan a.an 

bet bepaal<le in artikel 9 van dit bes luit, bet 
voorschot vast van de Rijksvergoeding voor 
het loopende ja.ar en doet daarvan mededeeling 
aan de Algemeene Rekenka.mer en a.an het 
belanghebbend schoolbestuur. 

De uitbeta.ling van dit voorschot geschiedt 
kwartaalsgewijze telkens voor een vierde ge
deelte. 

De uitbetaling van het voorschot voor bet 
jaar 1919' ge~chiedt voor zooveel vierde-deelen 
in eens a.ls bij de vaststelling v~n dit voorschot 
kwartalen verstreken zijn. 

11. De districts-schoolopziencr zendt ja.ar
lijks in de maand Januari a.an Onzen Minister, 
die met de uitvoering van de wet tot regeling 
van bet lager onderwijs is bebst, aan Gedepu
teerde Staten in de provincie en aan den inspec
teur van bet lager onderwijs eene opgave van 
de bijzondere lagere scholen binnen zijn ambts
gebied, wier besturen in bet voorafgaande jaar 
hebbe~ voldaan a.an de bij artikelen 1 en 4 
van dit besluit gegeven voorschriften. 

I 
Deze opgave wordt ingericht volgens bet 

bij dit beslnit behoorend formulier, model 0. 
Zij wordt voor de eerste ma.al ingezonden 

in de ma.and Januari 1920. 
12. De door bet bestuur, dat op Rijksver

goeding kr'achtens artikel 59 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs aa.nspraak maakt, 
a.an Gedeputeerde Staten, overeenkomstig arti
kel 59novies dier wet jaarlijks in de ma.and 
Janu:.ri in te zenden a.anvra.ge, vergezeld van 
de in dat wetsartikel bedoelde quitantien en 
verklaring, moet in drievoud worden ingediend 
en behoort te zijn ingericht overeenkomstig 
het bij dit beslnit behoorend formulier model P. 

De in dit artikel bedoelde a.anvrage wordt 
voor de eerste ma.al ingezonden in de ma.and 
Ja.nua.ri 1920. 

13. Alvorens te beslissen, of de school vol
doet a.an de bij de wet gestelde eischen en voor
waa.rden en a.an de door Ons met betrekking 
tot lokalen gegeven regelen, onderwerpen Gede
puteerde Sta.~en de ingediende aanvrage a.an 
een nauwkeurig onderzoek, treden, voor zoo
veel noodig, in overleg met het betrokken school
toezicht en winnen bij het be'stuur, dat op Rijks
vergoeding aa.nspraak maakt, al de inlichtingen 
in, die zij met betrekking tot de punten a,-d 

van a.rtikel 59sexies, eerste lid, der wet noodig 
oordeelen. 

Wanneer de door Gedeputeerde Staten ge
nomen beslissing op andere gegevens berust, 
dan die reeds verstrekt zijn door den betrokken 
districts-schoolopziener, ingevolge artikel 11 
van dit beslnit, worden deze medegedeeld a.an 
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Onzen Minister, die met de uitvoering der wet een desbetreffend verzoek aan het bestuur 
tot regeling van het lager onderwijs is belast, dier gemeente. Daarbij wordt overgelegd een 
alsmede aim' den Inspecteur van het lager afschrift van de in die maand aan Gedeputeerde 
onderwijs, bij de kennisgeving van het besluit, Staten ingezonden aanvrage, bedoeld in artikel 
bedoeld in artikel 59novies, tweede lid. 12 van dit besluit, betreffende de Rijksver-

14. Nadat de termijn van dertig vrije dagen, goedlng over dat jaar. 
bij artikel 59novies, derde lid, der wet gesteld, Binnen eene maand na ontvangst der be
is verstreken, zonder dat van de beslissing slissing van (iedeputeerde Staten op die aan
van Gedeputeerde Staten op de aanvrage van vrage zendt het in het eerste lid van dit artikel 
het bestuur, bedoeld in evengemeld wetsarti- bedoeld schoolbestuur een afschrift dier be
kel, bij Ons in beroep is gekomen, wordt door slissing aan het gemeentebestuur met opgave 
Onzen Minister, met de uitvoering der wet tot van de namen der onderwijzers, voor wie aan
regeling van het lager onderwijs belast, de uit- spraak wordt gemaakt op de gemeentelijke 
keering bepaald van de som, waarop het bestuur vergoeding en van het bedrag dier vergoeding. 
volgens die beslissing aanspraa.k heeft. Na ontvangst van de in het vorig lid bedoelde 

Het verschil tusschen het bedrag der door opgave beslist de gemeenteraad op het verzoek 
Gedeputeerde Staten bepaalde vergoedingen en o~ vergoeding uit de gemeentekas en deelt zijn 
bijdrage en het bedrag van het kra.chtens artikel besluit mede a.an het belanghebbend school-
10 van dit besluit uitgekeerd voorschot, beiden bestuur. 
een zelfde dienstjaar betreffende, wordt hetzij 16. Waar in <lit besluit en in de daarbij 
aan het schoolbestuur uitbetaald hetzij inge- behoorende formulieren niet uitdrukkelijk van 
houden op het voorschot over een volgend mannelijke onderwijzers wordt gesproken, wor
dienstjaar, al na.ar gelang het verschil ten voor- den met ,.onderwijzers" tevens onderwijzeres-
deele van het schoolbestuur of van het Rijk is. sen bedoeld. · 
Hetzelfde heeft plaats bija.ldien de beslissing 17. Het Koninklijk besluit van 13 Novem
van Gedeputeerde Staten door Ons in beroep her 1905 (Staatsblad n°. 303) vervalt, doch blijft 
wordt gehandhaafd, of bij Ons in beroep ge- voor het dienstjaar 1918 van kracht. 
nomen besluit Rijksvergoedingen en bijdrage 18. Dit besluit treedt in werking op den 
a.an eene bijzondere lagere school warden toe- tweeden dag na. <lien der dagteekening van het 
gekend. Staatsblad, waarin bet is geplaatst. 

15. Indien in eene gemeente in eerug jaar Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
a.an eene openbare lagere school meer onder- I Wetenscha.ppen is belast met de uitvoering 
wijzers zijn verbonden geweest dan_ het aanta.l I van dit besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
waarvan ingevolge de artikelen 48 tot en met geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-
48ter der wet tot regeling van het lager onder- zonden aan den Raad van State en a.an de 
wijs de jaa.rwedde door het Rijk wordt vergoed, Algemeene Rekenkamer. 
zendt het bestuur der naar de onderscheidingen 's-Gra.venhage, den llden September 1919. 
van a.rtikel 2bis dier wet overeenkomstige in WILHELMINA. 
die gemeente gevestigde bijzonclere school, het- De Minister van Onderwijs, 
welk aanspra.ak maakt op de gemeentelij,ke ver- Kunsten en Wetenschappen, 
goeding, bedoeld in artikel 59decies der wet, J. TH DE VISSER. 

in de ma.and Ja.nuari na afloop van dat ja.ar ( Uitgeg. 20 Sept. 1919.) 
I 



MODEL A . 

. . . . . Inspectie. District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrondissement ....... -._.:_ ..... . 

OPGA VE van de. bijzondere l,agere scholen wier leerplan en roo8ter van lesuren i'.n de maand . .................. . 
door den arrondis8ements-schoolopziener voor ,,gezien" geteekend zijn teruggezonden. 

Dagteekening waarop 
Indien aan de school geen 

GEMEENTE Vakken 
onderwijs wordt gege-

N AAM EN ZETEL en nadere aand1Jiding ven in het vak, ver-
der instelling van de plaats binnen 

het leerplan I 
waarin onder- meld onder k van art. OPMER· 

of vereeniging onder de gemeente waar de de rooster 
wijs wordt 2 der wet op het lager 

wier bestuur school staat. van lesuren onderwijs, waar elders KINGEN . 
e school staat. (Straat of gracht gegeven. de schoolga.a.ndo kinde-

en huisnummer.) voor ,,gezien" is geteekend. 
rendandaarin voldoend 
onderwijs ontvangen. 

]. . . 2. 3. I 4. fi. 6. 7 . 

Aldus na.ar waarheid opgemaa.kt . Behoort hij Koninklijk beslmt van 11 September 1919 (8taatsblad no. 565J. 
. . . . . . . . . . . den .... . .. . . 19 .. Mij bekend, 

De Schoolopziener 
in het ArrondisBement .. ....... . .. . 

De MiniBter van OnderwijB, Kuruten en Weteruchappen, 
J . T H. DE ,VISSER. 

.... 
co .... 
co 

.... .... 



MODEL B. District. Arrondissement. 

L. Naam en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de 
school staat. 

-
2. Gemeente waar de school is gevestigd. 

---
3. Nadere aanduiding van de plaats binnen de gem"lente wao.r de 

school staat. 
(Wijk, buurt, straat of graoht en huisnummer.) 

---
4. Is de school aangesloten bij eene Commissie van Beroep, a ls bedoeld 

in art. 59!Zuater der Lager Onderwijswet? 
Zoo ja, biJ welke Commissie? 

In totaal. I Beneden 6 jaren. I Boven 6 jaren. 

5. Aantal leerlinaen, dat op 15 
ga.ande beken staat. (1 ) 

J ~nuari 19 . ... als w'erkelijk school-

I I 
6. Welke der in art. 2 van de wet tot re{eling van het lager onderwijs 

genoemde vakken worden aan de so ool onderwezen? 

. "O a. ·Hoeveel leerj aren omvat de school? 0,.-1 rLJ 

1]=~ b. Indien de school minder dan zeven leerjaren omvat, 
., ... met hoeveel van de hoogste leerjaren van een zeven- 6e leerjaar I 7e leerjaar ... bl)Q) jarigen leertijd komen de leerjaren der school overeen? g.~'d 

I 
-7. I>::,= c. Hoeveel uren per week wordt in elk der hoogste twee vakken. uren . vakken. uren. ... 0 leerjaren onderwijs gegeven in ten minste twee der = 0 ... 

I I I 
al~~ vakken l, m, n en p? -
~]~ (Voor elk vak in elk leerjaar afzonderlijk te ver-

melden.) 
... 

a. Hoeveel leerjaren omvat de school? ., 
I - --=~ b. Indien de school minder dan negen leerjaren omvat, 7e leerjaar I So leerjaar I 9e leerjaar ., _ 

-"O met hoeveel van de hoogste leerjaren van een negen- -0- -

__:_akken. I I I 
A., jarigen leeftijd komen de leerjaren der school overeen? uren. vakken. uren. vakken. uren. " .... 
00~:~ c. H oeveel uren )er week wordt in het 7de, in het 8ste 

8. tl~~ en in het 9de eerjaar afzonderlijk onderwijs gegeven I ' 

I ~-a~ in ten minste drie der vakken, l, m, n, pen u? I ... '"O (Voor elk vak in elk leerjaar afzonderlijk te ver- I = ., = 
I ., ., 0 melden.) Aantal leerlingen . Aantal leerlingen. Aan ta! leerlingen. .$ s d. Hoeveel leerlingen van het 7de, 8ste en 9de leerjaar 

~ tl ontvangen het onder c bedoeld onderwijs? I 0 I> 
-. 

( 1 ) Kinderen, die tijdelijk in de gemeente vertoeven wonende in een tent, vaa r- of voertuig, behoeven niet in dat getal te word en 
opgenomen. Hun aantal is eohter afzonderlijk daaronder te vermelden. 
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co .... 
co 
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NAMEN. 
VOORNAll'lEN. 

~RANG(hoo ' d of onderwijzer van bijstand). 
t1" DAGTEEKENING VAN GEBOORTE. 

AKTEN VAN BEKWAAMHEID, met ver
cnmelding in welke van de vakken k, l, m, n, 
· p, q, r, rbis of u de onderwijzer(es) bevoegd

heid bezit. 
Aantal d1enstjaren, dat ingevolge a.rt-
26septies der wet op het lager onderwijs voor 

P'ieder der in kolom 1 vermelde personen op 
1 Januari 19 . . .. a.ls diensttijd in aanmer

king komt (1). 
---+---- ..,Is het hoofd of de onderwijzer(es) van bij-

~ _

11

_·~ s.ta_n~d--.--'g"-ce_h~u_w_d~ o_f---¥g_eh_u_w~ d----"'g_ew~ e_e_st_?~-~---1i 
Had het hoofd, de onderwij_zer of onder
wijzeres , weduwe zijnde, op l ,) anuari 19 . . . . 

!X'wettige of gewettigde kinderen beneden den 
18-jarigen leeftijd te zijnen (of haren) laste? 

Zoo ja: hoeveel? 
in het 4_de of de hoogere leerjaren? ,a I.' 

Zoo Ja, (I) g. 
~a. in welk leerjaar? <I ~ o 

b. voor welk vak of voor welke der g ~ [ 
vakken l, m, n, p, r, r bis en u? 0 o g: 

voor de M. U.L.0.-klassen of afdeelin- [ i:l ~
gen van het 7• of de hoogere leerjaren? g: g-~-

,_. Zoo ja, ~<+g: 
?a. in welk leerjaar? ~~ t 

b. voor welk vak of voor welke der · ~ ~ 
vakken l, m, n, p, r, r bis en u? I' cp 
Is het hoofd of de onderwijzer(es) voor een 
bepaald tijdvak benoemd? 

,_. Zoo ja, voor welk tijdvak? en indien hij 
~reeds a.ls vast onderwijzer aan een onder 

hetzelfde bestuur staande school is verbon
den, a.an welke school? 
Is de onderwijzer(es) gedurende de lesuren 
der school ook a.an andere scholen ver

t:;bonden? 
· Zoo ja, aan welke en op welke dagen en 

uren? 
---Wordt door de(n) onderwijzer(es): 1°. han

del gedreven of eenige nering of beroep 
uitgeoefend, behalve het geven van onder
wijs ; 2°. niet-kerkelijke ambten of bedienin
gen bekleed, of door de leden van zijn gezin 
te zijnen huize handel of nering gedreven 

....,of eenig beroep, behalve het geven van 
~onderw1js, uitgeoefend ? Zoo ja : 

a. welke zijn die? 
b. is door Gedeputeerde Staten vrijstelling 

verleend? 
c. was die onderwijzer op 1 Januari 1906 

in dienst en is hij sedert in dezelfde 
gemeente gevestigd gebleven? 

Is de onderwijzer(es) in het bez1t van het 
:;bewijs, bedoeld bij art. 55c der Lager Onder-
. wijswet? 

'll 3: H l'l :if J, d 3: S 11 6l6l 



MODEL C. District. 

l. Na.am en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de 
school staat. 

2. Gemeente waar de school is gevestigd. 

3. Nadere aanduiding van de plaats binnen d e gemeente waar de 
school staat. 
(Wijk, buurt, straat of gracht en huisnummer.) 

4. Is de school aangesloten bij eene Commissie van Beroep, als bedoeld 
in art. 59!(uater der Lager Onderwijswet? 
Zoo ja , b1J welke Co~missie? 

5. Dagteekening waarop de school is geopend, of waarop eene reeds 
bestaande school is komen te voldoen aan de (lischen gesteld in art. 
48bis ol art. 48ter der L . 0. wet. 

6. Welke der in art. 2 van d.e wet tot regeling van het lager onderwijs 
genoemde vakken worden a.an de school onderwezen? 

i:I a. Hoeveel leerjaren omvat de school? "'"" . b. lndien de school minder dan zeven leerjaren omvat, ]·i:~ 
~~ ~ met hoeveel van de hoogste leerjaren van een zeven-
,_, oo" jarigen leeftijd komen de leerjaren der school overeen? 

7. o-,,'°" c. Hoeveel uren per week wordt in elk der hoogste twee 
Q • ...-1 i= 
I> ;:I 0 leerjaren onderw.ijs gegeven in t en minste twee der 
i:I ........ vakken l, m, n en p? 
"0" 
O> O bO (Voor elk vak in elk leerjaar afzonderlijk te ver-

~I>,:!! melden.) 

i=I'"" 
a. Hoeveel leerjaren omvat de school? 

<l)•M b. Indien de school minder dan negen leerjaren omvat, - " 0 S--1 a;i met hoeveel van de hoogste leerjaren van een negen-1~=~ jarigen leertijd komen de leerjaren der school overeen? 
f1.l sn~ c. Hoeveel uren per week wordt in het 7de, in het Sste ~•..-1 Q,) 

.8 0 ;:I'"" en in het 9de leerjaar afzonderlijk onderwijs gegeven 0 .... i:I 
I>" 0 in ten minste drie der vakken l, m, n, p en u? 

" i:I s t (Voor elk vak in elk leerj aar afzonderlijk te ver-
J? ::;.r melden). 
~ g- d. H oeveel leerlingen van het 7de, Sste en 9de leerjaar 

ontvangen het onder c bedoelcl onderwijs? I 

-· - --- . - --------------------

--

6e leerjaar 

vakken. 

7e leerjaar I 
vakken. I uren. I 

I 
Aantal leerlingen. 

Arrondissement. 

7e leerja.ar 

uren. vakken. I uren. 

I 
Se leerjaar I 9e leerjaar 

vakken. I uren. I vakken. I uren. 

I ' I 
Aan ta! leerlingen. Aantal leerlingen. 

..... ..... 
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NAMEN. 
VOORNAMEN. [ t:c ~ 

0 
f ~ :-" RANG (hoofd. of onderwijzer van bijstand) . 

;g-: ~ DAGTEEKENING VAN GEBOORTE. 
; ~ ~ AKTEN VAN BEKWAAl\'.lHEID, met vermelding 
g. § ~ ?' in welke van de vakken k, l, m, n, p, q, r, r bis 
7"' S: of u de onderwijzer(es) bevoegdheid bezit . 

0.. CD 

~ D Aantal d ienstjaren, dat ingevolge art. 26septies 
c- P"' ~er wet op het lager onderwijs voor ieder der 
~: ~ · m kolom 1 vermelde personen op den dag der 
§ g ?' opening van de school, of op den dag waarop 
g. ~ de school kwam te voldoen aan de eischen, ge• 
i6 2:.. steld in art. 48bis of art. 48ter der wet, a ls 
- ., . diensttijd in aanmerking komt (1). 

• ~ [ - -'-----1·-...,- I-s _ h_e_t _ h~o-o-fd--o-f _d_e_ o_n_d~e=r-w-iJ-. z_e_r_( e~s~)_v_a_n_ b_iJ-. s_t_a_n_d"1 

;ii ;;; ~ · gehuwd of gehuwd geweest? 
~ ~ e-: Had het hoofd, de onderwijzer of onderwijzeres, 
;, 5 g weduwe zijnde, op 1 Januari 19 .. wettige of ge· 
~ 2.. .s-. ?' wettigde kinderen benedlm den 18.jarigen leeftijd 
o..,.. ~ te zijnen (of haren) laste? 
co co co Zoo ja: hoeveel? 
~ : ? - -------t--=i-n-:-h~e~t- _""'4-:d-e- o"'f- d-c-e-c--h-o_o_g_e-re--,1,--e-e-rJ.,... a_r_e_n_? __ ......,O"Q_co __ :;;<-1i 

.g : ::.; Zoo Ja, < crc, o.. 
~ : ~ 'P lf· in welk leerjaar? g ~ co 

~ : ~ ke~· {o::i~· :,el: ~~~ bi~ "e~o:;elke der vak. : i l 
g.~ ~ voor de M. U. L. o .. klassen of afdeelingen D < ~ 
~- : ~ van het 7de of de hoogere leerjaren? § g ~: 

::; .- Zooja, ~-,co 
o : ~ a. in welk leerjaar? ~ p- ; 
~ : g b. voor welli vak ~f voor wellie der vak- ~: ~ ~ g : ., ken l, m, n, p, r, rbis en u? · ' 
i,;-: ::i Is het hoofd of de onderwijzer(es) ,voor een oepaald 
0
9 

: *:" tijdvak benoemd? 
"' • ::i ..., Zoo ja, voor welk tijdvak? 
g.: E!. ~ en indien hij reeds als vast onderwijzer aan een 
o... [. onder hetzelfde bestuur staande school is ver• 
co~ "' bonden, aan welke school? 
~ ~ al Is de onderwijzer( es) gedurende de lesuren der 
~ ~ 5· .- school ook aan andere scholen verbonden? 
8-g ~ !"' Zoo ·ja, 5:£ D _ _ aan wellie en op welke dagen en uren? 
,... 
(l>. 

0.. ~= 
(D O"· 
D O"· a,. ". 

O• 
"O • 
(J"Q. 
(D. 

s: "'. "'. i,,'. 
:'"· 

oo Wordt door de(n) onderwijzer(es): 1°. handel 
gedreven of eenige nering of beroep uitgeoefend, 
behalve het geven van onderw\js; 2°. niet•kerke. 
lijke ambten of bedieningen bekleed, of door de 
leden van zijn gezin te zijnen huize ha.ndel of 
nering gedreven of eenig beroep, behalve het 

~ geven van onderwijs, uitgeoefend? Zoo ja : 
· a. welke zijn die? · 

b. is door Gedeputeerde Staten vrijstelling ver· 
leend? 

c. was die onderwijzer op 1 Januari 1906 in dienst 
en is hij sedert in dezelfde gemeente gevestigd 
gebleven? 

,-. Is de onderwijzer(esfin het bezit van het bew\jS 
~ bedoeld bij art . 55c der Lager Onclerwijswet? 

"H :ii: a w :ii. J. a: :ii. s I I 6J:6l 



MODEL D. 

District Arrondissemen t ........... . .. 

l. Naam en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de 
soh9ol staat. 

2. Gemeente waar de school is gevestigd. 

3. Nadere a.anduiding van de p laats binnen de gemeente waar de school 
staat. 
(Wijk, buurt , straat of gracht en huuisnummer.) 

4. Welke der in art. 2 van de wet tot regeling van het lager onderwijs 
genoemde vakken worden aan de school onderwezen? 

5. Dagteekening waarop de school is geopend. 

In totaal. Beneden 6 jaren. Boven 6 jaren. 
- --

6. Aantal kinderen dat op ... . .... 
bekend stond. (1) 

19 .... a ls werkelijk schoolgaande (2) (2) (2) 

-
~ ~ I J..c • 

'l'e leerjaar Se leerjaar 9e leerjaar 
0 0 (1) (1) co 

I 
Hoeveel van de in de vorige rubriek bedoelde 

aantal leerlingen. t> t> J;Ob.O:::? leerlingen van het 7de, Sste en 9de leerjaar ont- aan ta! leerlingen. aantal leerlingen. 
7. ::I ::1·~~ ~ vangen gedurende minstens acht uren per week - -

(1) (1) J..c'"C (1) 
Q,) 0 (1)• .-t ""d onderwijs in ten minste drie van de vakken l, ~.gal@ m, n, pen u? 

UJ 

--
Het bestuur der bijzondere laigere school te ............ . ....... ....... (gemeente) ............... ..... . . . ..... . . .. . 

(s traat of gracht), verklaart deze opgave geheel overeenkomstig de waarheid t e hebben opgemaakt . 
. . . . . . . . . . . . . . , den . . ....... . .. 19 . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , V oorz-itter . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , S ecretaris. 

(1) In te vullen den la.atsten dag der ma.and volgende op die waarin de school geopend is. 
(2) Kinderen, die tijdelijk in de gemeente vertoeven, wonende in een tent, vaar- of voertuig, behoevcn nict in dr,t getal te wordcn 

opgenomen. Hun aantal is echter afzonderlijk daaronder te vermelden. 
Behoort bij K oninklijk besluit van 11 September 1919 (Staatsblad n°. 565). 

Mij bekend , 
De Minister van Onclerwijs, K unsten en Wetenschappen, J. Tn. DE VisSELt. 
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CD 



MODEL E. 

District .... . .... . . Gemeente ........... . Arrondissement ....... . 

Nadere aanduiding van de plaats (wijk, buurt , straat of gracht en huisnummer) waar de school staat ................. . 
Na.am en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de school staat ............. . 

OPGAVE van vacatures in het onderwijzencl personeel aan opgemelde school in den loop van het jaar 19 .. 
ontstaan, tengevolge van overlijden of van ontslag. 

NAAM I VOORNAMEN Dagteekening van 

RANG (hoofd of 
ingang van het 

van den onderwijzer, die ten\evolge van ontsla~, of dag- Opmerkipgen. 
ontslag de school verlaten eeft, of onderwijzer van teekenmg van 

overleden is. bijstand). overlijden . 

1. I 2. 3. 4. 5. 

Het bestuur der bijzondere lagere school te ................ (gemcente) . .. . .. ...... (straat of gracht) verklaart clezc 
opgave geheel overeenkomstig de waarheid te hebben opgemaakt. 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . , Secretaris. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 11 September 1919 (Staatsblad n°. 565). 

Mij bekencl, 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. 

MODEL F. 

District ......... . 

1. Naam en zetel der instelling of yereeniging onder wier bestuur de 
school staat. 

2. Gemeente waar de school is gevestigd. 

3. Nadere aanduiding van de plaats binnen de gemeente waar de 
school staat. 

(Wijk, buurt, straat of g racht en huisnummer.) 

Arrondissement .... ..•.. 

OPGAVE van het onderwijzend personeel aan bovenvermelde school, dat gedurende den loop van het jaar 19 .. in functie 
is getreden, van de onderwijzers die na tijdelijk aan de school te zijn werkzaam geweest, voor vast zijn aangesteld als-

-- mede van .Q_nderwijzers die verbonden aan eene ruidere..onde:r.Jie.tz.elfd.eJiest.nnr •te.e.nd,. 0 obool mord o» a• -'o< J ' 1 > 

.... 
~ 
co 

01 .... 
0 
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~ ~~ ~ ~ I .... a:, r" :- ~ 0 a :, ;:, Na.men. 
~ ~ .!:: et- ::s ~ c!:: g. ::;- p.. = 
~ ~ ~ ~ g" 0 --- ----- ------I-~ ~ ~ t [ ~ I V9ornamen. 
0 a' I=: ""5.. - - ----- -------1----- -,.----~~--~= ... ----~--------l 
...., ~ ~ P.. p,""' :" Rang (boofd of onderwijzer van bijstand). 
~ ~ a ~(JQ ~ 
~ § ~ .... ~ <;l' ~ D agteekening van de indiensttreding. 
g' ~ go t:, O ~ ---- --- -------1-------------- -----------1 

- p.. 0 p..;; ,,, ?' Dagteekening van geboorte. 
~ ~ g- ~ ;" ~ - -------------1--------- - ---------------1 
~ _ .,. ,.. ~ ;· Akten van bekwaa.mbeid, met vermelding in 
~ \-1 0 .... '? welke van de vakken k, l, m, n, p, q, r, rbis 
_ o:::: .,. 'O ';;;';; of u de onderwijzer( es) de bevoegdheid bezit. 
: ~ ~ ~ {t) ~ --------------1----- ----- ---------------1 
:;1. [ ., <1 ;;_ Aantal dienstj aren, dat bij het in dienst treden van 
'1a ~ c:, a,~: s· :--J den onderwijzer, venneld in kolommen l en 2, 
c, "' - ::, • ingevol$e art. 26septies der wet op het la.ger 
~ _ " ~fr.if onderwrjs als diensttijd in aanmerking kom t. 2) oat ~ ~ (t) ~ - ----- - -------1-------'-- - - --- -------- - --1 

-o "' [ ~ i= a' ?" Is het hoofd of de onderwij zer( es) van bijstand 
CJ;l @ 3 ~ gi gehuwd of gehuwd geweest ? 
~ p.. e.~-· --- --- - ----- --1--- --------'-------''--- ---- - ----t "' g. ~- !"' [ : Had het boofd, de onderwij zer of onderwij zeres, °" 0 ~ "'o:::: ~ weduwe zijnde, op 1 Januari 19 .. wettige of 
g. e., ,;· [ 0 gewettigde kinderen beneden den 18-ja.rigen leef· 
"' al <1 tijd te zijnen (of haren) laste l Zoo ja, hoeveel? 
~g El § ~ 
~ : g."' in het 4de of de boogere leerjaren 1 00 " 

ai • ~ r-! CD ~ Zoo ja ? ; ~ ~ 
~ : ~ • ~: t; ~ a. in welk leerja.a.r ! ..., ~ 
E:. :. ~ ::: ~ b. vokkor we

1
1k vak of voorblS.we

0
lfkeu d

1 
er : ~ 

0
g, 

~ v"' ~ va. en , m, n, p, r, r ~ <tl t ~ ~ ~ ---------- voor de M. U. L. O. klassen of afdeelin- 0 ° ~ 
~-. g: 0 cb genz~~n j~e

1
t 7 de of de hoogere leerjaren 1 g. i ,;; 

OQ: :, E;-: ::: a . in welk leerjaa.r? ~ :,-- i: g,: ~ ~ g b. voor welk vak of voor welke der 1l:' ~ "' 
:11 : 0 a" -----------'~--1 __ _ v::a,c:k,,:k,ce,c,n:c.._:l:.,_,_m=,..:'c::,'•u:P:,_,__:T_,_,__,r..:b::is::_..:o:.;fc...::u:...!:..__ _ ____, ____ --I 
" • ~ 0 ~ Is het honfd of de onderwijzer(es) voor een 
~ : ;; ...., ::;i bepa.a.ld tijdvak benoemrl ? 
if: " § t - Zoo ja ? voor welk tijd vak ? 
p,;, ;:. ,;; "' "' en indien hij reeds als vast onderwijzer a.an eene ... I>° .., &, onder betzelfde bestuur sta.ande school is ver-

f g,~ ---------------j ____ oo_ n_d_e_n_,_a_an _ _ w_e_lk_e_ s_c_h_o_o_l _! ________ ~ (!). 

:,-' • l ~ .. 
CD. 5· ~C)q 

a"·""""' g": a> :;::--=:Jo 
0: " ;,;"(!) 

0' 1.,' § i3 
~: g g :'. 
st)Q ~ p.." 

;Jf "'r..,~ 
. ;; "" ~ ! (D ~ ~ 

~g 
0""' g g. 
s.., 
P..,;j 
-•(!) ;;c.- __ 

~g-.... .., 
1-<>Jg 

(!) 
o..::::::-
f~ 

Is de onderwijzer(es) gedurende de lesuren de, 
school ook aa.n andere scholen veroonden ? 

Zoo ja, a.an welke en op welke dagen en uren ? 

Wordt door de(n) nienw in functie getreden 
onderwijzer(es) : 1 °. ha.ndel gedreven of eenige ne 
ring of beroep uitgeoefend, beha.lve het geven van 
onderwijs ? 2°. niet-kerkelijke a.mbten of bedienin 
gen bekleed, of door de leden van zijn gezin t. 
zijnen huize ha.ndel of nering gedreven of eenig be 
roep, beha.lve het geven van onderwijs, uitgeoe
fend ! Zoo ja: 

a. welkc zijn die ? 
b. is door Gedeputeerde Staten vrijstelling ver 

leend? 
c. was die onderwij zer op 1 Jan ua.ri 1906 ir 

dienst en is hij sedert in dezelfde gemeento geves 
tigd ge bi even ? 

_ Na.am en vermelding van de voorletters van den per 
?' soon in wiens pla.a.ts de benoemde is a.angesteld • 

Is de onderwijzer(es) in bet bezit van bet bewijs 
bedoeld b~ a.rt. 55c der Lager Onderwijswet 



M onBL G. 

District Arrondissement 

1. Na.a.m en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de 
school sta.a.t. ------- -----------

2. Gemeente wa.ar de school is gevestigd. 

3. Na.dere aanduiding van de plaats binnen de gemeente, waar de 
school staa.t. 

(Wijk, buurt, straat of gra.cht en huisnummer). 

a. Gemeente waar de school na de verplaatsing is gevestigd. 

b. Nadere a.a.nduiding van de plaats binnen de gemeente 
sub a genoemd waa.r de school is gevestigd. 
(Wijk, buurt, straat of gracht en huisnummer.) 

c. Dagteekening van de verplaatsing der school. 

OPGAVE van de veranderingen in de positie der onderwijzers, verbonden aan bovenvermelde school gedurende het jaar 19 • , 

Naa.m 
Voor

no.m.en 

van het hoofd 
der school of 

van den 
onderwijzer van 

bijstand. 

Is de onderwijzer thane S 
aangewezen voor bet geven · 

van onderwijs :0 -~ 
0 ;; .1 .. "" 

Is de onderwijzer(es) : ii i~\ 
] 1 °. gaan handeldrijven of eenige nering of beroep uit- ., ., .S ~ 

oefenen, behalve het geven van onderwijs; 1f ·!1 
~ 2°. eenig niet-kerkelijk am bt of bediening gaan bekleeden .. ., .S .!i 
.. :a " c.. of gedoogt hij, dat door de leden van zijn gezin te .s_ :~ 

] zijnen huize handel of nering wordt gedreven of eeni .S ~ " ., ,i 
c beroep wordt uitgeoefend, behalve het govon van 1 ~ ~ !; ~ 
~- onderwijs T ~~ :g~ ~ .sl Zoo ja: .. ~] 8~ ~ 
gf t a. welke zijn die onderwijzers? g-8"" ]] ] 
-.::- gJ, b. is door Gedeputeerde Staten vrijstelling verleend ? :;; ~$ '"' 
~ cC lO ~et) 
:~ c. was die onderwijzer op 1 Januari 1916 in dienst en is ~" a O a\ 
t ~ hij. sedert in dezelfde gemeente gevcstigd gebleven T ""~ .9 "'.9 
~ !; of : Welke onderwij zers he b hen in den loop van bet jaar -~] 1.l .;;ci J.l 
g..= opgehouden in een der hierbedoelde gevallen te ver- !" c -S~~-S 
~] keeren T J·;t;]·;~ 
,.!l :r"' ..c 'O ..c 

A.;..; .;.,; 

.... 
cc .... 
C0 

,_, ,_, 



I I 

I 

l I 

I 

Het Bestuur der bijzondere lagere school to. . . . . . . . . . ...... . ... ...... . . (gemeente) . ............. .. .. . . . . . . ...... . 
(s traat of gracht), verklaart deze opgave geheel overeenkomstig de waarheid te hebben opgemaakt . 

.. .. . .. .. . . . , den . . .... .. . ... 19 .. .. 
V oorzitter. 

. . . . . . . ......... , S ecretaris. 
Behoort bij Koninklijk beslui t van 11 September 1919 (Staatsblad 11°. 565). 

l\fij bekend, 
De Minister van Onderwijs, K unsten en Wetenschappen, J. TH. DE V ISSER. 

l\foDEL H . 

. . . . . . . . . . . . Inspectie . District . . . . . . . . . . . . Arrondissement . . .. . . . .... . 
OPGAVE van ontvangen kennisgevingen bedoeld bij a rtikel 59sexies, derde lid, der wet tot regeling van het lager onderwijs, be

treffende niet tijdig vervulde vacatures in het onderwijzend personeel a.an bijzondere lagere scholen. 

I DAGTEEKENING I DAGTEEKENING 
I GEMEENTE ,vaarop de vacature in waarop van het school-

NAAM EN ZETEL" en nadere plaatsaandui- het onderwijzend perso- bestuur de kennisgeving 
der instelling of ver- d ing binnen de gemeente nee! is ontstaan, met aan - 1 is ontvangen, dat niet is OP-
eeniging onder wier be- I waa r de school staat. duicling of het gelclt het voldaan aan de voor- MERKINGEN. 
stuur de school staat. (Straat of gracht en huis- hoofcl der school, dan waarde vervat in het 2• 

nummer. ) I wel een cler overige on- 1 lid sub c van art. 59 der --------+1- __ d_e_r_wiJ_·z_er_s_. ___ ,__ ____ w_e_t_. -----+------- __ 

Behoort bij Kon. besluit van 11 SepJ;ember 1919 (S taatsblad n°. 565). 
Aldus naar waarheid opgemaakt den . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . 
De Schoolopziener in het Arrondissement .. ... . . . . .... .. ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Handteekening). 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER, 



MODEL J . 

District ........... . Gemeente ..... . ..... . Arrondissement . ... .. . ... . . 

Na.dere a.a.nduiding van de pla.ats (stra.a.t of gracht en huisnummer) wa.ar de school gelegen is, wa.arin herha.lingsonderwijs 
gegeven wordt ............................. . 

Naa.m en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de school staat ....... . ......................... . 

OPGA VE betreffende den oursus voor herhalingsonderwijs aangevangen den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . en bestemd om te 
eindigen op ............ 19 .. .. 

NAAM I 
VOOR- I s de onder· VAXKEN waarin DAGEN EN UREN WetteliJke a.kten va.n be-

VAKKEN NAMEN wijzer als wa.arop kwa.amheid en, bij het niet ii: ,;. 
waarin herha-

der onderwijzers bela.st met hoofd van bet door ieder der onderwijzers vermeld verkrijgbaar zjjn da.arva.n, r.i ~ 
lingonderwijs herhalin$S· da$teekening van de ma.eh- f z 
wordt gegeven bet geven van herhalings· onderw~s in de kolommen 2 en 3 herhalings- ti~mg tot toelating endooro ~ onderwijs. aa.ngewezE!'n, onderwijs is te geven. wien verleend. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I 

. 

. 

I 
It 

Het Bestuur der bijzondere lagere school te .............................. (gemeente) . ...... .. ..... ............... . 
(straat of gracht) verklaart deze opgave geheel overeenkomstig de waarheid 'te hebben opgemaakt . 

.. . . .. .. .. .. den ............ 19 .. .. 
V oorzitter. 

. . . . . . .......... , S ecretaris. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 September 1919 (Staatsblad n°. 565). Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. J. Tu. DE VISSER . 

..... --



MODEL K. Disti·ict ...• ........ Gemeente ... .. .. .. . . . Arrondissement ... ...... . 

Na.dere a.a.nduiding van de plaats (straat of gracht en huisnummer) waar de school gelegen is, waa.rin herhalingsonderwijs 
gegeven wordt .... . ........................ . 

Na.am en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de school staa.t . .. ............ .... ... ..... .... .. . 

OPGA VE van de veranderingen in de lesuren en va.kken van onderwijs van - of in bet onderwijzend personeel bij 
den cursus voor herhalingsonderwijs aangevangen den .. ..... . ... ......... ... ... 19 . . en bestemd om te 
eindigen op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .. 

Voor- ; ~ bf.~ OJ d A I Voor-
• Q) ~ ~ Q) Vttkken D ugen ~.i ~~ g Ii::;' • • • 

Naam p,-~~"O ~~~ Naam oamen §"" '-..C: bll en urea ~ Q.) ~ ~~~ • 

namen "' ... 0- waariu C t ~-0 ~ ~..Q p, :fl;; ~ Dagteekeniug be a) • :.::: (l,l Q) 
Q) "' ~~ 0 wuarnp i::: ~: 8 C C,.t:::t:c+,.,::::;-,:$!:::~ '"Cl-- >~~~-'--bC 

van den onder-
=s <l.) O.,c.,c <l>~ 

Q.-0 ; ~ -~ ::-o~: (I) ~..c El:; waarop bet bC<D .. s...b,(bO 
.5 be§ g-~ ~~ ~~I.Q !..c:1 -i:, QJ i::2 > 

wijzer, die ten- '""" S:: Cc; c: ::~~~ ~ geven van her-
gevolge i:: =-c, L.. ~ e-a 

van den onder- : E ~~ aJ 
s::::l ,0 :=- = ·.;; 

van :-0~ :~ m'~ ~ J- Q,) a., i::::? de onderwijzer 
~ i:: ~ p, ..=-o e"a"O > C balingsooder• 

ootslagofnver• wij7.er belast btl:~..c p ~ .!:t a, i... bL Cl) c > C i'.: C::: ~=s 
bet>t'~~=~.:'!l vermeld ~ "O = .:: .s ~ C G> <l> ~ 0 ~ 

wijs v66r den lijden heeft C ~ p, ~,... ~ met hPt geven .a '"' ~ ~:E ~ in de b(,_ .!:t ~ > '- C ·m2 c~--;: c::: ..!::I:: i::: ... =·:::a 
opgehouden ·coo O be > UJ ci:i van berha- ~ ~ E ~ 8 § ci knlommen 4 en 6 ~..c: bl.~S a; ·r;c:l QSobt:~·t\! vastgestelden 
hernaliogs- ~ ~ <l)-~~:~-g lingsonderwijs ..t:i::::::.-,..-..c 00 ~ het herhalings- :=,-aE:f)B be> :c~: ~.::~A 

tijd is ge-ooderwijs te Q.) O;,.o CO i: ~ aan den cursus. ~ ~] ~ ~~ ~ ~~ ~-= § ..c .!=-,:,.5;9 be~ 
geveo aan rlen ~~ =-i~ ~ 00 ~~~:~~:=.!i onderwijs geeft. - ~ Q.; = b£·- f;] ~ Q""; Q)·=·= eindigd. =Q)«s<D-~- ~.!( ~'"O'.Z ~ 5-0--..c: E"' ... cursus, Q ..cl t>..., ., 0 "' 0 id ,Q 0 

1. I 2 3. 4. I 5. 6. 7. I 8 \l. 10 ll. 

Het Bc1s tuur der bijzondere la.gere school te ......... .. .......... . ..... ... (gemeente) ... . .... ........ . ......... .. . 
(stra.a.t of gracht), verklaa.rt deze opgave geheel overeenkomstig de wa.a.rheid te hebben opgemaa.kt . 

. . . . . . . . . . . . den ..... ....... 19 ... . 

~ V oorzitter. 
• . . . . . . . . . . . . . . . . , S ecrei,aris . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 September 1919 (Staatsblad n°. 565). 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER-

Cl1 ,... 
Cl1 

,... ,... 

~ co .... 
co 



MODEL!_ L. 

District. . . . . . . . . . . . Gemeente . . . . . . . . . . . . Arrondissement . . . . . ....... . . 
Nadere aanduiding van de plaats (straat of gracht en huisnummer) waar de school gelegen is, waarin herhalingsonderwijs 

is gegeven . .. ... . ... .. . . . ...... . .. ; .. . . . . 
Na.am en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de school st a.a.t ... . .. .. .. . .. ... .. . .. . . .. . . .. .. . . . 

OPGAVE betreffende den cursus of de cursussen voor herha.lingsonderwijs in het jaa.r 19 . . gegeven gedurende het tijd -
va.k, of de t ij clva.kken van . . . . . . . . . . . . . . 19 . . tot ... . ......... . 19 . . . 

N.B. Na accoord- be vindi11 g dezer opgavc stelt de 
d istricts -schoolopziener daurop de volgende vcrklming: 

D e ondergeteekende Schoolopziener in hct distric~ 
. verklaa rt : 

l 0 • deze opgave te bebben onderzocht en accoord be, 
vonden; 

2°. da.t volda.a.n is a.an het bepaalde bij artike l 49, 
l e lid sub 1° en 2°, de r wet tot regeling van bet lager 
onderwijs . 

. den . 

Het Bestuur der bijzon<lore lagero school 
to .. ... ............. . (gemeente) . . .. . . ... . 
(strnat of gracht ) verk laart cleze opgave gehool 
overeenkomstig de waarbeid te hebben opge-
111aakt . 

... ... . . . .... .. den . . .. .. . .. .. 19 .. 
. . . . . . .. .. . . . . . . , V oorzitter . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , S ecretaris. 

Behoort bij K oninklij k beslui t van 11 Sep
tember 191!) (Staatsblad 11°. 565). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kuns/en en Wetenschappen . 

J . TH. DE V ISSER. 

...... .... 

01 .... 
0) 



MODEL M. 
District. . . . . . . . . . . . Arrondissemeut .. . ...... .. . 

711EDEDEELING betreffeude het voldoeu n.au de bij Kouiuklijk besluit van 25 Juui 1912 (Staatsblad n°. 193 ) 
vast~estelde regelen omtrent den boitw en de inrichting van schoollokalen, bedoeld in artikel 59octies der wet tot 
regehng van het lager onderwij s. 

I. Naam en zetel der Instelling of Vereeniging onder wier bestuur de 
school staat. 

2. Gemeente waar de school is gevestigd. 

;J . Nadere aanduiding van de plaats binnen de gemeente, waar de 
school staat. 
(Wijk, buurt, straat of gracht en huisnummer.) 

i . Aantal werkelijk schoolgaande kinderen, dat in elk schoolvertrek 
was geplaatst op 15 Januari 19 . . of, wanneer de school na dien <lag 
in den loop van dat jaar is geopend, het aantal, dat op den laatsten 
dag der maand, volgende op die, waarin de opening plaats had, 
in elk schoolvertrek was geplaatst. 
(Voor elk schoolvertrek afzonderlijk te vermelden.) 

5. Is ontheffing verleeud als bedoeld in de artikelen 2 en 7 van het 
Koninklijk besluit van 25 Juni 1912 (Staatsblad n°. 193) ? Zoo ja: 
a. van welke bepaling ' · 
b. door wien I is de ontheffmg verleend? 
c. onder welke dagteekening I 

-- -----------, 
Is overeenkomstig artikel 16 van het Kon. besluit 
van 12 September 1905 (Stacitsblad n°. 267) onthef
fing verleend? 

Zoo ja: 
a. van welke bepaling l 
b. door wien . . . , 
c. ·onder welke dag- Is die ontheffing verleend . 
· teekening 

Het bestuur van bovengenoemde bijzondere lagere soh~ol verklaart, clat de schoollokalen c. q . met inachtneming van de ont
heffing, hierboven sub 5 respeotievelijk 6 bedoeld, voldoen aan de regelen omtrent den bouw en de inrichting van schoollokalen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 25 Juni 1912 (Staatsblad n°. 193) en dat deze opgave ook overigens geheel overeenkom
stig de waarheicl is opgemaakt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 September 1919 (Staalsblad n°. 565). 

. ............. , den .......... . . 19 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . , V oorzitter . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Suretaris. 

Mij bekend, 
De ltfinister van Onderwijs, Kunsten en Wetensehappm, J. TH. DE VISSER. 

-

~ 
~ 



-
MODEL N. ~ co - ..... 

co 
lJistrict ....... . ... Arrondissement . ... .. . . ... . 

0pgave betreffende het voorschot: 

1°. der Rijksvergoeding in de jaarwedden der onderwijzers, (art. 59septiea l • lid, de,r wet op het lager onderwijs ) ; 
2°. der Rijksbijdrage om te voorzien in de behoefte a.an schoollokalen (art. 59octiea der wet op het lager onclerwijs) voor het jaar U) .. 

l. Na.am en zetel der installing of vereeniging, onder welker bestuur de school staat. I 
2. Aanduiding van het Kon. besluit of van de wet (datum en nummer) wa.a.rbij de sta-

t u ten en wijzigingen in de statuten zi~ goedgekeurd met vermelding van de 
Staatscourant, waarin een en antler is open aar gema.akt. ,.... .... 

':FJ 
3. Gemeente en nadere aa.nduiding van de plaats in de gemeente (wijk, buurt, straat t,i 

of gracht met huisnummer ) wa.ar de school is gevestigd. '"d 
>-3 

Aa.nduiding van de Commissie van beroep bedoeld in art . 59quater der 
t':l 

4. wet, wa.a.r- ;;;:: 
bij de school is aangesloten. . a: 

- --- -- - t,i 

5. Vakken wa.arin a.an de school onder wijs wordt gegeven. ?' 

- ---- --
6. Indien a.an de school U. L. 0. of M. U. L. 0 . wordt gegeven: 

Wordt voldaan a.an art . 48bis of aan art . 48ter der wet op het lager onderwijs? (te 
vermelden a.an welke van beide artikelen wordt voldaan). 

--- -- -- -
7. Dagteekening wa.arop de rooster van lesuren en het leerpla.n voor het lootende 

schooljaar door den arrondissementsschoolopziener voor ,,gezien" zijn getee end . ' 
.. -

8. Dagteekening van inzending der opgave model B, of bij opening van de school 
n a 15 J anua.ri, model C, a lsmede van model M. 

I 01 
in totaal beneden van 6 jaron .... 

9. Aa.n tal leerlingen , op 15 J anua.ri 19 .. of, indien de school na <lien datum is ge- 6 jare n I en ouder 00 

I opend, op den laa.t sten dag der ma.and, volgende op d ie der opening. --
1. 



l 1. Aantal onderwijzers, met inbegrip van het hoofd, hetwelk ingevolge de artikelen 23 
en 24 der wet aan de school moet verbonden zijn. 

12. Aantal onderwijzers , boven het in art. 24 der wet vereischt getal op 1 Januari 
19 . . aan de school verbonden, voor zoover daarvoor Rijksvergoeding kan worden 
genoten . 

13. Vermoedelijk bedrag d er Rijksvergoe
d ing in de jaarwedden der onderwijzers, 
over het jaar 19 .. met inachtneming 
van de vermindering in verband met de 
klasse waarin de gemeente is gerang
schikt volgens het Kon. besluit van 3 
Sept. 1918 (Stbl. n°. 541). 

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

voor: 
het hoofd der school met inbegrip van · 

d e ver~oeding wegens eventueele ver
mindermg voor vrije woning . . . . 

d e verplichte onderwijzers bedoeld in 
kolom Il . . . ....... . 

d e niet-verpli chte onderwijzers, be-
cloeld in kolom 12 . . . . . . 

Tota.al . . 

14. Vermoedelijk bedrag der Rijksbijdra.ge voor de schoollokalen. 

15. Totaal bedrag van het voorschot. 

f ........ . . 

f ... .. .. .. . 

H et bestuur van voornoemcle bijzondere school verklaart deze opgave n aa.r wa.arheid t e hebben opgemaa.kt en zich te verbinden 
tot terugbetaling van hetgeen evcn tueel bij voorsc hot te veel moch t worden genoten, tot het nakomen van welke verbintenis borg 
is (1) . .. .............................. . ... . . . 

. . . ... ..... . den ... . .. .. ... . 
Voorzitter . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , Secretaris . 
.Behoort bij K oninklijk besluit va n 11 Septe mber 1919 (Staatsblad n°. 565). 

Mij bekend , 
De M inister van Oriderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. 

( l) Indien het schoolbestunr is aangesloten bij eene door den Minist er als borg erkenu.e orga nisatie van schoolbesturen, behoort 
die organisatie bier te worden vermeld. In het tegenovergesteld geval behoort te worden overgelegd eene op zegel &estelde , door 
twee borgen onderteekende borgstelling en behooren de namen alsmede het beroep of de maatscha.ppelijke betrekl<lng van ieder 
cler borgen in deze verklaring t e worden vermeld . 

°' ..... 
co 

..... .... 
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GEIIIEENTE en nsdere aanduiding van de plaats binnen de gemeente 
"" waar de school sta.a.t (straa.t, gracht en huisnummer). 

0 

t( 
0 
t1 
to 
t' "' NAAM en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de 

school staa.t. '"d 0 0 . 
Va.kken wa.a.rin onderwijs is gegeven. ~ £" > 

...... < "' 
... Is in bet va.k vermeld onder k van art. 2 der wet op bet lager onderwijs ~ g t"1 

aa.n de school geen onderwijs gegeven, waar elders hebben de leer- o.. < 
I lingen daa.rin voldoend onderwiJs on tvangen T 5· §-' g 

I ~ .. p..~ Hoeveel uren per week is in elk van de ~ !::: '!" ;; g. 
6de klasse. " g g ~ hoogste twee kl assen, overeenkomende ~ g-;- er .,. ::, 

~P _ met een gelijk aantal der hoogste t"';-g g.,"' ,,, 
e.5:g~ leerja.ren van een zevenjarigenleertijd, • ~ < o < g.. 

°' 

"' 
7de klasse . <Ji""'~ onderwtl··s gegeven in ten minste twee oo o o..~£.o "' Po..- d l • o o o.. o 

1---------1"., a, er va. en , m, n en p. '"1 "'1 .... 0 -
~ 1:1 < P..m < ::, CD O • 

7de klasse . g-~ §,.-~ Hoeveel ur<;n per week is in elk van de ., ::,]. : 
"· .: 11: ~ hoogste drie _klassen, overeenkomende :,. :;:. ., "' 

- --~~a,::_~: ~et een geh3kaant~lderhoogst,_,leer- ;' etg;. 
Sste klasse ..:.... ~ a, co~- Jaren van een negen1ar1gen leert1Jd, a.fa <:ti c:o 1-1 H 

~ P ;:; ,;- zonder!ij k onderwijs gegeven in ten P ~ §-' 8" ::, 
P..P..~<JQ minstedrie derva.kken l, m, n,penu a:=:~ ~ i::rPd 
"J; ,,.~. (voor elk vak afzonderlijk vermelden). • o «:·g.!!. ""o 
,; I (I).... d"'1 Co (JJ, .... et-

• m CD C"'p... ..,.. 
r4g. t:i~5;- ~ 

..., 

00 

"" 9de klasse. 

0 7de klasse. 
()Qtll:'"-..J-1--"<1 

al o.." ~ ""s· ... ., > 
---~---- .. ~ ere fZ ..ai ~ i p '° 

l<~CDg:>p~g.p 
oe. P..~ ~ 
• " a, t::ii-· 

_, ::: Sste klasse. I 
9de klasse. j 

"?:, ~ ::i 8 ?t s· ~ 5· g 
g g E" t g 5· ~ 8 ~ 
~ O.:Ecop..gO a, 
- ... - ~- ~: g. (P ': s -

p ~a, g. 
~[. i 

0 ... 00" 
gci '"' 

-1 

-"' 
.... ... 
-.... 
°' .... 
.... 
0, 

-;:; -
.... ..., 

.... 
00 

.... 
"' 

o..o 
Is voldaan aan bet bepaalde bij art. 69ois, sub 2, 3 en 4, laatste zinsnede, 

der wet tot regeling van bet lager onderw\Js, wat sub 3 betreft, voor 
zooveel noodig met inachtneming van bet bepaalde bij art. XIV, 4de 
lid. der wet van 14 Juli 1919 (Staat-,blad n°. 493)? 

at~: 
;1> ~-
0"'::;.;: "' .... 
§-'3: 

in totaal. I 
! 

beneden 
6 jaren . I 

-1 boven 
6 jaren. 

J 
·Naam-

! 

Voornamen . I 
-------
Dagteekening I 
van geboorte. I 

0 O p.. ~ 0 I> ~ e.~ g-o~ < ;·;,"O ~ 
~Pp..,.,"OC~P§--=+" 

1[°" s·s g--"'t:r'g-g :e. 
~~1~:~g-~\!""~~ 
g_ ., ~ : g, : ; --. s· g- ~ g, 
m g. < S· ~ ~ b : i:i. ~ ;!. g 
sgo O(PC't""'1(Pt:,"'l--'g 
c~c O.OQP E..ra· cs g ~-
~t?-ai g ~~, o-.: p.. 

g_ !. .g ;-- OQ t • ~ e a t 

~--· O..tl. 

s·g-~ ., ... ., 
:;i ....... ::s 
01 ~ 0.. 

""'"'"' C - · ~~=:, 
~-. N 
(,;i. i:.:::: - "'" " ' 
p,.,P"::: 

- -------- -· ~ (t) g:i 
0 : t"' :,;- a, ~ - ... "" .... .. g- z I er ~ 

... . o ~ ::i p ~ f:f :a "°' p s· o ~ o:i o i:i. ~ ~ ~ ~ 
::i ~ g- i:r~ SI) g p-OQ ~: p ~~ a ~::$ g:-
o:i ai S '"1 "°'"" ~ ~ P..a, < CP::, P..ai g (l) ~0..00 

~ : ~ j:.? g ~ b-" ~ :: ~ ;__ ~ ~ : ~.? ~ 0 ~ 
~j p..;; ~g-~s:~~ P'"g g--8,P g ~ @~~t: 
fr. a: ~ ~ ~ ~ : ... ~ :;.· g ct- ~ ~ g- 5· g ~ ~ 0.. ~-
(I) (l) < a, ..,. . c!:l' p OQ p N ,,. ~ ::r" :E ct- OQ p - ~• C"' I""! 
"" P s.ii P a;- co· g < c!:l: P.. & o ~: t:r" < ~ 5·~ct> Ct 
~ g ~ s· e. ~ ~ ~ ~ p ;· s g. ~ g g (l) ~ (t) ~ tt 

ct- a a, a, et- et- ~ s O"': p p < m s:(JQ p <1 1:1 p, 
":""" P.. P ai g (I) ,., "°' P CD· P.. (I) '=" a, a, r;i:i l'I) Q-1 

'"Po.,P P.., ct-~7;;;ig•p J:SIPl:I 
_ ,---------"--------=- - - - -------- ~ =:,-- ~ g. 
~ · Rang (hoofd of onderwijzer va.n bijsta.nd). ~ ~ er 

p:,~· 
_, Akten van -bekwaamheid, met vermelding in welke va.n de vakken k---;-T;" i ~ ~-

"' m, n, p, q, r, rbis of u de onderwijzer(es) bevoegdheid bezit en casu quo ~ .,. ::S 
..- van den datum we.arop die bevoegdheid in het afgeloopen jaar is ver-

0 
a, ~ 

kregen ? ___________ ,, ~ ~ (n 
Aantal dienstjaren hetwelk volgens art. 26septie• voor den onderwijzer g-;:: - . 

~ in 19 .. in aanmerking kwam met vermelding casu quo van den datum .., § ~ : 
waa.rop de aanspraak op periodieke verhooging volgens art. 26sexies j: B ~ • 
m bet afgeloopen jaar is ingegaan. --------------JI '!' ., " : 

"' Tijdvak gedurende hetwelk elke onderwijzer in het jaar 19 .. aan de ;;" g.. · 
~ school is ver bonden geweest. tj o 

Burgerlijke staat (te vermelden gehuwd of gebuwd geweest en indien bet .g 3 
:;: huwelijk in bet afgeloopen jaar is gesloteu, den datum wa.arop dat is o.. • 

-I voltrokken). a, ~-
Aantal wettige of gewettigde kinderen beneden den 18-jarigen leeft1jd het• c! ~ 

~ welk bet hoofd, de onderwijzer of de onderwijzeres, weduwe zijnde, te \ ~ O"' 
zijnen (haren) le.ate had op 1 Januari 19 . . . Ii 'f ':' 

·11 :il II 111 :il J. .J :il S l T ' 6l6l 

>-o 
0 .. 
::, 

" 
" 
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in het 4de of de hoogere leerje.ren : <l .. ... 
0 .;;, p 

a. in welk leerjaar T 0 p.. 

" 
(I> ;· 

b. voor welk vak of voor welke der vakken l, m, n, p, r, 0 p 

"' 
.,.. 0 

C> rbis en u T " "" p.. 
.,.. " C> 

c. m et inge.ng van welke dagteekening aangewezen of (IQ 
p 

0 

ontheven? (I> .;· p 
<l p.. 
(I> :: C> p 

in de M. U. L. 0. klassen of afdeelingen van het 7de of <l : ~ 
de hoogere leerjaren : ~ 

p ~= 
~ " .. a. in welk leerj aar ? 0 ~ __, " g 

b. voor welk vak of voor welke der vakken Z, m, n, p, r, 
p C> p.. N 

rbis en u? "' <> 
~ p s· 

c. met ingang van welke dagteekening aangewezen of <:::: " .,.. 
ontheven? .. !: <> .,.. 

Aard der benoeming (vastof tijdelijk) met vermelding, in geval van 
8i; detacheering. aan welke onder betzclfde bestuur staande school de 

onderwijzer(es) voor vast is verbonden. 
Vcrkeerde een ondcrwijzer in het jaar 19 .. in een of meer der gevallen, 

bedoeld in het 2de lid van art. 59septies der wet op het lager onder-

Ii 

ll 

/g wijs ? zoo ja, is op hem van toepassing bet bepaalde bij art. 7 der wet 
van 3 Jnni 1905 (Staatsblad n°. 151) of hebben Gedeputeerde Staten 
vrijstelling vc:e:,:r,:..:le:.;e:.:n:.;d'----'-?= --- -~~ 

"' Was de onderwijzer in 19 .. gedurende de lesuren van de school ook aan-
o andere scholen verbonden? zoo ja: aa°'n"---'w"-e:::l:.:k:oe:...:..T ____ ___ _ 
-- Hebben de scboollokalen in bet jaar 19 .. met inachtnem!ng, w_aar 
;: noodig, van on theffing,. voldaan aan de r~!lelen bedoeld 10 artikcl 

59octi,s der wet, en zoo Ja, µ:edurenrle welk tudvak ? 
Welk is bet ae.ntal der lagere scholen staande onder het bestuur, f 

vermeld in kolom 2 en gevestigd in dezelfde gemeente als de 
school bedoeld in kolom l, en de.t naar het voorschrift van 
art. 49 der wet op bet lager onderwijs tot grondslag strekt voor 
de berekening van bet maximum aantal lesuren'-? ____ _ 

Is het aantal lesuren dat voor Rijksvergoeding in e.e.nmerking 
kan komen, door Ged. Staten overecnkomstig bet bepaaldc bij 
bet 2de lid van art. 49 der L. O. wet op cen hoog_cr cijfer 
vastgesteld, zoo ja, bij welk be luit ! en op welk cijfer ! 

"' "' 
.;; . eo.o. .,_ - -

van den cursus CD s::: '° ~ 
: bij den aanva.ng I f ! ~ ~ : ~ 

van het jaa.r. ;" ;- 5· ... ~ .[ --- _ ,________ _ - "" e " 
van den cursus 

bij bet einde 
van bet je.ar. 

van den cursus 
~ bij den aanvang 

~e.n het jaar . 

van den cursus 
:'.i bij bet einde 

van bet jaar. 

van den cursus 
z:; bij den Mnvang ' 

van bet jaar. 

f~~cr,o~ 
C: ~ t:S et'- C: ~ 
., a, t:r <I @ S! 
g ' ~ ~ s --

I <» 

"" 
van den cu rsus 

bij bet einde 
van bet jaar I 

van den cursus -1 
:; bij den aan vang 

t V;,:Di;t~~;;·. 1 
-1 

van het j aa.r. 
-- ------

p.. 

"' .. 
0 .,.. 
0 
£. 

t ls U gebleken dal school als winstgevend bedrijf wordt gehouden ? 

Was de onderwijzer, die op 1 .i:anuari ~9._. of in den lo_oJ? v_an dat jaa;
voor bet eerst aan de school 10 funct1e lS getreden, t1Jd1g m bet bezit 
van bet bewijs, bedoeld bij a rt. 55c der L. O. wet? zoo neen, wanneer 
kwam hij in het be,it ! 

Opmerklngen. 

·u :ii a JI! :ii .L c1 :ii s n 



MonEr, p _ In te zenden in drievoud, onder overlegging van de in art. 59novies, eersto 
lid, der wet op het lager onderwijs bedoelde quitantien en verklaring. 

District. . . . . . . . . . . . Provincie. . . . . . . . . . . . Arrondissement .......... . . 

AANVRAGE om Rijksvergoeding, bedoeld in art. 59septies en de Rijks bijdrage, bedoeld !.n art. 59octies der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, over het jaar 19 .. . . ten behoeve van na te melden b1Jzondere lagere school. 

Naam en zetel der installing of vereeniging onder wier bestuur de school 
staat. 

Aanduiding c. q. van het Koninklijk besluit of van de wet (datum en 
nummer), waarbij de statuten en wijzigingen in die statuten zijn goed
gekeurd zoomede van de Staatscourant, waarin die statuten en die 
wijzigingen zijn openbaar gemaakt. 

Gemeente, waar de school is gevestigd. 
In welke klasse is de gemeente of het onderdeel der gemeente, waar de 

school is gelegen, gerangschikt volgens de lijst behoorende bij den 
algemeenen maatregel van bestuur tot vaststelling van regelen ten 
aanzien van de bezoldiging van burgerlijke Rjjksambtenaren? 

Nadere aanduiding van de plaats binnen de gemeente, waar de school 
sta.a.t. 

(Wjjk, buurt, straat of gracht en huisnummer.) 
Vakken waarin in het afgeloopen jaar aan de school onderwijs is gegeven 

Indien in het afgeloopen jaar aan de school geen onderwijs werd gegeven 
in het vak, vermeld onder k van art. 2 der wet op het lager onderwijs, 
waar elders hebben de schoolgaande kinderen daarin voldoend onder
wijs ontvangen? 

Alleen voor scholen I Is in het afgeloopen jaar voldaan aan de'eischen, 
voor uitgebreid lager gesteld in art. 48bis der wet? 
onderwijs. Zoo ja, gedurende welk tijdvak? 

Alleen voor scholen 

I 
Is in het afgeloopen jaar voldaan a.an de eischen, 

voor meer uitgebreid gesteld in art. 48te1· der wet? 
lager onderwijs. Zoo ja, gedurende welk tjjdvak? · 
Is voldaan aan het befuaalde bij art. 59bis, sub 2°., 3°. en 4°., laatste zin-

snede, der wet op et lager onderwijs? ___________ _ 

Aantal kinderen, dat op 15 Januari 19 .... of, wanneer de school na dien 
dag in den loop van dat jaar is geopend, het aantal, dat op den laatsten 
dag der maand, volgende op die, waarin de opening plaats had, als 
werkelijk schoolgaande bekend stond . 

Bedrag van de opbrengst der schoolgelden in het jaar 19. : .. 

- In tota~l. (l ) j Beneden 6 jaren. (I ) J Boven 6 jaren. {l ) 

=-----1 I 
T 

O 
t 3 a I b O d r a g. I Gemiddeld bedrag per leerling 

_____ -----~ en per jaar. 

I ' 
( l) Kinderen, die tijdelijk in de gemeente vertoeven, wonende in een tent, vaar- of voertuig, behoeven niet in dat getal te word en 

opgenomen . Hun aantal is echter afzonderlijk daaronder te, vermelden. 

... 
C0 .... 
C0 

.... .... 
00 

t,,j ..,, 
,-3 

t,,j 

;i::: 
t.i 
t,,j 

~ 



6J6l 

--------
Akten van bekwa.amheid, m et verm eld ing in welke 

van de vakken k, l, m, n, p, q, r, rbis of u de 
onderwij zer(es) bevoegdheid bezit en casu quo 
van den datum wa.a.rop die bevoegdheid in b et 
a.fgeloopen ja.ar is verkregcn. 

Aan tal dienstjaren hetwelk volgens art. 26.septies 
voor den onderwij zer in 19 .. . in a.a.nmerking 
kwam, m et vermelding casu quo van den datum 
wa.a.rop de aa.nspraak op periodieke verhooging 
volgens art. 26sexies in bet afgeloopen jaar is 
ingegaa.n. 

------------,-----------------------
:4 Tijdva.k gedurende hetwelk elke onderwij zer in bet 

jaar 19 . .. a.an de school is ver bonden geweest. 

... 
p 

... ... 

Burgerlijke sta.a.t (te vermelden gehuwd of gehuwd 
geweest en ind.ien bet huwelijk in bet • a.fge
loopen ja.a.r is gesloten den da tum waa.rop dit is 
voltrokken). 

Aanta.1 kinderen beneden den 18-jarigen leeftijd 
hetwelk bet hoofd, de ondtrwijzer of de onder• 
wij zeres, weduwe zijnde, te zijnen (ha.ren) laste 
had op 1 Januari 19 . . . 

in bet 4de of de hoogere leerjaren : 
a. in welk . leerj a.a. r T 
b. voor welk va.k of voor welke der 

ve.kken l, m, n, p, r, , bi~ i::u u T 
c. met inga.ng van wel ke dagteekening 

a.angewezen of ontheven 1 

in de M . U. L. 0 . klasaen of afdeeli1l
gen va.n het 7de of de hoogere leerja.ren : 

a. in welk leerja.ar T 
b. voor welk vak of voor welke der 

vakken l, m, n, p, r, rbis en u ? 
c. met ingang va.n welke da.gteekening 

a.angewezen of ontbeven ? 

·a 3 a: :W 3: J. d 3: S II 
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. ". .., """ ""'"" .s~.s,,;. .s~ 3 I I 
~~~ 8"' .. .. 0" 

;i._.., 3 ., .... 
,o]"Cl ..w "~ ~ ... 0" ~ ~~g CH c..,.8 "g ~ a Ugi,~ 2S..8 C0 

"'"" "ls ,. 0 .. ~«> a> d 
.. gj,_8 ~ 8 .. .., !;j, .. " g,.s "' C0 .. _ 

~~~ "" ~"'d ~ 9 _Werd in bet afgeloopen ja.a.r door den onder• 
:;ftic g '"d::::;t ~ I-. "'d ..W..c:1 0 

~"'d ~ .... =~ I WJJZer: 
i.!:.0.2 al g ~.s '".s.s :=.s~ o:==~ . 

.., "" 1 °. ba.ndel gedreven, of eenige nering of be- Waren in bet af-~~:d ce~ d 
.., ;._g-;. roep uitgeoefend, hehalve het geven van onder-

~~g g bi)§~ d bO.~ 

~~1~ "a"' " .. " .. ? geloopen jaar een of 
"tl O" Cl,) d O a> ., .... 

W\J2\ een niet-kerkelijk a.m bt of bediening be-
0 25 ~] .s2 §' 

~ : ~ aLd a-~---= ai~ meer der onderwij· .., 
~t~~ il.8 il TOTAAL kleed, of werd door de leden van zijn gezin te .,.., ·a ..µ'"O (0 ~ "tl" ::i @.., I> ::i.u zijnen huize handel of nering gedreven of eenig zers ook gelijktijdig 

~ A ::l I> 
4)~ :- .! ~d~s 3 t"CJ ~ .z:::.,s der beroep, bebalve bet geven van ondenvijs, uit-o ;,.o .8 

"" 0 
aan andere scholen .t.: ~-!a 'O o- ~.s~g ]1>~~ ~~ 0 kolommen geoefend? 

if-li 
.8 ., • ci _8 fa, d 

.,.,. .. ~,!?d 
14, 15 en 16. Zoo ja: verbonden? 

c·S-i 0 ~"cs ~: ~al~ ci a. welke onderwijzers verkeeren in dat geval? 
.... : 4) I> ~15 ~ ~ ~:~§ ..c,i]:a";;- ..Q do~ b. is door Gedeputeorde Staten vrijstelling Zoo ja : aan welke a.,.., .. 

"'d'"" ~ ..!d I ,..Q :r~~ .,.,. .. verleend? alsmede op welke 8 b.()!=l g " "<O .; "-<..!d " 0...!ilQ).!d 
c. was de onderwijzer reeds oJ; l Januari 1906 _8 . .9j!_ .. "'"" " 

P.. . .., d.µ 0"' f"' e ci:1'"0..9 da.gen en uren ! ._<O l:11,o_.,. ~ s_:i] ~Seo in d.ienst en is bij sedert in ezelfde gemeente "., ~c-1a,;-:p ~~ ~: -~ 0 gevestigd gebleven ? 1-, b(),J:I Cl,) -~t:;l:!l-= ~ g·~~ "' " oo-= o,A ~ ~10 b.()1-, 
e,:i~-S ~ --0§~£ ~a~[.! b() ~~ bD d Q.) al -~~~~ oil C:"'d.io .. "a" "'d Q,) s:::::? 

,~,il-S.8 g '"'::S Cl a:> '"'::so ea :. a o" Q,) dl..c:l C1S J..!d o..c:I "i~ -'1 ea rn 
< N N ~ ~ tii . 12. 13. 14. 15. 16. I 17 . 18. 19. '"t) --- -- -

I 
"' tii 

ii: 
t:ll I 

I 
l'j 

I :" 
. 

I -
I I I 
I I 

Het bestuur der bijzondere lt\gere school te ... ... ....... ." ........ .. . ... ... (gemeente) ............... . ........ • • • •. 
(straat of gracht) . ................ . . ·•· ....... . verklaart ~eze aa.nvrage geheel overeenkomstlg de wa.arheid t e hebben_ op· 

I gcmaa.kt tot een bedra.g van ........ .. ................... (in letters) en voorts, dat de school m et wordt gehouden als wmet-
evend bedr""f. I g lJ 

.......................... 19 . •. 
Voorzitter. 

,, ............... , Secretaris. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 11 September 1919 (Staatsblad n°. 565). 

Mij bekend, 
De Miniater van Onderwija, Kum/en en Wetemchappen, J. TH. DE VISSER. 



525 11 SE P TEMBER. 1919 

11 September 1919. BESLUIT, tot vaststelling I afgeloopen jaa.r herha.lingsonderwijs is gegeven, 
van regelen ter uitvoering van a.rtikel 49 eene desbetreffende opga.ve, ingericht volgene 
der wet tot regeling van het lager onder- het bij dit besluit behoorend formulier: model C. 
wijs, zooa.ls die is gewijzigd bij de wet van 1· De districts-schoolopziener onderzoekt die 
14 Juli 1919 (Staatablad n°. 493). S. 566. opga.ve en voorziet ha.a.r - na. a.ccoordbevin-

WIJ WILHELMINA, ENZ. I ding - van eene desbetreffende verkla.ring 
Op de voordracht van Onzen Minister van wa.a.ruit tev!)ns moet blijken of voldaan is a.an 

Onderwijs, Kunsten en Wetenscha.~pen van I het bepa.ald~ bij het eerste lid, onde~ 1°. en 
4 Augustus 1919, no. 5867n, Afdeelmg Lager 20. , van art1kel 49 der wet tot regelrng van 
Onderwijs Fipa.ncieel ; het lager onderwijs. Hij zendt dat stuk da.arna. 

Overwegende, da.t door Ons voorschriften I binnen veertien dagen a.an Gedeputeerde 
moeten worden gegeven tot uitvoering van I Staten der provincie, wa.a.rin de gemeente is 
artikel 49 der wet tot regeling van het lager gelegen. 
onderwijs, la.a.tstelijk gewijzigd bij de wet van 

I 
De in dit a.rtikel bedoelde opga.a.f wordt 

14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493); voor de eerste ma.a.I ingezonden in de ma.and 
Den Raad van State gehoord, a.dvies van J a.nua.ri 1920. 

2 September 1919, n°. 51; 3. Jaarlijks in de ma.and April zenden 
Gezien het nader rapport van Onzen voor- 1· Gedeputeerde Staten aan Onzen met de 

noemden Minister van 9 September 1919, uitvoeririg der La.ger-Onderwijswet bela.sten 
n°. 6419, Afdeeling Lager Onderwijs Financieel; Minister eene opga.ve betreffende het van 

Hebben goedgevonden en versta.an : wege. elke gemeente in het afgeloopen ja.a.r 
vast te stellen de na.volgende . bepa.lingen gegeven herha.lingsonderwijs. 

tot uitvoering van artikel 49 der wet tot rege- Deze opga.ve wordt ingericht volgens het 
ling van het lager onderwijs, zooa.ls da.t a.rtikel bij dit besluit behoorend formulier: model D 
is gewijzigd bij de wet van 14 Juli 1919 (Staats- en voor de eerste ma.al ingezonden in de ma.and 
blad n°. 493). . I April 1920. 

Art. 1. Binnen t ien dagen na. den a.a.nvang 4 . Onze voornoemde Mini t er bepa.a.lt, 
van eenen cursus voor herha.lingsonderwijs I na. ontvangst van de in art. 3 van dit besluit 
zendt het gemeentebestu ur a.an den districts- I bedoel!,le opga.a.f, het bedrag der Rijksvergoeding 
schoolopziener en aan den arrondissements- waarop olke gemeente, overeenkomstig a.rtikel 
schoolopziener binnen wier ambtsgebied dat 49 der wet tot regaling van het lager onderwijs, 
onderwijs wordt gegeven, eene opga.ve volgens over het voorafgaa.nd dienstjaa.r a.anspra.a.k 
het bij dit besluit behoorend formulier: model A. heeft. 

Elke vera.ndering in de lesuren, de vakken Hij doet da.a.rvan mededeeling aan de Algs-
va.n onderwijs, of het onderwijzend personeel, I meene Rekenka.mer en aan Gedeputeerde 
gedurende den cursus voorkomend, wordt ' Staten. 
binnen tien dagen na.da.t die verandering een 5. Waa.r in de bij dit besluit behoorende for
a.anva.ng nam ter kennis gebracht van den I mulieren van ,,onderwijzers" wordt gesproken, 
districts- en van den arrondissements-school- I worden tevens onderwijzeressen bedoeld. 
opziener door middel van eene opgave volgens 6. Het Koninklijk besluit van 21 December 
het bij dit beslu.it behoorend formulier: modeJ B. I 1901 (Staatablad n°. 272) verve.It, doch blijft 

Indien de cursus v66r de voor den a.floop I voor het dienstja.ar 1918 van kra.cht. 
da.a.rva.n gestelde dagteekening wordt opge- 7. Dit besluit treedt in working op den 
heven, wordt da.a.rva.n binnen tien <la.gen na tweeden da.g na. dien der da.gteekening van het 
die opheffing eveneens door inzending van het Staatablad waarin het is gepla.a.tst. 
in het vorig lid bedoeld formulier, model B, Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
mededeeling gedaan aan den districts- en Wetenscha.ppen is belast met de uitvoering 
a.an den arrondissements-sehoolopziener. van dit bes]uit dat in het Staatsblad zal worden 

Voor zooveel betreft de bij den a.a.nva.ng gepla.a.tst en wa.a.rva.n afschri~ za.l worden 
van het ja.a.r 1919 aa.n den gang zijnde cursus- ' gezonden a.an den Ra.ad van State en a.an de 
sen voor herha.lingsonderwijs worden de in I Algemeene Rekenka.mer. 
dit a.rtikel bedoelde opga.ven ingezonden in 's-Gra.venhage, den llden September 1919. 
de ma.and September 1919. WILHELMINA. 

2. Jaarl.ijks in de ma.and Januari zendt De Min. v. Onderw., Kunsten en Wetenschappen, 
het gemeentebestuur a.an den districts-school- J. TH. DE VISSER. 
opziener, binnen wiens a.mbtsgebied in het ( Uitgeg. 20 Sept . 1919.) 



MODY.I. A . Hl•: JrnALINGSONDl£RWIJS. 

OPG AVI£ omtren t den cursus voor herh nl ir,gsondcrwijs, aangernngen den . . ......... ..... .. .... Hl . . 
en bcstemd om to cind igen op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .. 

Gemeente 

NAAM 
VOOR I s de onder · Vakken Uagen en Wettelijko akten van 

PLAATS Vakkon NAMEN wijzer als waarin uren waarop bekwaanrh eid Pn bij 
(LOKAAL) wnarin het hoofd van bet het niet ve rkrijgbaar 

Opmer• 
waar het onder onder wijs herhalings- door ie,ie r der onderwijzers zijn daarv1rn, dagtce-

wijs wordt wordt 
der ondorwijzers. onderwijs vermeld in do kolo mmen kening van de mach- kingen. 

gegeven. gegeven. aangewezcn? 3 en 4, onrlerwijs is tiging tot toelating en 
te geven. door wieu verleend. 

1. 2. 8. I 4 . 6. 6. I 7. 8, 9. 
. 

-

-
Het Gemeentebestuur van ....... .. . . ..... verklaart deze opgave geheel overeenkomstig de waarheid te hebben opgemaakt . 

. .... ...... ... .... den ........... 19 .. 
H et Gemeentebestuur voornoemd, 

Behoort bij Koninklijk besluit, van 11 September 1919 (Staat8blad n°. 566). 
Mij bekend, 

De MiniRter van Onderwijs, Kunsten en IVetenschappen., J . 'ru. DE VISSER . 

~ ,.... 



MODEL B. HERHALINGSONDERWIJS. 

OPGAVE van de veranderingen in de lesuren en "\""akken va.n onderwijs van - of in bet onderwijzend 
personeel bij den cursus voor herhalingsonderwijs, aangevangen den .................... 19 . . 
en bestemd om te eindigen op ........ ; ........ 19 .. 

Gemeente .... . ..•...... . .. 

"' 
..., . . ' '-~~en Dagen 

' C . Q C C Q) ' C,:: 
::::;:, Q) '- =~ r.l) 0 5=~-§.2=! Q) ~"'O Q,) ., ., 
ii: VOCI"· ..c ~.c ~~ Voor- Cl) c:; ~ be Vakken t,() > "" >"'Cl ... Naam 

~ ~ g-~~ Naam "'O ~ Q:3 c:; en uren .z ,:e e: C CC ., 
"' namen nam en §s~~ waarin e: ~ a ·- Q c,,:s f bO" . 

"'Cl ;.;,. ,:,, '"'.c ,,:I 
(l) ~ g-z: waarop ..!:( c,,:s a.,'"' t Q) p,, Q) -O"d 

C ~~"'O g -g~ be> 
...,-0 bO 

0 b.(..O : '"' • "O..:::: c,,:s Q) ~ >;a ..., ; ~ ~~ § Q..µ~ ::? = "'O c,,:s c,,:s = Q) C ., O,..!(f,1,,,1 • C '- c,,:s &.. ?-·-·- . g-:;.:Q) ..c blJ > - .µ N Q) "0"0 Q 
Q ~ Q) <t> 0 Q)+;, i::; c,,:s..b:: t> Q p,, Q;)...... Q) .. ·- ~ -~-" ~ 

'"' Q) Q) Q) (1') I> ~ bJJ Q) .,"'Cl E i:i.if ~~~ ., 
den onderwijzN 

., "Cl .a ..c "O 
c:: > .:: b{l ., van ~-- § c:; b«lcl = c:; ~ 

de onderwijzcr, 
-0 C s..., ~ c,,:s ., ., ., 

:!,' 
die tengevolgc van > C..ti::: C,,:S C Q) 

den e: -~ ~ ~ ~ ~.i ~-B c·- a>= P. e,"'Cl · -

~ Q) > =l"'O van Niderwijzer 
b(-0 ~: ~ 

c,,:s p,, = Q) c"'Cl 

"o;· ~%~ "'0:.t vermeld in de ~ Q~,5 > C ~ bO bl)~ :::;, 
ontslag of over lijden m et bet geven van c:;-- 0 ..., ., ., bl:Q)....:,, i:i: C I>()..., _, C kolommen 5 en 6, "' ., 

~ ~ ·- ..µ b(e.,.., ~ Q) -~ a ~;s 00 

., ..., 0 
-~ ~ 8 ~., -~;; ~ ITeeft opgehouden ~ ~~ g ~~ onderwijs den Q) ..c l:l(~ 

6~ aan Q) '-:::?o·- bet onderwijs 
.,, ., 

onderwijs ..?::c"'O~..c 00 c,,:s .!:d Q) NO oo :::;:.:::::-:"t:S..µ =;?~ r.o'P:S .., "'"d 
to geven belast. c3.0 -.£-Tj -..c-

~~ ~ - 0 !::? 00 
cursus ~ > ci..C::!::? geeft. -g.!!~.: CSl 

<l. .. ., 

den ~ b.() 00 ::- · - ~ § ~ bC§ 
"'a,+-> 

'::!..., aan cursus. 
b{ Q!; ci~ "" b.c j~· --~ ~ 00 (l)"" ~ § t:...c:= ~ 

..:;"'C) Aoo Q;) a,)._ A"'"'""' ~:9 ~-=~ S-o~ tc!>e "' bO 
p... ::, ~-c, a,""O c:: Q c:~ 

i::::;:,-.,_ i:::::: = =~c:: -~ a:> ,:i:s bC a; 0 Cl c d .: ., ., 
~ o;.:::-o O"'Cl ii:""" 0 ...c:="O·z :-, ·- 0"0 I-, > > 

1. 2. I 3. 4. 5. I 6. 7. 8. I 9. 10. ll. 12 

I I 
I 

. ' 

Het Gemeentebestuur van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verklaa.rt deze opgave geheel overeenkomstig de waarheid 
te hebben opgemaakt. 

. . . ......... .... .......... den ... . .. .. ...... 19 .. 

H et Gemeentebestuur voornoemd, 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 September 1919 · (Staatsblad n°. 566). 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, Kunaten en Wete1U1chappen, J. TH. D11: VISSER . 

.... .... 

~ 
t0 ,... 
t0 



MODEL c. HERHALlNGSONDERW IJS . 

0 PO AVE betreffende den cursus of de cursussen voor herhalingsondenvijs in het jaar 19 .. gegeven gedurende 
het tijdvak, of de tijdvakken, van . ........... . ..... 19 .. tot . .... .... . . ... .. 19 . . 

Gemeente . .. . . .. . ..... . .... . .. . 

I Aantal weken dat 

NAAM I VOOL{. elke cursus duurt, of 

PLAATS NAM.Im geduurd heeft, met 
vcrmelding van het 

( LOKAAL) aantal wekelijl<sche 
wattr hct lesuren 

-
onderwijs van de onderwijzcrs van den van den 
is gcgeven. di e bet onderw ijs cursus bij cursus bij 

gegeven heblien. dan a,rn- bet einde 
vang van van het 
het jaar. 

I. 2. I 3. 4. 

I I 
I 

I I I ' 
Na accoordbevinding dezer opgave Rtelt 

de districts-schoolopziener daarop de volgende 
verklaring : · 

De ondergeteekende, scboolopziener in het 
district ..... . ....... . ............ verklaart: 

1°. deze opgave te bebben onderzocht en 
accoord bevonden ; 

2°. dat voldaan ie a.an het bepaalde bij l ste 
lid sub 1 en 2 van artikel 49 dor wot tot regaling 
van het lager ondorwijs. 

.... . .. . ... .. . ... den ........ .. . . 19 .. 

jaar. 
6. 

Aantal weken gedu-
rende welke de onder-
wijzer als hoofd van 
het berhaliogsooder-
wijs is op~etrcden in 
het jaar 1\1 .• 

van den van den 
cursus bij cu rsus bij 
den aan - het einde 
vang van van het 
het jaar. jaar. 

6. 7. 
I 

I 

I 

I 

Aantal lesuren per 
Aantal weken ieduren-
de hetwelk ie er der 

week voor ieder der onderw~zers vermeld in 
onderwij:>.ers kolom in het jaar 19 .. c 

verbonden aan nan Uen cursus is ver~ "' booden geweest be 

" :.s: 
den den 

... 
cursus bij 

Q) 

cursus bij cursus bij cu rsus hij 8 
den aan- bet einde "'-den aan- bet einde van bet 0 

Yang van van het -;,ang van 

het jaar. jaar. bet jaar. jaar. 

8. 9. 10. 11. 12. 

i 

Hot Gemeentebestnur van .... . .......... . 
vorklaart deze opgave geheel overeen komstig 
de waarheid te bebben opgemaakt. 

.. ........ .. ..... den .. . .... . ... . 19 .. 
H et Gemeentebestuur voornoemd, 

Beboort bij Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1919 (Staatsbl.ad n°. 566). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

..... ..... 

01 
I'.':) 

00 



..... 
"' ..... 
'° 

MODEL D. HERHALINGSONDERWIJS. 

Provincie ... . ... ........... .. • .. . ..... 
OPGAVE van de sommen door het Rijk verschuldigd aan de gemeenten voor het geven van herhalings· 

onderwijs over het jaar . . ... 

al.:.~ 
:: g ~ 
z>c 
--- Aantal weken Aantal weken 

.i, do.t elke cursus gedurendewelke Aantal lesuren 
-f: .• duurt, of ge- de onderwijzer' per week voor 
Jl d duurd heef~, a.ls hoofd _van ieder der 
-:O ~ met vermeldmg het he~~a\mgs· onderwijzers 
..= ., van he~. aantal onderw1Js .'" op· verbonden o.o.n: 
"';;..= wekeluksche getredcn m het 
..= c I lesuren. jao.r 19 . . • 

;a~ 
~~ 

Aantal weken 
gedurende het
welk ieder der 
onderwijzers, 
vermeld in 

kolom 4 in het 
jo.ar 19 .. o.an 
den cursus is 

verbonden 
gcweest. 

1; 
0 

N :-------~-----1------------- '--------------1-------------
'r~ I ~t §g 
~~ 
=~ 
~ 

4.1 5. 6. 7. 

( 1) Indian het aantal lesuren dat voor eene 
Rijksbijdrage in aanmerking 'kan komen door 
Gedeputeerde Staten overeenkomstig art. 49, 
tweede lid, is va.stgesteld, is in de kolom 
,,Opmerkingen" te vermelden : ,,door Gede
puteerde Staten vastgesteld". 

11. 13. 

I· 
Aldus op~emaakt door Gedeputeerde Staten 

der provinc1e ...... . .. .. ....•.. 
. .. .. . ... ..... den . .. . .. .. .. 19 ..... . 

....•• • . • .••. •. , Voarzitter. 

.. ... .....•••• • , O,,iffier. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 11 Sep

tember 1919 (Swtsblad n°. 566). 
l\'Iij bokend, 

De MiniBter van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TB. n11 Vrssu. 

.... .... 

.... 
(Q .... 
(Q 
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11 S eptember 1919. BESLUIT, houdende be
slissing dat het feit, dat voor eene school 
een derde leerkracht door de wet niet ge
eischt wordt, geen grond geeft om die 
Ieerkracht in strijd met het belang van het 
onderwijs te ontslaan. 

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

den Raad der gemeente IJzendoorn tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 18 Maart 1919, n°. 188, waarbij goed
keuring werd onthouden aan zijn besluit van 
21 Januari 1919 tot het verleenen van eervol 
ontslag aan de tweede onderwijzeres van bij
stand aan de open bare lagere school aldaar; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge-
schillen n Bestuur, gehoord, advies van 27 
Augustus 1919, n°. 228 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 September 1919, n°. 7061, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
IJzendoorn bij voormeld besluit heeft besloten 
de betrekking van eene tweede onderwijzeres 
van bijstand op te heffen en aan Mej uffrouw 
C. E. K ools met ingang van 1 April 1919 eervol 
ontslag te verleenen als onderwijzeres aan de 
open bare lagere school aldaar ; 

dat hij hierbij heeft overwogen, dat volgens 
mededeeling van het ;t)agelijksch Bestuur het 
aantal werkelijk schoolgaande kinderen op 15 
Jan_uari 1919 was 87 en dus evena ls gedurende 
de beide laatste jaren onder 91 is gebleven; 
dat het niet te voorzien is dat in verloop van 
een paar jar en dit getal zal vermeerderen, en 
het daarom wenschelijk is de betrekking van 
tweede onderwijzeres van bijstand op te heffen 
en 3:an de jongste onderwijzeres een eervol ont
s lag te verleenen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland aan 
voormeld beslui t hunne goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging dat, nog daargelaten 
dat uit voormeld raadsbesluit niet blijkt of 
bedoeld eervol ontslag overeenkomstig art. 30, 
onder c, der Lager-Onderwijswet is verleend 
op voordracht van Burgemeester en Wethouders 
of van den arrondissements-schoolopziener, de 
mogelijkheid zoo niet de waarschijnlijkheid be
staat dat binnenkort het aan tal leerlingen aan 
d e openbare lagere school te IJzendoorn tot 
boven de 90 zal stijgen en dat daarom het ver
leenen van bedoeld ontslag ongewenscht is te 
achten; dat bovendien blijkens de rapporten 
van het Rijksschooltoezicht vermindering van 
het aanta leerkrachten aan gemelde school nie_t 

clan zeer nadeelig voor het onderwijs zoude zijn ;. 
dat de Raad in beroep aanvoert dat inge

volge art . 24 der wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs, het aantal onderwijzers, het hoofd 
der school inbegrepen, ten minste 3 moet be 
dragen zoodra het aa-ntal schoolgaande kinderen 
een en negentig is ; dat het aantal schoolgaande 
kinderen aan de openbare lagere school t e 
IJzendoorn op den 15en Januari ,1919, 87 be
droeg, terwijl het hoofd dier school wordt bij 
gestaan door 2 onderwijzeressen ; dat het raads
besluit van 21 J anuari 1919, n°. 2, derhalve 
terecht is gen omen en door Gedeputeerde Staten 
had behooren te worden goedgekeurd ; 

0 ., dat ui t de door het schooltoezicht inge
diende rapporten blijkt dat het belang van het 
onderwijs zich verzet tegen het on tslag van d e 
onderwijzeres Mejuffrouw C. E. Kools ; 

dat het feit, dat voor deze school een derd e 
leerkracht door de wet niet geeischt wordt , 
geen grond geeft om dit ont slag in strijd met 
het belang van het onderwijs te verleenen ~ 

dat Gedeputeerde Staten dus terecht hunne 
goedkeuring aan het raadbesluit hebben ont
houden ; 

dat onder deze omstandigheden niet be
hoeft te worden onderzocht of aan het voor
schrift van art. 30, l , onder c, der wet tot rege
ling van het Lager Onderwijs is voldaan ; 

Gezien genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en. 

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

12 September 1919. . 
Bij beschikking van den Minister van L and 

bou w, N Jverhe,d en H andel van 12 September 
1919 wordt met ingang van den da.g waarop d e 
wet van 27 Juni 1919 tot wijziging van de Oor
logszeeongevallenwet 1915 in werking treedL 
de beschikking van 19 J anuari 1918, n°. 9529, 
afd . Nijverheid (afgedrukt in de Nederlandsche 
Staatscourant van 19 Januari 1918, n°. 16), 
ingetrokken , en wordt bepaald dat als uitkee
ringen in eens wegens totaal verlies van goede
ren, bedoeld in art. 2, zesde lid, der Zeeonge
vallenwet 1919, zullen gelden de 'bedragen .. 
vermeld op de lijsten, welke als bijlagen A en B. 
bij deze beschikking zijn gevoegd. {I) 

's -Gravenhage, 12 September 1919. 
De Minister voornoemd, H. A. v AN IJ SSELSTEIJX .. 

(1) De bijlagen zij,n hierna niet opgenomen, 
en zijn afgedrukt in de Staatacourant va n, 
16 September 1919, n•. 199. 

--- --- -----
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13 . SP?Jtember 1919. BESLUIT, hondende in- Gelet op het KoninkHjk besluit van 28 April 
treklcing van het verbod van uitvoer van 1887 (Staalsblad n°. 85) ; 
ruwe tabak en van sigaren, sigaretten en Den Raad van State gehoord (advies van 
verdere producten van tabak. S. 56 7. 2 September 1919, n°. 56); 

WIJ WILHELMINA, ENZ. Gezien het nader rapport van Onzen voor-
Overwegende, dat het in het helang van noemden Minister van 11 September 1919, 

den Staat niet !anger noodig is den uitvoer Vde Afd., n°. 106; 
van ruwe tabak en van sigaren, sigaretten en Hebben besloten en besluiten, dat, met 
verdere producten van tabak te verbieden ; wijziging in zooverre van het boven aange-

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats- ha.aide besluit, de post bewesten Sloten geen 
blad n°. 344), zooals deze gewijzigd is bij de veetingwerk meer zal zijn. 
wetten van 31 December 1915 (Staatsblad n°. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
532) en van 1 September 1917 (Staatsblcul dag na dien der dagteekening van het StaaJs-
n0. 578) ; 

1 
blad, waarin het bcsluit is geplaatst. 

Gelet op de Koninklijke hesluiten van 20 1 Onze Minister van Oorlog is belast met de 
Apri l 1917 (Staa~~blad n°. 297), van 30 Augus- uitvoering van dit besluit, hetwelk, in het 
tus 1917 (Staatsblad n°. 574) en van 25 Juli Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
1919, nos. 89 en 90; afschrift zal worden gezorlden a.an den Raad 

Op de voordracht van Onzen Minister van van State. 
Landbouw, Nijverheid en Handel, van 4 Au- 's-Gravenhage, den 15clen September 1919. 
gustus 1919, n°. 9639, afcleeling Handel ; WILHELMINA. 

Den Raad van State gehoord (advies van De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
2 September 1919, n°. 59); (Uitgeg. 25 Sept. 1919.) 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Septemher 1919, 
n°. ll006, afcleeling Handel; 

Hebhen goeclgevonden en verstaan : I 
in te trekken het verbod vari uitvoer van 

ruwe tabak en van sigaren, sigaretten en ver
dere produoten van tabak, uitgevaardigd bij 
Onze aangehaalde besluiten van 20 April 1917 
(Staatsblad n°. 297) en van 30 Augustus 1917 

15 September 1919. BESLUIT, houdende mach
t iging 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 Decem
ber 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 569. 

(Staatsblad n°. 574). 17 September 1919. BESLUIT, tot nadere wijzi-
Dit hesluit treedt in werking met ingang ging en aanvulling van het Algemeen 

van den tweeden dag na <lien der dagteekening Reglement Vervoer 1901. S. 570. 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. Wu WILHELMINA, ENZ. 

Onze Minister voornoemd is belast met de Op de voordracht van Onzen Minister van 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats- Waterstaat van 7 Augustu's 1919, no. 311, af
blad geplaatst en in afschrift a.an den Raad van dealing Spoorwegen ; 
State medegedeeld zal worden. Gelet op artikel 27 van de wet van 9 April 

's-Gravenhage, den 13den Septemher 1919. 1875 (Staatsblad n°. 67), laat~telijk gewijzigd 
WILHELMINA. bij de wet van 9 Jnli 1915 (Staatsblad n°. 321); 

De -Min. van J,andbouw, NijverMid en Handel, Den Raad van State gehoord (ad vies van 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. I 26 Augustus 1919, n°. 40); 

(Uitgeg. 23 Sept. 1919.) I Gelet op het n ader rapport van Om.en voor
noemden Minister van 13 Septem ber 1919, 
n°. 308, afdeeling Spoorwegen; 

15 Sept.e1nber 1919. BESLUIT, tot opheffing a ls Hebben goedgevonden en verstaan : 
vestingwerk van den post bewesten Sloten. Met ingang van 1 Decem ber 1919 het Alge-
S. 568. meen Reglement Vervoer 1901, va.stgesteld bij 

WIJ WILHELMINA, ENZ. , Ons besluit van 4 Januari 1901 (Staatsblad 
Op de voordracht van Onzen Minister van I n°. 20), laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij 

Oorlog van 14 Augustus 1919, Vde Afd., no. Ons besluit van 14 Juni 1918 (Staatsblad no. 355) 
111 ; I nader te wijzigen en aa.n te vullen als volgt: 

Gelet op art. 3 der wet van 21 Decemher 1°. Letter b. van het derde lid van artikel 
1853 (S taatsblad n°. 128); 19 wordt gewijzigd als volgt: 

34* 



1919 1 7 S E P T E M B E R. 532 

b. de goederen, genoemd onder XLI (k:nal
bonbons) van de bijlage B van dit reglement. 

20. Het derde lid van artikel 22 wordt ge-
wijzigd a.ls volgt : 

0 

a. het bepaalde onder d. wordt gelezen : 
d. de goederen, genoemd in de bijlage B 

van dit reglement onder III (lucifers en derge
rrjke) en XLI (knalbonbons), welke reizigers 
in geringe hoeveelheden of geringen omvang 
als reisbenoodigdheden medevoeren; 

b. in het bepaalde onder e. vervallen de 
woorden : ,,alsmede in de bijlage B van dit 
reglement onder LVIII (schilderijen, beelden 
en alle voorwerpen van kunst). 

30. Het vijfde en het twa.alfde lid van a.r
tikel 23 worden gewijzigd a.ls volgt : 

5. Wordt de ba.ga.ge niet binnen 24 uren 
na aankomst afgehaald, dan moet daarvoor het 
in het twa.alfde lid va.n dit a.rtikel bedoelde 
bewaarloon worden beta.a.id. 

12. 'l.'enzij het tarief anders bepa.alt, wordt 
YOor de bewaring van de ha.gage beta.aid 10 
cents per collo en per etma.a.l, gedeelten van 
etmalen voor geheele gerekend. 

4°. Artikel 43 wordt opnieuw va.stgestcld 
en gelezen a.ls volgt : 

Artikel 43. 

Aannemen van het vervoer. 

1. Indien de aard van het goed volgens het 
oordeel va.n de bea.mbten van den spoorweg
d ienst eenc inpa.kking of eene bijzondere wijze 
van inpakking noodza.kelijk maa.kt om het 
tegen verlies en beschadiging gedurende het 
vervoer te beveiligen en de a.fzender dezen 
plicht niet heeft vervuld, heeft de spoorweg
dienst het recht de aanneming van het goed te 
weigeren of te vorderen, da.t de afzender door 
eene bijzondere a.a.nteekoning op de adreska.a.rt 
of op den vrachtbrief het ontbreken of het on
,·oldoende va.n de verpakking erkenne. 

2. Aan afzenders, die gewooO: zijn a.an h£t
zelfde station gelijksoortige goederen, a.ls in het 
eerste lid bedoeld, oningepakt of op on voldoen
de wijze ingepa.kt, ten vervoer a.an te bieden, 
kan worden toegestaan eens en voor al eene 
algemeene verkla.ring af te geven , naar welke 
door den afzender op de adreska.art of op den 
vrachtbrief moet worden verwezen. 'Voor deze 
verklaring moet een op de stitions kosteloos 
verkrijgbaar formulier worden gebezigd, vol. 
gens een door den Minister van Wa.terstaa.t 
va.stgesteld model. 

3. Goederen, die in beschadigden t cesta.nd 
v:erk9eren, b~hoeven slechts ten vervoer aan
genomen te wordeo, wa.nneer de afzender door 

eene bijzondere a.a.nteekening op de adreskaart 
of op den vrachtbrief den a.ard Eln den omvang 
van de bescha.diging erkent. 

4. De bestuurders va.n den spoorwegdienst 
mogen vorderen : 

a. da.t bij bestelgoederen op elk collo door 
den afzender een duidelijk adres a.a.ngebracht 
worde, a.a.ngevende den naam en de woonplaats 
van den geadresseerde, alsmede eene a.a.n
duiding, wa.aruit blijkt, welke de stations van 
a.fzending en van bestemming zijn en op welken 
datum de zending ten vervoer is a.angeboden ; 

b. da.t ijl- en vra.chtstukgoederen door den 
a.fzender op voldoende wijze voorzien worden 
van eene a.a.nduiding, wa.aruit blijkt, welke de 
stations van a.fzending en va.n bestemming zijn 
en op welken datum de zending ten vervoer is 
a.angeboden, alsmede van ook in den vracht
brief te vermelden duidelijke afzonderlijke 
merken en nummers, voor zoover de aard der 
goederen een en antler zonder groot bezwaar 
toelaat. 

5°. Artikel 44 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Eene nieuwe paragraa-f 2 wordt opge

nomen, luidende : 
§ 2. Kunstvoorwerpen, zooa.ls schilderijen, 

beelden, bronzen, oudheden, worden alleen ten 
vervoer aangenomen, wanneer de waarde niet 
wordt aangegeven. 

b. De paragrafen twee, drie en vier worden 
paragrafen drie, vier· en vijf. 

c. In de nieuwe paragraaf drie worden onder 
C de woorden ,,volgens § 3 van dit artikel" ge
wijzigd in: ,,volgens § 4 van dit a.rtikel". 

d. De nieuwe para.graaf 4 wordt § 4. 1. , 
ter,vijl daaronder een nieuw tweede lid wordt 
opgenomen, luidende a.ls volgt : 

2. De in die bijlage genoemde goederen 
moeten met de bena.ming, waaronder zij aldaar 
voorkomen, in den vra.chtbrief worden vermeld. 
Voor zoover een samengestelde stof bestand
deelen bevat, behoorende tot de in bijla.ge B 
genoemde goederen, moeten zoodanige bestand
deelen onder de in die bijlage voorkomende 
bena.ming in den vrachtbrief worden vermeld. 

b. In de nieuwe para.gra.af vijf worden de 
woorden : ,,met val che of onna.uwkeurige op
gaven" vervangen door : ,,met een niet overeen
komstig de voorscbriften van het tweede lid 
van die para.gra.af ingevulden vrachtbrief". 

c. Aan het slot va.n de nieuwe pa.ra.gra.af 
vijf wordt opgenomen: 

,,(Zie voor het recht va.n de bestuurders van 
den spoorwegdienst tot het heffen van eene 
boete artikel 49 para.graaf 3.) 

6°. Artikel 45 wordt gewijzigd a.ls volgt : 
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et . Paragraaf drio, letter B onder I wordt I eenkomstig de ;-oorschriften van pa.ra.gra.af 4, 
gelezen al volgt : eerste lid, ingevulde adreskaart ten vervoer 

I. Gist, voor zoover de in de bijlage B van I a.anbiedt of la.at aanbieden, of daarbij niet vol
dit reglement onder XXVII genoemde voor- doet aan de in paragraaf 3 sub B gestelde voor
waarden in acht wordcn genomeu. wa.a.rden, is verantwoordelijk voor de schadc, 

b. Paragraaf drie, letter B onder V, wordt ' die door het vervo"er van die goederen mocht 
gewijzigd a.ls volgt: I zijn ontstaa.n, onvermindcrd de straf, op over-

V. Samengepersto zuurstof, samengeporste trading van dit reglement bij de wet /!'"•teld. 
waterstof en sa.mengeperste lichtga.s, doch ,(Zie voor het recht va.n de bestuurders · , den 
a.lleen indien de spoorwegdienst t egen het ver- spoorwegdienst tot het heffen van ecn ... .,oete 
voeren a.ls bestelgoed geen bezwa.a.r maa.kt, en, artikel 49 paragraaf 3.) 
zoowel de in bijlage B van dit 1·eglement onder 70_ Artikel 46 wordt gewijzigd als volgt: 
XLV genoemde, als q_e volgende voorwaarden I a. Aa.n het slot van het eerste lid worden 
wordeu in acht genomen : toegevoegd de woorden: ,,met uitzondering 

a. Samengeperste zuurstof mag niet tot : van kunstvoorwcrpcn, als bedoeld in artikel 
eene zending worden vereenigd met samenge- 44 § 2". 
perste waterstof of samengeperst lichtgas. I b. Het derde lid wordt gelczen als volgt: 
Eene zending samengeperste zuurstof, samengc- 3. Voor het vervoer en het bestellen van 
perste wat.i rstof of samengeperst lichtgas mag deze goederen wordt, bcha.lve de vrachtprij s 
niet meor beva.tten dan 10 cylinders met dien volgens het tarief voor bestelgoederen, een door 
versta.nde, dat, zoo samengeperste waterstof I dat tarie.f vast te .te !en premit'I gchevcn. 
en sa.mengeperst lichtgas in eene zending wor- so. Artikel 49 wordt gewijzigd a.ls volgt: 
den aangeboden, het totaa.l aanta.l cylinders a. Het opschrift wordt gewijzigd in : 
samengeperste wa.terstof en samengeperst licht- . 
gas niot moer dan 10 mag bedragen. I Vrachtbneven . Boeten . 

b. Samengeperste zuutstof mag niet met · b. De aanhef van § 2 A. 1. wordt gewijzigd 
samengeperste water to£ of samengeperst licht- a.ls volgt: 
gas in Mn wa.gen worden gala.den. In een Zoowel de in de bijlage B van dit reglem ent 
wagen mogen niet meer dan 10 cylinders samen- genoemde goederen, en z. 
geperste zuur tof, sa.mcngeperste waterstof of c. De bepalingen van paragraaf 2 B. l, 2 
samengeperst lichtga.s worden gelo.den met dien en 3 worden verva.ngen door do volgcnde: 
ve rstandc, dat, zoo samengeperste waterstof B. 1. Als bewijs voor de tusschen den a.f
en sam?ngeperst lichtgas in een wagen worden zender en de ondernemers va.n den spoorweg
geladcn, het totaal a.antal cylinders samenge- dienst gesloten vrachtovereenkomst geldt de 
persto wa.terstof en samengeperst l ichtgas niet overeenkomstig bet bepaalde bij artikel 48 
meer da.n 10 mag bedragen. gestempelde vrachtbrief. Bij goederen, die 

c. De la.at ste a linea. van paragraa.f 3 B (De door den afzender geladen zijn, strekt do ver
spoorwegdiensten zijn niet verplicht .. , .. . enz.) melding van het gewicht of van het aanta.l colli 
vervalt. in den vrachtbrief slechts dan a.ls bewijs tegen 

d. Eeno nieuwe paragraaf 4 wordt opge- de ondernemers va.n den spoorwegdienst, indien 
nomen, luidende a.ls volgt: deze de goederen hebben doen nawegen of na-

§ 4. l. De in de vorige paragraaf onder tellen en zulks, het eerste door don weegstempel 
B genoemde goederen moeten met de benaming, van het station van afzending, in den vracht
waaronder zij aldaa.r voorkomen, in de a.dres- brief geconstateerd is. 
kaart worden vormeld. 2. Bij de aanneming t en vcrvoer van stuk-

2. De bestuurders van den spoorwegdienst goederon, die door de zorgen der bestuurders 
zjjn niet verplicht de &toffen, genoemd in de van den spoorwegdienst worden gels.den, zijn 
vorige paragra.af onder B III, IV, Ven VI a.f deze verplicht het aantal colli on het gewicht 
te halen of te bestellen. der goedercn kosteloos te doen vaststellen. Hot 

e. Paragra.a.f 4 (oud) vervalt en wordt ver- staat den afzender vrij da.arbij tegenwoordig 
vangen door eene nieuwe para.graaf 5, luidende: _tt'I zijn. Verlangt hij, na.dat hct aa.n tal colli 

§ 5. Hij, die goederen, waarva.n het ver- en het gewicht zijn -vastgesteld en voordat de 
voor als bestelgoed verboden is, ten vervoer goederen geladen z\jn, eene nieuwe t elling of 
als bestolgoed aa.nbi dt of la.at aanbieden, a.ls - (en) weging in zijne tegenwoordigheid of in 
mede hij, die goederen, als bedoeld in para.graaf bijzijn van zijn gemachtigde, dan zijn de be-
3 van dit artikel onder B, met een niet over- stuurders van den spoorwegdienst gerechtigd 
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da.a.rvoor eon in de ta.rieven vast te stellen a.an zekere voorschriften is toegela.ten, onjuiste 
telloon of (en) weeggeld t e vorderen. inhoudsopgave heeft plaa.ts gehad, alsmede 

3. Bij wa.genladingen zijn de bestuurders wa.nneer ten o.a.nzien van de laatste der voren
van den spoorwegdienst, wa.nneer de afzender genoemde goederen niet is voldaan aan de in 
het verlangen dao.rtoe in den vra.chtbrief te acht te nemen voorschriften, bedraagt de boete 
kennen geaft, verplicht het gewicht en het aa.n- voor elk kilogram bruto-gewicht: 
tal der colli tegen een in de tarieven vast te a. bij voor zelfontbra.nding of ontploffing 
stellen loon te doen bepalen, voor zoover de va.tba.re voorwerpen, die in de bijla.ge B van 
dienstuitvoering door een en antler geen be. dit reglement niet zijn opgenomen, alsmede 
zwaa.r ondervindt, de goederen volgens het oor'. bij de a.ldaar onder I-VII, XIV, XXVIII 
deal van den spoorwegdienst geen scha.de zullen onder 2, XXIX onder 2, XXX, XXXI, 
lijden ingevolge het door een en antler veroor- XXXVI-XLVI, LI, LIV-LV en de in ar
za.a.kte oponthoud, en wo.t de va.ststelling van tikel 45, pa.ra.gra.a.f 3, sub B, II-VIgenoemde 
het gewicht betreft, de op hot station voor- goederen : f 7,50 ; • 
ha.nden weeginrichtingen daa.rtoe toereikend b. bij de in bijlage B van dit reglement 
zijn. Indien de a.fzender van eene wa.genlading onder VIII-XIII, XV-XXVI, XXIX (be
het gewicht der goederen niet in den vracht- halve onder 2), XXXIII-XXXIV, XLVII
brief h eeft aa.ngegeven, zijn de bestuurders van L genoemde goederen : f 2 ; 
den poorwegdienst gerechtigd zulke als een c. bij a.fkeerwekkende of kwalijk riekende 
verzoek om weging aa.n te merken en mitsdien voorwerpen, die in de bijlage B van dit regle
het vorenbedoeld weegloon in rekening te bren- mcnt niet zijn opgenomen, alsmede bij de a.ldaar 
gen. onder XXVII, XXVIII (beha.lve onder 2), 

d. De bepa.lingen van para.gra.af 2 D. eersto XXXII, LII on LIII genoemde goederen : 
tweede en derdo lid worden gewijzigd a.ls volgt: , f 0.30. 

Aan het slct van het eerste lid wordt toege- 2. Wanneer a.ndere do.n de onder I bedoelde 
voegd : (Zie verder para.graaf 3). goederen, mot onjuiste inhoudsopga.ve ten ver-

Het tweecle lid wordt gewijzigd als vclgt : voer worden a.angeboden, bedra.agt de boete : 
2. De brnmbten van den spoorwegdienst a. indien de onjuiste inhoudsopga.ve niet 

zijn bevoPgd de overeenstemming tusschen den ten gevolge ka.n hebben, da.t de vracht te la.ag 
vra.cbLbrief fln de da.a.rin vermelde goederen, wordt berekend: f 0.50 per vra.chtbrief of 
m1Jt he;,n,kking tot het a.a.nta.l stuks, het ge- o.dreeka.a.rt; 
wicht en ,Len inhoud te a.Hen tijde te onder- b. indien de onjuiste inhoudsopga.ve wel 
zoeken. Het onderzoek van den inboud ge- zoodanig gevolg kan hebben : het dubbele van 
schiedt in Legenwoordigheid van den afzende1· het verschil tusschen de vracht voor den aan
of den geadregseerde of van hunne gemachtig- gegeven inhoud en die voor den juisten inhoud, 
den, of zoo noodig ook buiten hunne tegen- berekend van het station van afzending tot 
woordigheid, doch in die van ten minste twee het station van bestemming, met een minimum 
getuigen. van f 0.50 per vra.chtbriof of adreskaart. 

H et dorde lid vervalt. 3. Wanneer het gewicht of het aa.nta.l stuks 
e. Aan het slot van a.rtikel 49 wordt eene van eene door den afzender geladen zending 

nieuwe pa.ragraaf 3 opgenomen, luidende als onjuist is opgegeven, en dit ten gevolge kan 
volgt: hebben, da.t de vra.cht te laag wordt berekend, 

§ 3. Bij onjuiste opga.ve van den inhoud, bedra.agt de boete het dubbele van het verschil 
het gewicht of het a.a.ntal stuks eener zending, tusschen de vracht volgens de onjuiste opgave. 
bij overbelasting van een wagon, alsmede bij en de juiste vracht, berekend van het station 
het niet voldoen aa.n de voorschriften, welke van afzending tot het station van ,bestemming. 
ten aanzien van voorwaardelijk tot het vervoer 4. Bij overbelasting van een wagen bedraagt 
per spoorweg toegelaten goederen moeten wor- de boete het zesvoud van de vracht, berekend 
den in acht genomen, zijn de bestuurders van van het station van afzending tot het station 
den spoorwegdienst gerechtigd tot het heffen van bestemming volgens den eenheidsprijs, 
van eene boete overeenkomstig de volgende die a.an het overige gedeelte der lading ten 
bep!!<lingen: grondslag wordt gelegd, voor het gewicht, da.t 

1. Wanneer bij goederen, waarvan inge- de in den derden zin van het vierde lid van 
volge de artikelen 44 en 45 van dit reglement artikel 55 van dit reglement genoemde uiterste 
de aanbieding tot het vervoer per spoorweg grenzen van belading overschrijdt. 
hetzij verboden is, hetzij slechts bij voldoening 5. De onder 1 tot en met 4 aangegeven 
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boeten warden, indien bij eone en dezelfde 
zending verschillende der daarin omschreven 
overtredingen samenvallen, nevens elkander 
geheven. Valt onjuiste inhoudsopgave, die 
ten gevolge kan hebben, dat de vracht te laag 
wordt berekend, samen met onjuiste opgave 
van het gewicht of het aantal stuks, en bestaat 
de zending niet uit goederen, op welke het be
paalde onder 1 van toepassing is, dan bedraagt 
<le boete het dubbele van het verschil tusschen 
<le vracht van den opgegeven inhoud en het 
opgegeven gewicht of aantal stuks eenerzijds 
en de vracht voor den werkelijken inhoud en 
het werkelijke gewicht of aantal stuks ander
zijds. 

6. Boete wordt niet geheven : 
n. bij onjuiste gewichtsopgave of overbe

lasting van een wagen, indien de afzenderin den 
vrachtbrief of de adreskaart weging heeft ver
zocht ; 

b. bij een gedurende het vervoer ingetreden 
gewichtsvermeerdering zonder overbelasting 
van den wagen, indien de afzender bewijst, dat 
de gewichtsvermeerdering aan de weersgesteld
heid moet warden toegeschreven ; 

c. bij een gedurende het vervoer door de 
weersgesteldheid veroorzaakte overbelasting, 
indien de afzender bewijst, dat hij den wagen 
n.iet zwaarder heeft beladen, dan volgens het 
bepaalde in den vierden zin van het vierde lid 
van artikel 55 geoorloofd was. 

7. Voor de betaling van de boete is de af
zender aansprakelijk. De bestuurders van den 
spoorwegdienst hebben het recht de aflevering 
van den vrachtbrief of de strook der adreskaart 
e n van de goederen te weigeren, zoolang de 
:afzender of de geadresseerde de boete niet heeft 
betaald. Ma.ken de bestuurders van den spoor
wegdienst van dat recht geen gebruik, dan is 
de geadresseerde van het oogenblik af, waarop 
hij den vrachtbrief in ontvangst neemt of, wat 
bestelgoederen betreft, voor ontvangst van de 
goederen teekent, nevens den afzender, hoofde
lijk voor de betaling van de boete aansprakelijk, 
tenzij aangenomen moet worden, dat op voren
bedoeld oogenblik de onjuiste inhoudsopgave, 
de onjuiste opgave van het gewicht of van het 
-aantal stuks of de overbelasting van den wagen 
hem niet bekend is geweest, of hij niet wist, dat 
bij voorwaardelijk ten vervoer toegelaten goe
deren niet aan de gestelde voorwaarden was 
voldaan. 

8. Bij onjuiste opgave van den inhoud, het 
gewicht of het aantal stuks eener zending moet 
boven en behalve de boete het eventueele vracht
verschil worden bijbetaald. 

90_ Artikel 50 wordt gewijzigd als volgt: 
a. In paragraaf 1, viertle lid, worden de 

woorden : ,,overeenkomstJg bijlage D van dit 
reglement en de voorschriften van het bestuur 
der belastingen" vervangen door de woorden 
,,volgens een door den Minister van Waterstaat 
vastgesteld model". 

b. Paragraaf 2, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

§ 2. 1. Ondernemers der spoorwegdien
sten zorgen, dat, waar dit voor de verzending 
van uit het buitenland per spoorweg aange
voerde douanegoederen anders dan in gesloten 
wagens kan noodig zijn, steeds een voldoend 
aantal douanemanden of douane-kisten aan
wezig is, om colli, bestemd voor andere los
plaatsen, op aanvraag van de belanghebbenden, 
zonder gedetailleerde aangifte daarheen te doen 
doorloopen. 

100. Artikel 51 wordt gewijzigd als volgt: 
a. H et vierde en het vijfde lid vervallen. 
b. De zesde en zevende l eden worden vierde 

en vijfde leden. 
c. Het achtste lid vervalt. 
uo. Artikel 52 wordt gewijzigd als volgt: 
Aan het derde lid wordt de volgende slotbe-

paling toegevoegtl : . 
Alle hier betloelde vorderingen tot nabeta

ling van te weinig en terugbetaling van te veel 
betaalde vracht en andere kosten verjaren door 
verloop van een jaar, te rekenen van den dag, 
waarop de betaling heeft plaats gehad of had 
moet n plaats vinden. 

120. Artikel 53 wordt gewijzigd a.ls volgt: 
a. In het derde lid warden de woorden ,,on

verminderd het bepaalde in artikel 55, lid 6, 
onder h" vervangen door de woorden ,,onver
minderd het bepaalge in art. 55, lid 7, onder h". 

b. Het achtste lid wordt gelezen als volgt : 
De in het vorige lid bedoelde provisie kan 

ook geheven worden, indien goederen door 
anderen dan den op den vrachtbrief aangegeven 
afzender (door expediteurs, schippers, voer
lie<len, enz.) worden aangebracht en de spoor
wegdienet a.an de aanbrengers bedragen uitbe
taald, welke deze _ter zake van de goederen te 
vorderen hebben. Voor het betalen van 
kosten, met welke de goederen bij overneming 
van andere spoorwegdiensten zijn bezwaard, 
wordt daarentegen geen provisie geheven. 

130_ Artikel 55 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Een nieuw vierde lid wordt opgenomen, 

luidende: 
4. De a.fzender moet zich bij het beladen 

van wagens houden aan het voor de lijnen, 
waarover het vervoer heef.t te geschieden, vast-
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gesteldc laadprofiel. Hot voor het vervoer 
over de in Nederland gelegen lijnen in acht te 
nem en laadprofiel wordt in de bijzondere voor
schriften vastgesteld. Verder mag de afzender : 

a.) wagens met een, het draagvermogen 
aangevend opschrift tot 5 pet. boven het draag
vermogen beladen, en b) wa.gens met twee op
schriften, wa.arva.n het eene het ,;_ormaa.l- en 
het a.ndere het ma.ximumgewicht van belading 
aangeeft, tot dit la.a.tste gewicht beladen. In
dien echter de aard der goederen doet vreezen, 
dat hun gewicht door den invked der weers
gesteldheid gedurende het vervoer zoodanig 
zal toenemen, da.t de vorenbedoelde perken 
worden overschreden, mag de a.fzender wa.gen s 
als hierboven, ender a bedoeld, niet zwaarder 
beladen dan tot het draagvermogen en wagens 
a.ls hierboven, onder b bedoeld, niet zwaarder 
dan tot het normaal gewicht van belading. De 
afzender is verantwoordelijk voor de schade, 
die door overschrijding van het laadprofiel of 
door overbelasting van een wagen mocht zijn 
veroorzaakt. (Zie voor het recht van de be
stuurders van den spoorwegdienst tot het heffen 
van eene boete ingeval van overbelasting ar
tikel 49, para.graaf 3). 

. b. De vierde, vijfde, zesde en ~evende l eden 
worden vijfde, zesde, zevende en achtste leden. 

c. Het zesde lid wordt gewijzigd als volgt: 
· 6. Bestelgoederen worden in den regel met 

reizigerstreinen of snelgoederentreinen vervoerd: 
behoudens het bepaalde in het zevende lid van· 
<lit artikel, hebben afzenders niet het recht, 
vervoer met een bepaalden trein te verlangen. 

d. In het zevende lid, onder g, worden de 
woorden ,,6• lid" vervangen door ,,eerste lid". 

14°. Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt : 
a. Para.graa.f 2, onder 1. De woorden 
,,artikel 55, 6• lid" worden gewijzigd in : 

,,artikel 55, zevende lid". 
b. Paragraaf 3, onder 1, en 3. De woorden : 

,,a.rtikel 55, 6• lid" worden gewijzigd in : ,,ar
tikel 55, zevende lid". 

15°. Artikel 58 wordt gewijzigd a.ls volgt: 
a. Het opschrift wordt gewijzigd gelezen : 

Nadere aanwijzingen van de1i afzender. Kennis
geving van aankomst en afievering van goederen. 

b. De eerste, tweede, derde en vierde leden 
vervallen en worden verva.ngen door het vol
gende: 

§ I. 1. De afzender- alleen heeft het r.echt 
natl ere a.an wijzingen te geven en wel ih dien zin, 
dat de zending op het station van vertrek worde 
teruggogeven, onder weg worde opgehouden, 
te r plaatse van bestemming niet worde afge-

leverd, ter pla.atse van bestemming a.an een 
andren dan den in den vra.chtbrief aangegeven 
geadresseerde worde a.fgeleverd, op een antler 
clan het oorspronkelijk station van bestemming 
(al da.n niet a.an den oorspronkelijk.en ge
a.dresseerde) worde afgeh,verd of naar het station 
van vertrek worde teruggezonden. De af
zender ka.n verder order geven, dat de zending 
met een voorschot of remboursement worde 
belast, dat het oorspronkelijke voorschot of 
remboursement worde verhoogd, verlaagd of 
opgeheven en dat de zending franco moet war
den afgeleve rd, zulks evenw el met dien ver
stande, dat de spoorwegdienst voor eene juiste 
uitvoering van deze orders niet verantwoorde
lijk is. De spoorwegdienst mag de uitvoering 
van eene nadere aanwijzing weigeren, indien 
anders de geregelde dienst stoornis zou onder
vinden . In dit geva.l wordt den afzender hier
van onverwijld kennis gegeven. 

2. In de tarieven zullen ook andere dan do 
in het eerste lid genoemde nadere aanwijzingen 
kunnen worden toegelaten. 

3. De n adere aanwijzingen moeten op do 
geheele zending betrekking hebben. Zij moe. 
t en, onder gebruikmaking van een formulier 
volgens een door den Minister van Waterstaat 
vastgesteld model, schriftelijk a.an bet station 
van afzending worden gegeven. Indien aa.n 
den afzender een duplicaat-adreskaa.rt of 
-vrachtbrief is afgegeven (zie artikel 49, pa.ra 
graaf 2, onder E), dan oet dit stuk bij de 
nadere aanwijzing, die da.arop door den afzen
der moet zijn herhaald, worden overgelegd. 
H et duplicaat van de adreskaart of van den 
vrachtbrief wordt den afzender daarna terug
gegeven. H eeft de spoorwegdienst de voor
schriften van den a.fzender gevolgd zonder de 
overlegging van de afgegeven duplicaat-adres
kaa.rt of den afgegeven duplicaat-vrachtbrief 
te verlangen, dan is hij voor de da.arvoor ont- · 
sta.ne schade aansprakelijk jegens den geadres
seerde, wien de afzender dat duplicaat heeft ter 
hand gesteld. 

4. Het station van afzending stelt het sta
tion, dat de nadere aanwijzing zal hebben uit 
te voeren, met die aanw:ijzing in k.ennis. In
dian door den afzender een bepaald verlangen 
is te kennen gegeven omtrent de wijze, waarop 
die kennisgeving zal geschieden, beslist het sta
tion van afzending, of daaraan kan worden vol
daan. Kosten van porti, telegrammen, telefoon, 
enz. moeten door den afzender worden be
taald . 

5. Indien het station van afzending gebruik 
heeft gemaa.kt van telegraaf of telefoon en do 
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nadere aa.nwijzing iets anders voorschrijft dan 
a.a.nhouding on<lerweg of niet-afl.evering na 
a.a.nkomst ter bestemming (zonder meer), is 
het station, dat de na.dere aanwijzing zal hebben 
uit te voeren, gerechtigd met de uitvoering 
te wachten, totdat het van het station van af
zending schriftelijke bevestiging heeft ont
vangen en tot zoolang de zending voorloopig 
op te h ouden. 

6. Indien de a.fzender aa.nhouding onder
weg of niet-a £levering na aankomst ter bestem
ming heeft voorgeschrevon, is hij verplicht op 
de wijze, a.ls bij het derde lid voorgeschreven, 
ten spoedigste definitieve a.an wijzingen te geven. 
Is het onderweg- of bestemmings-station niet 
binnen zes uur na aankomst van de goederen 
in het bezit van de definitieve orders, dan heeft 
de spoorwegdienst het reoht, voor stukgoederen 
lig- of ma.ga.zijngeld en voor wa.genladingen 
sta.angeld te heffen. Zijn meer -do.n 24 uur na 
aankomst vo.n de goederen verloopen, dan 
heeft de spoorwegdienst het recht wagenladings
goederen op kosten van den afzender "te la.ten 
ossen en voor die goederen lig- of magazijngeld 
te heffen. Overigens gelden de bepalingen 
van artikel 60, paragraaf 1. 

7. De bestuurders van den spoorwegdienst 
kunnen, indien de nadere aanwijzing niet door 
de schuld van den spoorweg noodig is geworden, 
voor de behandeling daarvan nevens even
tueele vracht en bijkomende kosten en voor
geschoten bedragen, een bij de tarieven vast 
te stellen loon vorderen. Bij licht bederfelijke 
waren en, in het a lgemeen bij goederen, welker 
wa.arde, volgens het oordeel van het station van 
afzending, de kosten, die uit de uitvoering van 
de nadere a anwijzing-zullen voortvloeien, niet 
voldoende dekt, kan van den afzender verlangd 
word en, dat hij een a.an de vermoedelijke kosten 
evenredige som gelds deponeere. 

8. Het beschikkingsrecht van den afzender 
·verve.It, zoodra, na aankomst van het goed op 
het station van bestemming: 

a. bij goederen (ook bestelgoederen), die 
door de zorgen van den spoorwegdienst worden 
besteld, deze het station hebben verlaten ten
einde bij den geadresseerde te worden besteld, 
tenzij de goederen door den geadresseerde niet 
in ontvangst worden genomen; 

b. bij goederen, die niet door de zorgen van 
den spoorwegdienst warden besteld, de geadres• 
seerde den vra.chtbrief in ontvangst heeft ge
nomen of, wat bestelgoederen betref}, voor ont 
vangst van de goederen heeft geteekend ; 

c. de geadresseerde den spoorweg tot af
levering van de goederen heeft gedagvaard. 

9. Zoodra het beschikkingsrecht van den 
afzender is verve.lien, hebbon bestuurdors van 
den spoorwegdienst zich te gedragen naar de 
wenschen van den geadressoerde op straffe van 
aansprakelijkheid jogens hem voor de goedercn. 

§ 2. 1. De bestuurders van den spoorweg
dienst geven den geadrosseerde schrifteljjk 
kennis van de aankomst van de goederen, die 

· niet bosteld worden, tenzij do goadrosseorde 

eens voor altijd schriftelijk heeft verzocht geon 
kennisgevingen1 van aankomst van de aan zijn 
a.dres aangekomen goederen te zenden en om·cr
minderd het bepaalde in artikel 60, paragraaf 3. 

2. Deze kennisgevingen van aankomst war
den tegen berekening van een in de tarieven 
vast te stelllln loon hetzij a.an de geadresseerdon 
in persoon of a.an hun woning of kantoor be
zorgd, hetzij voor hun risico per post verzonden. 

3. De bestuurders van den spoorwegdienst 
z'ljn verplioht a.an den in den vraohtbrief of de 
adreska.art aangewezen geadresseerde ter pla.a t 
se van bestemming zoowel den vra.chtbrief of, 
indien geadresseerde <lit verlangt, de strook 
der adreskaa.rt a.ls de goederen a.f te leveren, 
na hem desverlangd in staat gesteld te hebben 
den uitwendigen staat der goederen behoorlijk 
na te zien . 

. c. De vijfde, zesde, zevende en achtste ledon 
worden vierde, vijfde, zesde en zevende leden 
van de nieuwe para.gra.af 2. 

d. Het negende lid wordt achtste lid. 
Het da.arin onder C l bepaalde vervalt. 
Het gezegde onder C 2-7 wordt genummerd 

C 1-6. 
150_ Artikel 59 wordt gewijzigd a.ls volgt: 
a. In paragraaf l, eersto lid; paragraaf 2, 

tweede lid (tweemaal) ; paragraaf 3, eerste lid ; 
pa.ragraaf 4, paragraaf 5, paragra.af 6, eerste 
en tweede lid, wordt het woord ,,wagenhuur" 
vervangen door ,,sta.angeld". 

b. In paragraaf 4 worden de woorden ,,ar
tikel 58, zevende lid, sub B" gewijzigd in ,,ar
tikel 58, paragraaf 2, achtste lid onder B". 

170_ Artikel 60 wordt gewijzigd a.ls volgt : 
a. Het eerste lid wordt opnieuw vastgesteld 

en gelezen a.ls volgt : 
§ l. 1. Is de geadresseerde niet te vinden. 

weigert hij den vrachtbrief en de goedoren in 
ontvangst te nemen, verzu mt hij zich binnen 
den termijn, die vrijgesteld is van het berekenen 
van lig- of magazijngeld of staangeld, tot het in 
ontvangst nemen van den vrachtbrief en de 
goederen aan te melden, of is de regelma.tige 
afl.evering om eenige a.ndere reden verhinderd, 
dan liggen de goederen voor rekeuing en risico 
van den afzender, wien daa.rvan zoo spoedig 
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·1ogalijk moet worden kennis • geg,wcn. Be- van het borokenen van lig- of magaz(jng:old of 
bGuurders van den spoorwegdienst zijn bevoegd staangeld verstreken, zonder dat de geadres
dergelijke goederen voor rekening en risico van seerde de goederen ·heeft betrokken, dan liggen 
den afzender in bewaring t& geven a.an een derde, I deze voor rekening en risico van den geadres
ilie op de bewa.!l.rneming van goederen is inge- seerde. Omtrent de inbewa.argeving van de 
richt, en die goederen aldaa.r tegen beta.ling van goederen , a.an een derde, die op de bewaarne
de da.arop drukkende vracht, voorschotten en ming van goederen is ingericht, a.lsmede om
onkosten, t er beschikking te stellen van den trent den verkoop van de goederen gelden de be
afzender. Het i den bestuurders van den palingenvanpa.ra.gra.afl,metdienverstande,dat 
spoor wegdienst geoorloofd de vorenbedoelde overal, waa.r a.lda.ar spra.ke is van ,,a.fzender" in 
bewaargeving te doen in na!l.ffi\ van den afzen- I dit geval gelezen meet worden ,,gca.dresseerde" . 
der, die hierdoor evenzeer verbonden za.l zijn, b. H et tweede lid wordt § 3, het derde 
a ls had hij tot de b ew aa.rgeving l ast gegeven. wordt § 4. 

Ook zijn bestuurders van den spoorwegdienst I 18°. Aa.n artikel 63 wordt een negendo lid 
gerechtigd van den bewaarnemer onmiddellijke toegevoegd, luidende a.ls volgt: 
beta.ling van de op de goederen drukkende I 9. In geva.l van gedeeltelijk verlies van eene 
kosten te bedingen . Van eene gedane bewaar- I zending kan het aanwezige gedeelte, indien dit 
geving wordt den afzender zoo spoedig mogelijk op zichzelf waarde heeft, niet a.an de onder
kennis gegeven. nemers van den spoorwegdienst worden ge-

2. De bestuurders van den spoorwegdienst abandonneerd . Hetzelfde geldt in geval van 
hebben verder het recht goederen, als bedoeld bescha.diging voor da.t gedeelte der zending, 
in het vorige lid, zonder eenige formaliteit, op dat nog wa.arde heeft. 
de best mcgelijke wijze te verkoopen, met dien 19°. Artikel 69 wordt a.ls volgt gewijzigd : 
verstande, dat : In het eerste lid, onder letter d, worden de 

a. goederen, die aa.n spoedig bederf onder- woorden ,,artikel 55, lid 6" gewijzigd in ,,artikel 
hevig zijn of die niet geschikt zijn om ter plaa.tse 55, zevende lid" . 
in bewaring te worden genomen of gegev~n, te 20°. Artikel 70 wordt a.ls volgt gewijzigd : 
allen tijde mogen worden verkocht, en a. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt : 

b. andere goederen niet eerder mogen weir- 1. Bestelgoederen, geld en geldswaarden 
den verkocht, dan vie:i: weken na a.floop van den worden in de plaa.tsen, waar een besteldienst 
tijd , die vrijgesteld is van het berekenen van vanwege de ondernemers van den spoorweg
lig- of magazijngeld of staangeld; zou echter dienst is gevestigd, met ina.chtneming van het 
de waarde der goederen door eene bewaring ge- bepa.9,lde in artikel 74, door de zorgen van de 
clurende v ie~ weken onevenredig verminderen ondernemers van den spoorwegdienst a.an het 
of zoudeu de kosten van bewaring in geene ver- opgegeven adres besteld . Voor de bestelling 
houding staan tot de waarde der goederen, dan wordt geen afzonderlijk l oon boven het in den 
mag de verkoop zooveel eerder plaats hebben, vrachtprij s begrepene berekend, beha.lve bij 
als de bestuurders van den spoorwegdienst spoedbe telling, a.ls zoodanig op de adreskaart 
noodig oordeelen. a.!l.ngeduid, waarvoor een bij de tarieven te be-

3. Da afzender moet zoo mogelijk van den pa.lea l oon wordt geheven. Bij a.ls snelvervoer 
op handen zijnden verkoop vorwittigd worden . verzonden bestelgoederen heeR, behoudens het 
Indien de spoorwegdienst den verkoop zelf op I a.an het slot van d i t lid bepaalde, steeds spoed-. 
zich neemt, ma.g daa.rvoor boven en behalve bestelling plaats. Indien de a.fzender van be
de gemaa.kte kosten een loon in rekening worden stelgoederen (gewoon vervoer of snelvervoer) 
gebracht volgens het daarvoor vastgesteld tarief. of van geld en geldswaarden in de adreskaart 

4. Van den plaats gehad hebbenden ver- a.flevering ,,station resta.nte" heeR voorgeschre
·oop moet den afzender terstond bericht wor- ven, b ijft de bestelling a.chterwege. 

den gezonden. De opbrengst van den verkoop b. In het derde lid wordt het woord ,,hoofd
wordt, na aftrek van het vrachtloon en van alle st ations" verva.ngen door de woorden ,,door den 
zoowel op de goederen drukkende a.ls op de be- Minister van W a.terstaa.t a.an t e w:ijzen stations". 
lfaring en den verkoop geva!len onkosten, ter c. In het vierde lid worden de woorden 
boschikking van den a.fzender gesteld. ,,6• lid" vervangen door ,,vijfde lid". 

§ 2. Heeft de gea.dresseerde den vracht- d_. H et v:ijfde en het zesde lid worden ge-
brief in ontvangst genomen of wa.t bestelgoe- lezen als volgt : 
deren betreft voor ontvangst van de goederen 5. Voor spoedbestellingen bedraagt de ter-
r,eteekend, doch is d(. termijn, d ie vrijgestold is mijn bedoeld in het vierde lid drie uren. 
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n. T usscben 9 uur des avonds en 8 uur des 
,·oormiddags beboeven geone goederen beste d 
te worden . Die tijd wordt niet medegeteld 
yoor de t ermijnen, voor de be telling be
paald . 

e. In het negende lid worden de woorden 
,,en, bij spoedbestelling het aan bet slot van 
het zesde lid bedoelde extraloon" vervangen 
door : ,,en het in het eerste lid bedoelde loon 
voor spoedbestelling". 

21°. Van Hoofdstuk VI wordt het opsobrift 
gcwijzigd als volgt: 

Behandeling van de in de rijtuigen of op de 
stations achtergelaten voorwerpen, overbevonden 

goederen en niet O'Pf}evraagde bagage. 

220. Het eerste en tweede lid van artikel 
77 worden gewijzigd als volgt : 

1. Alle voorwerpen, welke op d n weg, in 
of bij de stations of in de rijtuigen zijn achter
gelaten, worden, behoudens het bepaalde in 

I 
H et woord ,,wagonhuur" wordt gewijzigd 

in ,,staa.ngeld". 
250_ In bet hoofd van bijlage A wordt § 2 

gewij zigd in § 3. 
260. Bijlage B wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het hoofd wordt § 3 gewijzigd in § 4. 
b. In nummer XXXIV wordt tusschen de 

woorden ,,ongebluschte kalk" en ,,en tras" inge
lascht ,,stiti/- of poederkalk" . 

c. H et bepaa.lde onder de nummers LVI 
tot en met LIX vervalt. 

27°. De bijlagen C en D verva.llen. 
Onze Minister va.n W aterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit , hetwelk in hot 
Staatsblad geplaa.tst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l 7den September 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van IVate) staat, A. A. H. W. KoNIG. 
(Uitgeg. 6 Oct . 1919.) 

artikel 78, lid 4, door de zorg van de onder- 18 S eptember 1919. BESLUIT, houdende wijzi -
nemers van den spoorwegdienst gedurende ten ging van de Koninklijke besluiten van 
minste zes maanden, tegen een in de tarieven 3 December 1894 (Staat <Jblad n°. 175) en 
vast te stellcn loon, bewaard. Hetzelfde geldt I 16 September 1907 (Staatsblad n°. 251). 
voor niet opgevraa.gde ha.gage, met d ien ver- · S. 571. 
s tande, dat daarvoor het in artikel 23, l id 5 en W1J WILHELMINA, ENZ. 
12, bedoelde bewaa.rloon wordt geheven. Overwegende, dat het wenschelijk is om 

2. Overbevonden goederen worden en over- enkele wijzigingen a.an te brengen in de Konink
bevonden bagage wordt eveneens, behoudens lijke besluiten van 3 December 1894 (Staats
het bepaa.lde in artikel 78, lid 4; door de onder- blad n°. 175) en 16 September 1907 (Staa;tsblad 
nemers van den spoorwegdienst gedurende ten 

1
-n°. 251); 

minste zes maanden bewaard. Op de voordracht van Onzen Minister van 
23°. Artikel 78 wordt gewijzigd als volgt : Waterstaat van 13 September 1919, n°. 28_, 
a. In het eerste lid vervallen de woorden : Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

,,of daa.rover door den afzender niet is beschikt, Hebben goedgevonden en verstaan : 
of wanneer deze de goederen heeft geabandon- met ingang van den dag, waarop in werking 
neerd" . treedt de wet van 14 Juli 1919 (Staat:Sblad n°. 

b. Het derde lid vervalt . 492) te bepalen a.ls volgt : 
c. De vierde, vijfde, zesde, zevende en acht- Art. I. In artikel 1 van het Kon.inklij k 

ste leden worden, derde, vierde, vijfde, zesde besluit van 3 December 1894 (Staatsb lad n°. 
en zevende leden. 175) is in plaats van ,,f 200" en ,,f 500" telkens 

d. Het vierde lid wordt gelezen als volgt: t e lezen f,, 300" respectievelijk ,,f 750." 
4. Zijn de voorwerpen en goederen aan be- Art. II. Artikel 3 van Ons besluit van 16 

derf of waa.rdevermindering onderhevig of is de September 1907 (Staatsblad n°. 251) wordt ge
bewaring schadelijk, dan kunnen zij door de on- lezen als volgt: 
dernemers van den spoorwegdienst ten alien tijde ,,Art. 3. Het tarief der porten en der rech. 
op de best mogelijke wijze worden verkocht. ten wegens aangifte van waarde, welke voor 

e. H et vijfde lid wordt gewijzigd a.ls volgt : de pakketten in het verkeer met de verscrul · 
5. De opbrengst van den verkoop wordt lende landen verschuldigd zijn, wordt vast 

ten behoeve van den rechthebbende in de con- gesteld door den Directeur-Generaal der Pos· 
signatiekas gestort, na aftrek van het vracht- terijen en Telegra fie overeenkomstig de bep&. 
loon en van alle zoowel op de goederen druk- lingen van het Verdrag van Rome of, voor 
kende als op de bewaring en den verkoop ge- zooveel de uitwisseling van de pakketten plaats 
vallen onkosten. vindt volgens bijzondere 07ereenkomsten _of 

24°. Artikel 81 wordt als volgt gewijzigd : schikkingen, in overeenstemming hiermede. 

• 
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Voor verrekenpakketten is. behalve het port, 
een reoht verschuldigd van 1 ten honderd van 
het verrekenbedrag. Dit recht beclraagt nim
mer minder dan 10 cent; is het bedrag van 
dit recht niet deelbao.r door 2½, dan wordt 
bet tot het naa.stvolgende door 2½ deelba.re 
getal verhoogd. Het bij vooruitbetaling ver
schuldigde recht voor expresse-bestelling be
draagt 25 cent voor elk pakket. Wegens hier 
te lande uit het buitenland ontvo.ngen expresse
pakketten, bestemd om te worden uitgereikt 
b1 iten een door den Directem--Genera.al vast 
te stellen kring, wordt van den geadresseerde 
een aanvullingsrecht geheven gelijk aan het 
recht, hetwelk voor een soortgelijk pakket in 
het binnenlandsch verkeer is verschuldigd, na. 
aftrek van 25 cent. 

Het ao.,nvullingsrecht te betalen voor na.ge
zonden of wegens onbestelbaarheid terugge
zonden expresse-pakketten, blijft invorderbaar 
van den geadresseerde, respectievelijk van den 
afzende1·. 

Voor een bericht van ontvangst is een voc;ruit 
te betalen recht van 12½ cmt per pakket 
verschuldigd. 

Hetzelfde recht wordt toegepast op navra
gen omtrent het lot van po.kketten, indien de 
afzender niet reeds het recht voor het bekomen 
van een bericht van ontvangst heeft voldaa.n. 

Het recht wegens navragen kan, in bijzondere 
gevallen, op last van den Directeur-Generaal 
worden teruggegeven. 

Voor de overbrenging per post, van een ver
zoek om terugzending, om w:ijziging van het 
a<lres of om wijziging of intrekking van het 
verrekenbedrag van een pakket, is het port 
en recht van een gewonen aangeteekenden 
brief van enkel gewicht verschuldigd. Een 
gelijk port en recht wordt geheven voor de over
brenging van een verzoek van den afzender 
v11n een reeds verzonden pakket, om de daar 
voor in het land van bestemming verschul
digde rechten en andere kosten te zijnen laste 
te doen komen. 

Geschiedt het verzoek per telegraaf, dan 
zijn daarvoor uitsluitend verschuldigd de kosten 
van het desbetreffend telegram. 
. De afzender van een gewoon pakket kan, 
tegen betaling van 5 cent een bew:ijs van ter
postbezorging daarvan bekomen. Wegens pak
.ketten met aangegeven wakrde en wegens ver
:rekenpakketten wordt dit bew:ijs kosteloos uit
gereikt. 

Wegens de bemoeiingeri: met het inklaren 
en vrijmaken van pakketten is verschuldigd 
een recht van 12½ cent per pakket. 

Bij de terpostbezorging ig een bijzonder 
recht van 12½ cent voor elk pakket verschul 
digd, indien de inklaring en vrijmaking ge
schiedt voor rekening van den afzender. 

Een bewaarloon van 5 cent per pakket en 
per dag of gedeelte van een dag is te voldoed 
wegens elk hier te lande ontvangen pakket, 
dat niet door den rechtbebbende is in ont
vangst genomen binnen een door den Direc
teur-Generaal te bepa.len termijn. Voor de 
berekening van het bewaarloon blijft de hier
voren bedoelden termijn buiten beschouwing· 

Van de betaling van het in het vorig lid 

bedoelde bewaarjoon kan in bijzondere geval
len door den Directeur-Generaal geheel of ge
deeltelijk vrijstelling worden verleend." 

Art. III. Aan het slot van artikel 5 van 
het in het vorig artikel genoemde besluit 
wordt opgenomen een nieuw lid, luidende a.ls 
'ITOlgt: 

,,De aanneming ter verzending van pakketten 
bestemd voor het hnitenland kan op last van 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie , worden geweigerd bijaldien de betrok
kene bij eene vorige gelegenheid in gebreke 
is gebleven, om de kosten t e voldoen, welke 
aan de postadministratie waren verschuldigd 
wegens door of namens hem verzonden pak
ketten , die om eenige redenen, welke ook, 
niet aan den . geadresseerde konden worden 
uitgereikt." 

Art. IV. Aan het slot van artikel 7 van 
het in artikel II genoemde besluit wordt 
opgenomen een nieuw lit! , luidende a. ls 
volgt: 

,,Binnen een termijn van een jaar te rekenen 
van den dag der terpostbe1,0rging, wordt aan 
den rechthebbende gelegenheid gegeven tot 
het verkrijgen van inlichtingen betreffende een 
door hem a.an te wijz.en verzonden pakket, 
alsmede, voor zooveel dat stuk bij de Neder
landsche postadministratie berust, tot het ver
krijgen van inzage van de bij zooda.nig pakket 
behoorende adreskaart. Voor elk afzonderlijk 
ingediend verzoek is, bij vooruitbetaling een 
recht van 10 cent verschuldigd, hetwelk in 
bijzondere gev11.llen, op last van den Directeur
Generaal der Po~terijen en Telegrafic kan 
worden teruggegeven. Alvorens a.an ver
zoeken a.ls hier bedoeld wordt voldaan, kan 
opgaaf van het kantoor en het tijdstip van 
terpostbezorging van het pakket, c. q. vertoon 
van het be-ivi.js van terpostbezorging dan wel 
opgaaf van den dag van uitreiking, worden 
gevorderd." 

Onze voornoemde Minister is belast rnPt d~ 
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uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, dim 18den September 1919. 
WILHELMINA. 

De JJfiniater van Waterstaat, A. A. H. W. KoNro. 
(Uitge,g. 1 Oct. 1919.) 

§ 2. Met advertentiebladen worden gelijkge 
steld : alle gedrukte stukken, welke naar het 
oordeel van Onzen Minister van Waterstaat, 
hetzij uit sluitend, hetzij in hoofdzaak, strekken 
tot bekendmaking of aanbeveling betreffende 
een of meer bedrijven of artikelen, a.lamed~ 
d ie, welke naar het oordeel van Onzen genoem-
den Minister, hetzij uitsluitend, hetzij in hoofd
zaa.k opgaven Vl\n vra.ag of a.anbod bevatten. 18 September 1919. BESLUIT, tot uitvoering : 

van ondersoheidene bepalingen der Post
wet (Staatsblad 1919, n°. 543). S. 572 . 

§ 3. Met monsters worden gelijkgesteld : a.f
zonderlijk te verzenden sleutels, alsmede voor• 
werpen van natuurlijke • historie (gedroogde 

1 of voor bederf bewaarde dieren en planten, 
WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Overwegende, dat het wenschelijk is om tot 
uitvoering van onderscheidene bepalingen van 
de .Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) nieuwe 
voorschriften vast t e stellen ; 

Op de voordracht van Onzen 
Waterstaat van 16 Juli 1919, no. 
Posterijen en Telegrafie ; 

l\finister van 
14, Afdeeling 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1919, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden l\finister van 15 September 1919, no. 
8, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

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

treedt de wet van 14 ,Juli 1919 (StaatBblad 
n°. 492), te bepalen als volgt : 

Aard der stukk:en. 

Art, 1. § 1. 1. Met gedrukte stukken worden 
gelijkgesteld : 

a. geautografeerde stukken ; 
b. handschriften, welke met drukproeven 

onder denzelfden omslag worden verzonden, 
rnits die handschriften en drukproeven tot 
eenzelfde uitgave behooren; 

c. geschreven naam- of zoogenaamde visite
kaartjes; 

d. a.lie op eenige andere wijze dan door 
boek-, plaa.t-, steen- of lichtdruk werktuigelijk 
vermenigvuldigde stukken (die, door de schrijf
machine verkregen en gecalqueerde stukken 
uitgezonderd) , mits zij bij ten minste twiutig 
volkomen gelijkluidende, met elkander over
eenstemmende exemplaren gelijktijdig ten kan
tore der posterijen worden aangeboden. 

2. Stukken, waarvan de tekst is aange
bracht deels door vermenigvuldiging door rnid
del van boek-, plaat-, steen- of lichtdruk, deels 
op een der wijzen, bedoeld sub a en d van het 
vorige lid, worden mede met gedrukte stukken 
gelijkgesteld, rnits, wat de sub d bedoelde 
wijze van vermenigvuldiging betreft. overigens 
aan . de daar gestelde voorwaarden wordt vol
daa.n. 

delfstoffen, enz.), waarvan de verzending niet 
I geschiedt met liandelsoogmerken. 

§ 4. Met Braille drukwe·rken worden gelijk
gesteld : a.lie stukken, waarvan de tekst be
staat uit opgewerkte punten of tetikens ten 
gebruike van blinden. 

Frankeerlng bij abonnement. 

2. § 1. 1. Fra.nkeering bij abonnement kan 
geschieden van nieuwsbladen, alsmede van an
dere gedrukte stukken, welke op vooruit vast
gestelde tijdstippen worden verzonden. 

2. De frankeering bij abonnement kan niet 
anders geschieden dan over een geheel kwar
taal, hetwelk, in voorkomende gevallen, moet 
overeenkomen met het abonnements-kwart aal 
van de uitgave. Loopt het abonnem~nt van 
een uitgave over een geheel jaar, dan geschiedt 
de hefting der frankeergelden toch per kwar
taal, t e rekenen van het tijdstip van ingang 
van het jaarabonnement. 

3. De berekening van het bij wijze van 
abonnement te heffen port geschiedt naar het 
aantal en het gewicht der stukken door den 
uitgever verzonden volgens de door hem a.an 
den Directeur van het betrokken postkantoor 
te verstrekken opgaven. 

§ 2. 1. Bij den aanvang van elk kwar
taal wordt het verschuld igde over da t kwar
taal bij benadering vastgesteld. Het geraamde 
bedro.g moet uiterlijk op den derden dag der 
eerste ma.and van het kwartaal worden betaald . 

2. Na afloop van het kwartaal vindt eene 
nadere verrekening plaats van het verschil 
tusschen het vooruitbetaalde bedrag en het
geen, volgens het aantal en het gewicht der 

I verzonden stukken, werkelijk verschuldigd is. 
3. Het eventueel bij t e beta.Jen bedrag moet 

uiterlijk op den derden dag der eerste maand 
van het nieuwe kwartaal voldaan zijn. 

§ 3. 1. Zendingen, waarvan het port bij 
abonnement wordt beta.a.Id, behooren bij ten 
minst-e 100 exemplaren gelijktijd ig ten. kan-
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tore der posterijen te worden afgegeven. Indien 
bet aantal voor eenzelfden bestelkring of voor 
eenzelfde richting bestemd tien of meer be
draagt, kan wGrden verlangd, dat die zen
clingen of stukken afzonderlijk bijeengebonden 
ter post worden bezorgd, een en antler volgens 
de terzake door den Directeur van het betrok
ken postkantoor te verstrekken inlichtingen. 

2'. Bovendien moeten alle stukken van adres
sen zijn voorzien en de gedrukte aanwijzing : 
,,Frankeering bij abonnement" dragen. 

3. Voor zooveel de bestelling moet ge
schieden door tusschenkomst van kantoren der 
posterijen, alwaar zoqdanige behandeling geen 
bezwaar oplevert voor de dienstuitvoering, kan 
de Directeur-Generaal der Posterijen en Te· 
legrafie machtiging verleenen, om de bestel_ 
ling zonder adressen door de zorg van de post. 
beambten ter plaatse te doen geschieden. 

§ 4. De bevoegdheid tot het voldoen der 
porten bij abonnement kan worden verkregen 
ingevolge een daartoe door den Directeur
Generaal te verleenen machtiging en kan door 
dezen worden ingetrokken, indien daartoc, op 
grond van gebleken onju.iste opgave of andere 
onregelmatigheden, aanleiding bestaat. 

Bij voegingen, enz. , in gedrukte stu1iken, 
nieuw,sbladen, Braillestukken en monsters . 

3. § 1. Oy de adresstrook of op den omslag 
der gedrukte stukken, wegende niet meer dan 
500 gram, der nieuwsbladen, der Braille druk
werken en der Braille nieuwsbladen, of op, 
dan we! bij de stukken zelve, zijn de volgende 
na den druk aangebrachte bijvoegingen, <loor
halingen en aandu.idingen toegelaten : 

1°. Voor alle bovengenoemde stukken: 

a. de vermelding op de adresstrook, op 
den omslag of op het stuk zelf, van den naam 
of de firma van den afzender ook door middel 
van onderteekening, van het beroep, van de 
woonplaats met aandu.iding van de straat, he t 
huis- en telefoonnummer, het nummer der 
postrekening en het telegramadres van den 
afzender, alsmede van den dag der afzending ; 

b. de verbetering van drukfouten ; 
c. de doorhaling van somm.ige gedeelten 

van den gedrukten tekst ; 
d. de aandu.idmg, door middel van strepen 

of onderstrepingen, van woorden of gedeelten 
van den tekst, waarop men de aandacht wenscht 
te vestigen ; . 

e. de vermelding van een index- of een 
controlenummer, op het stuk zelve betrekking 
hebbende; 

20. bovendien : 

a. in circulaires : 
de handteekening van firmanten, leden of 

procuratiehouders eener vennootschap ; 
bet tijdstip van verzending van koopwaren ; 
de naam of de veranderde naam van een 

handelsreiziger, vertegenwoordiger of agent 
eener firma en het tijdstip, waarop hij den 
geadresseerde zal bezoeken of · waar en wanneer 
hij te spreken is ; 

de namen van ter vertrek gereedliggende 
schepen, van de havens van vertrek en aan
komst en de tijdstippen van vertrek en aan
komst; 

de plaats , de dag, het uur en de aanduiding 
met enkele woorden van het doe! eener bijeen
komst, alsmede de naam van hem, die tot 
deelneming aan die bijeenkomst wordt uitge 
noodigd ; 

b. in drukproeven : 
de veranderingen, bijvoegingen en aandui

dingen, welke op de correctie, den vorm en 
het drukken betrekking hebben. Deze ver
anderingen, bijvoegingen en aandu.idingen zijn 
ook toegelaten in den bestaanden tekst van 
werken, welke herdrukt worden. 

Bij gebrek aan ruimte mogen de bijvoe
gingen op afzonderlijke bladen worden aan
ge bracht; 

c. in prijswuranlen, aanbiedingen van ad
vertent,"en, beursberichten, marktberichten, han
delscirculuires, prospectussen, catalogussen en 
prijsnoteeringen : 

de invulling of verandering van cijfers ; 
de nadere aanduiding van de prijzen door 

middel van enkele woorden, als : geldig tot 
.... , commissie .... pot., franco wal, em -
ballage berekend, en dergelijke ; 

de bijsohrijving van enkele artikelen ; 
de bijvoeging van een enkel woord , als : 

willig, gedrukt, dalend, stijgend, kalm, over
voerd, veel of weinig aanvoer en dergelijke, 
de algemeene stemming der markt aanduidende. 

Tussohen den · tekst van prijscouranten en 
catalogussen mogen kleine stalen, dienende tot 
toelichting van den tekst, worden opgenomen ; 

d. in boeken, muziekstukken, couranten, tijd
schriften, photografieen en platen : 

de naam van hem, voor wien het stuk be-
8t-emd i•, en die van den zender ; 

een opdracht, de abonnementsvoorwaarden, 
het tarief der advertentien, het tijdstip, wl,lar

op het abonnement eindigt of een nieuw aan
vangt, alsmede de woorden : present-exem
plaar, van den schrijver of uitgever, in ruil, 
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ter beziohtiging, ter kennisneming of inzage, 
ten vervolge, voor rekening, bewijsnummer voor 
geplaatste advertentie, in het algemeen he1 
doe! rler zending aanduidende, op een der 
eerste bladen of op den omslag ; 

de bijvo_eging der rekening of factuur, mits 
daarop geen andere opgaven zijn vermekl 
dan de naam van den afzender en van hem 
aan wien geleverd wordt, bet aantal, de titels 
en de prijzen van de ingesloten stukken. 

In plaats van eene rekening of factuur kan 
ook een ingevulde postwisse'l of een ingevuld 
stortingsformulier, be.stemd t'ot overmaking van 
het bedrag en voorzien van de noodige fran
keerzegels t-er voldoening van bet recht, bij 
de zending worden gevoegd ; 

e. bij modejournalen : 
de bijvoeging van geknipte patronen, welke, 

mede blijkens de op de patronen voorkomende 
aanwijzingen, Mn geheel uitmaken met het 
nummer of exemplaar, waarbi,i zij worden 
verzonden; 

f. in kaartformulieren tot bestelling of aan
bieding van uitgaven van den boekhandel, van 
boeken, couranten en tijdschriften, platen, mu
ziekstukken en landkaarten, alsmede van pros
pectussen, b~trekking hebbende op, en van loase 
banden, bestemd voor die stukken: 

de titel of de titels, a.lsmede het getal, de 
prijs of de prijzen van het bestelde of aange
bodcne ; 

de wijze van verzending van het bestelde 
of aa.ngebodene, namel\jk met welke gelegen
heid en aan wien ; 

de a.anduidingen: gebonden, ingenaaid , ge
cartonneerd, los, in afleveringen, voor reke
ning, in commissie, ten vervolge, ter bezich
tiging, tegen aanbiedingsprijs, wegens te weinig 
ontvangen, herhaalde aanvraag, omgaancl en 
spoed; 

g. in kaartformulieren tot mededeeling van 
adresurijziging : 

de aanduidingen betreffencle de wijziging van 
het adres van den afzender : 

h. in zoogenaamde leeslijstjes : 
de titel of de titels van de bijbehoorende 

boeken of tijdschriften ; 
de a.anduicling van het aantal leesclagen, de 

dagteekeningen van ontvangst en verzending, 
de bijschrijving of doorhaling van de uamen 
van enkele lezers , alsmede hunnc hancltee
kening of hun naamcijfer ; 

i. op naam- of zoogenaamde visitekaartje-Y, 
alsrnede op Kerstmis- en nieuwjaarskaarten: 

de bijvoeging van gelukwenschen, betuigin
gen van dank of van rouwbeklag, of dergelijke 

beleefclheidstermen, nitged rukt in ten hoogste 
vijf woorden of door middel van algemeen ge
bruikelijke letters, als t.g. , t.r., t. a ., of p.f., 
p.c., p.p.c. en dergelijke: 

j. in mode platen, landkaarten en dergelij ke : 
het aanbrengen van kleuren ; 
k. op ititknipsels van couranten en tijdschrif 

ten: 
de aanduiding van den titel, deu datum, 

het nummer en het adres van de u.itgaaf, 
waarvan zij afkomstig zijn. 

§ 2. Op de aclresstrook of op den omslag 
van monsters, op de monsters zelve of we! 
op eene bij de monsters gevoegde open mede
cleeling mogen worden aangebracht : 

a. de bijvoegingen en aanduiclingen ge
noemcl in § 1, sub 10.; 

b. bovendien : 
de fabrieks- of handelsmerken, de volgnum

mers, de prijzen en de aanwijzingen betref
fende het gewicht, de maat, de afmetingen, 
de beschikbare hoeveelheid en de aancluidin
gen, welke nooclig zijn om de herkomst ·en den 
aard van de koopwaar, waarop monsters be
trekking hebben, aan te geven . 

§ 3. Met uitzondering van het adres en 
de aanduidingen uitsluitend op de bestelling 
betrekking hebbende, zijn a lle andere clan de 
jn de §§ 1 en 2 vermelde bijvoegingen of aan
cluidingen, ook door middel van stempeling, 
doorhaling, op- of overplakking, uitsnijding, 
door eenig teeken of op welke andere wijze 
ook aangebracht, verboden . Op den omslag 
of op de ach-esstrook van couranten en tijd · 
scbri~en, welke tegen het tarief der nieuws _ 
bladen worden verzonden, zijn voorts all e 
andere, ook gedrukte vermelclingen; aankon: 
digingen, aanwijzingen of rriecledeelingen ver
boden. 

§ 4. Voor zendingen gedrukte stukken, we!. 
ke zwaarder wegen dan 500 gram, gel den 
met betrekk.ing tot het in dit artikel behan
delde, geene beperkingen. 

Ge wicht, afmeti e,gen, verpakklng, enz. 

4. § 1. H et gewicbt en de afmetingen, 
welke eene zending onder een afzonderlijk 
aclres niet mag te boven gaan, worden vast
gesteld als volgt : 

a. voor brieven (briefkaarten uitgezonderd}, 
gedrukte stukken, nieuwsbladen, Braille druk
werken en Braille nieuwsbladen : het gewicht 
op 2 kilogram ; de a,fmetingen op 45 centi. 
meter langs elk cler zijden. Zend ingen in 
rolvorm zijn toegelaten, mits de middellijn 
niet meer dan 10 centimeter en de lengte niet 
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meer dan 75 centimeter bedraagt. K a.a.rtformu
]ieren, welke zonder omslag verzorn;len worden, 
mogen niet kleiner clan 10 centimeter in lengte 
en 7 centimeter in breedte, en niet grooter dan 
18 centimeter in lengte en 13 in breedte zijn : 

b. voor monsters : het gewicht op 350 gram 
en de afmetingen op :10 centimeter in lengte, 
20 in breedte en 10 in hoogte. Zendingen in 
rolvorm z.ijn toegelaten, mits de middellijn 
niet meer dan 15 centimeter en de lengte niet 
meer dan 30 centimeter bedraagt ; 

c. voor gemengde zendingen (bedoeld bij art. 
7, 2de lid, der wet) : het gewicht op 2 kilogram. 
De ingesloten stukken van elke soort mogen 
overigens op zich zelf de daarvoor vastgestelde 
grenzen, wat gewicht en afmetingen betreft, 
niet overschrijden. 
§ 2. l. Gedrnkte stukken, wegende niet meer dan 

500 gram, nieuwsbladen, monsters, Braille druk
werken en Braille nieuwsbladen rnoe •en, hetzij 
onder kruisband, kruistouw of strook, hetzij 
in een open omslag of in het algemeen op 
zoodanige wijze zijn ingepa.kt, dat de ambtenaren 
zich zonder bezwaar kunnen overtuigen, dat 
de zendingen a.an de gestelde eischen voldoen. 

2. Gedrukte stukken, welke zwaarder wegen 
dan 500 gram, mogen in gesloten omslag wor
den verzonden. 

3. De verpakkhtg van alle stukken moet 
zoodanig· zijn, dat zij den inhoud voor bescha
diging vrijwaart en de zendingen geen gevaar 
opleveren voor de postambtenaren of schade 
kunnen doen ontstaan aan de gelijktijdig te 
verzenden stukken. 

4. Indien de aard van de zendingen het 
toelaat, kunnen de stukken geheel open of 
los, dat is zonder omslag of strook, worden 
verzonden. Stukken in den vorm van ten 
hoogste tweemaal gevouwen kaarten mogen 
los worden verzonden, mits de kaarten van 
voldoende stevigheid zijn om de behandeling 
niet te belemmeren en ovengens voldoen a.an 
de voorwaarden vast te stellen door den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

§ 3. Indien gemengde zendingen uitsluitend 
bestaan uit gedrukte stukken en nieuwsbladen, 
dar. wordt de verpakking geacht te behooren 
tot de ingesloten gedrukte stukken. Jndien 
zij, behalve gedrul;te stukken of nieuwsbla,den, 
mede monsters inhouden, dan wordt geacht, 
dat de verpakking behoort tot de ingesloten 
monsters . 

Aanteekening. 

5. § 1. Behalve het gewone port, is voor 
aangeteekende brieven met aangegeven gelds-

waarde een opklimmend recht verschuldigd van 
2'f. cent voor elke honderd gulden of elk ge
deelte van honderd gt•lden aangegeven waarde, 
mst een minimum van 121.:, cent voor elken 
brief. 

§ 2. 1. De aangoteekende brieven met 
a.angegeven geld waarde moeten gcsloten zijn 
in een omslag, voorzien van in deugdelijk lak 
afgedrukte zegels, welke op eenigen afstand 
van elkander zijn geplaatst en in voldoend 
aantal moeten zijn aangebracht, opdat niets uit 
den brief kan worden gelicht, zonder de zegels 
te verbreken of den omslag te schenden. De 
zegels moeten aan elkander gelijk zijn en een 
geslachtswapen, naamcijfer of eenig antler on 
derscheidend kenmerk van den afzender ver
toonen. :8et gebruik van om slagen met ge
kleurde randen in niet toegelaten. Voorts is 
het verboden om op brieven met aangegeven 
waarde andere etiketten te plakken dan die, 
welke op den postdienst betrekking hebben. 

2. Sluiting, a.ls bij het vorige lid is voorge
schreven . voor brieven met aangegeven waarde, 
verdient aanbeveling met betrekk.ing tot ge
wone aangeteekende brieven, welke geldswaarde 
bevatten . Overigens worden de voorwaarden, 
waaraan aangeteekende stukken moeten vol 
doen, vastgesteld door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie. 

§ 3. Indien tien of meer stukken door of 
vanwege eenzelfden afzender g€lijktijdig ter 
aanteekening worden aangeboden, kan ver
langd worden, dat die stukken vergezeld zijn 
van een of meer lijsten, waarop zij door of 
vanwege den afzender zijn ingerchreven. De 
hiertoe te gebruiken formulieren zijn ten kan
tore der posterijen kosteloos verkrijgbaar. 

§ 4. 1. De uitreiking van aangeteekende 
stukl;en geschiedt a.Ileen aan den geadresseerde 
persoonlijk of a.an diens gemacht.igde, t egen 
ontvangbewijs. Dit bewijs moet in tegenwoor
dighe1d · van den postambtenaar, die het stuk 
uitreikt, worden onderteekend. Kan de gea
dresseerde niet schrijven, dan moet zijn hand
merk door twee ten postkantore bekende ge 
tuigen worden gewaarmerkt . 

2. Detothet in ontvangst nemen vaP. aan
geteekende stukken vereischte machtiging wordt 
verstrekt door eene notariecle of onderhandsche 
volmacht tot da.t einde, of wel door een uit
treksel uit eene algemeene volmacht. Deze 
stukken moeten blijven berusten ten kantore 
der posterijen in d£ woonplaats van den belang
hebbende. 

3. De machtiging tot het in ontvangst 
nemen van gewone aangeteekende stukken en 
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van aangeteekende brieven, eene a.a.ngegeven 
geldswa.a.rde van f 1000 niet te boven gaande, 
kan nochtans ook gescbieden door gebruik
making van het formulier van lastgeving, 
voorkomende op de kennisgevin~, waarbij de 
a.anwezigheid van een aangeteekend stuk den 
geadresseerde wordt bericht. 

§ 5. Indien de geadresseerde van een aangetee
kenden brief met oi zonder aangegeven waarde, 
of zijn gemachtigde, vermeent, dat de brief zich 
niet in een ongeschonden staat bevindt, be
hoort, daarvan dadelijk bij de uitreiking door 
hem opgave te geschieden. De brief wordt 
dan, met inachtneming van de noodige voor
zorgen, door den postambtenaar, in tegenwoor. 
digheid van den geadresseerde of zijn gemach
tigde, geopend. Van de hevinding wordt 
proces-verbaal opgemaakt. Daarna wordt de 
brief desverlangd uitgereikt, doch de omslag 
wordt bij het proces-verbaal overgelegd. 

§ 6. Brieven met eene hoogere aangegeven 
waarde dan van f 12000 worden ter verzending 
niet aangenomen. · 

Verrekenzendlngen. 

6. § 1. Invordering van reld op aangetee
kende stukken is mogelijk tot een hedrag van 
ten hoogste f 500 per zending. De stukken, 
waarop geld is in te vorderen, heeten verreken 
zendingen. 

§ 2. Behalve het port en het aanteeken
recht is voor elke verrekenzending een recht 
verschuldigd, hetwelk bedraagt : 
voor een bedrag tot en m et f 12,50 5 cent, 
boven f 12,50 ,, 

0

25,- 10 
,, 25,- ,, ,, ,, 37,50 15 
,, 37,50 ,, 50,- 20 ,, 

langen doen blijken door eene in het oog 
loopende aanwijzing: ,,Expresse" boven het 
adres van het stuk. 

§ 2. 1. Voor de expresse-bestelling is voor 
elk stuk verschuldigd : 

a. indien de geadresseerde woont binnen 
een door den Directeur-Genera11l der Posterijen 
en '1. elegrafie vast t e stellen kring, een recht 
van 15 cent; 

b. indien de geadresseerde woont buiten den 
sub a bedoelden kring een recht berekend 
naar den afstand van het post- of hulppost
kantoor en de ter plaatse geldende loonregeling. 

2. Het in het vorige lid bedoelde recht, 
hetwelk in geen geval minder bedraagt dan 
15 cent, is in voorkomende j!'.evallen te ver
hoogen met verschuldigde veer- of overvaart
gelden. 

§ 3. 1. Het port en ten minste een bedrag 
van 15 cent wegens expresse-recht is bij voor
uitbetaling te voldoen. Is dit niet geschied, 
dan wordt a.an het verlangen tot expresse
bestelling niet voldaan. 

2. Het boven dat bedrag verschuldigde 
recht kan ten laste van den geadresseerde 
worden gelaten, met verplichting nochtans 
voor den afzender, om dat recht nader te vol-
doen, indien het stuk niet a.a.n den geadres
seerde kan worden uitgereikt. 

§ 4. Indien de geadresseerde verlangt, dat 
een voor hem bestemd, duidelijk a.an te wijzen 
stuk, per expresse besteld worde, kunnen de 
kosten dier expresse-bestelling reeds bij het 
te kennen geven van het verlangcn worden 
gevorderd. 

Postwlssels en I ostbew]Jzen. 

en voorts 5 cent voor elke som van f 25 8. § l. 1. Het bij vooruitbetaling ver-
of gedeelte van f 25 boven f 50. schuldigde recht der postwissels bedraagt : 

§ 3. Het ingevorderde bedrag wordt kos - voor een bedrag tot en met f 12,50 5 cent, 
teloos ter beschikking van den afzender ge- boven f 12,50 ,, ,, ,, ,, 25,- 10 ,, 
-steld door midde] van een postwissel dan wel . 25,- ,, ,, ,, ,, 37,50 15 ,, 
door bijschrijving op zijne postrekening. Elke . 37,50 ,, 50,- 20 ,, 
verrekenzending moet te dien einde, bij de en voorts 5 cent voor elke som van f 25 
terpostbezorging, vergezeld zijn van een on- of gedeelte van f 25 bo~en f 50 tot en met 
gefrankeerd, door of vanwege den afzender f 500 ; boven d it bedrag is voor elke som van 
ingevuld postwissel- of stortingsformulier. f 100 of gedeelte van f 100 10 cent meer ver-

§ 4. Op de in § 3 bedoelde verrekenings- schuldigd. 
postwissels zijn de bepalingen der gewone post.

1 

2. H et bij voorajtbetaling verschuldigde 
wissels van toepassing, met dien verstande recht der postbewijzen bedraagt 3 cent. 
evenwel, dat op de verrekeningspostwissels 3. Bovendien is voor elken postwissel en 
geen recht wordt verantwoord. elk postbewijs een door den Directeur-Gene

ra.a.l der Posterijen en Telegrafie te bepalen 
Expressebestelllng. I bedrag wegens kosten van het formuliet ver-

7. § 1. De afzender, die van eenig stuk schuldigd. 
e xpresse-bestelling verlangt, moet van dat ver- 4. Een recht van 10 cent is voorts verschul -

1~19. 35 
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digd wegens elken postw1ssel en elk postbe- 1 hetwelk zal zijn ingericht voor inschrijving 
wijs, waarvan uitbetaling wordt verzocht na· van ten hoogste 30 in te vordocen stukken. 
afloop van den hiema in het 2de lid van § 2 2. Voor elk ter invordering gegeven stuk 
genoemden tcrmijn, binnen welken deze stukken I iS, h,i de afrekening of bij de teruggaaf van 
dadelijk betaalbaar zijn. Dit recht is te vol- de onbetaald gebleven stuhl.en, verschuldigd: 
doen bij de indiening van het verzoek om uit- 1 a. een recht van 6 cent wegens elk bedrag 
betaling. 

1 
van ten hoogste f 1 ; 

5. Binnen den termijn, bedoeld in het b. een recht van 10 cent wegens elk bedrag 
laatste lid van art. 20 der wet, wordt aan den 'Jger dan f 1. 
rechthebbende gelegenheid gegeven tot het Bij de afrokening 1s bovendien wegens 
..-erkrijgen van inlichtingen betreffende een het per borderel ingevorderde bedrag een recht 
door hem aan te wijzen verzonden postwissel verschuldigd, hetwelk bedraagt: 
of postbewijs en tot het verkrijgen van inzage voor een bedrag tot en met f 12,50 5 cent 
van het uitbetaalde stuk. Voor elk afzonder- boven f 12,50 ,, ,, ,, 25,- 10 ,, 
lijk ingediend verzoek is, bij vooruitbetaling, ,, 25,- ,, 37,50 15 ,, 
een recht van 10 cent verschuldigd. Alvoren~ ,, 37,50 ,, 50,- 20 ,, 
aan verzoeken, als in <lit lid bedoeld, wrrdt en voorts 5 cent voor elke som van '.!5 of 
voldaan, kan vertoon van het wegens het betrek- gedeelte van f 25 boven f 50 tot en met f 500 ; 
kelijke stuk afgegeven bewijs va.n storting wor- boven dit bedrag is voor elke som van f 100 
den gevorderd. of gedeelte van f 100 10 cent meer verschul-

6. . Het in hct 4e en 5e lid van deze pa ra- digd. 
graaf bedoelclo recht kan, in bijzondere ge- 4. Binnen den termijn, bedoeld bij § 2, 
vallen, op last van den Directeur-Generaal 2cw lid, van dit artikel, wordt a.an den recht
der Posterijen en Telegrafie worden terugge- hebbende gelegenbeid gegeven tot het verkrij
geven. gen van inlichtingen betreffende - en inzage 

7. De op de postwissels en postbewijzen van een door hem aan te wijzen afgerekend 
voorkomende postzegels en zegelafdrukken borderel en het daarbij behoorende afreke
mogen daarvan door of vanwege de gebruikers ningsformulier. Voor elk afzonderlijk inge
van den dienet niet worden gescheiden. diend verzoek is, bij vooruitbetaling, een recht 

§ 2. 1. Het maximum bedrag der postbe- van 10 cent versohuldigd. Dit recht kan, in 
wijzen is f 10. bijzondere gevallen, op last van den Direo-

2. De postwissels zijn dadelijk betaalbaar teur-Generaal worden temggegeven. 
gedurende de maand, waarin zij zijn afgegeven 5. Alvorens a.an verzoeken, als in het vo
en de geheele daarop volgende maand ; de rige lid bedoeld, wordt voldaan, kan opgaaf 
postbewijzen gedurende zes maanden, te re- worden gevorderd van het kantoor en het 
kenen van den dag, waarop zij zijn uitgegeven. tijdstip van terpostbezorging. 

3. Na verloop van die termijnen kan de § 2. 1. Het bedrag, dat op quitantien, 
uitbetaling der postwissels en postbewijzen wisselbrieven, assignatien en antler handels
alleen verkregen worden met machtiging van -papier wordt ingevorderd, mag, voor elk stuk 
den Directeur-Generaal en behoudens het afzonderlijk, de som van f 1000 niet te boven 
bepaalde bij het laatste lid van art. 20 der gaan. 
wet. 2. De verplichting tot uitbetaling van de 

4. De wijze van verzending en van uitbe- ingevorderde gelden of tot teruggaaf van ·de 
t aling van de postwissels en postbewijzen, onbetaald gebleven stukken vervalt, indien die 
mitsgaders hunne vervanging in geval van ver- gelden of stukken niet binnen een tijdvak 
bes, worden geregeld door den Directeur-Gene- van twee jaren, te rekenen van den dag der 
raal. terpostbezorging, in ontvangst zijn genomen. 

Invordering van quitantien, enz. 

9. § 1. 1. Quitantien, wisselbrieven, assig
natien en antler handelspap1rr, waar~an in
vordering door de posterijen wordt gewenscht, 
moeten ten postkantore worden aangeboden, 
ingeschreven op een borderel volgens een 
hiervoor door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie vast te stellen model, 

3. De aanneming ter invordering van stuk-
ken, als in dit artikel bedoeld, kan worden 
geweigerd bijaldien de betrokkene bij een 
i, orige gelegenbeid in gebreke is gebleven om 
onbetaald gebleven stukken weder in ont
vangst te nemen binnen een maand na de 
dagteekening van het bericht, waarbij van de 
aanwezigheid van die stukken is kennis ge-
geven. 
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Busrecht, enz. 

10. § 1. 1. Aan ieder, die dit verlangt, 
wordt gelegenheid gegeven om de voor hem 
bestemde stukken, na aankomst van elke 
post, gedurende de uren, waarop het kantoor 
voor het publiek is opengeste!d; aan dat kan
toor a.f t e halen of te doen afhalen, tegen voor
uitbetaling van een recht per kalender-kwar
taal van: 

a. f 5 voor de kantoren te Amsterdam 
Arnhem, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem'. 
Nijmegen, Rotterdam en Utrecht ; 

b. f 2.50 voor de ·overige. postkantoren; 
c. f 0.50 voor de hulppostkantoren ; · 
d. f 2.50 voor de sub a genoemde kantoren 

en f 0.50 voor de overige kantoren, indien 
a!leen ver!angd wordt, de met e!ke post aan
komende oouranten en tijdschriften af te halen. 

2. Boven het in het vorige lid bedoelde 
reoht is nog een reoht van gelijk bedrag ver
sohuldigd : ' 

zender aangeduid bijkantoor, van elk a.ange
t eekend stuk, hetwelk boven bet adres op in 
het oog toopende wijze van een daa.rtoe strek
kende aanduiding is voorzien, alsmede tot 
het afhalen a.an een aan te wijzen bijkantoor 
-;ran een aangeteekend stuk, waarvan de aan
komst a.an den geadresseerde is berioht, in
dien deze dit sohriftelijk a.an · den Direoteur 
van het postkantoor verzoekt. · 

§ 3. 1. Het reoht in § I bepaald is, bij 
afhaling aan het kantoor, niet versohuldigd 
voor: 

a. de stukken, bestemd voor Ons en. de
leden van het Koninklijk Huis ; 

b. de stukken, bestemd voor militairen der 
land- of der zeemaoht, die door middel der 
militaire facteurs of andere daarvoor aange
wezen militairen worden afgehaald ; 

c. de portvrije dienstbrieven; 
d. de door de postkantoren geleverde cou

ranten en tijdsohriften. 
2. Bovendien ka.n door den Direct eur-Gene-

a. indien de belanghebbende stukken, aan- ra.a.l: 
komende met eene post, die denzclfden da.g a. met afwijking van het bepaalde bij § 1, 
niet meer besteld wordt, na. de sluiting van 2e lid, sub a, tegen betaling van het in da.t 
het kantoor des avonds, mits v66r elf uur, op lid bedoelde reoht, ook na elf uur des a.vonds 
door den Direoteur-Generaal der Posterijen en gelegenheid warden gegeven tot het afhalen 
Telegrafie vast te stellen tijd stippen · wensoht of doen afhalen van stukken ; 
af te halen of te doen afhalen of indien hij b. in gevallen van geheel bijzonderen aard 
gebruik maakt van een door den Directeur- vrijstelling warden •verleend van de betaling 
Genera.al geboden gelegenheid om stukken af van in dit artikel genoemde rechten. 
t e halen of te doen afhalen v66r opening van § 4.. De gelegenheid tot het t en k.antore 
het kantoor des morgens ; afhalen of doen afhalen van stukken kan op 

b. indien de belanghebbende de porten der Zon- en feestdagen worden beperkt tot de door 
aankomende ongefrankeerde of ontoereikend den Directeur-Generaal te bepalen uren en 
gefrankeerde stukken, bij de in ontvangst- tot de stukken, welke op /l'enoemde dagen 
neming ten kantore, niet dadelijk betaalt, niet zijn uitgesloten van de bestelling. 
doch die maandelijks wen~cht af t e reken en. 

3. Voor de berekening van het reoht in Abonnementen op couranten en tijdschrlften. 
deze paragraaf vermeld, gelden gedeelten van 11. § 1. .1. De levering van oouranten en 
een kwartaal voor een geheel. Het recht tijdschriften gesohiedt door de postkantoren 
wordt in geen geval terugbetaald. t egen vooruitbetaling van den abonnements-

§ 2. 1. Aan ieder, die woont binnen den prijs . 
kring van een postkantoor waaronder een of 2. Abonnementen voor minder dan drie 
meer bijkantoren behooren, wordt mede gele- maanden worden niet aangenomen, tenzij dit 
genbeid gegeven, om alle voor hem bestemde uitdrukkelijk door den uitgever is toegestaan. 
aangeteekende stukken aan een vooraf op te Overigens regelt zich het tijdvak van het a.bon
geven bijkantoor af te ha.Jen of te doen a.fhalen, nement naar de abonnementsvoorwaarden, door 
al vermeldt het adres zoodanig bijkantoor niet, de uitgevers gesteld. 
op de dagen en uren, waarop dat bijkantoor § 2. De gebruikelijke korting wegen~ het 
voor het publiek is opengesteld, tegen vooruit- aannemen van abonnementen, welke door de 
beta.ling van een reoht van f 5 per kalenderjaar. uitgevers op den abonnementsprijs der bladen 

2. Dit reoht wordt steeds over een vol moet worden verleend, vertegenwoordigt het 
jaar berekend en in geen geval terugbetaald. door het postbestuur t e heffen reoht. 

3. Voorts wordt kosteloos gelegenheid ge- 1 § 3. 1. De levering van oouranten en tijd
geven tot het afhalen, aan een door den a.f- sohriften ten behoeve van personen woon-

35"' 
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achtig binnen den kring van een hulppost
kantoor geschiedt voQr rekening van den be
trokken brievengaarder op de door dezen met 
de uitgevers overeen te komen voorwaarden. 

2. Het bepaalde bij het vorige lid is niet 
van toepassing op de levering van door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegra
fie te bepalen uitgaven. 

Postzegels, formulieren, enz. 

12. § 1. 1. In gebruik blijven of warden 
gesteld: 

postzegels van ½, 1, l½, 2½, 3, 4½, 5, 
7½, 10, 12½, 15. 17½, 20, 22 1;., 25, 30 en 
50 cent, f 1,-, f 2,50 en f 5,- ; 

postzegelboekjes ; 
postzegelrollen ; 
postbladen, voorzien van een zegelafdruk 

van 5, 71/. of 12½ cent; 
briefomslagen, voorzien van een zegelafdruk 

-van 7¼ of 12½ cent; 
enkele en dubbele briefkaarten, elke kaart 

-voorzien van een zegelafdruk van 5 cent; 
postbewijsformulieren, voorzien van een ze

gelafdruk van 3 cent; 
,kaarten tot mededeeling van adreswijziging, 

voorzien van een zegelafdruk van 11!. cent; 
andere naar het oordeel van den Directeur

Generaal der Posterijen en Telegrafie noodige 
formulieren. 

2. De postzegels en postzegelafdrukken dra
gen de aanduiding van de waarde ; door Ons 
wordt nader bepaald, welke de beeltenis van 
het Hoofd van den Staat zullen dragen. De 
postzegels en postzegelafdrukken van verschil
lende waarde zijn door kleuren onderscheiden. 

3. De vorm en de kleur der postzegels, 
zegelafdrukken en fonnulieren warden door 
den Directeur-Generaal bepaald. 

§ 2. 1. De prijs van de postzegels, post
zegelboekjes, postzegelrollen, postUaden, geze
gelde briefomslagen, briefkaarten en kaarten 
tot mededeeling van adreswijziging is gelijk 
a.an de geldswaarde door het zegel uitgedrukt, 
wat de postzegelboekjes en postzege1rollen be
treft, gelijk a.an de tote.le geldswaarde van de 
zich daarin bevindende zegels, benevens, post
zegels, briefkaarten en kaarten tot mededeeling 
van adreswij1.iging uitgezonderd, zoodanig be
drag als door den Directeur-Generaal, rekenjng 
houdende met de kosten van aanmaak, wordt 
vastgesteld. 

2. Zij warden, behalve a.an alle kantoren der 
posterijen, ook verkrijgbaar gesteld bij de door 
den Directeur-Generaal daartoe aangewezen 
depothouders en bestellende beambten. 

3. Formulieren, voorzien van zegelafdruk
ken, kunnen, indien zij v66r de verzending 
voor het gebruik ongeschikt zijn geworden, 
tegen nieuwe formulieren van dezelfde soort 
warden ingewisseld, mits voor elk formulier 
een door den Directeur-Generaal te bepalen 
bedrag wordt bijbetaald. 

§ 3. J. De postzegels moeten gaaf en on
geschonden warden vastgehecht aan de adres
zijde der stukken, bij voorkeur in den rech
terbovenhoek ; zij mogen echter geperforeerd 
zijn op eene door den Directeur-Generaal goed 
te keuren wijze. 

2. Postzegels tot aanvulling van het ver
schuldigde port of recht op postbladen, brief
kaarten en andere gezegelde formulieren, zijn 
zooveel mogelijk nevens den postzegelafdruk 
te plaa.tsen. 

3. Indien ter voldoening van het port en 
recht op a.angeteekende brieven met a.a.nge
geven wa.arde meer dan een postzegel gebezigd 
wordt, behooren die zegels op eenigen afRtand 
van elkander te warden gepla.a.tst. 

§ 4. I. De po5tzegels warden op het kan
toor van afzending onbruikbaar gemaakt op 
de wijze door den Directeur-Generaal te be
palen. 

2. De -van postbla.den, briefkaarten en an
dere formulieren afgescheiden postzegelafdruk
ken mogen niet voor frankeering warden ge
bruikt. 

§ 5. 1. Voor de wijze van gebruik der 
briefkaarten in het binnenlandsch verkeer 
gelden dezelfde voorschriften, welke ter za.J/:e 
in het Reglement op het Algemeen Postver
drag van Rome van 26 Mei 1906 zijn opge
nomen of daaromtrent nader voor het inter
nationaal verkeer warden vastgesteld. 

2. Het is geoorloofd briefka.artformulieren 
te bezigen, welke niet van Rijkswege zijn mt
gegeven, mits zij voldoen aa.n de voorschriften 
in het interna.tionaal verkeer voor deze stukken 
geldende. 

3. In a.fwijking in zoover van bedoelde voor
schriften kan nochtans in het binnenlandsch 
verkeer op de adreszijde van briefkaarten eene 
strook van ten hoogste 11/, centimeter, gemeten 
vanaf den bovenrand, over de volle breedte 
warden bedrukt met vermeldingen betreffende 
den afzender en zijn ambt, beroep of bedrijf 
en kunnen de voorgeschreven opschriften war
den gcsteld in de Nederlandsche ta.al. Het 
gebruik vari over de lengte van de kaarten 
omgevouwen en over hunne geheele opper
vlakte va.stgeplakte adresstrooken is voorts 
geoorloofd, mits de breedte van de strook niet 
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meer bedraagt dan de helft van de breedte 
van de kaart. 

brieven a.ls met de verificatie van het voor
melde·register en de daarin ingescbreven gelds
waardige papieren en· voorwerpen van waarde. § 6. 1. Op te verzenden stukken mogen 

geen zegels, zegel- of stempelafdrukken, nooh 
nabootsingen van zoodanige afdrukken voor- Opsporen van strafbare feiten. 
komen, welke eenige overeenkomst vertoonen 14. Tot het doen der lastgeving, bedoeld 
met de van Rijkswege uitgegeven postzegels, a.an het slot van artikel 31, lste lid, der wet, 
dan wel met de bij den postdienst in gebruik I worden de hierna genoemcle ambtenaren aan-
zijnde zegel- of stempelafdrukken. gewezen: 

2. Stukken, voorzien van postzegels of de Prooureurs-Generaal bij de Gereohts-
postzegelafdrukken, die nagemaakt of ver- hoven ; 
valsoht zijn of die, hoewel eoht, aanleiding de Offioieren van Justitie bij de Arrondisse-
geven tot het vermoeden, dat getraoht is de meiits-reohtbanken ; 
daarop vroeger afgedrukte poststempels weg voorts: 
te nemen, worden in handen gesteld van de a. van de Posterijen : 
ambtenaren, die bij de wet zijn belast met het de Direoteur-Generaal der Posterijen en Tele-
opsporen en vervolgen van misdrijven. grafie ; 

Onbestelbare stukken. 

13. § 1. J. De opening der onbesteld ge
bleven stukk.en, nadat zij' gedurende drie maan
den ter beschild.ing van den afzender of ge.
adresseerde zjjn bewaard, geschiedt door den 
ambtenaar bij het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, belast met het beheer der onbe
Rtelbare stukken, daarin bijgestaan door een 
of meer door den Directeur-Generaal der Pos
terijen en '.lelegrafie a.ante wijzen ambtenaren. 

2. De brieven, waarvan bij de opening 
blijkt, dat zij geen geldswaardig pa.pier of 
voorwerpen van waarde bevatten, worden da
delijk, zonder dat van den inhoud wordt kennis 
genomen, verscheurd en in balen verzameld. 

3. Die balen worden verzegeld en de inhoud 
wordt later, op de wijze door den Directeur
Generaal te bepalen, na ontzegeling der balen, 
vernietigd. 
· § 2. l. Van den inhoud der brieven, waar

m geldswaardig pa pier of voorwerpen van waar
de zijn gevonden, wordt geen kennis genomen 
verder dan noodig is om te bepalen, wie de 
afzend£,r is. 

2. Deze papieren of voorwerpen worden, 
met de daarbij behoorende brieven en andere 
stukken, in een register ingeschreven en in 
eene brand vrije bergplaats weggeborgen, waar
van de sleutels berusten onder den ambtenaar 
met bet beheer der onbeetelbare stukken belast. 

3. Na verloop van den bij de wet- vastge
stelden termijn van bewaring, worden de niet
geldswaardige voorwerpen en stukken vernie
tigd op de wijze a.ls bedoeld bij § l, 3de lid, 
van dit artikel. 

§ 3. Een daarvqor door den Directeur
Generaal a.an te wijzen ambtenaar is belast 
zoowel met het toezicbt op de opening der 

de Hoofdinspeoteur der Posterijen ; 
de Inspeoteurs der Posterijen en Telegrafie 

en de Inspecteurs der Spoorwegpostkantoren ; 
de Direoteuren der postkantoren en die der 

post- en telegraafkantoren; 
b. van de Belastingen : 
de Direoteuren en Inspecteurs der directe 

belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

Tltel '!an het besluit. 

15. Dit besluit kan worden aangebaald 
onder den titel ,,Postbesluit" met vermelding, 
voor zooveel noodig, van bet Staatsb,.ad, waarin 
het wordt geplaatst. 

Overgangsbepalingen. 

16. 1. HetKoninklijk besluit van 14 Decem
ber 1895 (Staatsblad n°. 222), zooals dit luidt 
na de achtereenvolgens daarin aangebracbte 
wijzigingen en aanvullingen, wordtingetrokk.en. 

2. Met afwijking in zoover van bet bepaalde 
bij bet vorige lid k.unnen de voorhanden post
zegelq van 2 cent en de kraohtens de bepalingen 
van het in dat lid genoemde besluit aange
maakte formulieren, voorzien van zegelafdruk
ken, waarvan de uitgifte door de bepalingen 
van het togenwoordig besluit niet wordt besten
digd, alsmede de bij het publiek voorhanden 
postzegels van f 10, tot een voor elk geval 
door den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie te bepalen tijdstip, worden opgebruikt. 

Onze voornoemde Mjnister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Stant8blad 
geplaatst en in afscbrift a.an den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 18den September 1919. 
WILHELMINA. 

De Mini,,tervan Water,tant, A. A. H. W. KiiNIG. 
(Uitgeg. 1 Oct. 1919.) 
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18 September 1919. BESLUIT, houdende bepa
lingen, betreffende de verzending van 
stukken onder genot van vrijstelling van 
port en a.a.nteekenrecht. S. 573. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, da.t het wenschelijk is om 
nieuwe voorschriften vast te stellen betreffende 
de verzending van stukken onder genot van 
vrijstelling van port en a.anteekenrecht ; 

Gelet op a.rtikel 27 der Postwet (Staatsb/.ad 
1919, n°. 543); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Watersta.at van 16 Juli 1919 n°. 14, Aid. p. 

en T. ; 
Den Ra.ad van State gehoord (a.dvies van 

12 Augustus 1919, n°. 28) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden MiniBter van 15 September 1919, no. 
8, Afd. P. en T., 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad 
n°. 492), te bepalen a.ls volgt : 

Aaowijzing van de stukkeo. 
Art. 1. 1. Aa.nwijzing van de stukken den 

openba.ren dienst betreffende, alsmede, in ge
val van oorlog, oorlogsgeva.a.r of andero buiten
gewone omstandigheden, van de stukken niet 
den openbaren dienst betreffende, welke onder 
genot van vrijstelling van port kunnen worden 
verzonden, geschiedt door Ons op de voor
dracht van Onzen Minister van Waterstaat, 
zooveel noodig na door hem gehouden over
leg met de hoofden der bij de zaak betrok
ken Departementen van Algemeen BestU:ur. 

2. De bepalingen van dit besluit zijn van 
toepa.ssing op de stukken, voor de verzending 
waarvan vrijstelling van port is verleend in
gevolge het bepa.alde b:ij artikel 27 der Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543), a.lsmede op de stuk
ken, voor de verzending wa.a.rvan vrijstelling 
van port is verleend ingevolge v66r het in 
werking treden van dit besluit bestaande be
palingen, vervat in bijzondere wetten. 

Gewlcht en afmetiogeo . 
2. 1. Het gewicht en de afmetingen, welk 

een portvrije zending, onder een afzonderlijk 
adres, niet mag te boven ga.a.n, worden vast
gesteld a.ls volgt : 

a. het gewicht op 2 kilogram ; 
b. de afmetingen op 45 centimeter langs 

elk der zijden. Zendingen in rolvorm z:ijn toe
gelaten, mits de middellijn niet meer dan 10 
centimeter en d~ lengte niet meer dan 75 centi
meter bedraagt. 

I 2. Indian de inhoud niet voor splitsing 
va.tba.a.r is, hetgeen alsdan moet blijken uit 
eene door den afzender onderteekende ver-
kla.ring boven het adres, kan de zending tot 
een gewicht van 5 kilogram worden toegela.ten. 

3. Voor de wijze van gebruik van kaa.rten• 
welke zonder omslag worden verzonden, gel
den de voorschriften, vastgesteld voor het 
gebruik van briefkaarten. Nochtans is, bij 
uitzondering, geoorloofd, om gebruik te ma.ken 
van ka.a.rten, wellce de voor briefka.a.rten va.st
gestelde maxima-a.fmetingen overschrijden, mits 
de ka.arten niet grooter zijn dan 18 centimeter 

1n de lengte en 13 centimeter in de breedte; 
het gebruik van ten hoogste tweemaal gevou
wen kaarten is bovendien toegelaten. 

4. De Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegra.fie kan, in gevallen van geheel bijzon
deren a.a.rd, in het bela.ng van den dienst af
wijkingen toestaan van de in dit a.rtikel ge
noemde a.fmetingen. 

Waarmerklog, eoz. 

3. 1. De afzender van portvrije stukken is 
verplicht die te waarmerken, door ter linker
zijde van het adres zijn gewone handteekening 
te stellen, voora.fgegaa.n door de aanwijzing 
van de hoedanigheid, waarin door hem aan
spraak wordt gema.a.kt op vrijstt Hing van port. 
Bovendien moeten bovenaan, ter linkerzijde van 
het adres, op eene in het oog loopende w:ijze 
zijn aangebracht de woorden: ,, DIENST" 

,, PORTVRIJ" . 
2. Op stukken, van welke de verzending 

strekt ter uitvoering van bijzondere wetten, 
moeten de a.an het slot van het vorige lid 
bedoelde woorden, voor zooveel noodig, zijn 
gevolgd door een aanduiding van de betrek
kelijke wet of van het betrekkelijke wetsa.rtikel, 
b. v. in den vorm : ,,a.rt ..... van de wot van 

" ...... 
3. Voor stukken, waa.rvoor in geva.l 

van oorlog, oorlogsgevaa.r of andere buiten
gewone omstandigheden vrijstelling van port 
is verleend en die niet betreffen den openba.ren 
dienst, worden de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde a.anwijzingen, vervangen door 
voor elk geval door den Directeur-Generaa.l der 
Posterijen en Telegrafie vast te stellen aan
wijzingen. 

4. De waa.rmerking van stukken a.fkomstig 
van Colleges of Co=issie~ geschiedt door den 
voorzitter, den secretaris of griffier. 

5. De Directeur-Generaal is gemachtigd : 
1 °. vrijstelling te verleenen van den hier

boven vermelden algemeenen regel, dat de 
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waarmerking eigenhandig moet geschieden ; 
2°. vergunning te verleenen die waarmer

king te vervangen door den afdruk van een 
stempel of door eene gedrukte aanwijzing, 
welke de hoedanigheid moeten aangeven, waar
in de afzender aanspraak maakt op vrijstelling 
van port en voorts zoodanige aanwijzing van 
den afzender moeten bevatten, dat elke twijfel 
te deze r zake i s uitgesloten. In den stempel 

moet bovendien het woord ,, Portvrij" voor
komen. 

6. Zij , die een vrijstelling of vergunning, 
als bedoeld sub 1° en 2° van het vorige lid, 
hebben verkregen, wijzen den ambtenaar aan, 
door wien de waarmerking zal geschieden of 
die met de bewaring van den stempel of van 
de omslagen voorzien van de voorgeschreven 
a.anwijzing is belast. Deze ambtenaar is door 
een en antler persoonlijk aansprakelijk ; voor 
de toepassing van artikel 30, l ste lid, sub 3°, 
der Postwet (Staatsb/,ad 1919, n°. 543) wordt 
hij geacht de afzender te zijn van de door hem 
gewaarmerkte stukken, dan wel van de stukken, 
welke van de in het vorige lid, sub 2°, bedoelde 
aa.nwijzing zijn voorzien. 

7. De naam van den in het vorige lid be
doelden ambtenaar moet, desgevraagd, wor
den medegedeeld aan den Directeur van het 
postkantoor ter plaatse. 

8. Voor zooveel de stukken worden ver
zonden door bijzondere personen treedt in de 
plaats van de in dit artikel omschreven waar
merking een volledige opgaaf van den naam 
en de woonplaats van den afzender. Deze 
opgaaf is _niet verplicht indien vrijstelling van 
port bestaat voor. de verzending van stukken 

·van alle bijzondere personen aan den betrokken 
geadresseerde. In laatstbedoeld geval is de 
Directeur-Generaal voorts bevoegd, de stuk
ken kosteloos te doen uitreiken indien ook de 
overige in dit artikel bedoelde kenteekenen 
geheel of gedeeltelijk ontbreken. 

9. Portvrije stukken, gericht aan ambte
naren, autoriteiten, besturen en comm1ss1en, 
moeten in het adres de aanwijzing bevatten 
van de hoedanigheid van den geadresseerde. 
De persoonsnaam van den geadresseerde, welke 
alleen is te vermelden indien dit als nadere 
toelichting noodig is, behoort in voorkomende 
gevallen na de in de vorige zinsnede bedoelde 
aanwijzing te worden opgenomen. 

Afwijking van de bepalingen. 

4. 1. De stukken, welh.e niet beantwoorden 
a.an de, bepalingen van de arti1 elen 2 en 3, be
treffende het gewicht, de afmetingen, de waar-

merking en verdere aanduiding, wordon be
handeld als stukken, waarvoor geen vrijstel
ling van port is verleend. 

2. Stukken, welke niet behoorlijk zijn in
gepakt, worden ter betere voorziening ter 
beschikking van den afzender gesteld. 

Ter post bezorglng. 

5. 1. Portvrije stukken, welke door hun 
omvang of aantal verstopping van de postbus 
zouden kunnen veroorzaken, mogen daarin niet 
geworpen worden, maar moeten a.an het kantoor 
worden afgegeven. 

2. Do afzender, die in strijd hiermede han
delt, wordt voor de eerste maal gewaarschuwd. 
In geval van herhaling worden de stukken 
aan den afzender teruggegeven tegen betaling 
van het port, hej;welk voor ongefrankeerde 
brieven met gelijke bestemming is vastgesteld. 

Adviseering en aanteekening. 

6. 1. Indian daartoe wegens het bijzonder 
belang van eenig dienststuh. aanleiding bestaat, 
wordt het, op schriftelijk verzoek van den 
afzender bij de verzending op het begeleidend 
advies ingeschreven en alleen tegen bewijs van 
ontvangst aan den geadresseerde uitgereikt. 

2. De hierbedoelde stukken moeten aan 
het kantoor worden aangeboden en boven het 
adres het opschrift ,,Te adviseeren" of ,,Ge.1d
viseerd" dragen. 

3. Deze stukken, alsmede die, welk& krach
tens artikel 27, 3de lid, der Postwet (Staatsblad 
1919, n°. 543) op verlangen van den afzender 
kosteloos worden aangeteekend, behooren, in
dien zij bij vijf of meer exemplaren gelijktijdig 
ter aanteekening worden aangeboden, verge
zeld te zijn van een of meer lijsten, waarop 
zij door of vanwege den afzender zijn inge
schreven. De hiertoe te gebruiken formulieren 
zijn ten kantore der posterijen kosteloos ver
krijgbaar. 

Beperkingen. 

7. 1. Bestelling van portvrije stukken vindt 
a.Ileen plaats voor zooveel dit, in verband met 
hun getal en hunnen omvang, zonder nadeel 
voor den dienst der bestelling in het algemeen, 
kan geschieden. 

2. Indien stukken, volgens den in het 
vorige lid bedoelden regel, niet kunnen worden 
besteld, dan wordt van de aankomst aan den 
geadresseerde schriftelijk kennis gegeven. Zij 
behooren dan zoo spoedig doenlijk., doch uiter
ijk binnen drie dagcn na da.gteekening van 
de kennisgeving, door of namens hem aan het 
kantoor te worden afgehaald. Na afloop van 
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dezen termijn worden de zendingen behandeld 3. Geefi de geadresseerde geen gevolg a.an 
als voor onbestelbare stukken is voorgeschre- de uitnoodiging, om ten postkantore te ver
ven, tenzij, naar het oordeel van den Directeur I schijnen en aldaa.r het stuk te openen, dan 
van het postkantoor, in het belang van den wordt hiervan mede proces-verbaal opgemaakt 
dienst aanleiding bestaat om van dezen regel en daarin de gronden voor het vermoeden 
a.f .te wijken. 

3. Des Zaterda.gs na. 12 uur 's midda.gs, 
a.lsmede des Zondags en op feestdagen, is de 
verzending van portvrije dienststukken beperkt 
tot die, welke, blijkens een door den afzender 
gewaarmerkte aanwijzing boven het adres, 
spoed vereischen. 

4 . Des Zondags en op feestdagen is de 
uitreiking van portvrije dienststukken beperkt 
tot die, welke op eene door den Directeur
Genera.al der Posterijen en Telegrafie te be
palen wijze van een d!>sbetreffend ve~zoek zijn 
voorzien. Op dezen regel kunnen nochtans 
door den Directeur-Generaal uitzonderingen 
worden toegestaan. 

Onbestelbaarheid. 

8. 1. De geweigerde of om andere redenen 
onbesteld gebleven stukken worden, onmid

0

del
lijk nadat de onbestelbaarheid is gebleken, 
a.an den afzender teruggezonden. 

2. Deze is verplicht het port te betalen, 
waarmede die stukken ingevolge het bepaalde 
bij artikel 4 mochten zijn belast. De Direc· 
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie kan 
echter, indien da.arvoor naar zijn oordeel ter
men zijn, vrijstelling of teruggaaf van dat 
port verleenen. 

Misbruik. 

9. 1. Het is de taak van alle ambtenaren 
om er voor te waken, dat van de vrijstellingen 
van port geen ongeoorloofd gebruik wordt ge
maakt. Bevonden misbruiken behooren zoo 
spoedig mogelijk ter kennis te worden gebracht 
van den Directeur van het postkantoor. 

2. Wordt eenig ongeoorloofd gebruik, als 
bedoeld in het vorige lid, vermoed, dan wordt, 
voor zooveel noodig, de geadresseerde door den 
Directeur of eersta.anwezenden ambtena.ar uit
genoodigd, het stuk -in tegenwoordigheid van 
<lien Directeur of eerstaanwezenden ambtenaar 
te openen of door een gemachtigde te doen 
openen. Indian blijkt, dat de inhoud van het 
stuk geheel of gedeeltelijk bestaat uit mede
deelingen of voorwerpen, waarvoor geen koste
loos vervoer is toegestaan, dan wordt proces
verbaal opgemaakt en gehandeld als bij artikel 
31 der Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) is 
voorgeschreven ; in het tegenovergestelde geval 
wordt het stuk kosteloos uitgereikt. 

omschreven. De Directeur van het postkan
toor gaat daa.rtoe echter met over da.n nada.t 
driemaal 24 uren na. de schrifielijke mededee
ling a.an den gea.dresseerde zijn verloopen. 

Titel van het beslult. 

10. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Portvrijdombesluit" met ver
melding, voor zooveel noodig, van het Staats
blad, waarin het wordt geplaatst. 

Overgangsbepalingen. 

11. 1. Het Koninklijk besluit van 19 De
cember 1892 (Staats/ilad n°. 284), zooals dat 
luidt na. de da.arin bij Koninklijk besluit van 
12 Januari 1904 (Staatsblad n°. 8) aangebrachte 
wijziging en de Koninklijke besluiten van 25 
Juni 1898 (Staatsblad n°. 150), 23 November 
1900 (Staatsblad n°. 203), 13 November 1905 
(Staatsblad n°. 301) en 5 Ma.art 1914 (Staatsblad 
n°. 41), alsmede alle bepalingen, vervat in 
andere besluiten, welke op dezelfde aangele
genheid betrek.kin1; hebben en a.fwijken van het 
tegenwoordig besluit, worden ingetrokken. 

· 2. Waa.r een der in het vorige lid genoemde 
besluiten of een der daarin bedoelde bepalingen 
van andere besluiten is vermeld, wordt Ons 
tegenwoordig besluit geacht te zijn vermeld. 

Onze voomoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift a.an den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

'e-Gravenhage, den 18den September 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNm. 
(Uitgeg. 1 Od. 19l!l.) . 

18 September 1919. BESLUIT. tot uitvoering 
van onderscheidene bepalingen der Pa.k
ketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566). 
s. 674. 

WI:r WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, da.t het wenschelijk is om tot 

uitvoering van onderscheidene bepalingen van 
de Pakketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566) 
nieuwe voorschriften vast te stellen ; 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 Augustus 1919, n°. 22, Af. 
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
26 Augustus 1919, n°. 38) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 September 1919, 
n°. 8, Afdeeling Posterijen en Telegra.fie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag waarop in werking 

treedt de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 
492) te bepalen als volgt : 

Niet toegelaten zendingen. 

Art. 1. Ten vervoere met de pakketpost 
worden niet aangenomen : 
· a. pakketten met een inhoud van meer 

dan 45 kubieke decimeter of met, aan eenige 
zijde, eene afmeting van meet dan 105 centi
meter. 

b. pakketten, welke levende dieren bevatten. 
Nochtans kunnen door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie op dit punt uit
zonderingsbepalingen worden va.stgeRteld ; 

c. pakketten, bevattende voorwerpen of 
stoffen, welke gedurende het vervoer voor 
personen of goederen gevaar kunneri._ opleveren ; 

d. pakketten, welke brieven bevatteri. Noch
tans zijn de afzenders bevoegd om in de pak
ketten schriftf lijke mededeelingen, niet in ge
sloten omslag, op te nemen, betrekking heb
beride op de in de pakketten verpakte za.ken, 

Kennisneming van den inhoud der pakketten. 

2. Ten einde zich te kunnen overtuigen, 
dat de inhoud van ter verzending aangeboden 
pakketten niet strijdig is met eenig wettelijk 
voorschrift, zijn de postambtenaren bevoegd 
om bij de aanbieding te eischen, dat de aan
bieders hen in staat stellen om van den inhoud 
kennis te nemen. Indien de aanbieders aan 
dien eisch niet genoegzaam voldoen; zijn de 
postambtenaren bevoegd te weigeren de pak
ketten ten vervoere aan te nem·en. 

Verpakking. 

3. § 1. De verpakking van de te vervoeren 
pakketten moet zoodanig zijn, dat zij den in
houd voor beschadiging vrijwaart en de zen
dingen geen gevaar opleveren voor de post
am btenaren of schade kunnen doen ontstaan 
aan de gelijktijdig te verzenden pakketten. 

§ 2. De Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie kan ten aanzien van de verpak
king algemeene of bijzondere voorschriften 
geven. 

Adreskaarten. 

4. § 1. De pakketten moeten bij aanbieding 
voorzien zijn van duidelijk adres en vergezeld 
gaan van oehoorlijk ingevulde adreskaarten, 

van welke het model en de prijs door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
worden bepaald en die aan alle kantoren der 
posterijen verkrijgbaar worden gesteld. 

§ 2. Op de kaart moet o.a, nauwkeurig 
worden vermeld, welke de naam en de woon
plaats van den afzender zijn. 

Porten en rechten. 

5. ·§ 1. De bij vooruitbetaling verschuldig
de porten en rechten, met uitzondering van 
de in artikel 8 en in artikel 10, § 4, van dit 
besluit genoemde, worden voldaan door middel 
van postzegels, te hechten op de bij de pakket
ten behoorende adreskaarten en hiervan niet 
te .scheiden door of vanwege de gebruikers van 
den dienst. 

§ 2. In geval van verloren gaan van een 
pakket of van waardeloos worden van zijn 
inhoud wordt bij de toepassing van artikel 
5 der wet mede vergoed het beta.aide port en 
het 'recht, betaald ingevolge artikel 10 van 
dit besluit. 

Waardepakketten. 

6. § 1. De waarde van pakketten kan war
den aangegeven tot een bedrag van ten hoogste 
f 1000 per pakket. 

§ 2. Voor pakketten met aangegeven waarde 
is, behalve het bij artikel 2 der wet vastgestelde 
port, per pakket verschuldigd een recht van 
12½ cent, en zoo de aangegeven waarde f 500 
te boven gaat, voor dit meerdere bovendien 
een recht van 2½ cent voor elke honderd 
gulden of voor een overschietend gedeelte 
van honderd gulden. 

§ ·3. Pakketten met aangegeven waarde 
moeten met zegels in lak of lood of op eenige 
andere door den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Teleg°rafie vastgestelde of goedgekeur
de wijze zoodanig zijn gesloten, dat er niets 
uit kan worden, verwijderd, zonder dat de 
sluiting of de verpakking geschonden wordt. 
De zegels op een pakket moeten a.an elkaar 
gelijk zijn en een geslachtswapen, een naam
letter of een antler kenteeken van den afzender 
vertoonen. 

§ 4. Het bepaalde bij § 3 van dit artikel 
is_ niet van toepassing op pakketten, waarvan 
de aangegeven waarde niet meer bedraagt dan 
f 2,50 per Kilogram bruto en die geen geld, 
geldswaardig papier, edele metalen of kost
baarheden bevatten. 

Verrekenpakketten. 

7. § 1. Invordering van geld op pakketten 
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is mogelijk tot een bedrag van ten hoogste 
f 500 per pakket. De pakketten, waarop geld 
is in te vorderen, heeten verrekenpakketten. 

§ 2. Behalve het bij artikel 2 der wet vast. 
gestelde port is voor elk verrekenpakket ver
schuldigd een recht van 10 cent, benevens een 
opklimmend recht, hetwelk bedraagt : 
voor een bedrag tot en met f 12,50 5 cent 
boven f 12,50 ,, ,, ,, 25,- 10 ,, 

,, 25,- ,, ,, ,, ,, 37,50 15 ,, 
,, 37,50 ,, 50,- 20 

en voorts 5 cent voor elke som van f 25 of 
gedeelte van f 25 boven f 50. 

~ 3. Het ingevorderde bedrag wwdt koste
loos ter beschikking van den afzender gesteld 
door middel van een postwissel dan wel door 
buschrijving op zijne postrekening. Elk ver
rekenpakket moet te dien einde, bij de t erpost
bezorging, vergezeld zijn van een ongefra~keerd, 
door of vanwege den afzender ingevuld, post
wissel- of stortingsformulier. 

§ 4. Op de in § 3 bedoelde verrekenings
postwissels zijn de bepalingen der gewone post
wissels van toepa.ssing, met <lien verstande 
evenwel, dat op de verrekeningspostwissels geen 
recht wordt verantwoord en geen afzonderlijke 
kosten voor het te gebruiken postwisselfor
mulier in rekening worden gebracht. 

Bewijzen van terpostbezorging, berichten van 
ontvangst, inlichtingen, enz. 
8. § 1. Aan de afzenders van pakketten 

met aangegeven waarde of van verrekenpakket
ten wordt kosteloos een bewijs van terpost
bezorbing uitgereikt. Aan de afzenders van 
andere pakketten wordt zoodanig bewijs uit
gereikt indien zij het verlangen en dan tegen 
betaling van 5 cent. 

§ 2. 1. Op verlangen van de afzenders van 
pakketten en dan tegen vooruitbetaling van 
10 cent per pakket wordt : 

a. hun bericht gezonden omtrent de uit-
reiking; • 

b. een onderzoek naa.r het lot daarvan inge
steld en de uitslag hun bericht. 

2. H et sub b vermelde onderzoek geschiedt 
kosteloos indien een bericht, als sub a bedoeld, 
is verlangd. 

3. Het in geval van gebruikmaking van 
de sub b bedoelde bevoegdheid betaalde recht 
kan, in bijzondere gevallen, op la-st van den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
worden teruggegeven. 

§ 3. 1. Binnen een termijn van 9 maanden, 
te rekenen van den dag der terpostbezorging 
wordt a.an den rechthebbende gelegenheid ge-

geven tot het verkrijgen van inlichtingen be
treffende een door hem a.an te wijzen verzonden 
pakket en tot het verkrijgen van inza.ge van 
de bij zoodanig pakket behoorende adreskaart. 
Voor elk afzonderlijk ingediend verzoek is, 
bij vooruitbetaling, een recht van 10 cent ver
schuldigd, hetwelk, in bijzondere gevallen, op 
last van den Directeur-Generaal kan worden 
teruggegeven. 

2. Alvorens aa.n verzoeken, a.ls in het vorige 
lid bedoeld, wordt voldaa.n, kan opgaaf van 
het kantoor en het tijdstip van terpostbezor
zing van het pakket, c.q. vertoon van, het 
bewijs van terpostbezorging, worden gevor
derd. 

§ 4. De in dit artikel vermelde rechten 
worden gekweten door middel van postzegels, 
te hechten en de te gebruiken stukken. 

Uitreiking. 

9. De uitreiking van de pakketten aan de 
geadresseerde geschiedt tegen ontvangbewijs, 
te stellen op de in artikel 4 van dit besluit 
genoemde adreskaarten. 

Expressebestelling. 

10. § 1. 1. Op verlangen van den afzen
der of den geadresseerde worden pakketten . 
door middel van expresse-bestelling uitgereikt. 

2. De afzender, die van eenig pallet ex
presse-bestelling verlangt, moet van dat ver 
langen doen blijken door eene in het oog 
loopende aa.nwijzing ,,Expresse" boven het 
adres van het pakket en aan de voorzijde van 
de adreskaart. 

§ 2. I. Voor de expresse-bestelling is voor 
elk pakket verschuldigd : 

a. indien de geadresseerde woont binnen 
een door den Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie vast te stellen kring, een recht 
van 25 cent; 

b. indien de geadrcsseerde woont buit en 
den sub a bedoeldP,n kring een recht, berekend 
naar den afstand van hAt post- of hulppost 
kantoo, en de tor plaatse geldende loonregeling. 

2. Het in het vorige lid bedoelde recht, het
welk in geen gevB.l minder bedraagt dan 25 
cent, is in voorkomende gevallen-te verhoogen 
met verschuldigde ve~r- of overvaartgelden. 

§ 3. 1. Wegem expresse-bestelling op H"r• 
zuek van den afzender is een bedrag van ten 
minst,e 25 cent b,j vooruitbetaling te voldoen. 

2. H et bo"en dat bedrag verschuldigde 
recht kan ten laste van den geadresseerde 
worden gelaten, met verplichting nochtans voor 
den afzender, om dat recht nader tt- voldoen 
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indien het pakket niet aan den geadresseerde 
kan worden uitgereikt. 

§ 4. Indien de geadresseerde verlangt, dat 
een voor hem bestemd, duidelijk aan te wijzen 
pal ket per expres~e besteld worde, kunnen 
de kosten dier expresse-bestelling reeds bij 
het te kennen geven van het verlangen worden 
gevorderd. 

Bewaarloon ; onbestelbaarheid. 

11. § 1. 1. Een bewaarloon van 5 cent 
per pa1 ket en per <lag of gedeelte van een 
dag is te voldoen wegens elk pakket, dat niet 
door den recbthebbend·e is in ontvangst ge
nomen binnen een door den T,irecteur-Gene
raal du Posterijen en '.lelegrafie te bepalen 
termijn. Voor do berekening van het 1 ewaar
loon bl;jft de hie-rvoren bedoelde termjjn bniten 
beschouwing. 

2. Van de betaling van het in het vorige 
lid bedoelde bewaarloon kan in bijzondere ge
vallcn door den Directeur-Generaal geheel of 
gedeeltelijk vrijstelling worden verleend. 

§ 2. Indien pakkette1, niet aan de geadres
seerden kunnen worden uitgereikt, wordt hier
van aan de afzenders kennis gegeven, met 
-~er~oek om binnen tien dagen op te geven 
op welke wijze zij over hun pakket wenschen 
te beschikken. Indien de afzenders niet aan 
dit verml'-k vold"eTJ. wo_rdt hPt pakket hun 
teruggezonden. 

Na- en terugzending. 

12. § 1. Voor de terugzending van pak
ketten aan de afzenders en voor el.h.e verzen
ding aan een nader opgegeven adres, is op
nieuw het bij artikol 2 der wet vastgestelde 
port ,erschuldigd, tenzij de terug- of de 'na
zending geschiedt binnen den kring van een 
post- of hulppostkantoor. 

§ 2. De Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie is bevoegd om, zoo daartoe naar 
zijne meening aanleiding bestaat, kwijtschelding 
van het in § 1 van dit artikel genoemde port· 
te verleenen. 

§ 3. De in de artikelen 6 en 7 van dit 
besluit vastgestelde rechten worden bij na
of terugzending niet opnieuw geheven. 

Onbestelbare pakketten. 

13. § 1. Pakketten, welke niet aan de ge
adressecrden kunnen wcrden uitgereikt en ten 
opzichte van welke niet overeenkomstig het 
voorschrift van artikel 11, § 2, van dit besluit 
kan worden gehandeld, worden gedurende zes 
maanden door de postadministratie bewaard, 

welke bewaring na afloop van dien termijn 
in de Staatscou,rant worclt bekend gemaakt. 

§ 2. Indien de pakket,ten een maand na 
·de in § I van dit arti1.el genoemde bekend
making niet door de afzenders of door de ge
adresseerden zijn opgevraagd, worden zij op 
de door den Directeur-Genernal der Poster;jen 
en '.lelegrafie te bepalen wijze verkocht. 

§ 3. Bij toepassing van § 2 van dit artikel 
wordt de opbrengst van den verkoop, na af
trek van de kosten, zoo mogelijk aan den 
afzender van het pakket overgemaakt en an
ders ten bate van het Staatsbedrijf van de 
Posterijen, de 'Ielegrafie en 'Ielefonie geboekt, 
of in de consignatie1.as gestort. 

Aan bederf onderhevige inhoud. 

14. * 1. Pakketten, waarvan de inhoU:d 
aan spoedig bederf onderhevig is, kunnen, 
indien dit naar het oordeel van den beheer
voerder van het betrokken 1antoor of <liens 
vervangerin hE-t belang van de rechtbebbenden 
moet worden geacht, aanstonds op zoo goed 
:mogdijke wijze worden verkocht. 

§ 2. Met de opbrengst van den verkoop 
wordt gehanddd als bedoela' in § 3 van artikel 
13 van dit besluit. 

Titel van het besluit. 

15. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel ,.Pakketpostbesluit" met ver. 
melding, voor zooveel noodig, van het Staats
blad, waarin het wordt geplaatst. 

Overgangsbepalingen. 

. 16. § 1. Ons besluit van 15 Augustus 1917 
(Staat.~blad n°. 567) wordt ingetrokken. 

§ 2. W aar het in § 1 van dit artikel ge
noemd besluit is ,ermeld, wordt Ons tegen
woordig besluit geacht te zijn vermeld. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit hesluit, da~ in het Staatsblad 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l>!den September 1919-
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, A. A. H W KiiNIG. 
( TJitgeg. 1 Oct. 19l!l.) 

18 September 1919. BESLUIT, houdende bepa· 
lingen, betreffende het postverkeer met de 
kolonien en bezittingen van het Rijk in 
andere werelddeelen en met het buitenland. 
s. 575. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. · 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
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nieuwe voorschriften vast te stellen, betreffende 
het postverkeer met de kolonien en bezittingen 
van het Rijk in andere werelddeelen en met 
het buitenland: 

Gelet op artikel 28, 2de lid, der Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543) ; 

Gelet op het den 26 Mei 1906 te Rome ge
sloten Algemeen Postverdrag en de op den
zelfden datum mede aldaar gesloten overeen
komsten, betreffende : 

a. de uitwisseling van brieven en doosjes 
met aangegeven waarde ; 

b. den dienst der postwissels ; 
c. den dienst der invordering van gelden 

op quitantien en handelspapier; 
d. de levering van abonnementen op nieuws

bladen en tijdschriften door tusschenkomst 
van de posterijen, 

welk verdrag en welke overeenkomsten den 
14 Mei 1907 zijn bekrachtigd, alsmede op 

a. het den 19 September 1907 tusschen 
Nederland en Belgie gesloten Postverdrag ; 

b. de den 1 December 1908 tusschen Ne
derland en Groot-Britannie en I erland ge
sloten overeenkomst, betreffende de uitwisse
ling van brieven en doosjes met aangegeven 
waarde; · 

c. de overeenkomsten, betreffende den dienst 

der postwissels, gesloten den½ October 1871 

tusschen Nederland en Groot-Britannie en 
Ierland, 

den 18 Augustus 1904 tusschen 
14 September/? October 

Nederland en Rusland, 
30 November 

den 21 December 1886 tusschen Neder-

land en de Vereenigde Staten van Amerika en 
9 

den 28 Mei 1906 t usschen Nederland 

en Canada, 
zooals <lit verdrag en deze overeenkomsten 

bij verschillende gelegenheden zijn gewijzigd 
en aangevuld ; • 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 Augustus 1919, n°. 22, af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Augustus 1919, n°. 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 September 1919, n°. 
8, afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

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

treedt de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad 
11°. 492) te bepalen als volgt: 

I. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. In <lit besluit wordt v~rstaan : 
a. onder brieven, brieflcaarten, gedrukte stuk

ken, akten en monsters : de stukken, bedoeld 
respectievelijk sub 1°, 2° en 3° in artikel 5, 
§ l, lste lid, van het Algemeen Postverdrag 
en aldaar aangeduid als ,,le.ttres", ,,cartes pos
tales", ,,imprimes de toute nature", ,,papiers d' af" 
faires" en ,,echantillons de marchandises" ; 

b. onder' Oost- en West-Indie: de Neder
landsche kolonien en bezittingen in Oost- en 
West-Indie; 

c. onder zeepost : de rechtstreeksche ver
zending over zee tusschen het Rijk en Oost
en West-Indie; 

d. onder port en recht : ·het · port, respec
tievelijk het recht, hetwelk hier te lande in 
de verschillende hiema aan te duiden gevallen 
is verschuldigd wegens het postverkeer met. 
Oost- en West-Indie en met het buitenland. 

II. Bepalingen naar aanleiding van het Alge-
meen Postverdrag. 

2. § 1. I-let port der brieven en andere 
stukken bedraagt, bij vooruitbetaling : 

1 °. voor brieven : 
a. in het verkeer met Oost- en West- I ndie, 

per zeepost, alsmede in het verkeer met Belgie 
en Duitschland, tusschen kantoren, welke in een 
rechte lij; gemeten, niet meer dan 30 Kilometer 
van elkander zijn verwijderd : 

voor een gewicht van niet meer dan 20 gram 
7½ cent en voorts voor elk meerder gewicht 
van 20 gram of gedeelte van 20 gram 5 cent 
daarboven; 

b. in het overige verkeer met Belgie : 
voor een gewicht van niet meer clan 20 gra'IIl 

10 cent en voorts voor elk meerder gewicht 
van 20 gram of gedeelte van 20 gram 7½ cent 
daarboven; 

c. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht van niet meer dan 20 gram 

12½ cent ·en voorts voor elk meerder gewicht 
van 20 gram of gedeelte van 20 gram 7½ cent 
daarboven; 

2°. voor brief kaarten : 
5 cent voor elke kaart ; 
30_ voor gedrukte stukken: 
a. in het verkeer met Oost- en West -Indie, 

per zeepost : 
l ½ cent per 50 gram of gedeelte van 50 

gram; 
b. in alle andere gevallen : 
21/. cent per 50 gram of gedeelte van 50 

gram; 
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4°. voor akten: 
a. in het verkeer mEt Oi:>st- en West-Indie, 

per zeepost : 
voor een gewicht van niet meer dan 250 

gram 7½ cent en voorts voor elk meerder 
gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 
l½ cent daarboven; 

b. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht van niet meer dan 250 

gram 12½ cent en voorts voor elk meerder 
gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 
2½ cent daarboven; 

5°. voor monsters : 
a. in het verkeer met Oost- en West-lndie, 

per zeepost : 
2½ cent per 50 gram of gedeelte van 50 

gram; 
b. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht van niet meer dan 100 

gram 5 cent en voorts voor elk meerder ge
wicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 
2½ cent daarboven. 

§ 2. Bijeenvoeging van de sub 3°, 4° en 
50 van § 1 bedoelde stukken onder een omslag 
is geoorloofd. Het port wegens gemengde zen
dingen, a.ls hier bedoeld, bedraagt, bij voornit
betaling: 

a. in het verkeer met Oost- en West -Indie, 
per zeepost : 

1 ½ cent per 50 gram of gedeelte van 50 
gram indien de zending alleen gedrukte stukken 
en akten bevat, respectievelijk 2½ cent per 
50 gram of gedeelte van 50 gram indien zij 
behalve gedrukte stukken of akten, mede 
monsters inhoudt, met <lien verstande, dat ten 
minste 71/z cent verschuldigd is indien de 
zending akten bevat ; 

b. in alle andere gevallen : 
21/z cent per 50 gram of gedeelte van 50 

gram, met <lien verstande, dat · ten minste 5 
cent verschuldigd is indien de zending bestaat 
uit gedrukte stukken en monsters en ten minste 
121/z cent indien zij, behalve gedrukte stukken 
of monsters, mede akten bevat. 

§ 3. De porten worden berekend naar het 
gezamenlijk gewicht van elke verzending onder 
een afzonderlijk adres, de omslagen en alles 
wat verder dient tot beveiliging van den in
houd daaronder begreperi. 

§ 4. Andere stukken dan brieven en brief
kaarten moeten ten minste gedeeltelijk gefran
keerd zijn. 

§ 5. 1. Voor ongefrankeerde brieven en brief
kaarten wordt het dubbele der in § 1, suo 1° 
en 2°, van <lit artikel vermelde porten geheven. 

2. Bij ontoereikende frankeering is voor 

a.lie stukken, in <lit artikel genoemd, een port 
van den geadresseerde te heffen ten bedrage 
van tweemaal het ontbrekende bedrag, met 
aanvulling tot een bedrag van 2½ cent, res
pectievelijk tot een bedrag, dat een veelvoud 
is vari 2½ cent. 

3. Het in het vorige lid bedoelde port i 
in geen geval hooger dan het port, _hetwelk 
voor ongefrankeerde stukken van denzelfden 
aard, hetzelfde gewicht en denzelfden oor
sprong verschuldigd is. 

3. 1. Aan de kantoren der posterijen zijn 
verkrijgbaar antwoord-coupons tegen den prijs 
van 14 cent per stuk, welke in de landen, die 
zich hebben bereid verklaard a.an dezen dienst 
dee! te nemen, kunnen worden ingewisseld 
tegen een frankeerzegel van 25 centiemen of 
de daarmede overeenkomstige waarde in de 
munt van het land, waar de inwisseling wordt 
gevraagd. 

2. Antwoord-coupons zijn bij de bovenge· 
noemde kantoren inwisselbaar tegen een fran
keerzegel van 12½ cent. 

4. 1. Gedrukte stukken, akten en monsters, 
welke de gestelde grenzen voor afmetingen en 
gewicht te boven gaan, of in eenig antler op
zicht niet aan de bepalingen beantwoorden, 
stukken , waarvan het vervoer per post ver
boden is, alsmede stukken, welke voorwerpen 
bevatten, waarvan de insluiting in gewone of 
aangeteekende stukken niet is toegelaten, wor· 
den niet verzonden, respectievelijk aan het 
kantoor van afzending teruggezonden en zoo 
mogelijk a.an de afzenders teruggegeven. 

2. Op gelijke wijze wordt gehandeld met 
de stukken, welke niet voldoen a.an de om
trent uitgifte of verspreiding vastgestelde bepa• 
lingen. 

3. In afwijking van het bepaalde bij het 
eerste lid van <lit artikel kunnen uit het buiten 
land ontvangen niet-aangeteekende zendingen, 
welke ten onrechte op fien voet der gedrukte 
stukken, akten of monsters ter verzending zijn 
aangenomen en die ten minste gedeeltelijk zijn 
gefrankeerd, bij ontvangst hier te lande worden 
behandeld a.ls een der overige hier genoemde 
soorten van stukken dan wel als brieven of 
briefkaarten. 

5. § 1. De stukken, vermeld in artikel 2, 
kunnen op verzoek van den afzender worden 
aangeteekend tegen vooruitbetaling van het 
gewone port en een vast recht van 121/z cent. 

§ 2. 1. Wanneer een aangeteekend stuk ver
loren gaat, heeft de afzender of, met <liens 
bewilliging, de geadresseerde recht op schade
loosstelling tot een bedrag in Nederlandsche 
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munt gelijkstaande met 50 franken, mits de 
aanvraag daartoe binnen een jaar na de ter
postbezorging van het stuk is ingediend. 

2. De in het vorige lid bedoelde schadeloos
stelling is niet verschuldigd als het verlies het 
gevolg is van overmacht. 

6. 1. De aangeteekende stukken kunnen, 
in het verkeer met de landen, die zich tot 
invoering van dergelijken dienst bereid hebben 
verklaard, worden belast met een verreken
bedrag van t en hoogste 1000 franken of een 
daarmede in waarde overeenste=end bedrag 
in andere munt. 

2. Het ingevorderd verrekenbedrag wordt 
per postwissel aan den afzender van het stuk 
overgemaakt, na aftrek van een recht van 5 
cent en van het gewone postwisselrecht, be
rekend naar het overschietende bedrag: 

7. De afzender van een aangeteekend stuk 
kan daarvan een bericht van ontvangst be
komen tegen vooruitbetaling van een recht 
van 12½ cent. 

8. 1. Voor elk, op verlangen van den af
zender, in te stellen onderzoek naar het verblijf 
van een aangeteekend stuk, waarvan geen be
richt van ontvangst i verlangd, is een recht 
van 12½ cent, bij vooruitbetaling, te voldoen. 

2. Dit recht kan, in bijzondere gevallen, op 
last van den Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie worden teruggegeven. 

9. 1. Expresse-bestelling van de in artikel 
2 vermelde stukken kan, tegen vooruitbetaling 
van een vast recht van 15 cent, verlangd worden 
in het verkeer met die landen, welke zoodanige 
bestelling toelaten. 

2. Wegens hier te lande uit het buiten
land ontvangen expresse-zendingen, bestemd 
om te worden uitgereikt buiten een door den 
Directeur-Generaal cler Posterijen en Telegrafie 
vast te stellen kring, wordt van den geadres
seerde een aanvullingsrecht geheven gelijk aan 
het recht, hetwelk voor eene soortgelijke zen
ding in het binnenlandsch verkeer is verschul
digd, na aftrek van 15 cent. 

3. Het aanvullingsrecht, te betalen voor 
nagezonden of wegens onbestelbaarheid terug
gezonden expresse-stukken, blijft invorder
baar van den geadresseerde, respectievelijk van 
den afzender. 

10. 1. Wegens de overbrenging van een 
verzoek om terugzending of om wijziging van 
het adres van_ een stuk naar de landen, alwaar 
zoodanige verzoeken zijn toegelaten, is ver· 
schuldigd: 

a. het port en het recht van een gewonen 
aangeteekenden brief van enkelvoudig gewicht 

voor elk verzoek, dat per post wordt over
gebracht; 

b. de kosten van het desbetreffend tele
gram voor elk verzoek, dat per telegraaf wordt 
overge bracht. 

2. Op gelijke voorwaarden zijn verzoeken 
toegelaten tot geheele of gedeeltelijke opheffing 
van het verrekenbedrag, waarmede een aange
teekend stuk belast is. 

III. Bepalingen naar aanleiding van de Over· 
eenkomst, betrefjende de uitwisseling van briet'en 

en doosjes met aangegeven waarde. 

11. 1. Tusschen Nederland en de landen, 
die toegetreden zijn tot de bovenvermelde 
Overeenkomst, kunnen worden verzonden : brie
ven inhoudende geldswaardige papieren, als
mede, voor zoover zij in die landen zijn toege
laten, doosjes, welke juweelen of andere kost
baarheden bevatten, een en antler eene aan
gegeven waarde van 25,000 franken, of zooveel 
minder als door elk land als maximum-bedrag 
wordt toegelaten, niet te boven gaande. 

2. De artikelen 6, 7, 8, 9 en 10 van dit 
besluit zijn mede op de brieven en doosjes 
met aangegeven waarde van toepassing. 

12. § 1. De brieven met aangegeven gelds
waarde zijn onderworpen : 

1°. aan het gewone port der brieven en 
een vast recht wegens aanteekening van 12½ 
cent; 

2°. aan een recht van verzekering, voor elk 
bedrag van 300 franken of gedeelte van 300 
franken aangegeven waarde : 

a. voor Belgie van 2½ cent, 
b. voor Duitschland, alsmede voor de landen, 

waarmede N ederland rechtstreeks over zee eene 
postgemeenschap onderhoudt, bij verzending 
langs dien rechtstreekschen zeeweg, van 5 cent, 
en 

c. voor a.I de overige la.nden van zooveel 
ma.a.I 2½ cent als het aantal la.nden bedraagt, 
waa.rover het vervoer zich uitstrekt ; 

een en antler onverminderd een afzonderlijk 
recht van 5 cent voor elk bedrag van 300 fran
ken of gedeelte van 300 franken aangegeven 
waarde, voor het vervoer over zee verschuldigd 
a.an elk land, hetwelk git recht in het betrokken 
vervoer heft. 

§ 2. De doosjes met aangegeven wa.a.rde 
zijn onderworpen : 

1°. a.an een port van zc~veel maal 25 cent, 
als .,p.et aantal landen bedraagt, waarover het 
vervoer zich uitstrekt, verhoogd, bij vervoer 
over zee, met een port van 50 cent voor elk 
land, dat aan dit laatste vervoer deelneemt; 
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echter bedraagt deze verhooging slechts 12½ 
cent voor het rechtstreeksche zeevervoer tus
schen Nederland en Engeland; 

2°. a.an een recht va.n verzekering, a._ls in 
§ 1 voor brieven met aangegeven wa.a.rde is 
bepa.a.ld. 

§ 3. De porten en rechten in de §§ 1 en 2 
va.n <lit a.rtikel vermeld, zijn bij vooruitbeta.ling 
te voldoen. 

13. § 1. 1. Bij verlies, berooving of be
scha.diging van een brief of doosje met aange
geven wa.arde, heeft de afzender of, met diens 
bewilliging, de gea.dresseerde recht op een scha
deloosstelling, gelijkstaande met het werkelijk 
bedra.g va.n het verlies, de berooving of de 
schade, doch niet te boven gaande het bedrag 
der a.a.ngegeven wa.a.rde. 

2. In geva.l va.n verlies heeft de afzender• 
indien de beta.ling va.n het verschuldigde be
dra.g a.an hem pla.a.ts vindt, bovendien recht 
op terugga.ve va.n de kosten va.n verzending, 
a.lsmede va.n de vanwege de posterijen geheven 
kosten va.n navra.a.g, als deze navraag een ge
volg was van een feil van den postdienst. Het 
recht van verzekering wordt niet terugbetaald. 

§ 2. Scha.deloostelling wordt niet verleend, 
indien: 

1 °. de achade veroorza.akt is door de schuld 
of de nalatigheid van den afzender of een 
gevolg is van den aard van het stuk ; 

2°. de a.anvraag om soha.deloosstelling niet 
binnen een jaar na. de terpostbezorging is in
gediend; 

3°. door den afzender valschelijk eene hoo
gere wa.arde is aa.ngegeven da.n in den brief 
of het doosje gesloten was ; 

4°. het verlies, de berooving of de be
schadiging het gevolg is van overmacht. 

IV. Bepalingen naar aanleiding -van de Over
eenkomst, betreffende den dienst der postwissels. 

14. § 1. 1. Voor elke afzonderlijke ver
zending van gelden per postwissel naar de tot 
de bovenvermelde Overeenkomst toegetreden 
landen, alwaar tot de invoering van den dienst 
der postwissels in het verkeer met Nederland 
is overgegaan, is bti vooruitbetaling verschul
digd : een recht va.n 12½ cent voor elkEl f 25,
of gedeelte van f 25,-. 

2. In afwijking van het bepaalde bij het 
vorige lid is in het verkeer met West-Indii! 
een recht verschuldigd, hetwelk bedraagt~ 
voor een bedrag tot en met f 12,50 5 cent 
boven f 12,50 ,, 25,- 10 

,, 25,- ,, 37 ,50 15 
,, 37,50 ,, 50,- 20 ,, 

en voorts 5 cent voor elke som van f 25,
of gedeelte van f 25,- boven f 50,-. 

3. Voor telegrafische postwissels naar landen, 
in het verkeer waa.rmede die wissels zijn toe
gelaten, zijn bovendien de kosten van het 
telegram verschuldigd. 

§ 2. 1. Een postwissel mag niet te boven 
ga.an het bedrag van 1000 franken, in het ver
keer met landen, welke dat maximum toelaten, 
of de da.armede gelijkgestelde waarde in andere 
munt dan wel zooda.nig lager bedrag als, na 
overleg met de betrokken buitenlandsche ad
ministratie, door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie wordt vastgesteld. 

2. De artikelen 9 en 10, eerste lid, van 
dit besluit zijn mede van toepassing op post
wissels. 

15. 1. De afzender van een postwissel kan 
een bericht van uitbetaling van dien wissel 
bekomen, tegen vooruitbetaling van een recht 
van 12½ cent, mits het verzoek daartoe wordt 
ingediend binnen een jaar, te rekenen van den 
dag, waarop de gewone geldigheid van den 
wissel is verstreken. 

2. Binnen een door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie te bepalen termijn 
wordt aan den rechthebbende gelegenheid ge· 
geven tot het verkrijgen van inlichtingen be
treffende een door hem aan te wijzen verzonden 
postwissel, alsmede, voor zooveel dat stuk 
bij de Nederla.ndsche postadministratie berust, 
tot het verkrijgen van inzage van een uitbe
taalden postwissel. 

3. Voor elk afzonderlijk ingediend verzoek 
is , bij vooruitbetaling, een recht van 10 cent 
verschuldigd, hetwelk, in bijzondere gevallen, 
op last van den Directeur-Generaal kan worden 
teruggegeven. Alvorens aan verzoeken, als in 
<lit lid bedoeld, wordt voldaan, kan vertoon 
van het wegens het betrekkelijke stuk afge
geven bewijs van starting worden gevorderd. 

V. Bepalingen naar aanleiding van de Over. 
eenkomst, betre/fende den dienst der invordering 

van gelden op quitantiiin en handelspapier, 

16. § 1. 1. De invordering van gelden op 
quitantiiin en handelspapier ks.n geschieden in 
het verkeer met de tot de bovenvermelde 
Overeenkomst toegetreden landen, alws.ar tot 
de invoering van den dienst dier invordering 
in het verkeer met Nederland is overgegaan. 

2. Ter invordering toegelaten zijn alleen 
quitantien en handelspapier zonder kosten, en 
waarvan het totaal bedrag per zending 1000 
frs.nken of een daarmede overeenkomend be
drag in andere munt niet te boven gaat. 



1919 18 8 E PT E MB E R. 560 

§ 2. 1. De verzending geschiedt recht
streeks a.an het kantoor met de invordering 
belast, tegen vooruitbetaling van een port 
en recht a.ls bij de artikelen 2 en 5 van dit 
besluit voor een a.a.ngeteekenden brief van gelijk 
gewicht is va.stgesteld. 

2. Het bepaalde bij § 2 van artikel 5 van 
dit besluit is op deze zendingen ·van toepassing. 

§ 3. Een zelfde zending mag meerdere q_ui
tantien en handelspapieren bevatten, welke, 
door eenzelfde postkantoor, van ten hoogste 
vijf verschillende schuldenaren ten bate van 
eenzelfden persoon zijn in te vorderen. 

17. 1. Het ingevorderde bedrag wordt a.an 
den afzender van de stukken, door middel van 
een postwissel, overgemaakt na aftrek van : 

1 °. een recht van 5 cent voor elk inge•. 
vorderd stuk ; 

2°. h.et bedrag der voor de q_uitantien of 
het hanclelspapier beta.aide belasting ; 

3°. een recht, als, volgens § 1 van artikel 
14 van clit besluit, voor postwissels is verschul
digcl, berekend volgens het ingevorclercle be
drag, verminderd met het sub 1° bedoelde 
recht en de sub 2° omschreven bela ting. 

2. De in het vorige lid bedoelde postwissels 
zijn toegelaten tot ten hoog te een bedrag a.ls 
is vastgesteld bij artikel 16, § 1, 2de lid, van 
c]jt besluit. 

3. Onbetaald gebleven stukken worclen kos
teloos teruggezonden. 

18. Op de voorwaarden a.ls bij aii;ikel 10 
van clit besluit zijn vastgesteld en zoolang de 
s tukken noch beta.aid, noch door het kantoor, 
met de invordering belast, ~ijn terug- of nage
zonden, kan de afzender van eene zending, 
inhouclende in te vorderen waarden : 

1°. de geheele zending of een of meer der 
inge loten waarden terugvorderen, en 

2°. misvattingen doen verbeteren in de 
aanwijzingen, gesteld op het borderel, dat de 
zending vergezelt. 

VI. Bepalingen naar aanleiding van de Over• 
een~omst, betreffende de levering van abonne
m.enten op nieuwsbladen en tijdschriften door 

tusschenkomst van de posterijen. 

19. 1. Voor de· nieuwsbladen e.n tijdschriften, 
welke, krachtens de bovenvermelde Overeen 
komst, door Nederlandsche postkantoren aan 
postkantoren van een der andere tot die Over
eenkomst toegetreden landen of door laatst
bedoelde ka.ntoren a.an ederlandsche kantoren 
worden geleverd, is verschuldigd : 

a. voor de door Nederlandsche postkantoren 
a.an postkantoren van a.ndere landen geleverde 

de a.bonnementsprijs, welke hier te lande 
den geabonneerden wordt in rekening gebracht, 
met inbegrip van het port, bedoeld bij a.rtikel 
4 of artikel 5 der Postwet (Staatsblad 1919, 
n°. 543), en, voor zooveel de niet a.an Neder
land grenzende landen betreft, met bijbereke
ning van de, volgens de bepalingen van bet 
Algemeen Postverdra.g, a.an de tusschenlig
gende la.nclen verschuldigde tra.nsitrechten. 

De gebruikelijke korting wegens het aan
nemen van abonnementen, welke door de 
uitgevers op den abonnementsprijs der bladen 
moet worden verleend, vertegenwoordigt het 
door het postbestuur te heffen recht ; 

b. voor de door de postkantoren in andere 
la.nden a.an Nederlandsche postkantoren gele
verde: 

de a.an Nederland in rekening gebrachte 
prijs, verhoogd met een recht van 10 ten hon
derd, benevens het port, bedoeld bij a.rtike-
4 of artikel 5, lste en 2de lid, da.n wel a.rtikel 
5, 5de lid, der wet. 

2. De voorwa.a.rden, wa.arop a.bonnementen 
op nieuwsbla.den en tijdschriften worden ge-
1everd in het verkeer met la.nden, welke niet 
tot bovenvermelde Overeenkomst zijn toege
treden, worden, voor zooveel deze niet door 
Ons zijn bepaa.ld, va.stgesteld door den Direc
teur-Genera.a.l der Posterijen en Telegrafie. 

VII. Bijzondere bepalingen. 

20. De porten en rechten, vastgesteld bij 
dit besluit, zijn, voor zooveel da.arin bij de 
voorafga.a.nde a.rtikelen niet reeds is voorzien, 
mede van toepa.ssing op de uitvoering van de 
diensten, welke zijn geregeld bij de in het hoofd 
van dit besluit genoemde bijzondere overeen
komsten, alsmede, tenzij het tegendeel is be
paald, op het verkeer met de landen, welke 
niet tot de Algemeene Postvereeniging be
hooren of niet zijn toegetreden tot een of meer 
der genoemde te Rome gesloten· overeenkomsten, 
een en antler voor zooveel de diensten met de 
betrokken la.nden zijn opengesteld. 

21. 1. Vrijstelling van de voldoening van 
de bij dit besluit vastgestelde porten en rechten 
wordt genoten in de gevallen, voorzien bij de 
in het lioofd van dit besluit genoemde ver
dragen en overeenkomsten. 

2. De in het vorige lid bedoelde gevallen 
worden door den Directeur-Generaal der Poste
rij en en Telegrafie ter algemeene kennis ge· 
bracht. 

22. De Directeur-Generaa.l der Posterijen en 
Telegrafie is gema.chtigd tot het nemen van 
de maa.tregelen van ondergeschikten a.ard en 
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van orde, welke worden gevorderd voor de Overwegende, da.t het wenschelijk is de re
uitvoering van de in het hoofd van dit besluit gisters der overledenen, opgema.a.kt ingevolge 
genoemde verdra.gen en overeenkomsten, a.ls- de Ordonna.ntie eener bela.sting op het Regt 
mede voor de uitvoering van den dienst in van Successie van 4 October 1805 en kra.chtens 
het verkeer met de la.nden, welke niet tot de het Koninklijk Besluit van 23 Ja.nua.ri 1824 
Algemeene Postvereeniging oehoorer. . onder bewaring der ambtena.ren van den bur-

23. Dit besluit kan worden a.a.ngehaald gerlijken stand gesteld, naar de Algemeene 
onder den titel ,,Internationaal po3tbesluit" Rijksarchiefbewaarplaats te 's-Gravenhage, naar 
met vermelding, voor zooveel noodig, van het de Rijksarchiefbewaarpla.a.tsen in de provincien 
Staatsblad, waarin het wordt geplaatst. of andere nader aan te wijzen archiefbewaar-

24. § 1. 1. De Koninklijke besluiten van plaatsen over te brengen ; 
21 October 1871 (Staatsblad 1.1°. 105), 2 Mei 1907 GeletopdeArchiefwet l918(Staatsbladn°. 378); 
(Staatsblad no. 92) en 30 September 1907 (Staats- Den Raad van State gehoord (ad vies van 
blad n°. 260), zooals deze luiden na de daarin 22 Juli 1919, n°. 30); 
aangebrachte wijzigingen, worden ingetrokken. , Gelet op het nader rapport van Onze voor-

2. In Ons besluit van 28 October 1904, noemde Ministers van 22 Augustus 1919 n°. 
n °. 36, vervalt hetgeen voorkomt in artikel 2939 afdeeling Kunsten en Wetenschappen, 
1 na de woorden ,,gesloten overeenkomst", van 6 September 1919 le afdeeling C n°. 800 
alsmede het bepaalde bij artikel 2. en van 15 September 1919 n°. 153 afdeeling 

3. In Ons besluit van 22 Juni 1906, no. Successie en Personeel; 
57, vervalt hetgeen voorkomt in artikel 1 na Hebben goedgevonden en verstaan: 
de woorden ,,gesloten overeenkomst". met intrekking van bet Koninklijk Besluit 

4. Ons besluit van 3 Januari 1912 (Staats- van 23 Januari 1824, te bepalen a.ls volgt: 
blad n°. 1) en dat van 7 Januari 1913 (Staats- Art. 1. De registers der overledenen, opge
blad n°. 6), zooals dit luidt na de daarin aange- maakt krachtens de Ordonnantie eener Be
bra.chte wijzigingen, vervallen voor zooveel deze lasting op het Regt van Successie alomme in 
besluiten betrekking hebben op de porten en het Bataafsche Gemeenebest in te vorderen 
rechten, welke in Nederland worden geheven. van 4 October 1805, zullen worden overgebracht 

§ 2. Waar een der besluiten of bepalingen naar de Rijksarchiefbewaarplaats, gevestigd 
welke volgens § 1 van dit artikei' wor<len inge'. in, de hoofdplaa.ts der provincie, binnen welke 
trokken, is vermeld, wordt Ons tegenwoordig de gemeente is gelegen, waa.r de a.mbtenaa.r 
besluit geacht te zijn vermeld. van den burgerlijken stand door wien die re-

Onze voomoe~de Minist er is belast met de gisters tbans bewaa.rd worden, gevestigd is. 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- 2. De in artikel 1 genoemde registers worden 
blad gepla.a.tst en in afschrift aan den R aad gesteld onder den Rijksarchivaris, die belast is · 
van State medegedeeld zal worden. met het beheervan de Rijksarchiefbewaarplaats, 

's-Gravenhage, den 18den September 1919. waarheen die registers zullen zijn overgebracht. 
WILHELMINA. 3. De overbrenging der in artikel 1 genoem-

De llfinister van Wate,·staat, A. A. H. W. KoNIG. I de registers geschiedt op de wijze en op het tijd-
( Uitgeg. 1 Oct. 1919,) stip, tusschen den ambtenaar van den burger

18 September 1919. BEsLmT, tot regaling van 
de overbrenging naar de Rijksarchiefbe 
waarplaatsen van de registers der overlede
nen, opgemaaktingevolge de ,,Ordonnantie 
eener Bela.sting op het Regt van Successie" 
van 4 October 1805. S. 576. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Onzen Minister van 
Justitie, en van Onzen Minister van Financien 
van 30 Mei 1919 n°. 21623 afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen, van 18 Juni 1919 le Af
deeling C n°. 710, en van 24 Juni 1919 n0,116 
afdeeling Successie en Personeel; 

191!1. 

lijken stand , die de registers bewaarde en den 
Rijksarchivaris van de Rijksarchiefbewaar
plaats, waarheen zij worden overgebracht, in 
gemeen overleg te bepalen, met dien verstande, 
dat de overbrenging moet plaats vinden binnen 
tien jaren na het in werking treden van dit be
sluit. Indien geeii. voldoende ruimte beschikbaar 
is, zal door de zorgen van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hierin 
zoo spoedig mogelijk worden voorzien. In dat 
geval zal zoo noodig de termijn door Ons met 
ten hoogste twee jaren worden verlengd. 

Indien het overleg tusschen den ambtenaar 
van den burgerlijken stand en den Rijksar
chivaris niet tot eenstemmigheid leidt, beslist 
de Algemeene Rijksarchivaris. 

36 
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4. Van de in artikel l genoemde registers, I Wetenscha.ppen, van Justitie en van Financien 
die naar eene Rijksarchiefbewa.arpla.a.ts worden zijn, ieder voor zooveel hem betreft, bela.st met 
overgebracht, wordt door den Rijksarchivaris de u tvoering van dit besluit, hetwelk in het 
van d ie bewa.a.rpla.a.ts een inventa.ris in duplo Staatsblad za.l worden geplaatst en wa.a.rvan 
opgemaakt, die van eene verklaring a.a.nga.a.nde afschrift za.l worden gezonden a.an den Ra.ad 
die overbrenging wordt voorzien. Beide exem- van State en a.an de Algemeene Rekenkamer. 
plaren worden door den ambtena.a.r van den 's-Gravenhage, den 18den September 1919. 
burgerlijken stand en den Rijksarchivaris WILHELMINA. 
onderteekend. Een exempla.ar wordt door De Minister van Onderwijs, 
den ambtena.a.r van den burgerlijken stand, het Kunsten en Wetenschappen, 
antler in de Rijksarchiefbewa.arplaats bewaard. J. TH. DE VISSER. 

5. De kosten van overbrenging der in ar- De Minister van J·ustitie, H EEMSKERK. 
tikel 1 genoemde registers na.ar de Rijksar- De Minister van Fi-nancien, DE VRIES. 
chiefbewaa.rplaatsen worden uit de ten behoeve ( Uitge,g. 8 Oct. 1919. ) 
van d ie Rijksarchiefbewa.a.rpla.a.tsen op de Sta.ats-
begrooting uitgetrokken gelden geleden. · 19 Septemher 1919. BESLUIT, tot het stellen 

van regelen betreffende de uitbeta.ling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. XI der 
wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493). 
s. 577. 

6. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is gemachtigd a.an de Rijks
archivarissen op te dragen a.an gemeenten die 
een eigen archivaris en doelmatige archieflo_ 
kalen hebben, van de overeenkomstig artikel 
1 naar de Rijksarchiefbewaa.rplaatsen overge
brachte regi tors de zoodanige, welke die ge
meenten betreffen, tot wederopzeggens in be
waring te geven, onder voorwa.a.rde, da.t het 
betrokken gemeentebestuur zich verbinde : 

a. de genoemde registers zoo spoedig moge
lijk, in elk geval binnen den tijd van vijf jaren, 
te doen inventariseeren na.a.r een door Onzen 
voomoemden Minister goed te keuren plan : 

b. in een reglement voor het gemeentear
chief en eene instructie voor den gemeente
archivaris op d ie registers toepasselijk te ver
kla.ren de voor de Rijksa.rchiefbewa.a.rpla.a.tsen 
geldende of nader vast te stellen bepalingen 
omtrent de toega.nkelijkheid en het gebruik van 
archieven; 

c. te a.lien tijde a.an Onzen voomoemden 
Minister, den Algemeenen Rijksarchiva.ris en 
de Rijksarchivarissen in de provincien desver
la.ngd eenige der bedoelde registers tijdelijk 
af te staan of kosteloos de ten behoeve van het 
Rijk verlangde afschriften te verstrekken ; 

d. a.an den Algemeenen Rijksa.rchiva.ris en 
a.an den Rijksarchivaris in de provincie, waa.r
toe de gemeente behoort, steeds toegang tot de 
bewaarplaats van die registers te doen verleenen ; 

e. terstond mededeeling te doen a.an Onzen 
voornoemden Minister van iedere vaststelling, 
wijziging of intrekking van een reglement voor 

• bet gemeentearchief of van eene instructie voor 
den gemeentearchiva.ris En van iedere benoe
ming, schorsing, ontsla.g of overlijden van een 
ambtena.ar, behoorende tot het personeel van 
hat gemeentea.rchief. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 

Wr;r WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
30 Augustus 1919, n°. 6301n, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Gelet op a.rt. XI, zesde lid, der wet van 14 
Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
17 September 1919, n°. 39; 

Gezien het •nader rapport van Onzen voor 
noemden Minister van 18 September 1919' 
n°. 6596, Afdeeling Lager Onderwijs F ina.n
cieel ; 

Hebben go~dgevonden en versta.a.n : 
vast te stellen de navolgende regelen voor de 

uitbetaling der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. XI der wet van 14 Juli 1919 (Staatsb/.aa. 
no. 493). 

Art. 1. De Rijksvergoeding, bedoeld in hat. 
zesde lid van a.rtikel XI der wet van 14 J uli 
1919 (Staatsblad n°. 493), besta.a.t uit: 

a. de som, wa.a.rop de gemeente krachtens 
de artikelen 48 tot en met 48ter der wet tot 
regaling van het lager onderwijs en, voor zoo
veel de besturen der bijzondere la.gere scholen 
betreft, die wa.a.rop het schoolbestuur krachtens 
a.rtikel 59septies, lste lid, dier wet, over eenig 
jaar a.anspraak heeft ; en 

b. de som, wa.a.rmede over dat zelfde ia.a.r 
het tota.al der ja.a.rwedden van de onderwijzers, 
bedoeld in de artikelen 48 tot en met 48ter, 
juncto a.rtikel 59bis der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, va.stgesteld overeenkom
stig het tweede en hat derde lid van a.rtikel XI 
der wet van 14 Juli 19t9 (Staatsblad n°. 493} 
en, voor zooveel de onderwijzers a.an openbare, 
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la.gere scholen betreft, mede in verband met 
het vijfde lid van dat wetsartikel, overtreft 
het totaal der jaarwedden van die onderwij 
zers, berekend naar den maatstaf van de ar
tikelen 26 tot en met 26decies der wet tot rege-
ling van het lager onderwijs. , 

De uitkeering van de onder a bedoelde be
dragen geschiedt: voor de gemeenten : 

volgens de regelen, vastgesteld in -den Alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 48?Wvies der wet op het lager onderwijs ; 

voor de besturen der bijzondere lagere scholen : 
volgens de regelen, vastgesteld in den Alge

meenen maatregel van bestuur, bedoeld in ar-
tikel 59undecies der wet op het lager onderwijs. 

De uitkeering van de onder b bedoelde be
dragen geschiedt volgens de bij dit besluit vast 
te stellen regelen. 

2. Het bestuur der bijzondere lagere school, 
dat aanspraak maakt op de Rijksvergoeding, 
bedoeld in artikel fifl,qP.vti,_. rler wet tot regeling 

, van het lager onderwijs, alsmede op de ver
goeding, bedoeld in artikel XI der wet van 
14 Juli 1919 (Sraatsbl.ad no. 493), zendt jaarlijks 
v66r den lOden Juli aan Burgemeester en Wet
houders der gemeente, waar de school is ge
vestigd, eene opgave in tweevoud volgens het 
bij dit besluit behoorend formulier : model I. 
Daarbij wordt overgelegd een uittreksel uit het 
bij den a.anvang des jaars geldend leerplan of 
van den rooster van lesuren, waaruit blijkt, 
in welke vakken aan de school en aan de ver
schillende klassen onderwijs wordt gegeven, 
de klasse-indeeling en de namen der voor elke 
klasse aangewezen onderwijzers. 

Burgemeester en Wethouders vermelden in 
die opgave het bedra.g, waarop de jaa.rwedde 
van ieder der daarin genoemde onderwijzers 
voor da.t jaar behoort te worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel XI der wet van 14 Juli 
1919 (Staatsbl.ad n°. 493), voorzien de opgave 
van eene desbetreffende verklaring en zenden 
_vervolgens een exemplaar uiterlijk een dag 
v66r het eind van de maand Juli terug aan het 
schoolbestuur. 

Indien het in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld formulier geen gelegenheid biedt tot 
het verstrekken van alle gegevens met het oog 
op de plaatselijke verordening, noodig voor het 
berekenen der in het tweede lid bedoelde jaar
wedden, kan het formulier model I door Bur
gemeester en Wethouders dienovereenkomstig 
worden aangevuld en voor hunne gemeente 
na.der worden va.stgesteld. 

Indien de ingezonden opga.ve geen genoeg
zame gegevens bevat voor de berekening van 

. 
de in het tweede lid bedoelde ja.arwedden, 
warden nadere gegevens aa.n het schoolbestuur 
gevraagd, hetwelk verplicht is die gegevens 
te verstrekken binnen een daa.rvoor door Bur
gemeester en Wethouders te stellen termijn. 

De in het eerte lid bedoelde schoolbesturen 
zijn bevoegd bij Burgemeester en Wethouders 
inlichtingen in te winnen aangaande de toe
passi~g van de in artikel XI der wet van 14 
Juli 1919 (Staatsbl.ad n°. 493) bedoelde plaatse
lijke verordening tot regaling der jaarwedden 
van de onderwijzers alsmede aangaande de door 
Burgemeester en Wethouders in de opgave 
model I vermelde jaarwedden. 

Na terugontvangst van de opgave overeen
komstig het tweede lid van dit artikel stelt het 
schoolbestuur voor ieder der daarin genoemde 
onderwijzers de jaarwedde vast tot het door 
Burgemeester 1:ln Wethouders voor hem in die 
opga.ve uitgetrokken bedra.g en geeft · daa.rvan 
binnen tien dagen kennis a.an den belang
hebbende. 

be in dit artikel bedoelde opgave wordt voor 
de eerste maal ingezonden tusschen 22 en 27 
September 1919. De terugzending overeen
komstig het tweede lid van dit artikel geschiedt 
voor de eerste ma.al uiterlijk een dag v66r 1 
October 1919. 

3. Indien in eene gemeente de jaarwedden 
der onderwijzers, die bij het in werking treden 
der wet van 14 Juli 1919 (Staatsbl.ad no. 493) 
verbonden waren a.an eene openbare lagere 
school aldaa.r, overeenkomstig a.rtikel XI dier 
wet .in eenig jaar door Burgemeester en Wet
houders zijn vastgesteld op een hooger bedra.g 
dan waarop die onderwijzers krachtens de ar
tikelen 26 tot en met 26decies der wet tot rega
ling van het lager onderwijs aanspra.ak hebben, 
zendt het gemeentebestuur in de ma.and Januari 
na afloop van dat ja.ar aan Onzen met de uit
voering dier wet belasten Minister eene opgave, 
volgens het bij dit besluit behoorende formu
lier : model II. 

De besturen der bijzondere lagere scholen, 
die in eenig ja.ar volda.an hebben a.an artikel 2 
van dit besluit zenden in de ma.and Januari 
na afloop van dat jaar a.an Onzen voornoemden 
Minister eene opgave, volgens het bij dit be
sluit behoorend formulier : model III. Daarbij 
wordt overgelegd de door Burgemeester en 
Wethouders onderteekende opgave, bedoeld 
in artikel 2 van dit besluit. 

4. Na ontvangst van de in artikel 3 bedoelde 
opgaven en, voor zooveel de bijzondere lagere 
scholen betreft, na de vaststelling der Rijks
vergoeding, bedoeld in artikel 59septies der 
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Klasse, waartoe de plaats, waar de school staat, 
behoort volgens de lijst, behoorende bij den. 
algemeenen maatregel van bestuur tot vast 
stelling van regelen ten aanzien van de bezoldi-
ging van burgerlijke Rijksambtenaren. 

i:--

~ 3 ~ ~ 
>-,I O t_,rj;,:: 
t_:,:; ~ >-,I t_,rj 

~ ' z . 
Dagteekeningen van geboorte. 

tl'- Rang (hoofd of onderwijzervan bijstand). 
'------------- - --------------------'-----I 

...... 
? 

Wettelijke akten van bekwaamheid met ver
melding, indien de hoofdakte of eene andere 
akte in den loop des jaars is verkregen, van 
den datum waarop die akte werd uitgereikt. 

Aantal dienstjaren hetwelk volgens art. 26septie8 
~er wet tot regeling van. het l~ge~ onderwijs 
m het jaar 19 . . a.ls d1enstt1Jd m aanmer
king is gekomen vcor salarisverhooging. (') 

Burgerlijke staa.t (gehuwd of gehuwd geweest) 
met vermelding indien het geldt een manne
lijk onderwijzer van bijstand van 28 jaar of 
ouder die weduwnaar is of hij op 1 Juli jl. 
wettige of gewettigde minderjarige kinderen 
te zijnen la.ste had. 

~ 

! 
------------- _, __________________ , p.. 

(I) .... 

....., Ja.arwedde, vast te stellen overeenkomstig a.rt. 
!"' XI der wet van 14 Juli 1919 (Stbl. n°. 493) over 

het ja.ar 19 . N.B. 

Opmerkingen. 

t I 
0 
:, 
p.. 
(I) 
:, 

:, 
0 

uap do l'lupp a& u! 1pa0.11 1!D]S~ 1!CT ·9 
·p1aopaq uassa.rnz f!"'-'epuo 

:l[OO uf!z ' Ua:![oJdsal'l 1pJo& sJezf!=apuo e:![frrau 
·U'Bill U'8A :![f!]ll:l[)[lliP1!Il 11l!U Ua.Ill!]IlillJOJ apua.I 
·Oot[aq f!qrn'Bp ap ua 1in1seq 1!P u! J'B'BM_ ·g 

·lifi!H~S1S'8A ep llU pu'B'Bm auaa mm 
· U!q W9!tfOSal'l li'BJpaq 1'BP U'BA liU!l00}j1!Il ea 

·uam1saq1ooqos 
ua ·a1uaamal'l epuaqqaqliu"BJaq ap U'8'8 apamsJ'I! 
J0ill'8}jU0}jll'J:I aueamal'J[V ep U'8'8 l'Jun aapapaUI 
U'8AJ'8'8p 1aop ua 1!Il{Seq 1!P U'BA q Japuo l [0)111,I'B 
U! p10opaq '~1Os ap U'BA l'lrupaq 10t[ J~sm,w 
apmaouJoo.1 ezuo 1]'8'8daq 'J'B'Bf uadoo,aliJ~ 1~q 
JaAo "sf!,1u0puo .rnll'B\ 10tf, U'BA llu!]aliaJ 1O~ 10& 
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(1) Slechts de onderwijzers die den overgang van 31 December 1918 op 1 J anuari 1919 hebben medegomaakt, al dan niet 
aan dezelfde school, <loch in dezelfde gemeente, behooren te worden vermeld. 

( 2) 'Gemeente, met vermelding van straat, ploin of gracht en huisnnmmer, waar de school is .gevestigd . 
( 8) Naam en zetel der instelling of vereeniging onder welker bestuur de school staat. 
(') K olom 6. De militaire d iensten , bedoeld in art. 26septies, ~• lid , afzondedijk te vcrmelden . 
N."B. Kolommen 11 en 12 door het gemeentebestuur in to vullen . 

Aldus na.ar waarheid opgemaakt. 
den . . . . . . 19 . .. 

If.et bestuur der bij zondere lagere school voornoemd. 
V oorzitter, 
S ecretaris, 

Burgemeester en Wethouders van . . . verklaren dat 
de jaarweddo van ieder der in dozen staat vermelde onderwijzers 
overeenkomstig het bepaalde bij art . XI der wet van 14 Juli 1919 (Stbl. 
n o. 493) behoort te worden vastgesteld op het bedrag achter ieders 
naam uitgetrokken in kolom 12 van den staat. 

den . . .. 19 .. 
Burgemeester. 
Secretaris. 

Behoort bij Koninklijk bosluit van don 19den 
September 1919 (S taatsblad n °. 577). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . TH. DE VISSER . 

(f) 

t:".I 
"II ..., 
t:".I 
t:( 

tXl 
t:".I 
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,.. Aanduiding van de plaa biunen de gemeente waar de 
· school ate.at. 

a: 
0 
t:, 

Klasse waartoe de plaats genoemd in kolom l, behoort 

~ 
volgens de lijst behoorende bij den algemeenen maat-
regel van bestunr tot vaststelling van regelen ten aan-
zien van de bezoldiging van burger!. Rijksambtenaren. ,., NAMEN EN VOORLETTERS. "" ~~:~ 

t-- Dagteekeningen van geboorte. g ~ ~ .,,::,., 
? Rang (hoofd of onderwijzer van bijstand). ~P..• 

t,l 
t" 

I= 
0 
>,:I 

-s;;, Q 
~(JQ > 
~~ < 

t:;J 

~ ~ < 
Wettelijke akten van bekwaamheid met vermelding in-

?' 
dien de hoofdakte of eene andere akte in den loop des 
jaars is verkregen, van den datum waarop die akte 
werd uitgereikt. 

Aantal dienstjaren hetwelk volgens art. 26,epiiea der 

:-> wet tot re!eling van het Jager onderwijs in het jaar 
19. . ale iensttijd in a.anmerking is gekomen voor 

salarisverhooging. N.B. 
Tijdvak gedurende hetwelk de onderwijzer in het jaar 

?' 19 •. verbonden was aan de school vermeld in kolom l. 

I Op l Januari !' 
... ,:,. < 
0.. (1) t ., " 

::, .,.. 
::, t "' "' rerhoogingen met vermel- " ,:,. a, ~ .;· 

ding van den datum' van ?' !" ~- E! [ ., 
< ~ ingang. 0- (1) ... 0- Cl> ,:,. 

(1) 

rotaal bedrag, uitgekeerd :£ " 
::, ,:,. ,:,. rr 0 ,:,. over het tijdvak vermeid r !" Sl c> 

in kolom 8. < 

~~ =ri: '1,,~(JQ ~-.g g~ ~ 
£. 

Op l Januari. !> ~ 
~ ~ ~S"~i g:~ ~a_:,-fr.o 

::, 
"' t:d i'erhoogingen met vermel- ... ct-~: o ~~ ... c:s f..,....i:, ~ g g. ;;!. t,j 

!1ing van den datum van ?' ? ~ ~-g.i:s ~ ~ =rlb~!:[P..: ., t:;j ., 
mgang. s- ... .a s·i'l":,. <-;::."'-~ <" i.- :d 

rotaal bedra.f, nitgekeerd a::;j ~ fr.N 8 et- <'D C:S ~ fJJ 8:~. ~ > 
.:_~"t:I g g~ g'7 fr.~ £~'"1 t;' d : Q over het tij vak vermeld ? i'l" 

in kolom 8. 
(?I • • c:-t-• p.. a, t:;j 

< t,j 

=~ .... e, ;.:,::,:;-' a, :d 
Op l Januari. !> 3 ~ ;-41:;- (t) C C:S ~~1-1gJ ~ " "" "' ::, "' .;J e:i;•o ... t::lo <> 

,:,. 

i'erhoogingen met vermel· 
(1) ... g"a~~ ~ g s ?'g ~f ::, 

<j.ing van den datum van ;,- ... 
p.. .... ::.. o $. P.. S° !.£..-.(t) ~ 

,;-
mgang. ~~ r;;g ~ ~ ~ 'g~t: "" 
otaal bcdra5, uitgekeerd ~ I-' ~ g.,p =,N (t) 0;::, 
over het tij V<J.k vermeld ? ~ ...... ~g ('D ""1"t:I 

in kolom 8. 

::,- "' 11>-0 p 
<.>o ~- p., 

< 5· (I) 

g p., p;· 
.., (I) "' .., 
::,"(JQ ~ 
et> CD CD 

et-9 
p., 
p., 

~- CD (I) ., a, p ., p 
.., et- p., (I) ,_. (I) ,.,. ... 

0 p 
p., 
(I) ... 
~ 
d: 

~ ... 
Cll Q 
0 (I) 

'd El 
e., (I) 

(I) 
<l .... ,_. p 
~ c... 

f 
et-eo-., a, 

(JQ p 
~c: eo-., 
a,.., 

O' s:-· CD .... ... 
0,., ,_. 
<l .... ,., 
(I) ,., ,_. ... 00 
CD 
(I) 5· p 
Is" 

~ 0 
El 
Cll 1-" .,.. ;, 

oq' p., 

,.. tegemoetkoming ingevolge de wet van 6 Juni 1913 
~ (Staatsblad n°. 239) over 19.. · 
,.. verhooging krach tens de wet van 23 Februari 1918 
?' (Staatsblad n°. 147) over 19 . . 

Totaal der bedragen, genoemd in een der kolommen 9, 
:; 10 of 11 en 12 en 13 (art. XI, 2de en 3de lid der wet 
· van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) . 

Bedrag der verbooging of toelage op 31 Decem her ... 1918 voor Mn of meer der vakken, bedoeld in art. 
?' XI, ode lid der wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad 

no. 49:l) qesvecificeerd. 
,.. Tote.al bedrag der J aarwedde krachtens art. XI der 
?' wet van 14 Juli 1 19 (S taatsblad n°. 493) over 19 .• 

"' ; · ... p 
f' Cll 

e,-

P< < ..... CD 

p., 3-
CD 0 ... p 

"1 
p., 
Cl> 

(I) ::, 
~ .,.. 

~ <l 
a, 
::, g u, 

CD s: 
..... (I) i ::, 

""" (I) .., 
,.. Bedrag der jaarwedde volgens artt. 26 t f.m 26decies der 
:-> wet tot regeling van het lager onderwijs over 19 .. 

Bedrag waarop boven het in kolom 17 fenoemde bedrag 
~ aanspraak liestaat krachtens art. X der wet van 14 
· Juli 1919 (Staatsb/,ad n°. 493) over 19 .. 

~ 
0 ,_. 

'd (0 
(I) 

,_. p 
O' 

~ ., ... 
(0 a, - Toelich tingen. !" 
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N.B (zie kolom 7). Indien de belanghebbende in de;, loop van het jaar waarvoor de opgaaf strekt, een diensttijd van 2, 1, 5, 6, 8, 10, 13, 

Iii, 16, 19 of 20 jarcn heeft vo!bracht, is tevens te vermelden de datum we.orop dit plaat.a vond. 
D e militaire dienstE'n, bedocld in art. 26sei,ties, 2d<' lid, af1.0nderlijk te vermelden. 

Aldus naa.r waarheid opgemaakt. 
den ........ 19 

He.t gemeentebestuur van •.. 
Burgemeester. 

. . . . . . . . . , Secre.tari., . 

.Behoort bij Koninklijk besluit van den 19den 
September 1919 (Staatsblad n°. 577) 

Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, 
K uneten en W etenschappen, 

J. TH, DE VlSSER 

..... 
c.o 

... 
CD .... 
CD 



l 
Klaase, waartoe de plaata, waar de school s tae.t, be

hoort volgens de lijst, behoorende bij den e.lgemee• 
- nen me.e.tregel van bestuur tot vaatatelling ve.n 
· re~elen ten e.e.nzien ve.n de bezoldiging ve.n burgeJlijke 

R11kse.m btenaren. 

F
- !'° N.AMEN EN VOORLETTERS. ]Jo 

;.: Dagteekeningen van geboorte. g ~ [ 
("O:, ~ 

!"" Rang (hoofd of onderwijzer van bijstand ) ~ P..' 

- - Wettelijke e.kten van bekwe.amheid met vermelding 
"' indien de hoofdakte of eene and ere akte in den loo JJ 
" des je.ars is verkregen, van den datum wae.rop die 

akte wercl uitgereikt . 

.Ae.ntal dien.qtjaren hetwelk volgens art. 26septies der 
"' wet tot regeling van het lager onderwijs in het je.e.r 
· 19 . • als diensttijd in aanmorking is gekomen voor 

sale.risverhooging. N.B. 

.., Tijdve.k gedurende hetwelk de onderwijzer in het je.e.r 
· 19 • . ver bonden waa ae.n deze school. 

1 Ju.nua.ri. ? :: ~ < 
. ., s p.. g: .;· 
hoogingen met vermel• ~ < g Q ~ o, 
o.g van den datum van ;" ~ ~ o- c:, ;::; ~ ~ 
Jang. ~- g- f P.. f;" ~ 
ae,1 bedrag uitgekeerd ;;; t §- i:,: go 
·er het tijdvak vermeld ~ ;;; P.. 
~=~ . ~ 

,;;-
lJanuari. ? <l~i=g"~~- g;·;, e 

t<l~~~ts::i.~OD'"~;-" ,-c, 
hoogingen met vermel• ~ ..3: 0 :~~ <:"O ~~"di e:o ;" ~ 
ag van den datum van ;:,- ci I :.c:,:,;, ~ ~ g_~g ~ ~ @ 
gang. . [~11:d\-~ g ~ :::=,~ P..~ [ ~ 
ae.l bedrag mtgekeerd o.~ ~fr..,"""~'°"~~ ""' > 
·er het tijdvak vermeld !" -=-~~gg8~c:1-~ -:,' ~ ~ 
kolom 7. " , '1:l "' • P.. : t:J 

Q.. .., trj . 
l Januari. ? ..,..:, ~ 5· ~ p;" ...... ~e_r Q ,:1 

~- ~-~ ~=.5"~ - ~: ~ 
hoogingen met vermel- ~~ g ~ g El s ?'t:J~;;: e. 
ng van den datum van ~ ? 5-~ :;.g g p..g- ~-g;;; «i ; 

gang. ;:,P..~· 0 o";i<>t:J;3,.< 
aa.1 bedrag uitgekeerd _'t ;;ag ::.g.~ r:r~ ~ 
•er het tijdvak vermeld s» ;;;;=--~ c;"'[fZ° C"P ~"'C I kolom 7. 

.... tegemoetkoming ingevolge de wet van 6 Juni 1913 
:-' (Stamsblad n•. 239) over 19 •• 

I --- - verhooging kraohtens de wet von 23 Fehr. 1918 
. !-"' (Staatablad n•. 147) over 19 •. 
1~ Totaal der bedragen genoemd in een der kolommen 

.; 8, 9 of 10 en 11 en 12 (art. XI, 2de en 3de lid der wet 
• ve.n 14 Juli 1919 (Staatsblad n•. 493). 

-------- 1 
Bedre.g der je.e.rwedde volgens artt. 26 tot en met 

~ 26deciea der wet tot regeling van het lager onderwijs 
· over 19 .. 

1 
Bedrag waarop boven het in kolom 14 genoemde bedre.g 

I 

;;; aanepre.e.k beste.e.t kraohten, art. XI der wet van 
. · 14 Juli 1919 (Stamsblad n•. 493) over 19 . . 

? Toeliohtingen. 
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( 1) Gemeente, met n adero plaatsaanduiding binnen de gemeente, waar _de school staat. 
( 2) Naam der instolling of verocniging onder welker bestuur do school sta.at, met vermelding van 

is govesti!(d 

de plaats waar clat I.Jostuur 

N. B. (7.ie kolom fl.) Indien de belanghebbende in den loop van het jaar waarvoor de opgaaf strekt, ecn diensttijd van 2, 4, II, 6, 8, 10, 
13. 11\ 16, 19 en 20 jnren heeft volbracht, is tevens te vermeldPn de d .. tum waarop dit pluats vond. 

De militairo diensten, bedoeld in art. 26aepties, 2dc lid, afzonderlijk te vermelden. 

Aldus naar waarheid opgemaakt 
den .... ..... Hl .. . 

Het butuiir der bijzondere Ut{len school voornoemd, 
V oorzitter. 
Secretaris. 

Behoort bij Konin.klijk besluit van den 19den September 1919 
(Staatsblad n°. 577). 

Mij bekond, 
De Mini8ter V<m Onderwijs, Kunsten en Weunscltappen, 

J. TH. DE VISSER. 

..... 
~ 

.... 
C0 .... 
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1919 19 SE P T E M B E R, 570 

19 September 1919. BESLmT, houdende vrij
stelling van invoerrecht voor aether sul
furicus, in fabrieken of trafieken benoodigd 
als hulpmiddel bij het bereiden van phar
maceutische producten. S. 578. 

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

Financien· van 26 Augustus 1919, n°. 156, 
Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175) ; 

Den Raad van State gehoord (ad.vies van 
9 September 1919, n°. 21) ; 

Gelet op het rapport van Ouzen voornoem
den Minister van 15 September 1919 n°. 135, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en versta.an te bepalen: 
Eenig artikel. 

Er wordt vrijstelling van invoerrecht ge
noten voor aether sulfuricus, in fa.brieken of 
trafieken benoodigd als hu pmiddel bij het be
. reiden van pharma.ceutische producten. 

Ten . aanzien van die vrijste ling zijn van 
toepassing de bepalingen, vervat in de a.rtikelen 
3 tot en met 11 van Ons besluit van 11 Augus
tus 1908 (Staatsblad n°. 284). 

Onze Minister voornoemd is bela.st met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
bl,ad zal warden gep a.atst en wa.arvan a.fschrift 
za.l warden gezonden a.an den Ra.ad van State. 

's-Gra.venhage, den 19den September 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiln, DE VRIES , 

( Uitgeg. 8 Oct. 1919.) 

19 Septemher 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
(Geldleening ten behoeve van de stichting 
van een vast Jaarbeursgebouw.) S. 579. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge
lascht. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
voornoemd hoofdstuk verhoogd met f 1,000,000. 

19 September 1919. WET, tot wijziging der 
personeele belasting. S. 5 0. 

Bijl. 2• Kamer 1915/1916,n°. 214, 1-4; 1917 / 
1918 n°. 97, 1; 1918/1919 n°. 83, 1-17; 

Hand. 2• Kamer 1918/1919, bladz. 2670-2675 , 
2677-2695, 27oc-2706, 29~2. 

Hand. l • Kamer 1918/1919, bladz. 672, 673, 
678-680 ; 1919/1920, bladz. 23. 

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

da.t het wenschelijk is wijziging te brengen in 

de tegenwoordige regeling der personeele be
lasting; 

Zoo is het, da.t Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. 1. In de wet van 16 April 1896 (Staats

blad n°. 72), la.a.tstelijk gewijzigd bij de wet 
van 19 December 1914 (Staatsblad n°. 564), 
warden de volgende wijzigingen gebracht. 

Artikel 1 wordt gelezen : 
Onder den na.am van ,,personeele bela.sting" 

wordt eene directe beta.sting geheven na.a.r de 
volgende grondslagen : 

1°. h.uurwaa.rde, 
2°. mobila.ir, 
3°. dienstboden, 
40_ paarden, 
50_ motorrijtuigen, 
60. pleizierva.artuigen, 
70, biljarten: 
Het opschrift van Hoofdstuk II wordt ge• 

lezen : 
Belasting naar de eerste twee grondslagen . 

In a.rtikel 2, § 1, wordt in de plaats van: 
,,eersten, tweeden en derden grondsla.g", ge
lezen : eersten en tweeden grondsla.g. 

In a.rtikel 3 warden de woorden en cijfers : 
,,a.rtt. 63, § 2, en 65, § 2", vervangen door : 
art. 63, § 2. 

In artikel 4, § 1, wordt in de plaats van : 
,,eersten, tweeden en derden grondslag", ge
lezen : eersten en tweeden grondslag. 

Artikel 4, § 2, verva.lt. 
In artikel 5, § 1, wordt in de plaats van : 

,,de eerste drie grondslagen", gelezen : de eerste 
twee grondslagen. 

In artikel 6, § 1, wordt in de pla.a.ts van: 
,,eersten, tweeden en derden grondslag," ge
lezen : eersten en tweeden grondslag ; en wordt 
in de pla.a._ts van ,,zevenvoud" gelezen: a.cht
voud. 

Artikel 7 wordt gelezen : 
De vermindering volgens het vorig artikel 

is wegens elk der kinderen, kleinkinderen of 
pupillen: 

a. veertien ten honderd, wanneer de be
la.stba.re huurwaarde bedra.agt in gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, behoorende tot de : 

l ste klasse, niet meer dan f 300 
2de 275 
3de 250 
4de 225 
5de 200 
6de 175 
7de 150 
8ste 125 
9de 100; 

b. twa.alf ten honderd, wa.nneer de bela.st-
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bare huurwa.a.rde bedraagt in gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, behoorende tot de : 
klasse 
l • meer dan f 300 en niet meer dan f 450.-

275 
250 ., 
225 
200 
175 
150 
125 
100 

412.50 
375.-
337.50 
300.-
262.50 

225.-
187.50 
150.-; 

c. tien ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de : 
klasse 
1 • meer dan f 450.- en niet meer dan f 600 
2• 412.50 ,, 550 
3• 375.- ,, 500 
4• 337.50 . ,, 450 
5• 300.- ,, 400 
6• 262.50 350 
7• 225.- 300 
8• 187.50 250 
9• 150.- ,, 200 ; 

d. acht ten honderd, wanneer de belast
bare huurwaarde bedraagt in gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, behoorende tot de : 
l • meer dan f 600 en niet meer dan f 750.-
2• 550 ,, 687.50 
3• 500 ., 625.-
4• 450 562.50 
5• 400 ., 500.-
6• 350 ., 437.50 
7• 300 ,, 375.-
8• 250 312.50 
9• 200 ,, 250.- ; 

e. zes ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de : 
klasse 
1• meer dan 750.-
2• 687.50 
3• 625.-
4• 562.50 
5• 500.-
6• 437.50 
7• 375.-
8• 312.50 
9• 250.-

en 

" 

" 
" 

" 

niet meer dan f 900 
825 
750 
675 
600 
525 
450 
375 
300; 

f. vier ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeel
ten van gemeenten, behoorende tot de : 
klasse 
1 • meer dan f 900 en niet meer dan f 1050.-
2• 825 ,, 962.50 

3• meer dan f 750 
4e 675 
5e 600 
6• 525 
7• 450 
8• 375 
9• 300 

en 

" 

" 

niet meer dan f 875.-
787.50 
700.-
612.50 
525.-
437.50 
350.-; 

g. twee ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaa.rde bedraagt in gemeenten of gedeel
ten van gemeenten, behoorende tot de : 
klasse 
1 • meer dan f 1050.- en niet meer dan f 1200 
2• 962.50 HOO 
3• 875.- 1000 
4• 787 ,50 ,, 900 
5• 700.- ,, 800 
6• 612.50 700 
7• 525.- ,, , 600 
8• 437.50 500 
9• 350.- ,, 400 

Artikel ll , § 2, wordt gelezen : 
De huurwaarde van perceelen en gedeelten 

van perceelen, uitsluitend dienende tot uit
oefening van het bedrijf van logementhouder, 
tot winkel of lokaal tot uitstalling, wordt 
slechts voor een derde als belastbare huur
waarde aangemerkt. 

Als te dienen tot uitoefening van het bedrijf 
van logementhouder, worden a.Ileen beschouwd 
de inrichtingen waar doorgaans door reizigers 
voor korten tijd logies wordt genomen. 

Aan artikel ll wordt toegevoegd eene § 3 
van den volgenden inhoud : 

Voor twee derde wordt slechts a.ls belast
bare huurwaarde aangemerkt de huurwaarde 
van: 

a. perceelen als bedoeld in art. 33, § 1, 
eerste en tweede lid ; 

b. perceelen uitsluitend dienende tot uit
oefening van het bedrijf van verhuurder van 
gemeubelde woningen. 

Bevinden zich de onder a en b bedoelde 
perceelen op badplaatsen, lust- of ontspannings
oorden, en worden zij doorgaans niet dan ge
durende een korten tijd van het jaar verhuurd, 
dan wordt de huurwaarde daarvan slechts 
voor een derde als belastbare huurwaarde 
aangemerkt. 

Artikel 12 wordt gelezen : 
De belasting naar den eersten grondslag wordt 

niet geheven, wanneer de belastbare huurwaarde 
van het perceel in gemeenten of gedeelten van 
gemeenten, behoorende tot de : 

l ste klasse niet meer bedraagt dan f 150.-
2de 137.50 
3de ll2.50 
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4de klasse niet meer bedraagt dan f 112.50 
5de 100.-
6de 
7de 
8ste 
9!e 
Artikel 13, § l, wordt gelezen: 

87.50 
75.-
62.50 
50.-

De belast bare huurwaarde van elk perceel 
wordt voor de berekening der belasting ver
minderd 

in gemeenten of gedeelten 
beboorende tot de : 

van gemeenten, 

l ste kla.sse met . 
2de 
3de 
4de 
5de 
6de 
7de 
8ste 
9cle 

Artikel 13, § 2, wordt gelezen : 

f 145.-
132.50 
120.-
107.50 
95.-

2.50 
70.-
57.50 
45.-. 

De belasting bedraagt jaarlijks tien ten 
hondercl van de belastbare huurwaarcle, ver
minderd volgens § 1. 

Het op ohrift boven artikel 14 : ,,B. Haard
steden", alsmede de artikelen 14, 15 en 16 
vervallen. 

In artikel 17, § 1, letter b, vervallen de 
woorden : ,,en pleiziervaartuigen". 

Artikel 17, § l, 4de lid, vervalt. 
Artikel 17 , § 2, l ste lid, wordt gelezen : 
Door stoffeering wordt verstaan al hetgeen 

volgens art. 573 van het Burgerlijk Wetboek 
claartoe behoort, met uitzondering van sohil
clerijen, dooh met inbegrip van piano's en 
dergelijke voorwerpen, die om te worden ge
bruikt, gewoonlijk niet verplaatst worden. 

Biljarten worden niet tot de stoffeering ge
rekend. 

Artikel 17, § 3, wordt gelezen : 
De waarde van de stoffeering der peroeelen 

en gedeelten van peroeelen. bedoeld in art. 
11, § 2 en § 3. laatste lid, komt sleohts voor 
een derde en die van de stoffeering der overige 
in art. 11, § 3, bedoelde peroeelen en gedeelten 
van peroeelen sleohts voor twee dercle in aan
merking. 

Artikel 18 wordt gelezen: 
De belasting naar de waarde der stoffeering 

wordt niet geheven, wanneer de belastbare 
huurwaarde van het peroeel in gemeenten of 
gecleelten van geQ:leenten, behoorencle tot de: 

lste klasse niet meer bedraagt clan f 240 
2cle 220 
3de 200 

4de klasse niet meer bedraagt dan f 180 
5de WO 
6de 1~ 
7de 
8ste 
9de 

120 
100 
80. 

In art-ikel 19 vervalt in den eersten zin 
,,f 140 of meer, dooh minder clan f 200 f 0.60" . 

Het opsohrift van Hoofdstuk III wordt ge-
lezen: 

Bel,asting naar den derden grondsl,a,g. 
Artikel 20, § 1, wordt gelezen : 
De belasting naar den grondslag dienst

boden wordt geheven wegens het in dienst 
hebben, hier te lande, van personen, gebezigd 
tot persoonlijke of huiselijke diensten, bedienden 
in societeiten, gonverneurs en gouvernantes, 
juffrouwen van gezelsohap, secretarissen en 
rentmeesters daaronder begrepen. 

Artikel 20, § 3, verve.It. 
Artikel 24, § 1, letter a, verva,lt. 
In artikel 24, § 1, letter d, in plaats van f 18 

te lezen : f 100. 
a artikel 24, § 1, letter d, wordt opgenomen 

eene letter e, luidende : 
e. voor elken chipper of anderen persoon, 

uitsluitend voor de pleiziervaart dienende, 
f 100. 

Het opschrift van Hoofdstuk IV wordt ge
lezen: 

Bel,asting naar den vierden grondsl,a,g. 
In artikel 25, letter b, vervallen de woorden : 

,,rijtuigverhuurder. ondernemer van personen
vervoer," alsmecle de daaraohter geplaatste 
komma. 

Aan artikel 25 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

Voor de toepas ing van het eerste lid wordt 
niet a.ls een gebruik voor het beroep of bedrijf 
van den belastingpliohtige besohouwd het rij
den van zijne woning naar de vaste plaats 
zijner beroeps- of bedrijfsbezigheden of omge
keerd. 

Artikel 30, § 1. letter a, verve.It. 
In artikel 20, § 1, letter c, vervallen de 

woorden: ,,rijtuigverhuurder, ondernemer van 
personenvervoer," a lsmecle de daarachter ge
plaatste komma. 

Hoofdstuk V vervalt. 
Het opschrift van Hoofclstuk Vbis wordt 

gelezen : . 
B el,asting naar de1i vij fden grondsl,a,g. 
In artikel 3lbis, § l, eerste lid, vervallen 

de woorden : ,,die op den openbaren weg wor
den bereden" met de daarvoor geplaatste 
komma. 
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Artikel 3lbis, § 4, wordt gelezen : 
De belasting bedra.a.gt jaa.rlijks : 
a. wegens de motorrijwielen : 
1°. voor ieder rijtuig, ingericht voor het 

vervoer van een persoon f 6 ; 
2°. voor ieder rijtuig, ingericht voor het 

vervoer van meer da.n elm persoon, of dat door 
middel van een voorspan-, zijspan- of aanhang
wagen gebezigd wordt tot het vervoer van 
meer dan een persoon f 8 ; 

b. wegens a.lie overige motorrijtu:igen, be
ha.lve de onder c genoemde, wanneer de wa.arde 
va.n het motorrijtuig is : 

minder da.n' f 2000, f 2 voor elke geheele 
som van f 100 ; 

f 2000 of meer, doch minder dan f 4000, 
eene vaste som van f 40 + f 2.25 voor elke 
geheele som van f 100, de waarde van f 2000 
te boven gaande ; 

f 4000 of meer, doch minder dan f 7000, 
eene vaste som van f 85 + f 2,50 voor elke 
geheele som van f 100, de waarde van f 4000 
te boven gaande ; . 

f 7000 of meer, doch minder dan f 10,000 
eene vaste som van f 160 + f 2.57 voor elke 
geheele som van f 100, de waarde van f 7000 
te boven gaande ; 

f 10,000 of meer, eene vaste som van f 242.50 
+ f 3 voor elke geheele som van f 100, de 
waarde van f 10,000 te boven gaande. 

c. wegens de motorrijtu:igen op drie w:ielen : 
voor ieder rijtu:ig f 15. 
Door waarde wordt verstaan de som, d:ie 

gerekend wordt te kunnen worden bedongen 
bij verkoop onder normale omstand:igl\eden 
ter plaatse daartoe geschikt. 

Onder de waarde van een motorrijtu:ig wordt 
begrepen die van de bijbehoorende onderdee
len, welke bestemd zijn tegelijk met het rijtu:ig 
te worden gebezigd. Indien meer dan een 
koetswerk afw:isselend gebezigd wordt op het
zelfde onderstel, wordt het koetswerk a.ls onder
deel beschouwd. 

A.rtikel 3lbis, § 6, vervalt . 
Achter Hoofdstuk Vbis wordt ingevoegd een 

Hoofdstuk Vter van den volgenden inhoud: 
Belasting naar den zesden grondslag. 
Artikel 31ter. De beta.sting wordt geheven 

wegens het houden, hier te lancle, van plei
ziervaartu:igen. 

Buiten aanmerking blijven die vaartnigen, 
welke in den regel door hanclkracht worclen 
voortbewogen, a.lsmecle zoodanige waarbij voor 
w:indkracht geen grooter zeiloppervlakte wordt 
gebezigd dan ten hoogste 16 M1• 

Artikel 3lquater. Wie krachtens overeen-

komst de beschikking heeft over een pleizier
va.artu:ig van een antler, onver ohillig of d:it 
al dan niet steeds hetzelfcle is, worclt te clier 
zake geacht een pl.eiziervaartuig te houden ; 
ten ware de overeenkomst met inbegrip van 
verlenging ter keuze van eene der partijen, 
blijkt over korter tijdvak clan van een en 
twintig clagen te loopen. 

Het bij art. 26, 2de lid, bepaalde is ook op 
deze overeenkomst van toepassing. 

Artikel 3lquinquies. Geene belasting wordt 
geheven wegens het houden van pleiziervaar
tuigen, die uitslu:itend worden gebruikt in het 
bedrijf van bouwer van of handelaar in die 
voorwerpen en deel uitmaken van zijnen han
delsvoorra.a.d. 

A.rtikel 3lsexies. De belasting beclraagt 
jaarlijks, wanneer de waarde van het pleiz:ier
vaartu:ig is : 

minder dan f 1000, f 1.50 voor elke geheele 
som van f 100 ; 

f 1000 of meer, doch minder dan f 1400, · 
eene vaste som van f 15 + f 3.25 voor elke 
geheele som van f 200, de waarde van f 1000 
te boven gaande ; 

f 1400 of meer, doch minder clan f 2000, 
eene vaste som van f 21,50 + f 5,25 voor elke 
geheele som van f 300, de waarde van f 1400 
te boven gaande ; 

f 2000 of meer, cloch minder clan f 5000, 
eene vaste som van f 32 + f 6 voor elke ge
heele som van f 300, de waarde van f 2000 
te boven gaande ; 

f 5000 of meer, doch minder dan f 11,000, 
eene vaste som van f 92 + f 8.50 voor elke 
geheele som van f 400, de waarcle van f 5000 
te boven ga.a.nde ; 

f 11,000 of meer, eene vaste som van f 219.50 
+ f 11.25 voor elke geheele som van f 500, 
de wa.a.rde van f 11.000 te boven gaande. 

Door waarde wordt verstaan de som, die 
gerekend wordt te kunnen worden bedongen 
bij verkoop onder normale omstandigheden ter 
plaatse daartoe geschikt . 

Artikel 3lsepties. De belasting wordt ver
minderd: 

a. voor de pleiziervaartuigen, die hoofd, 
zakelijk worden gebezigd voor het beroep 
of bedrijf van den befastingplichtige, tot 
de helft cler bij art. 3lsexies bepaalde be
dragen; 

b. voor de pleiziervaartuigen, die uitslui
tend of hoofdzakelijk worden gebezigd in het 
bedrijf van ·verhuurder van pleiziervaartuigen 
of ondernemer van personenvervoer of hoofd
zakelijk in het bedrijf van bouwer van of 
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handelaar in die voorwerpen, tot een vierde 
der bij art. 3 lse.xies bepaalde bedragen. 

Voor de toepassing van het onder a bepaalde 
wordt niet als een gebruik voor het beroep 
of bedrijf van den belastingplichtige besohouwd 
het varen van zijne woonplaats naar de vaste 
plaats zijner beroeps- of bedrijfsbezigheden of 
omgekeerd. 

Artikel 3locties. Het bepaalde sub b van 
het vorig artikel vindt geene toepassing, ing&
val de pleiziervaartuigen uitsluitend of bij 
voorkeur ter beschikking plegen te worden 
gesteld van de leden, deelgenooten of aandeel
houders eener vereeniging of vennootschap, 
uitoefenende een of meer der daarin genoemde 
beroepen of bedrijven. 

Achter Hoofdstuk Vter wordt ingevoegd een 
Hoofdstuk Vquater, van den volgenden inhoud: 

Belasting naar den zevenden gronds/,ag. 
Artikel 3lnovies. De belasting wordt gehe

ven wegens het houden, hier te lande, van 
biljarten. 

Buiten aanmerking blijven de toestellen, die 
om gebruikt te worden in den regel worden 
verplaatst. 

Artikel 3ldecies. Geene belasting wordt ge
heven: 

a. wegens het houden van biljarten in 
inrichtingen vallende onder letter d van art. 
4, § 1 ; 

b. wegens het houden van biljarten, die 
uitsluitend worden gebezigd in het bedrijf van 
fabrikant van of handelaar in die voorwerpen, 
en dee! uitmaken van zijnen handelsvoorraad. 

Artikel 3lundecies. De belasting bedraagt 
jaarlijks: 

a. wegens de biljarten die gehouden wor
den in koffiehuizen en andere voor het publiek 
toegankelijke inrichtingen, voor ieder biljart 
f 20. 

b. wegens biljarten die gehouden worden 
in woningen, voor ieder biljart f 50. 

c. wegens biljarten die gehouden worden 
op andere plaatsen dan onder a en b genoemd, 
voor ieder biljart f 35. 

Artikel 32, § 1, tweede lid, wordt gelezen : 
Het hoofd van het gezin wordt geacht ook 

de rijtuigen, dienstboden, paarden, motorrij
tuigen en pleiziervaartuigen van de leden van 
zijn gezin te houden. 

Artikel 33, § 1, wordt gelezen : 
Indien een perceel door den hoofdgebruiker 

gedeeltelijk aan een of meer andere. personen, 
niet behoorende tot zijn .gezin of zijne dienst
boden, ten gebruike wordt afgestaan met inbe
grip van daarin aanwezige meubelen, wordt 

het aldus afgestane, behoudens voor de toe
passing van art. 18, beschouwd als een afzon
derlijk perceel, in gebruik bij den hoofdgebruiker. 

Deze bepaling is ook van toepassing op de 
gedeelten, die gewoonlijk op de bedoelde wijze 
worden verhuurd, doch tijdelijk geheel of ten 
deele onverhu,urd en ongebruikt zijn. 

Zij die gemeubelde perceelen aan andem 
personen ter bewoning afstaan, worden be
schouwd als de gebruikers van de aldus afge
stane perceelen. 

Artikel 33biB. wordt vervangen door een 
nieuw artikel van den volgenden inhoud : 

Bij gemeenschappelijk gebruik ·van een plei
ziervaartuig door meerdere personen, beslist 
de inspecteur der directe belastingen wie hunner 
als houder wordt beschouwd. 

Achter artikel 33bis wordt ingevoegd een 
artikel 33ter van den volgenden inhoud : 

Als houder van een biljart wordt beschouwd 
de gebruiker van het perceel, waarin het bil
jart zich bevindt. 

Artikel 34, letter b, wordt gelezen : 
buitenslands wonenden, voor zoover zij niet 

!anger dan drie achtereenvolgende maanden 
hier te lande een perceel in gebruik hebben 
of dienstboden, paarden, motorrij tuigen, plei
ziervaartuigen of biljarten houden. 

In het tweede lid van artikel 37 wordt in 
de plaats van ,,paarden of motorrijtu,igen" ge
lezen : paarden, motorrijtuigen, pleiziervaartui
gen of biljarten. 

Het derde en het vierde lid van dat artikel 
vervallen. 

In artikel 38 wordt in de plaats van ,,eerste 
drie grondslagen" gelezen: eerste twe~ grond
slagen. 

Artikel 39, eerste lid, wordt gelezen: 
Verhooging van belasting heeft plaats bij 

verandering van den toestand naar den grond
slag dienstboden, paarden, motorrijtuigen, plei
ziervaartuigen of biljarten. 

In artikel 40, tweede lid, wordt in de plaats 
van ,,vierden, vijfden, zesden of zevenden 
grondslag", gelezen : derden, '1'ierden , vijfden, 
zesden of zevenden grondslag. 

Het derde lid van dat artikel wordt gelezen : 
In het biljet wordt gevraagd : 
I. aanwijzing van in gebru,ik zijnde percee

len ; of deze al dan niet gehuurd zijn ; 
zoo ja, opgaaf van den huurprijs bedoeld 

in art. 9; 
II. opgaaf van het getal dienstboden, man

nelijke en vrouwelijke ieder afzonderlijk, ge
splitst naar de onderscheidingen dezer wet ; 

ill. opgaaf van het getal paarden ; 
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IV. opga.af van het getal motorrijtuigen ge
splitst naar de onderscheidingen dezer wet ; 
alsmede voor de in art. 3lbis, § 4b bedoelde 
motorrijtuigen, eene nauwkeurige omschrijving, 
met opgaaf van de waarde, voor ieder motor
rijtuig afzonderlijk ; 

V. opgaaf van het getal en de soort der 
pleiziervaartuigen, alsmede van de waarde, 
voor ieder vaartuig afzonderlijk ; 

VI. opga.af van het getal biljarten, gesplitst 
naar de onderscheidingen dezer wet ; 

VII. opgaaf der inwonende personen buiten 
de leden van het gezin en de dienstboden ; 

VIII. opgaaf van het beroep of bedrijf. 
Artikel 40, vierde lid, II, wordt gelezen : 
dat, en om welke reden, de belasting naar 

de grondslagen huurwaarde en mobilair tot 
een lager bedrag dan gewoonlijk of voor een 
gedeelte van een perceel afzonderlijk moet 
worden berekend ; 

In artikel 40, vierde lid, III, vervallen de 
woorden en cijfers : 

,,dienstboden of" en ,,art. 23 of." 
In artikel 44 en in artikel 45 wordt in de 

plaats van ,.vierden, vijfden, zesden of zeven
den grondslag" gelezen: derden, vierden, vijf
den, zesden of zevenden grondslag. 

Artikel 46 vervalt. 
In artikel 47 wordt in plaats van ,,artt. 44, 

45 en 46" gelezen : artt. 44 en 45. 
In artikel 48, 1°., wordt in de plaats van: 

,,eersten, tweed en en derden grondslag", ge
lezen : eersten en tweeden grondslag. 

Artikel 48, 2°., wordt gelezen: 
naar den derden, vierden, vijfden of zesden 

grondslag in de gemeente, waar de belasting
plichtige zijn domicilie heeft, of, indien hij 
buitenslands woont, in de gemeente waar de 
dienstboden, paarden, motorrijtuigen of plei
ziervaartuigen worden gehouden. 

Art. 48, 3°., wordt gelezen: 
naar den zevenden grondslag in de gemeente, 

waar de biljarten worden gehouden. 
Artikel 49 wordt gelezen als volgt : 
§ 1. De aanslag wordt in elke gemeente 

vastgesteld door den inspecteur der directe 
belastingen. 

De vaststelling kan geschieden bij gebreke 
of met afwijking van de aangifte. 

§ 2. Den belastingplichtige kunnen door 
den inspecteur inlichtingen worden gevraagd. 

Artikel 50 wordt gelezen a.ls volgt : 
§ 1. Tot vaststelling der huurwaarde worden 

de noodige opnemingen gedaan door een ambte
naar, aangewezen door den inspecteur. De 
inspecteur kan nevens dien ambtenaar een 

deskundige · voor die opnemeng aanwijzen. 
§ Ter beoordeeling van de waarde van het 

mobilair, de motorrijtuigen en de pleiziervaar
t uigen geschiedt zoo noodig opneming door 
ambtenaren of deskundigen door of vanwege 
Onzen Minister van Financien daartoe aange
wezen. 

Artikel 51 wordt gelezen: 
De vastgestelde aanslag naar den derden, 

vierden, vijfden, zesden of zevenden grond
slag kan, ook zonder dat eene aangifte volgens 
art. 45 is gedaan, worden verhoogd. 

De vastgestelde aanslag wegens het gebruik 
v~n een perceel kan worden verhoogd, in
dien de huurwaarde, tengevolge van eene 
onjuiste aangifte, op een te laag bedrag is 
bepaald. 

Achter artikel 51 wordt ingevoegd een artikel 
5lbis van den volgenden inhoud: 

Voor dienstboden, paarden, motorrijtuigen, 
pleiziervaartuigen en biljarten, die in strijd 
met de bepalingen van Hoofdstuk VIII niet 
zijn opgegeven, wordt het bedrag der belasting 
verdubbeld. 

Wanneer de belasting voor een dienstbode, 
paard, motorrijtuig, niet vallende onder artikel 
3lbis, § 4, b, of biljart, naar artikel 49, § 1, 
of artikel 51 tot een hooger bedrag wordt 
vastgesteld dan zij volgens de gedane aangifte 
zou bedragen, wordt zij verhoogd met het 
verschil tusschen de belasting volgens den 
werkelijken toestand en die volgens de gedane 
aangifte. 

Wanneer voor een perceel, vallende onder 
de toepassing van artikel 9, § l, de belasting 
naar artikel 49, § 1, of artikel 51 tot een hooger 
bedrag wordt vastgesteld dan zij volgens de 
gedane aangifte zou bedragen, wordt zij .er
hoogd met het verschil tusschen de bela~ting 
naar den eersten en tweeden grondslag volgens 
den werkelijken toestand en die volgens de 
gedane aangifte. 

Wanneer de belasting voor een motorrijtuig, 
vallende onder artikel 3lbis, § 4, b, of voor 
een pleiziervaartuig, naar artikel 49, § 1, of 
artikel 51 tot een hooger bedrag wordt vast
gesteld dan zij volgens de gedane aangifte 
zou bedragen, wordt zij verhoogd met tien ten 
honderd van het verschil tusschen de belasting 
volgens de voor de vaststelling van den aan
slag in aanmerking genomen waarde en die 
volgens de gedane aangifte. 

Artikel 52 vervalt. 
Artikel 53 wordt gelezen a.ls volgt : 
De deskundigen, bedoeld in art. 50, genieten 

ten laste van het Rijk belooning voor hunne 
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werkzaamheden en vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten, door Ons te regelen. 

Artikel 54 wordt gelezen a.ls volgt : 
De inspecteur kan door den directeur der 

dil'ecte belastingen worden gemachtigd om 
zich voor de vaststelling der aansla,gen door 
een ancler ambtenaar te doen vervangen. 

In artikel 56, § 1, wordt in de plaats van 
,,directeul' der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnz,m," gelezen : inspecteur der 
clil'ecte belastingen, en in de plaat van ,,clirec
tie", gelezen: inspectie. 

In artikel 56, § 2, wordt in de plaats van 
,,cl irecteul'" gelezen : inspecteur. 

Het eerste lid van § 3 van artikel 56 wordt 
gelezen : De uitspraa.k van den inspecteur is 
met redenen omkleed. 

Het tweede lid van § 3 van artikel 56 vervalt. 
Artikel 56bis vervalt. 
In artikel 57, § § 1 en 2, wordt in de plaats 

van ,,clirecteur" gelezen : inspecteur. 
Artikel 57 , § 3, vervalt. 
In artikel 63, § 1, wordt in de plaats van: 

,,eerste drie grondslagen", gelezen : eerste twee 
grondslagen. 

Achter artikel 63, § 1, wordt ingevoegd 
eene § la, van den volgenden inhoud : 

Aan den gebruiker van een perceel, die dit 
verlaat zoncler eenige roerende goederen daarin 
achter te laten en binnen zes weken daarna 
een perceel in gebruik neemt, waarvan de 
belastbare huurwaarde lager is dan die van 
het verlaten perceel, wordt, wanneer het ver
schil meer bedraagt dan een vierde van laatst
gemelde huunvaarde, op zijne aa.ngifte geheele 
of gecleeltelijke ontheffing verleend van zijn 
aanslag naar de eerste twee grondslagen over 
de rnaanclen van het jaar, die tijclens het ver
laten van het perceel nog niet zijn ingetreden. 

Gronclslag voor de berekening der ontheffing 
is het verschil in hoofdsom tusschen den opge
legden aanslag en de belasting, die bij toepas
sing van a.rt. 38, l ste lid, voor het in gebruik 
genornen perceel zou verschuldigd zijn. 

In artikel 63, § 2, wordt in de plaats van: 
,,eerste drie grondslagen", gelezen : eerste twee 
grondslagen. 

In artikel 63, § 3, wordt : 
in de pla.ats van ,,of" tusschen ,,paarden" 

en ,,rnotorrijtuigen" eene komma geplaatst, 
en in de plaats der komrna. na. c gelezen : 
pleiziervaartuigen of bilja.rten ; 

in de plaats van ,,vierden, vijfden of zeven
den grondslag" gelezen : derden, vierden, vijf
den, zesden of zevenden grondslag; 

in de pla.ats van de woorclen ,,clie tijclens 

het indienen der a.angifte nog niet liijn inge
treclen" gelezen : die tijdens de afschaffing of 
tijdens het eincligen van het belastbaar gebruik 
nog niet zijn ingetreden. 

en vervallen de woorden en getallen : ,,a.ls 
bedoeld in a.rt. 3lbis, § 4, sub b en c." 

Aan die paragraaf wordt een tweede lid 
toegevoegd van den volgenden inhoud : 

Indien het tijdstip der a.fschaffing of van 
het eindigen van het belastbaar gebruik niet 
ten genoege van dengene, die de ontheffing 
heeft te verleenen, vaststaat, wordt de ont
heffing verleend over de voile maanden van 
het jaa.r gedurende welke na. het indienen der 
aangifte van geen belastbaar gebruik is ge
bleken. 

In artikel 63, § 4, wordt in plaats van ,.direc
teur der directe belastmgen, invoerrechten en 
accijnzen" gelezen: inspecteur der directe be
la.stingen, en in de pla.ats van .directie": in
spectie. 

In die paragraa.f worclen de woorden ,,die 
volgens § 3 nadat de afschaffi.ng heeft plaats 
gehad of het belastba.ar gebruik is geeindigd" 
vervangen door: die volgens § 3 uiterlijk binnen 
zes weken nadat de afschaffing heeft plaats ge· 
ha.cl of het belastba.a.r gebruik is geeindigd. 

Artikel 63, § 5 worclt gelezen : · 
De uitspraak van den inspecteur is met 

redenen ornkleed, wanneer het verzoek geheel 
of ten deele wordt a.fgewezen. 

Afschrift wordt gezonden a.an hem die de 
aangifte heeft geda.a.n, aangeteekend per post 
of tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

De uitspraak op eene aa.ngifte volgens § 3 
kan tot na afloop van het jaa.r worden uitge
stelcl. 

Artikel 64 wordt gelezen : 
Hij, die bezwa.ar heeft tegen de uitspra.ak 

van den inspecteur op zijne a.angifte, krachtens 
het vorig artikel ingediend, kan binnen dertig 
dagen , nadat het a.fschrift hem is toegezonden 
in beroep komen bij den raad van beroep voor 
de directe belastingen, tot wiens rechtsgebied 
de gemeente van aanslag behoort. 

Als datum van toezending geldt die der 
aanteekening per post of die van het ontvang
bewijs. 

Het beroep geschiedt door indiening van 
een met redenen ornkleed beroepschrift bij 
den voorzitter van den raad. Een afschrift 
der uitspraak van den inspecteur wordt daarbij 
overgelegd. 

Artikel 65, § § 1, 2, 4 en 5, vervalt. 
Aan § 3 worclen de volgende twee leden 

toegevoegd : 
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De verzoekschriften volgens <lit artikel wor
den ingediend bij den directeur der directe 
belastingen, in wiens directie de aanslag is 
vastgesteld. 

De directeur zendt afschrift van zijne uit
spraak aan den verzoeker aangeteekend per 
post of tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

Artikel 67 wordt overgebracht naar Hoofd
stuk XII en wordt als volgt gelezen : 

Wij behouden Ons voor in bijzondere geval
len vanwege dwaling of onwillig verzuim kwijt
schelding te verleenen van de verdubbeling en 
van de verhooging van belasting, bedoeld in 
art . 5lbis. 

V 66r artikel 67 wordt in Hoofdstuk XII 
opgenomen een artikel 66bis van den volgenden 
inhoud: 

Onjuiste aanslagen kunnen door den direc
teur der directe belastingen, op voorstel van 
den ambtenaar die den aanslag heeft vast gesteld 
ambtshalve worden verminderd. 

De ontheffingen volgens Hoofdstuk XI kun
nen door <lien directeur ambtshalve worden 
verleend. 

Aan artikel 70, § 1 wordt toegevoegd : 
; alsmede voor de opneming van pleizier

vaartuigen tot a.lie gedeelten dier vaartuigen. 
Artikel 70, ·§ 2, wordt gelezen als volgt : 
Tot het opnemen en onderzoeken der paar

den hebben de ambtenaren der directe belas
tingen, tot het opnemen en onderzoeken der 
motorrijtuigen hebben de ambtenaren der di 
recte belastingen en de in art. 50, § 2, bedoelde 
deskundigen toegang tot a.lie stallen en berg
plaatsen. 

Artikel 70, § 3, wordt gelezen : 
De ambtenaren der directe belastingen heb

ben, mits voorzien van eene lastgeving van 
hunnen inspecteur, die zij desgevorderd. moeten 
vertoonen, tot het opnemen der biljarten toe
gang tot a.lie gedeelten van elk perceel. 

In § 4, tweede lid, van dat artikel wordt in 
de plaats van ,,paarden en ·motorrijtuigen" 
gelezen : paarden, motorrijtuigen, pleiziervaar
tuigen en biljarten. 

In artikel 72, § 1, vervallen de woorden en 
cij fers ,,of art. 46." 

Aan § 1 van dat artikel wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

De bepalingen van het eerste, t weede en 
derde lid vinden geene toepassing ten aanzien 
van de opgaaf der waarde van motofrijtuigen 
en van pleiziervaartuigen. 

In artikel 77 wordt in de plaats van ,,vierden. 
vijfden, zesden of zevenden grondslag" gelezen : 
,derden , ,_ierden, vijfden of zevenden grondslag, 

191!1. 

Art. II. De wet van 16 April 1896 (Staats
blad no, 72) zooals zij bij latere wetten is of 
mocht worden gewijzigd, zal kunnen worden 
aangehaald als: Wet op de Personeele belas
ting 1896. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1920. Zij blijft buiten 
toepassing voor de heffing der belasting over 
de aan het jaar 1920 voorafgaande belasting
jaren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Sep

tember 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van .F'inanciiin, DE VRIES. 
( Uitgeg. 30 Sept. 1919.) 

19 September 1919. WET, regelende de keuring 
en aanduiding van waren. S. 581. 

Bijl. 2• Kamer 1917 /1918, n°. 303, 1-4 ; 
1918/ 1919 n°. 62, 1- 19. 

Hand. id . 1918/ 1919, bladz. 2608-2626; 
2630-2651, 2811. 

Hand. l • Kamer 1918/ 1919, bladz. 571 , 648, 
661; 1919/1920, bladz. 20-23. 

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

dat het wenschelijk is, d oor wettelijke voor
schriften te bevorderen, dat waren worden ge
keurd, en regelen vast te stellen betreffende 
de aanduiding van waren in het algemeen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
10. ,,waren" eetwaren (uitgezonderd v leesch 

en vleeschwaren, voor zoover de keuring daar
van niet is van scheikundigen aard) en drink
waren, benevens gebruiksartikelen, die worden 
gebezigd voor de bereiding, de vervaardiging, 
de samenstelling of de bewaring van eetwaren 
of drinkwaren, en artikelen, die bij algemeenen 
maatregel van bestuur worden aangewezen, 
een en antler voor zoover zij voor den handel 
bestemd of in den handel gebracht zijn; 

2°. ,,inspecteur" den inspecteur van het 
staats_toezicht op de volksgezondheid, voor 
het betrokken gebied belast met het toezicht 
op de naleving van deze wet. 

2. l. Voor de keuring van waren wordt 
het land door Ons in gebieden verdeeld. 

2. Voor ieder gebied is er een keuringsdienst. 
3. De keuringsdiensten zijn gevestigd in de 

gemeenten, die Wij aanwijzen. 
3. In tijd van oorlog of oorlogsgevaar kan 

Onze Minister van Oorlog gebieden aanwijzen , 
waarin de bepalingen van deze wet en van de 
krachtens haar gegeven algemeene maatregelen 

37 
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van bestuur en plaatselijke verordeningen niet 
van toepsasing zijn op voor militair gebruik 
bestemde waren. 

4. I edere keuringsdienst heeft het noodige 
opsporingspersoneel en Mn of meer laborato
ria met het noodige onderzoekpersoneel. 

5. De raad van eene gemeente, die Wij 
krachtens artikel 2 hebben aangewezen voor 
de vestiging van een keuringsdienst, stelt de 
noodige verordeningen op den keuringsdienst 
en de noodige instructies voor het personeel 
van <lien dienst vast. De raad treft overigens 
de maatregelen, die noodig zijn, opdat de 
keuringsdienst voldoe aan de vereischten, in 
artikel 4 gesteld. 

6. 1. De raad van iedere gemeente stelt 
Mn of meer verordeningen vast op de keuring 
van waren, ter wering van waren, die bij ge
bruik overeenkomstig de bestem.ming voor het 
!even of de gezondheid schadelijk zijn of kunnen 
zijn, die van ondengdelijke samenstelling zijn 
of in ondeugdelijken tc.estand verkeeren, of die 
niet voldoen aan de eischen of ten aanzien 
waarvan niet voldaan is of wordt a.an de eischen, 
gesteld krachtens deze wet met uitzondering 
van artikel 16. 

2. Op overtreding van die verordening of 
van een van die verordeningen kan hechtenis 
worden gesteld van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste twee duizend 
gulden, alsmede verbeurdverklaring van de 
waren, met betrekking tot welke de overtre
ding is begaan. Die waren kunnen in beslag 
worden genomen en, ingeval van veroordeeling, 
op last van den rechter worden vernietigd of 
onbrnikbaar gemaakt, voor zoover het algemeen 
belang dat vordert. Burgemeester en wethou
ders zijn bevoegd, de namen der overtreders 
en het vonnis van den strafrechter bekend te 
maken. 

3. Voor zoover in beslag genomen waren 
niet als stukken van overtniging moeten dienen, 
worden zij gebracht naar en opgeslagen op een 
plaats, die burgemeester en wethouders van 
de gemeente, waar de keuringsdienst is geves
tigd, daarvoor aanwijzen. De keuringsdienst 
is verantwoordelijk voor de bewaring. Wij 
behouden ons voor, bij algemeenen maatregel 
van bestuur voorschriften voor den opslag en 
de bewaring te geven en te bepalen, welke 
waren, die aan spoedig bederf onderhevig zijn, 
in plaats van bewaard, voor menschelijk ge
bruik ongeschikt gemaakt kunnen worden en 
op welke wijze dat moet ge chieden. 

7. 1. Aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten worden onderworpen : 

a. de verorclening of de verordeningen op 
den keuringsclienst ; 

b. de verordcning of de verorderiingen op 
de keuring van waren ; 

c. de instructies voor het personeel van 
den keuringsdienst ; 

d. de verordening of de verordeningen op 
de bezoldiging van het personeel van den keu
ringsdienst en van de laboratoria; 

e. de besluiten tot het intrekken of wijzigen 
van verordeningen of instructies, als in dit 
artikcl bedoeld. 

2. Gedeputeerde Staten hooren, v66r dat 
zij over de goedkeuring van eene verordening 
of eene instructie, als bedoeld in het vorige 
lid onder a, c, en d, of van een be luit tot het 
intrekken of wijzigen van zoodanige verordening 
of instructie, beslissen, de besturen van de 
andere gemeenten binnen het gebied van den 
keuringsdienst. 

3. Weigering van de goedkeuring wordt met 
redenen omkleed. 

4. Tegen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten staat gedurende dertig dagen na de 
dagteekening daarvan bij Ons beroep open, 
zoowel voor den inspecteur als voor het college, 
dat de verordening of de instructie vaststelde 
of het beslnit nam, en in het geval, voorzien 
in het tweede lid , voor het college van burge
meester en wethouders van eene andere ge
meente binnen het gebied van den keurings
dienst, dat tegen die beslissing bezwaren heeft. 
Artikel 201 van de Gemeentewet is van toepas
sing. 

5. Indien Wij, buiten het geval van voor
ziening krachtens het vierde lid, het besluit 
van Gedeputeerde Staten vernietigen, doen 
deze opnieuw uitspraak met inachtneming van 
Onze beslissing. 

8. 1. Indien het gebied van een keurings
dienst in meer dan eene provincie is gelegen, 
worden de verordeningen, instructies en beslui
ten, bedoeld in het eerste lid van artikel 7, 
onderworpen aan Onze goedkeuring. 

2. Het bepaalde in het tweede lid van artikel 
7 vindt overeenkomstige toepassing. Het be
paalde in het dercle lid van artikel 7 is van 
toe passing. 

9. 1. Indien Gedeputeerde Staten, of in 
geval van beroep of in het geval, voorzien in 
artikel 8, Wij aan eene verordening of eene 
instructie of aan eene wijziging vaneeneverorde
ning of eene instructie goedkeuring onthouden, 
onderwerpt de gemeenteraad binnen drie maan
den na de dagteekening van het besluit van 
Gedeputeerde Staten of van Ons met inacht-
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neming van de beslissing een nieuw besluit 
aan de goedkemfog van Gedeputeerde Staten 
of, in het geval, voorzien in artikel 8, van Ons. 

2. Indien hieraan niet voldaan is of indien 
bij dat nieuwe besluit de beslissing van Gede
puteerde Staten of van Ons naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten of, in het geval, voor
zien in artikel 8, Onze beslissing naar Ons 
oordeel niet of niet voldoende in achtisgenomen, 
wordt de gemeenteraad geacht weigerachtig 
te zijn mede te we1·ken tot uitvoering van deze 
wet. 

3. Gedeputeerde Staten, den inspecteur ge
hoord, stellen alsdan de verordening of instruc
ties vast. Het vierde lid van artikel 7 vindt 
overeenkomstige toepas ing. 

10. 1. Op de verordeningen op de keuring 
van de waren zijn van toepassing de artikelen 
166 en 169----173 van de Provinciale wet en 
de artikelen 166, 168, 172 en 174-177 van de 
Gemeentewet, met dien verstande, dat de 
afkondiging geschiedt binnen veertien dagen 
na de dagteekening van het besluit, waarbij 
de goedkeuring is verleend, en dat het formu 
lier van afkondiging wordt vastgesteld bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

2. Burgemeester en Wethouders deelen de 
goedgekeurde verordeningen en instructies mede 
aan den inspecteur. 

11. l. Indien naar het oordeel van Gede
puteerde Staten of, in het geval, voorzien in 
artikel 8, naar Ons oordeel voor eene gemeente 
de keuring van waren niet voldoencle is, kunnen 
Gedeputeerde Staten of Wij, qen inspecteur 
gehoorcl, een of meer bepaalde voorzieningen, 
daaronder begrepen wijziging of aanvulling van 
verordeningen of instructies, voorschrijven. 

2. Tegen de be lissing van Gedeputeerde 
Staten staat gedurende dertig dagen na de dag
teekening daarvan bij Ons beroep open zoowel 
voor den gemeenteraad ·als voor den inspec
teur. Artikel 201 van de Gemeentewet is van 
toe passing. 

3. Gedurende den termijn voor en de behan
deling van het beroep blijft het besluit van 
Gedeputeerde Staten buiten werking. 

4. Het daartoe bevoegde college voert de 
beslissing van Gedeputeerde Staten of van 
Ons uit binnen den termijn, bij het besluit 
bepaald. 

12. Gedeputeerde Staten hooren, alvorens 
eene beslissing ingevolge deze wet te nemen, 
den inspecteur en zenden dezen afschrift van 
hun be luit. 

13. l. Het Rijk draagt de eene helft van 
de jaarlijksche kosten van een keuringsdien t, 

onder voorwaarden, bij algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen. De gemeenten, 
die binnen het gebied van den keuringsdienst 
liggen, dragen de andere helfi naar verhouding 
van het aantal inwoners van iedere gemeente. 
Wij behouden Ons voor, bij algemeenen maat
regel van bestuur naclere voorschrifton te geven 
voor de berekening van cleze kosten , de ver
deeling daarvan over en de volcloening claarvan 
door de gemeenten. 

2. Het Rijk draagt de eene helft van de 
kosten van oprichting en eerste lnriohting van 
laboratoria, iuits de oprichting en inriohting 
geschiede naar een plan, dat Onze Minister 
van Arbeicl heefi goedgekeurd. De gemeente, 
waar de keuringsdienst is gevestigd, draagt 
de andere helft van die kosten. 

3. Voor wover kosten van een keurings
dienst veroorza.a.kt zijn door het opsporen van 
overtredingen van een maatregel van bestuur , 
als bedoeld in artikel 16, en door onderzoek 
van waren voor dat doel, worden de kosten 
geheel door het Rijk wrgoed. Wij bepalen 
het bedrag van die vergoeding. 

14. l. Wij behouden Ons voor, bij alge
meenen maatregel van bestuur, aanduidingen 
vast te stellen, welke in den handel voor waren 
en andere artikelen, die voor den hanclel be
stemd of in den handel gebracht zijn, 

a. uitsluitend mogen gebezigd worden, in
dien die waren of artikelen zijn van een in 
dien algemeenen maatregel aangegeven aard 
of samenstelling, of hunne bereiding heeft plaats 
gehad onder een bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld toezicht, of 

b. niet mogen gebezigcl worden , indien die 
waren of artikelen zijn van een in dien alge
meenen maatregel aangegeven aard of samen
stelling, of hunne bereicling niet heefi plaats 
gehacl onder een bij algemeenen maatregel van 
bestuur geregeld toezicht, of 

c. moeten gebezigd worclen, indien die waren 
of artikelen zijn van een in dien algemeenen 
maatregel aangegeven aard of samenstelling, 
of hunne bereiding niet heefi plaats gehad 
onder een bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregelcl toezicht. 

2. In zogdanigen algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen voorschriften worden gegeven 
omtrent het aanbrengen dezer aanduidingen 
op de waren zelf, op de verpakking of op de 
plaatsen, waar de waren ten verkoop worden 
uitgestald. 

3. Daarin kan tevens worden bepaald, dat 
waren ·en artikelen, a.ls in het eerste lid bedoeld, 
niet dan met Onze toestemiuing en onder door 

37• 
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Ons te stellen voorwa.arden mogen worden 
aangeduid met na.men, waaruit de aa.rd en de 
sa.menstelling niet of met voldoende blijken. 

4. De a.anduidingen in verband met den a.ard 
of de samenstelling van waren en andere arti
kelen kunnen a.Ileen worden vastgesteld in het 
belang van de eerlijkheid in den handel ; de 
aanduidingen in verband met het toezicht op 
de bereiding kunnen worden vastgesteld zoowel 
in het bela.ng van de volksgezondheid als in 
het belang van de eerlijkheid in den handel. 

5. Wij behouden Ons voor, voorschriften van 
een algemeenen ma.atregel van bestuur, waarbij 
aanduidingen worden vastgesteld, onder de 
daarbij te stellen voorwaarden niet van toe
passing te verklaren op waren, die be temd 
zijn voor uitv~er . 

6. Tevens behouden Wij Ons voor, op over
treding van zooda.nigen a.lgemeenen maatregel 
-van bestuur, voor zoover die andere artikelen 
betreft, hechtenis te stellen van ten hoogste 
:zes maanden en geldboete van ten hoogste 
twee duizend gulden, a.lsmede verbeurdver
klaring van de artikelen met betrekking tot 
welke de overtreding is begaan. Die artikelen 
kunnen in beslag worden genomen en in geval 
van veroordeeling op last van den rechter 
worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt, voor 
zoover het algemeen belang dat vordert. 

15. 1. Wij behouden Ons voor, zoo dikwijls 
Wij dat in het belang va.n de volksgezondheid 
noodig a.chten, bij algemeenen maatregel van 
bestuur: 

a. de zelfstandigheden, voorwerpen of gereed
schappen a.an te wijzen, waarvan bij de berei
ding, vervaardiging of samenstelling van wa_ren, 
bij dien maatregel a.angewezen, niet of slechts 
met inachtneming van bij dien maatregel te 
stellen voorwaarden gebruik mag worden ge
maakt; 

b. eischen te stellen, waaraan bij de berei
ding, verpakking, bewaring, behandeling of 
vervoer van waren, bij dien maatregel aange
wezen, moet worden voldaa.n; 

c. eischen te stellen, we.are.an de waren, bij 
dien maatregel a.angewezen, moeten voldoen. 

2. Wij behouden Ons voor, voorschriften 
van zoodanigen algemeenen maatregel van 
bestuur onder de daarbij te stellen voorwaarden 
niet van toepassing te verklaren op waren, 
die bestemd zijn voor uitvoer. 

3. Tevens behouden Wij Ons voor, aan ge
meentera.den toe te staan, eischen te stellen, 
waaraan eene bepaalde waar moet voldoen. 

16. 1. Wij behouclen Ons voor, bij · a lge
meenen maatregel van bestuur in het belang 

van de volksgezondheid den invoer van daarbij 
met name of algemeen aa.ngewezen waren of 
in het belang van de eerlijkheid in den handel 
den invoer va.n daarbij met name of algemeen 
aangewezen wa.ren of andere a.rtikelen, die 
voor den handel bestemd zijn : 

a. te verbieden ; 
b. voorwa.ardelijk toe te staan ; 
c. slechts toe te staan la.ngs de eerste kan

toren, die Onze Minister van Arbeid in over
leg met Onzen Minister van Financien daarvoor 
a.anwijst. 

2. Tevens behouden Wij Ons voor, op over
treding van in zoodanigen algemeenen maat
regel van bestuur vervatte bepalingen hechtenis 
te stellen van ten hoogste zes maanden en geld
boete van ten hoogste twee duizend gulden, 
a.lsmede verbeurdverklaring van de waren of 
de art1kelen met betrekking tot welke de over
treding is begaan. Die waren of die artikelen 
kunnen worden in besla.g genomen en in geval 
van veroordeeling op last van den rechter 
worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt, 
voor zoover het algemeen bela.ng dat vordert. 

3. De bepalingen, krachtens het eerste lid 
vastgesteld, zijn niet van toepassing op kleine 
hoeveelheden van waren, bestemd uitsluitend 
voor dagelijksche behoeften van personen, die 
a.an de grenzen wonen. 

17. 1. Tot bijstand in de uitvoering van 
het bepaalde in de artikelen 14, 15, 16 en 23, 
derde lid, stellen Wij eene commissie in, welker 
leden Wij benoemen en ontslaan en welke 
wordt gehoord over ontwerpen van algemeene 
maatregelen van bestuur, te nemen krachtens 
een van die artikelen. De commissie kan eigener 
beweging a.an Ons voorstellen doen betreffende 
de uitvoering van die artikelen. 

2. Wijkt een algemeene maatregel van be
stuur a.f van het advies der commissie, da.n 
wordt dat a.dvies met dien algemeenen maat
regel gepla.atst in de Nederlandsche Staatscourant. 

3. Wij geven na.dere voorschriften voor de 
samenstelling en de werking der commissie 
en bepalen daarbij de vergoeding, die voor de 
werkzaamheden wordt genoten. 

18. Met het opsporen van overtredingen, 
bij of krachtens. deze wet strafbaar gesteld, 
zijn, behalve de ambtenaren, genoemd in arti
kel 8 van het Wetboek van Strafvordering, 
belast alle ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ma.rechaussee, de ambtena.ren der 
invoerrechten en accijnzen en voorts binnen 
zijn ambtsgebied de inspecteur, en binnen het 
gebied van iederen keuringsdienst het hoofd 
van het laboratorium en de ambtenaren van 
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den keuringsdienst, die burgemeester en wet
houders van de gemeente, waar de dienst is 
gevestigd, daarvoor hebben aangewezen. 

19. 1. De ambtenaren, in artikel 18 met 
het opsporen van overtredingen belast, zijn 
bevoegd, te alien tijde, ook tegen den wil van 
den gebruiker of bewoner, binnen te treden 
alle plaatsen, waar waren of andere artikelen, 
die voor den handel bestemd of in den ha;ndel 
gebracht zijn, in voorraad zijn of bereid, ver
vaardigd of samengesteld worden of redelijker
wijze verll,loed worden in voorraad te z~jn of 
bereid, vervaardigd of samengesteld te worden. 
Onder binnentreden van plaatsen is mede be
grepen zich begeven aan boord van en onder
zoeken van vaartuigen. 

2. Is eene zoodanige plaats tevens woning 
of alleen door eene woning toegankelijk, dan 
treden zij tegen den wil van den bewoner niet 
binnen dan op vertoon van een schriftelijken, 
bijzonderen of algemeenen last van den kan
tonrechter of van den burgemeester. Van het 
binnentreden maken zij proces-verbaal op, 
dat zij binnen tweemaal vier en twintig uren 
aan dengene, in wiens woning is binnengetreden, 
in afschrift mededeelen. 

20. 1. De ambtenaren, in artikel 18 met 
het opsporen van overtredingen belast, zijn 
bevoegd monsters te nemen. 

2. Met betrekking tot het nemen van mon
sters van waren gelden de bepalingen van· de 
artikelen 21-26. Wij behouden Ons voor met 
betrekking tot het nemen van monsters van 
andere artikelen, die voor den handel bestemd 
of in den handel gebracht zijn, bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften te geven. 

21. 1. Indien een der ambtenaren, in artikel 
18 met het opsporen van overtredingen belast, 
een monster neemt, verpakt en verzegelt hij 
dat. Hij vergoedt de waarde van dat monster, 
berekend naar den verkoopsprijs. 

2. Onze Minister van Arbeid geeft nadere 
voorschriften voor het nemen, het verpakken 
en verzegelen van monsters. 

3. Indien van waar, die wordt ingevoerd, 
monster wordt genomen, kan zij in beslag 
worden genomen. 

22. Op verlangen van hem, in ,viens bezit 
de waar zich bevindt, neemt de ambtenaar 
een tweede monster, dat hij verpakt en ver
zegeld in <liens bezit laat. Met betrekking 
tot vloeibare waar geeft hij aan dat verlangen 
slechts gevolg, indien hem een voorwerp, ge
schikt om het monster in te doen en te verze
gelen, wordt verstrekt. 

23. 1. De ambtenaar, die het monster, be-

doeld in artikel 21, genomen heeft, doet dat 
zoo spoedig mogelijk toekomen aan het labo
ratorium van den keuringsdienst, binnen welks 
gebied hij het heeft genomen. H et monster 
wordt in het laboratorium zoo spoedig mogelijk 
onderzocht. 

2. Indien een of twee monsters genomen 
zijn van waar, die aan spoedig bederf onder
hevig is, kan de ambtenaar aan dat monster 
of aan die monsters een bederfwerend middel 
toevoegen. 

3. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen, welke mid
delen daarvoor in aanmerking mogen komen. 

24. 1. Indien het onderzoek van het mon
ster aan het hoofd van het laboratorium niet 
aanleiding geeft tot het uitlokken van eene 
strafvervolging, wordt de waar, indien zij in 
beslag is genomen, vrij gegeven. 

2. Indien het onderzoek van het monster 
aan het hoofd van het laboratorium we! aan
leiding geeft tot het uitlokken van eene straf
vervolging, doet hij het monster door een 
tweeden deskundige onderzoeken en zendt hij 
een proces-verbaal van de monsterneming en 
van · de uitkomst van h·et tweevoudig onder
zoek aan den ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie bij het bevoegde kantongerecht. 
· 25. 1. Indien de ambtenaar van het Open
baar Ministerie eene strafvervolging achterwege 
laat, wordt de waar, indien zij in beslag is 
genomen, vrij gegeven. 

2. Indien waar, die werd ingevoerd, in be
slag is genomen, en de verdachte overlijdt 
v66r de einduitspraak onherroepelijk is ge
worden, kan de kantonrechter op vordering 
van den ambtenaar van het Openbaar Mini
sterie of op verzoek van den belanghebbende 
de waar vrijgeven of vernietiging of onbruik
baarmaking van de waar bevelen, voor zoover 
de belanghebbende niet aan terugvoer naar 
het land van herkomst de voorkeur geeft. De 
belanghebbende wordt, zoo mogelijk, gehoord. 

3. Onder belanghebbende wordt voor de 
toepassing van dit artikel verstaan hij, in wiens 
bezit de waar zich bevond toen de monsters 
genomen werden en, in geval van overlijden, 
diens erfgenamen of rechtverkrijgenden, of de 
binnen het Rijk in Europa vertoevende per
soon, a.an wien zij gezonden is, en iii · geval 
van overlijden, diens erfgenamen of recht
verkrijgenden. 

26. 1. Van waren, krachtens het tweede 
lid van artikel 6 in beslag· genomen, die tijdens 
het beslag tot bederf overgegaan of in waarde 
verminderd zijn en die worden vrijgegeven, 
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vergoedt de keuringsd1en t de waarde, berekend 
naar den inkoopsprijs , of de waardeverminde
ring. 

2. Van waren, die bij invoer in beslag zijn 
genomen en tijdens het beslag tot bederf zijn 
overgegaan of in waarde zijn verminderd, ver
goedt het Rijk de waarde of de waardevermin
dering, indien die waren worden vrijgegeven. 
De waarde of de waardevermindering wordt 
gesohat door drie desknncligen, wa.a.rvan Onze 
Minister van Arbeid en de belanghebbende 
er ieder een aanwijzen en deze twee den derde 
kiezen. • 

27. 1. De ambtenaren, in artikel 18 met 
het opsporen van overtredingen belast, zijn 
verplicht tot geheimhoucling van hetgeen hnn 
bij het verriohten van hnn taak ingevolge 
deze wet bekend is geworden omtrent de wijze 
van uitoefening van eenig bedrijf, voor zoover 
clie geheimhioudng niet in strijd is met de 
bepalingen van deze wet of van eene andere 
wet. Zij zijn verplicht tot geheimhouding 
van de namen der personen, door wie aangifte 
is gedaan van eene overtreding van het bepaalde 
bij of krachtens deze wet, behoudens tegenover 
hen, aan wier bevelen zij uit kracht van hnn 
ambt zijn onderworpen, alsmede wanneer de 
personen, die aangifte hebben gedaan, hnn 
uitdrukkelijk verklaard hebben, tegen de mede
deeling van hunne namen geen bezwaar t e 
hebben. 

2. Hij die opzettelijk de geheimhouding, bij 
het vorige lid opgelegd, sohendt, 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. 

3. Hij aan wiens sohuld schending van clie 
geheimhouding te wij ten is, wordt gestra~ 
met gevangenisstraf of hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

4. Geene vervolging heeft plaats dan op 
klachte: 

a. van het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming, ter zake van overtreding van 
het bepaalde bij den eer ten volzin van het 
eerste lid; 

b. van hem wiens naam is medegedeeld, ter 
zake van overtreding van het bepaalde bij 
den tweeden volzin van het eerste lid. 

28. 1. Onverrnindercl de aansprakelijkheid 
van ancleren zijn hoofden en bestuurders van 
inrichtingen, waar waren in voorraad zijn, of 
worden bereid, vervaardigd of samengesteld, 
of van handelszaken, door welke waren worden 

verhandeld, aansprakelijk voor de naleving van 
de voorschriften van deze wet of krachtens 
of ingevolge deze wet gegeven, bij de door 
hen gedreven inrichtingen of handelszaken. 

2. De aansprakelijkheicl van die hoofden en 
bestuurders vervalt, wanneer zij aantoonen, 
dat een bij hnn inrichting of handelszaak ge
pleegde overtreding niet door hen of op hun 
last is begaan en dat zij last hebben gegeven 
en toezicht hebben gehouden om de naleving 
van hetgeen bij, krachtens of ingevolge deze 
wet bepa.a.ld is, te verzekeren. 

29. De feiten, strafbaar gesteld bij of krach
tens deze wet, worden beschouwd a.ls overtre
dingen, behalve de feiten, strafbaar gesteld 
bij het tweede en derde lid van artikel 27; 
die als misdrijven worden beschouwd. 

Overgangsbepalingen. 

30. 1. Wij wijzen binnen zes maanden na 
het in werking treden van dit artikel de ge
meenten aan, in welk eene keuringsdienst 
gevestigd moet zijn en het gebied, dat iedere 
keuringsclienst omvat. 

2. Voor zoover in die gemeenten een keurings
dienst nog niet bestaat, neemt de raad de 
noodige besluiten voor de instelling van den 
dienst en biedt de raad de noodige verorde
ningen en instruct ies binnen zes maanden na 
die aanwijzing aan Gedeputeerde Staten of 
in het geval, voorzien in artikel 8, aan Ons 
ter goedkeuring a.an. Is niet aan <lit voorschrift 
voldaan, dan wordt de gemeenteraad geacht 
weigerachtig te zijn mede te werken tot de 
uitvoering van deze wet. De keuringsdienst 
moet binnen een jaar, nadat de noodige be
sluiten zijn genomen, gereed zijn om de werk
zaamheden a.ante vangen. 

3. De artikelen 7, 8, 9, 10 en 12 zijn van 
toe passing. 

31. 1. Voor zoover de gemeenten, die Wij 
hebben aangewezen, een keuringdsienst hebben, 
biedt de raad de noodige verordeningen en 
instructies binnen zes maanden na clie aan
wijzing aan Gedeputeerde Staten of in het geval, 
voorzien in artikel 8, aan Ons ter goedkeuring 
aan. Is niet a.an clit voorschrift voldaan, dan 
wordt de gemeenteraad geacht weigeraohtig 
te zijn om mede te werken tot de uitvoering 
van· deze wet. 

2. De artikelen 7, 8, 9, 10 en 12 zijn van 
toe passing. 

3, Voor zoover ten gevolge van eene aan
wijzing, a.ls bedoeld in het eerste lid, een labo
ratorium van een gemeentelijken keuringsdienst 
moet worden uitgebreid of de inrichting daar-
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van moet worden aangevuld , dragen het Rijk I van een goede keuring van waren en onder 
en de gemeente, waar de ketuingsclienst is / de voorwaarden die Wij noodig achten, toe 
gevestigd, ieder de helft van de kosten, mits te staa.n, dat voor een bepaald gebied een 
de uitbreiding of aanvulling gescbiede naar een 
plan, dat Onze Minister van Arbeid heeft goed
gekeurd. 

32. 1. De raden van de gemeenten binnen 
bet gebied van ·een keuringsdienst bieden bin
n en een termijn, dien Onze :Minister van Arbeid 
zal bepalen, de noodige verordening of ver
ordeningen op de keuring van waren aan Gede
puteerde Staten of in bet geval, voorzien in 
artikel 8, aan Ons t er goedkeuring aan. Is 
niet aan dit voorscbrift voldaan, clan wordt 
de gemeenteraad geacbt weigerachtig te zijn 
mede te werken tot de uitvoering van deze 
wet. 

2. De artikelen 7, 8, 9, 10 en 12 zijn van 
toepassing. 

33. Verordeningen op een keuringsdienst, 
die niet is ingericht overeenkomstig het bepaalde 
in deze wet, vervallen, behoudens het bepaalde 
in artikel 34, met inga.ng van den da.g, dien 
Wij vaststellen. Ten a.a.nzien van overtre
dingen, v66r da.t tijdstip bega.an, blijven noch
tans die verordeningen van toepassing. 

34. 1. Wij behouden Ons voor tot weder
opzeggens en onder voorwaarden, die Wij 
noodig achten, toe te staandatkeuringsdiensten, 

/ die op 1 Januari 1919 bestonden en die niet 
2ijn ingericht overeenkomstig het bepaalde in 
deze wet, blijven voortbestaan, mits de keu
ring van waren voldoe a.an de eischen, bij of 
krachtens deze wet gesteld. Het daartoe strek
k end verzoek moet zijn ingediend binnen zes 
maanden na het in we;king treden van dit 
artikel. Wij behouden Ons voor, bij Onze 
beschikking te bepalen, dat de helft van de 
kosten van den dienst door het Rijk zal worden 
vergoed. 

2. lndien Wij gebruik ma.ken van de be
voegdheid, omschreven in het eerste lid, ge
ven Wij bij Onze beschikking n adere voor
schriften ter aanwijzing van de personen, be
hoorende tot een zoodanigen dienst, die belast 
zijn met het opsporen van overtredingen, bij 
of krachtens deze wet strafbaar gesteld. De 
dienovereenkomstig aangewezen personen heb
ben dezelfde bevoegdheden en verplichtingen 
als de personen, bedoeld in artikel 18. 

3. Op plaatselijke verordeningen en instruc
ties betreffende zoodanigen dienst en op den 
plaatselijken dienst vinden de bepalingen van 
deze wet, met uitzondering van artikel 33, 
overeenkomstige toepassing. 

35. Wij behouden Ons voor, in het belang 

keuringsdienst door het bestuur der provincie 
wordt gevestigd. 

Het verzoek daartoe moet, mede met opgave 
van het gebied wa11.rbinnen de dienst gewenscht 
wordt, binnen een jaar na de afkondiging 
dezer wet, bij Ons zijn ingediend. 

Wanneer Wij de vestiging van een keurings
dienst door de provincie voor een bepaald 
gebied hebben toegestaan, is voor zooveel dat 
gebied betreft, het bcpaalde in de artikelen 
5, 30, 2de lid, en 31 niet van toepassirig, rust 
de taak in art. 6, 3de lid, aan Burgemeester 
en Wethouders der gemeente opgedragen op 
Gedeputeerde Staten, worden de kosten be
doeld in a.rt. 13, lid 2, voor de helft gedragen 
door het Rijk en voor de helft door de provin
cie en vindt het tweede lid van a rtikel 34 
overeenkomstige toepa.ssing. 

Slotbepalingen. 

36. Wij stellen vast, op welk tijdstip of op 
welke tijdstippen onderscheidenlijk de bepalin
gen van deze wet in werking treden. Dat 
tijdstip of die tijdstippen kunnen verschillend 
zijn voor verschillende deelen des lands. 

37. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van Warenwet, met vermelding , an 
den ja.a.rgang en het nummer van het Staats
bl.ad, waarin zij is gepla.atst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Sep

tember 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE . 
De JJfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
( Uitgeg. 2 Oct. 1919.) 

19 September 1919. WET, tot beschikbaarstel 
ling van gelden voor den aanleg van drink
waterleidingen. S. 582. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen tf' wetf'.n: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat bet wenscbelijk is de totstandbrenging van 
. waterleidingen, die uitsluitend in bet algemeen 
bela.ng worden _aangelegd, zooveel mogelijk te 
bevorderen ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Ra.ad van Statf", enz. 
Art . 1. Aan provincien en gemeenten kunnen 

door Ons rentedragende voorscbotten nit 
's Rijks scbatkist worden verleend voor het 
tot stand brengen van waterleidingonderne
mingen, die uitsluitend in bet algemeen belang 
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worden opgericht en welke voldoen aan de 
door Onzen Minister van Arbeid t e stellen voor
wa.arclen. 

2. De rente en a.flossing der in het vorig 
a.rtikel bedoelde voorsohotten worden in elk 
bijzonder geval door Ons geregeld, met dien 
versta.nde, dat de rente niet lager wordt be
pa.ald dan die, we.Ike, naa.r moet worden a.an

. genomen, ten laste van den Sta.at zou komen 
bij de uitgifte, ten tijde dot de voo,schotten 
Worden verleend, van gevestigde Sta.atsscbuld-

3. Tot beta.ling van hetgeen de, overern
komstig het vorig a.rtikel bepaalde, rente meer 
da.n vier en een ha.If ton honderd bedraagt, 
kunnen door Ons a.an provincien en gemeenten 
bijdra.gen uit 's Rijks kas worden toegekend. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 19denSeptem

ber 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 2 Oct. 1919.) 

19 September 1919. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
(Beschikbaarstelling van levensmiddelen.) 
s. 583. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van eenige 
artikelen gewijzigd, worden die artikelen ver
hoogd en worden eenige artikelen ingevoe~d. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der Iste 
afdeeling verhoogd met f 300,000 ; 

dat der IV de afdeeling met f 44,700,000; 
terwijl bet eindcijfer van voornoemd hoofd

stuk wordt verhoogd met f 45,000,000. 

19 September 1919. BERICHT, betreffende een 
missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken a.an de Commissarissen 
der Koningin in de provincien betreffende 
toting voor de :Mill tie. 

Op verzoek van den Min;_ster l'"an Binnen
landsche Zaken is doer de Commissarissen der 
Koningin in de provincien 11an de · Burge
meesters medegedeeld dat het den Minister 
minder wenschelijk ,oorkomt, dat een ge
meente-veldwachter, afgescheiden vandevraag, 
of deze al clan niet als gemeente-ambtenaar is 
te beschouwen, wordt aangewezen, om inge
volge art. 64, tweede lid, der Militiewet bij de 
loting tegenwoordig te zijn. 

De Minister acht het beter, dat bovenbedoel· 
de aanwijzing zich beperke in de eerste plaats 
tot den secretaris en den ontvanger, en voorts 
tot de ambtenaren ter seoretarie, die met ad
ministratieven arbeid zijn belast en een zekere 
positie innemen. (W. v. d. B. A.) 

19 Seplember l()Ul . MISSIVE van den l\'linister 
van Binnenlandsche Zaken aan deCommis
sarissen der Koningin betreffende verzen
ding en vervoer van ontplofbare stoffen, 
de hoeveelheid van 100 K.G. niet te boven 
gaande. 

Ik heh de eer U H.E.G. mede t e deelen, 
dat blijkens uitgeoefende controle op de ver
zending en het vervoer van ontplofbare stoffen, 
de hoeveelheid van 100 K.G. niet te boven 
gaande (Hoofdstnk III van het Reglement op 
het vervoer van ontplofbare stoffen, Staatsblad 
1916, n°. 686), o.a. de geleibiljetten niet tijdig 
of in 't geheel niet door de geadresseerden wor
den ingeleverd bij den bu.rgemeester, zooals is. 
voorgeschreven in art. 60, punt 4 van bedoeld 
reglement. 

De redenen hiervan waren veelal gelegen in 
de omstandigheid, dat de geadresseerden (wa
penhandelaren e.cl.) niet bekend waren met de 
desbetreffende bepalingen, terwijl het gelei
biljet daaromtrent ook geen aanwijzingen be
vatte. 

Dientengevolge bleken de burgemeesters 
onbekend met de hoeveelheden ontplofbare 
stoffen, welke zich binnen hunne gemeente bij 
particulieren bevinden. 

Orn aan dat euvel zooveel mogelijk tegemoet 
te komen, is , ingevolge overleg tusschen den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
en mij, door den burgemeester van Muiden het. 
door dezen af te geven geleibiljet tot vervoer 
van ontplofbare stoffen aangevuld met eene 
toelichtende aanteekening omtrent hetgeen de 
geadresseerde en eventueel de vervoerder zullen 
hebben te verrichten. Voorts zal door ge
noemden burgemeester onmiddellijk na afgifte
een duplicaat van het geleibiljet worden toe
gezonden aan den burgemeester det gemeente, 
waarheen de ontplofbare stoffen zullen worden 
verzonden. 

Ik verzoek U H .E.G. de burgemeesters. 
der gemeenten in Uwe provincie namens mij 
met het bovenstaande in kennis te stellen, onder 
toezending van een model van bedoeld gelei
biljet, waarvan een aantal exemplaren hierbij 
gaat. (W. v. d. B. A.) 
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22 September 1919. BESLUIT, houdende na.dere 
w1Jz1g ng van het Koninklijk Besluit van 
22 Ma.a.rt 1904 (Staatsblad n°. 65), wa.a.rbij 
a.an het Bestuur der provincie N oordholland 
vergunning is verleend op een terrein in 
de gemeente Oastricum een gesticht voor 
kra.nkzinnigen op te richten. S. 584. 

de afzenders in den linkerbovenhoek van de 
adreszijde op in het oog l~opende wijze zijn 
voorzien van de aanduiding ,,aa.n port onder
worpen dienstbrief", alsmede van de gesclll'even 
of gestempelde aanduiding van den afzender". 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

Binnenla.ndsche Za.ken van 18 September 1919, 
n°. 7363, a.fdeeling Armwezen; · 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), la.a.tstelijk gew:ijzigd bij de wet van 27 
April 1912 (Slaats1Jlad no. 165) ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n : 
met in trekking van Ons besluit van 14 Augus

tus 1918 (Staatsblad n°. 519), te bepa.len: 
Eeni,g artikel. 

In het bij artikel II van Ons besluit van 21 
Februa.ri 1917 (Staatsblad no. 222-) a.an a.rtikel 
2 van Ons besluit van 22 Ma.a.rt 1904 (Staatsbl.ad 
n°. 65) toegevoegde derde lid, zooa.ls dat lid 
wordt gelezen ingevolge Ons besluit van 14 
Augustus 1918 (Staatsblad n°. 519), wordt in 
de pla.a.ts van ,,31 Augustus 1919" gelezen ,,31 
Augustus 1920." 

Onze Minister van Binnenlandsche Za.ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
_het Staatsblad za.l worden gepla.a.tst . 

's-Gravenhage, den 22sten September 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 7 Oct. 1919.) 

23 September 1919. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciiin be
treffende vrijdom van briefport. 

Mijn ainbtgenoot van Waterstaat deelt mij 
.het volgende mede : 

,,Het is gebleken dat door onderscheidene 
gemeentebesturen onder genot van vrijstelling 
van port aan Burgemeesters in andere gemeen
ten stukken worden toegezonden, afkomstig 
van onderwijzers, die naar eene betrekking 
gesolliciteei·d hebben, met de bedoeling deze 
stukken door tusschenkomst van die Burge
meesters, kosteloos weder aan de belangheb- . 
benden te doen toekomen. Voor de verzen
cling van dergelijke stukken is geen portvrij
dom verleend". 

,,Stukken als de bedoelde kunnen door de 
gemeentebesturen rechtstreek aan belang
hebbenden worden teruggezonden bij aan port 
onderworpen dienst brief, mits zij door of namens 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken b.et 
boven taande ter kennis te willen brengen van 
de gemeentebesturen in Uwe provincie. 

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

25 September 1919. · BESLUIT, tot wijziging van 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
8 December 1917 (Staatsblad n°. -687), tot 
uitvoering van artike 8 der Kieswet. 
s. 585. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

Binnenla.ndsche Zaken, van 20 Augustus 1919, 
n°. 10193, a.fdeeling Binnen andsch Bestuur; 

Gezien de wet van 9 Augustu 1919 (Staats-
blad n°. 536) ; 

De,n Raad van State gehoord, aclvies van 17 
September 1919, n°. 36. 

Ge et op het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 September 1919, 
n°. 11487, afdeeling Binnenla.ndsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen: 
10. De eerste volzin van het tweede lid van 

a.rtikel 1 van Ons besluit van 8 December 1917 
(Staatsblad n°. 687); tot uitvoering van artike1 
8 der Kieswet, wordt gelezen a.ls volgt : 

,,In de tweede kolom van de lijst worden de 
na.men, in de derde kolom de voornamen der 
kiezers vermeld, met dien verstande, dat voor 
gehuwde vrouwen als na.a.m geldt de naam van 
den echtgenoot gevolgd door haren geboorte
naam met tusschenvoeging van het woord 
,,geboren" en dat in de derde kolom worden 
vermeld hare eigen voornameli." 

20. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Binnenla.ndsche Za.ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad za.l worden geplaa.tst en 
wa.a.rvan afschrift zal worden gezonden aa.n 
den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten September 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 13 Oct. 1919.) 
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25 September 1919. BESLUIT, houdende rege
len voor de opneming a.ls deelgenooten in 
het Weduwen- en Weezenfonds van Euro
peesche burgerlijke a.mbtena.ren in Neder
landsch-lndie van Europeesche onder
wijzers, schoolopzieners en leera.ren, zoowel 
mannen als vrouwen, bij het bijzonder 
onderwijs. S. 586. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien a.rtikel 5, lid 7, van het bij Ons besluit 

van 17 Maa.rt 1913, n°. 32 (Nederlandsch Staats
blad n°. 99, lndisch Staatsblad n°. 359), va.stge

-stelde on bij Onze besluiten van 23 Augustus 
1913, n°. 61 (Nederlandsch Staatsblad n°. 358, 
lndisch Staatsblad n°. 611) en 16 October 1918, 
n°. 75 (Nederlandsch Staatsblad n°. 568, lndisch 
Staatsblad 1919, n°. 201), gewijzigtle en aa.nge
vulde: Reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds van Europeesche burgerlijke 
ambtenaren in Nederlandsch-Indie; 

Op de voordracht van Onzen fungeerenden 
Minister van Kolonien van 18 September 1919, 
9de Afdeeling en Pensioenfondsen, n°. ,65; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n: 
Met buitenwerkingstelling van Ons besluit 

van 20 Augustus 1913, n°. 82 (Ne,d,erlandsch 
Staatsblad n°. 356, lndisch Staatsblad n°. 616) 
en van a.rtikel 2 van Ons besluit van 29 Fe
bruari 1916, n°. 30 (lndisch Staatsblad n°. 481), 
te bepa.len: 

Ten eerste: (1) Met inachtneming van het 
bepaa.lde bij de volgende a.rtikelen worden 
onderwijzers, als bedoeld in artikel 1, lid 1, 
onder a tot en met c, van het Pensioenregle
ment voor Europeesche particuliere onder
wijzers (lndisch Staatsblad 1912, n°. 419), en 
leeraren, als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a, 
van het Pensioenreglement voor bijzondere 
leeraren (lndisch Staatsblad 1917, n°. 725) -
zoowel mannen a.ls vrouwen -, met uitzonde
ring van Roomsch-Katholieke geestelijken, 
ordebroeders en -zusters, aa.ngemerkt a.ls deel
genooten in het Weduwen- en Weezenfontls 
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
Nederlandsch-Indie en is op hen het reglement 
voor dat fonds van toepa.ssing. 

2. Met de in lid 1 bedoelde bijzondere 
onderwijzers worden gelijkgesteld de Euro
peesche schoolopzieners, bedoeld in artikel 1, 
lid 1, onder a, van het Pensioenreglement voor 
Europeesche particuliere onderwij zers, zooals 
het is aa.ngevuld bij a.rtikel 1 van Ons besluit 
van 29 Februa.ri 1916, n°. 30 (lndisch Staats
blad n°. 481). 

Ten tweede : Het deelgenootscha.p in het bij 
a.rtikel 1 bedoelde Weduwen- en Weezenfonds 

ga.at voor hen verloren en ka.n niet worden her
kregen, indi~n de a.an het Fonds verschuldigde 
bijdra.gen niet op tijd worden volda.a.n, behou
dens het geva.l van onopzettelijk verzuim, ter 
beoordeeling in Nederlandsch-Indie van den 
beheerder en elders van de directie van liet 
Fonds . Indien de betrokkene zich bij de uit
spra.a.k niet wenscht neder te leggen, 1.a.n hij 
de beslissing inroepen in Nederlandsch-Indie 
van den Gouverneur-Genera.a.l, elders van den 
Minister van Kolonien. 

Ten derde : 1. De a.an het Fonds verschul
digde bijdra.gen worden over den tijd, gedurende 
welken de deelgenoot in werkelijken dienst is, 
berekend na.a.r : 

a. de bedra.gen der pensioensgrondsla.gen, 
wa.a.rover tn behoeve van eigen pensioenen 
wcrdt bijgedra.gen ; 

b. alle da.a.rbuiten va.llende, in de betrekking 
genoten wisselvallige inkomsten, voor zoover 
ze overeenkomen met d ie, waa rover door de 
Europeesche burgerlijke a.mbtenaren wordt 
bijgedra.gen. 

2. Van de in lid 1 onder b bedoelde in kom
sten zendt de betrokkene, door tusschenkomst 
van het bestuur of den houder der school,'waa.r
aa.n hij verbonden is, of wa.t de schoolopzieners 
betreft, door tusschenkomst van het bestuur der 
kerkelijke organisatie of van de vereeniging, 
in wier dienst hlj is, uiterlijk eene maand nadat 
het genot van die inkomsten is ingetreden, eene 
opga.a.f a.an den beheerder van het Fonds. Van 
het ophouden van die inkomsten, zoomede van 
de wijzigingen, welke zij ondergaan, wordt 
eveneens binnen een ma.and a.an dien beheerder 
mededeeling geda.a.n. 

3. Bij la.tere opga.a.f is boven de gewone bij
drage eene boete verschuldigd van Mn ten 
honderd van het ma.a.ndelijksch bedrag der be
doelde wisselva.llige inkomsten voor elke ma.and 
of gedeelte eener ma.and verzuim, tot ten hoog
ste tien ten honderd. 

4. •Blijkt de opgaa.f achterwege te zijn ge
bleven, dan wordt eene boete verbeurd van 
tien ten honderd van het totaal btdrag dier in
middels genoten wisselvallige inkomsten. 

5. Over den tijd, gedurende welken de dee!. 
genoot niet in werkelijken dienst. is, worden 
de bijdra.gen berekend naar de feitel ijk genoten 
worden de inkomsten, doch over geen hooger 
bedra.g dan onder dezelfde omstandigheden aan 
een onderwijzer bij het openbaar lager of a.an 
een directeur of leera.ar bij het openba.ar ruiddel. 
ba.ar onderwijs in Nederlandsch-Indie worden 
toegelegd. 

Ten ?Fierde: 1. Voor zooveel zij niet worden 
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ingehouden op van la.ndswege toegekende pen-
• ioenen of andere inkomsten, geschiedt de in

vordering van de bijdragen in Nederlandsch
Indie tweemaal per jaa.r en wel in de maanden 
Juni en December, door middel van opdrachten 
tot invordering, uit te reiken door het Hoofd 
van het gewest, waarin de deelgenoot gevestigd 
is (voor zooveel aangaat de residentie Batavia 
door den Directeur van Onderwijs en Eere
<lienst), welk bestuurshoofd (Departements
hoofd) de voor de uitreiking noodige gegevens 
ontvangt van den beheerder van het Fonds. 

2. Behoudens het bepaalde bij het vierde 
lid, moeten de ingevorderde bijdragen uiterlijk 
op den laatsten dag van de maand, volgende 
op die, waarin de opdracht tot invordering is 
uitgereikt, in 's Lands kas worden gestort. 

3. · Voor buiten Nederlandsch-Indie ver
blijvende deelgenooten wordt door de directie 
of den beheerder van het Fonds bepaald, wan
neer en hoe de bijdragen zijn te voldoen. 

4. In Nederlandsch-Indie is de beheerder, 
elders de directie van het Fonds bevoegd uitstel 
van beta.ling van de verschuldigde bijdragen 
te verleen.en voor ten hoogste zes maanden. 

Ten vijfde : Als inkomen, waarnaar de grond
slag voor de berekening van het weduwenpen
sioen wordt vastgesteld, worden aangemerkt 
<le pensioensgrondslagen, bedoeld bij artikel 9 
van het Pensioenreglement voor Europeesche 
particuliere onderwijzers en artikel 11 van het 
Pensioenreglement voor bijzondere leeraren. 

Ten zesde : De artikelen zes tot en met acht 
van de ordonnantie van 31 Juli 1912 (lndisch 
Staatsbl.ad n°. 421) worden vervangen door de 
volgende bepalingen : 

1°. Voor de Europeesche bijzondere onder
wijzers en schoolopz.ieners, die, wanneer deze 
ordonnantie in werking ware getreden op 1 
Januari 1906, onder artikel 1 zouden zijn ge
vallen v66r 1 Mei 1913, wordt de verplichting 
tot bijdragen geacht te zijn begonnen van en 
met den dag, waarop in dat geval geen deelge
nootschap zou zijn ingegaan. 

2°. a. Over den tijd van en met dien dag 
tot 1 Mei 1913 wordt als gewone bijdrage a.an 
het Fonds geheven vijf ten honderd per maand 
over de helft van de bedragen, die ingevolge 
artikel 19, lid 14, van het Pensioenreglement 
voor Europeesche particuliere onderwijzers als 
pensioensgrondslagen gelden. 

b. Deze heffing geschiedt niet over den tijd, 
gedurende welken de personen, die onder 10. 
vallen, zonder inkomsten uit eene betrekking 
waren. 

c. Over den tijd, gedurende welken zij in 

tijdelijken dienst van den Lande zijn geweest, 
betalen zij de gewone bijdrage slechts over de 
helft van de inkomsten, genoten in dien tijde
lijken dienst. 

d. Welke bedragen als pensioensgrond
slagen gelden wordt voor elk geval bepaald door 
den Directeur van Financien . • 

3°. Het beloop dezer gewone bijdrage wordt 
aangezuiverd door nevens de sedert 1 Mei 1913 
verschuldigde contributie telkenmale een twin
tigste van het totaal bedrag te voldoen. 

4°. Voor de vaststel!ing van de in artikel 7 
van het fondsreglement bedoelde buitenge
wone, huwelijks- en extra-bijdragen geldt het 
volle bedrag der onder 20. bedoelde pensioens
grondslagen, eveneens vuor elk geval aan te 
wijzen door den Directeur van Financien. 

5°. Het beloop van deze bijdragen moet zijn 
aangezuiverd binnen twee jaren na de vast
stelling daarvan door den beheerder van het 
Fonds. 

6°. De buite~gewone, huwelijks- en extra
bijdragen, ingevolge deze bepalingen voldaan, 
komen in mindering van die, welke verschul
digd zijn ingevolge artikel 1 dezer regelen ; 
is dit bedrag kleiner dan het bedrag, dat reeds 
werd voldaan, dan wordt het verschil verrekend 
met de bijdragen, welke bij verhooging van in
komsten verschuldigd zijn. 

70. Ten aanzien van deelgenooten, die ge
pensionneerd zijn, voordat de ingevolge dit 
artikel verschuldigde bijdragen vddaan zijn, 
kan van de hierbovengenoemde termijnen van 
aanzuivering worden afgeweken, ter beoor
deeling in Nederlandsch-Indie van den be
heerder, elders van de directie van het Fonds. 

so. Volgens dit artikel verschuldigde bij
dragen, welke door anderen dan de deelge
nooten zelven of hunne uit het Fonds uitkee
ring genietende weduwen en weezen te be
talen zouden zijn, worden niet ingevorderd. 

90_ a. Onder de in dit artikel bedoelde 
personen zijn ook begrepen zij; die in het tijd
vak van en met 1 Januari 1906 tot 1 Mei 1913 
den dienst van het bijzonder onderwijs hebben 
verlaten en hun diensttijd bij dat onderwijs 
geldig maken voor pensioen op den voet van 
het Pensioenreglement voor Europeesche par
ticuliere onderwijzers, voor zoover hun op grond 
van dat reglement ook pensioen wordt toege-
kend. • 

b. De verschuldigde bijdragen worden vol
daan op de in Nederlandsch-Indie door den be
heerder, elders door de directie van het Fonds 
voor te schrijven wijze . 

100. a. Weduwen en weezen van hen, die 

• 
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in bet tijdva.k van en met 1 Ja.nua.ri 1906, tot 
1 Mei 1913 zijn overleden en die, ware de boven
genoemde ordonna.ntie op eerstgenoemden da.g 
in werking getreden, a.ls deelgenooten in bet 
Fonda zouden zijn opgenomen, hebben op den 
voet van het fondsreglement aanspra.a.k op 
uitkeering, beJekend na.a.r de bij a.rtikel 19, lid 
14, van het Pensioenreglement voor Euro
peesche pa.rticuliere onderwijzers bedoelde be
clra.gen, welke voor elk geva.l zijn a.an te geven 
door den Directeur van Fina.ncien. 

b. Het beloop van de bijdragen, welke van 
en met 1 Januari 1906 (of, bij aanvang van den 
diensttijd na dien datum, van en met den da.g, 
wa.arop het deelgenootscha.p da.n begonnen 
ware) a.an het Foncls verschuldigd zouden zijn 
geweest, wordt a.angezuiverd door inhouding 
van een vierde der uitkeering. 

c. Wat op deze wijze niet a.a.ngezuiverd 
ka.n worden, blijft oningevorderd. 

Ten zevende : Do in a.rtikel 6 voorkomende 
bepa.lingen zijn ook van toepa.ssing op de Euro
peesche leeraren bij het bijzonder onderwijs in 
Nederla.ndsch-Indie, die, wanneer deze regelen 
in werking wa.ren getreden op 1 October 1913, 
onder a.rtikel 1 daarvan zouden zijn geva.llen 
v66r den da.g, waarop thans deze regelen in 
werking treden, met deze a.fwijkingen, da.t : 

1°. a.ls gewone bijdrage a.an het Fonds wordt 
geheven vijf ten honderd per ma.and: over de 
helft van de bedragen, die ingevolge a.rtikel 
23, lid 13, van het Pensioenreglement voor 
bijzondere leera.ren als pensioensgrondslagen 
gelden, waa.r het betreft mannelijke deel
genooten in het Fonds, en twee en ha.If ten 
bonderd, waar het betreft vrouwelijke deelge
nooten, en dat bij de bepa.ling door den Direc
teur van Financien ,a.n den grondsla.g voor de 
heffing van deze bijdrage het tweede lid van 
a.rtikel 8 en artikel 9 van het fondsreglement 
worden toegepast; 

2°. het beloop dezer gewone bijdra.ge wordt 
a.a.ngezuiverd door nevens de ingevolge de a.r
tikelen 1 en 3 dezer regelen verschuldigde bij
dra.gen telkenmale een twintigste van het tota.le 
bedrag te voldoen ; 

30. onder de in dit artikel bedoelde leeraren 
ook begrepen zijn zij, die in het tijdvak van en 
met 1 October 1913 tot den dag van inwerking
treding van deze regelen den dienst van het 
bijzonder onderwijs hebben verla.ten en hun 
diensttijd bij dat onderwijs geldig ma.ken voor 
pensioen op den voet van het Pensioenregle
men t voor bijzondere leeraren, voor zoover hun 
op grond van dat reglement ook pensioen wordt 
toegekend; 

4°. weduwen en weezen van leeraren, die 
in het tijdva.k van en met 1 October 1913 tot • 
den dag van inwerk.ingtreding van deze regelen 
zijn overleden en die, wa.ren deze regelen op 
eerstgenoemden dag in working getreden, a.ls 
deelgenooten in het Fonds zouden zijn opge
nomen, op den voet van het fondsreglement 
aanspraa.k hebben op uitkeering, berekend 
naar de bij artikel 23, lid 13, van het Pensioen
reglemmt voor bijzondere leeraren bedoelde 
bedragen, welke voor elk geval zijn a.an te geven 
door den Directeur van Fina.ncien : 

5°. het beloop van de bijdragen, welke van 
en met 1 October 1913 (of, bij aanvang van den 
diensttijd na dien da.g, van en met den dag 
waarop het deelgenootscha.p dan begonnen 
ware) a.an het Fonds -verschuldigd zouden zijn 
geweest, wordt aangezuiverd door inhouding 
van een vierde der uitkeering. 

Ten achtste : 1. Bij de toepassing van het 
fondsreglement op onderwijzers , schoolop
zieners en leeraren bij het bijzonder onderwijs 
wordt ten aanzien van de in artikel 7 van dat 
reglement bedoelde buitengewone, huwelijks
en exj;ra-bijdra.gen in acht genomen dat: 

1 °. van onderwijzers en schoolopzieners, 
die v66r 1 Mei 1913 en van leeraren, die v66r 
de in werkingtreding van deze regelen den dienst 
bij het bijzonder onderwijs hebben verlaten, 
en v66r die tijdstippen weder bij het bijzonder 
onderwijs zijn aangesteld , slechts oonmaal de 
bedoelde bijdragen wordengevorderd en we! naar 
reden van den hoogsten pensioensgrondslag; 

20. van onderwijzers, schoolopzieners en 
leeraren, die v66r de onder 10. bedoelde tijd
stippen het bijzonder onderwijs hebben ver
laten, de eerste ma.al dat zij op of na die tijd
stippen weder bij da.t onderwijs zijn aangesteld, 
eveneens slechts eenmaa.l de bedoelde bijdragen 
worden gevorderd en wel na.ar reden van den 
hoogsten pensioensgrondslag ; 

30_ van onderwijzers, schoolopzieners en 
leeraren, die v66r de onder 1°. bedoelde tijd
stippen het bijzonder onderwijs hebben ver
laten , en op of na die tijdstippen in va.sten 
Landsdienst zijn getreden, slechts eenmaal de 
bedoelde bijdragen worden gevorderd, berekend 
naar den hoogsten maatsta.f ; 

40_ onderwijzers, schoolopzieners en leera
ren, die op of na de onder 1°. bedoelde tijd
stippen het bijzonder onderwijs hebben ver
laten en weder bij dat· onderwijs zijn a.a.ngesteld 
of in vasten Landsdienst zijn getreden, opnieuw 
de bedoelde bijdragen verschuldigd zijn, be
halve a. wanneer zij deelgenoot in het -Fonds 
zijn gebleven, _b. wanneer de overgang van het 
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bijzonder onderwijs in vasten La.ndsdienst 
zonder onderbreking heeft plaats gehad, of c. 
wanneer de betrokkene van het bijzonder on 
d erwijs zonder onderbreking is overgegaan in 
tijdelijken Landsdienst, in afwachting van zijne 
opneming in vasten dienst, en op het tijdstip 
van dien overgang de bepalingen niet toelieten, 
dat hij deelgenoot in het Fonds bleef ; 

50_ zij, die hetzij v66r, hetzij op of na een 
der onder 1°. bedoelde tijdstippen uit s' Lands 
dienst zijn ontslagen en bij het bijzonder onder
wijs zijn aa.ngesteld, opnieuw de bovenbedoelde 
hijdragen verschuldigd zijn, behalve wanneer 
zij deelgenooten in het Fonds zijn gebleven of 
,ranneer zij zonder onderbreking bij het bij
zonder onderwijs zijn overgegaan. 

(2) Het bepaalde in artikel 6, onder 60., 
dezer regelen is van toepassing op de verreke
ning van de reeds voldane bijdragen met die, 
we!ke ingevolge artikel 1 verschuldigd zijn. 

T en negerule: (1) Wanneer ge chi! ontstaat 
over de toepassing dezer regelen, wordt daarin 
door Ons voorzien bij een met redenen omkleed 
besluit. 

(2) Wij behouden Ons voor om voor elk bij 0 

zonder geval, waarin deze regelen niet voorzien, 
bij een met redenen omkleed besluit eene af
zonderlijke regaling te ma.ken. 

(3) Ook behouden Wij Ons voor bij een met 
redenen omkleed besluit ten gunste van belang
hebbenden van dezeregelenaftewijken,indienin 
bijzondere gevallen daa.rtoe aa.nleiding besta.at. 

Ten tierule: Dit besluit treedt in werking 
met inga.ng van den dag na dien der afkondi
ging in het Staatsbl,ad van "Nederlandsch-lndie 
en werkt terug, voor de Europeesche particu
liere onderwijzers en schoolopzieners tot 1 
October 1913 en voor de Europeesche leeraren 
bij het bijzonder onderwijs tot het tijdstip, waar
op het voor hen geldend Pensioenreglement 
in werking is getreden. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,ad zal worden. geplaatst. 

Het Loo, den 25sten September 1919. 
WILHELMINA. 

De fungeererul Minister ·van Kolonien, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 13 Oct. 1919.) 

27 September 1919. BESCHIKKING van den 
Minister van Justitie tot wijziging van 
zijne beschikking van 13 Augustus 1919 tot 
vaststelling van de modellen, bedoeld in 
de artikelen 3, 4, 15, 17 en 18 van het 
Reglement op woonwagensen woonschepen. 

De Minister van Justitie; 
Gezien het Koninklijk besluit van 30 Augus

tus 1919 (Staatsbl,ad n°. 548), waarbij de inwer
kingtreding der Wet op Woonwagens en Woon
schepen 1918 (Staatsblad n°. 492), zooals ge
wijzigd bij de wet van 11 Januari 1919 (Staats
blad no. Hi), is bepaald op 15 October 1919 ; 

Gelet op zijn beschikking van 13 Augustus 
1919, no. 835, afdee!ing 3 D; 

Overwegende, dat doer genoemd Koninklijk 
besluit wijziging van het bij deze beschikking 
vastgestelde m odel C noodzakelijk is ; 

Besluit: 
de in model C. van zijne beschikking van 13 

Augustus 1919, n°. 835, afdeeling 3 D, voor
komende vraag : 

den woon wagen 
,,Bewoonde de aanvrager het woonschip op 

1 September 1919 ? Zoo ja, hoe kan hij dit 
aannemelijk maken ?" 

te doen luiden als volgt : 
den woon wagen 

,,Bewoonde de aanvrager h t Ii· op e woonsc 1p 
15 October 1919? Zoo ja, hoe kan hij dat aan
nemelijk ma.ken?" 

's-Gravenhage, 27 September 1919. 
De !YI inister voornoemd, 

Namens den Minister, 
De Secretaris:Generaal, 

C. L00SJES, 1°. S .-G. 

27 September 1919. KoNrNKLIJK BESLUIT. 
Een besluit van Ged. Staten, houdende 

uitnoodiging aan Burgemeester en Wet
houders om te bevorderen dat de aanleg 
eener begraafplaats zoodanig worde gewij
zigd dat zij niet binnen den verboden af
stand van de bebouwde kom komt te liggen 
is niet een beslissing aangaande de toepas
sing van art. 16 der Begraafwet, waartegen 
hooger beroep op de Kroon openstaat. 

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

het Bestuur der Vereeniging ,,Cooperatieve 
Vereeniging tot het oprichten en drijven van 
een Stoomz~i-velfabriek te Dronrijp", geves 
_tigd te Dronrijp (gemeente Menaldumadeel), 
tegen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van 3 April 1919, n°. 99, l • afd. B be
treffende een geschil over de toepassing van 
art. 16, eerste lid der Begraafwet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Augustus 1919, n°. 225; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken van 23 September 
1919, n°. 6898, afd. Armwezen; 

0., dat nadat Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Menaldumadeel bij hun be
sluit van 25 Januari 1919 aan het bestuur der 
Roomsch-Katholieke gemeente te Dronrijp 
verlof hadden verleend tot het aanleggen van 
eene begraafplaats op het perceel kad. bekend 
aldaar sectie D n°. 627 en daa.rtegen bezwa.ren 
waren ingebracht 1 °. door het bestuur van de 
,,Cooperatieve Vereeniging tot het oprichten 
en drijven va.n een stoomzuivelfa.briek te 
Dronrijp" en 2°. door S. N. de Boer en anderen 
te Dronrijp, Ged. Staten van Friesland bij 
hun besluit van 3 April 1919 hebben over
wogen dat volgens art. 16 der Begraafwet 
geen begraafplaats mag worden aangelegd 
dan op den afstand van ten minste 50 M. van 
elke bebouwde kom eener gemeente; dat 
blijkens ter plaatse ingesteld onderzoek de 
Cooperatieve Stoomzui velfabriek te Dronrijp 
met bijgebouwen di1;nt te worden beschouwd 
als behoorende tot de bebouwde kom van het 
dorp Dronrijp en dat de buitenste rand van 
de aan te leggen begraafplaats, zooals die 
rand gevormd wordt door de bij a.rt. 18 der 
Begraafwet bedoelde afsluiting, is gelegen 
binnen den afstand van 50 M. van gebouwen 
der voormelde zuivelfabriek ; 

dat derhalve de aangewezen begraafplaats 
niet aan de voorschriften van art. 16 der wet 
voldoet en op grond daarvan hebben besloten : 
Burgemeester en Wethouders van Menalduma
deel te verzoeken te willen bevorderen dat 
de aanleg van voormelde bijzondere begraaf
plaats alsnog zoodanig worde gewijz1gd dat zij 
niet binnen den verboden afstand van de be
bouwde kom komt te liggen; 

dat tegen dit be~luit het bestuur der Coope
ratieve Vereeniging tot het oprichten en drij
ven van een stoomzuivelfabriek te Dronrijp 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat het zich door die uitspraak bezwa.ard ge
voelt; dat toch de bedoelde begraafplaats za) 
worden aangelegd op een stuk weiland ten 
kadaster bekend gemeente Dronrijp sectie D 
n°. 627, well, perceel gelegen is binnen een be
bouwde kom van de gemeente Menalduma.deel, 
in 't bijzonder binnen een bebouwde kom van 
het dorp Dronrijp ; 

dat Ged. Staten in hunne resolutie hebben 
overwogen, dat de buitenste rand van de aan 
te leggen begraafplaats, is gelegen binnen den 
afstand van 50 M. van gebouwen van den 
appellant en op grond daarvan a.an Burgemees
t er en Wethouders is verzocht te willen be-

vorderen, dat de aanleg der begraafplaats 
zoodanig worde gewijzigd dat zij niet binnen 
den verboden afstand komt te liggen; clat 
daaruit blijkt, dat Ged. Staten den aanleg van 
eene bijzondere begraafplaats geoorloofd ach
ten, wanneer zij slechts op geen enkel punt op 
minder dan 50 M. afstand van eenig gebouw 
ligt, daar de grenzen van een bebouwde kom 
zouden worden gevormd door de buitenmuren 
van een complex gebouwen, dat op zich zelf 
als zulk een bebouwde kom beschouwd moet 
worden ; dat de consequentie daarvan zou zijn, 
dat het aanleggen van eene bijzondere begraaf
plaats op een aan vier zijden door huizen om
geven plein niet zou kunnen worden geweigerd. 
indien de rand dier begraafplaats slechts overal 
meer dan 50 Meter van de omringende ge
bouwen verwijderd bleef; dat hier de aanleg 
der bedoelde begraafplaats ontworpen is op 
een terrein dat blijkens een overgelegd uit
treksel uit het kadastrale plan, aan drie zijden 
door huizen omgeven is en appellant meent, 
dat eene dergelijke ligging niet toegelaten wordt 
door de bepaling van art. 16 der Begraafwet; 
dat toch b,i eene bebouwing als waarbij en 
wa.artusschen het voormelde perceel gemeente 
Dronrijp sectie I, nummer 627 gelegen is het 
geheele dorpscomplex a.ls eene bebouwde kom 
in den zin van gezegd art. 16 moet worden be
schouwd waarvan de westelijke grens moet 
worden getrokken langs de W estgrens van de 
perceelen sectie D no. 805, zijnde de fabriek 
van appellant en Sectie A no. 107 ; dat althans 
eene zoodanige bebouwde kom gevormd wordt 
door dat deel van het dorp dat begrensd wordt 
ten Noorden door de huizen ten Noorden van 
de Harlingervaart, ten Oosten door de huizen 
aan de Westzijde van de dorpstraat en ten 
Zuiden door de gebouwen van den appellant 
en de ontworpen begraafpla.ats in het midden 
van die bebouwde kom gelegen is; dat eene 
toepassing der wet zooals die door Ged . Staten 
wordt voorgestaan, niet kan zijn in den geest 
der wet, die bedoelt voorschriften te geven 
in het belang van de hygiene; dat in 't bijzon
der voor de fabriek van den appellant die 
groote hoeveellieden put- en welwater behoeft 
voor zijn bedrijf, de onmiddellijke nabijheid 
van de aan te leggen begraafplaats een ernstig 
hygienisch bezwaar oplevert en hem in het 
vervolg verhinderen zou om meerdere putten, 
die voor het bedrijf noodig h.71Illlen zijn, te 
doen graven ; dat ook overigens de moderne 
hygienische opvattingen er toe leiden om 
begraafplaa.tsen zoo ver mogelijk buiten steden 
en dorpen te brengen, terwijl hier een nieuwe 
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begraa.fplaats in het dorp Dronrijp zou worden 
gesticht; weshalve het Ons verzoekt om, met 
vernietiging van de resolutie van Ged. Staten, 
het besluit van Burgemeester en Wethouclers 
van Menaldumadeel te vernietigen en mits
dien a.an het bestuur der Roomsch-Katholieke 
gemeente te Dronrijp het gevraagde verlof 
tot het aanleggen van eene begraafplaats op 
het perceel ten kadaster bekend gemeente 
Dronrijp Sectie [> no. 627 te weigeren; 

0., dat Ged. Staten bij bovenvermeld besluit 
Burgemeester en Wethouders hebben verzocht 
te bevorderen dat de aanleg van voormelde 
bijzondere begraafplaats alsnog zoodanig worde 
gewijzigcl dat zij niet binnen den verboden 
afstand van de bebouwde kom komt te liggen; 

dat een dergelijke beschikking niet is eene 
beslissing aangaande de toepassing van art. 16 
der gewijzigde wet van 10 April 1869 (S. 65), 
zoodat het besluit van Ged. Staten niet behoort 
tot die, waar tegen op grond van dit artikel 
beroep op Ons openstaat; 

Gezien genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den appellant niet -ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A . B.) 

29 September 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

In art. 5 van het besluit van 8 Februari 
1815, S. 11 ligt een erkenning, dat op moes
tuinen, lusthoven en bosschen, waarin ge
schoffelde lanen zijn,zoolang de gesteldheid 
daarvan onveranderd blijft, het jachtrecht 
slechts den grondeigenaar toekomt. Daarop 
geldt geen heerlijk jachtrecht en is de alge
meene regel van art. 641 B. W. weer van 
toepassing (anders concl. 0. M.). 

Nu beklaagde heeft gejaagd in een 
lusthof, waarin geschoffelde lanen zijn, en 
we! in gezelschap van den grondeigenaar, 
is hij terecht niet strafbaar verklaard. 

(Jachtwet a.rt . 2.) 

Voorzitter: 
Jhr. M. W. H. de Sa.vornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, H. Hesse, 
J. Kosters en Jhr. E. A. E. van Meeuwen. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Breda., requira.nt van cassatie tegen een 
vonnis van deze Rechtbank van 24 April 1919 
in hooger ber9ep gewezen, wa.arbij A. P. P. enz., 
met bevestiging van een vonnis van het Kan-

tongerecht te Tilburg van 7 Ja.nuari 1919 voor
zoover het dezen telastegelegde feit alsmede 
zijn schuld daaraa.n wettig en overtuigend be
wezen is verklaa.rd, doch met vernietiging van 
dit vonnis voor het overige voor <lit feit niet 
stra.fbaar is verklaard en de beklaagde te dier 
za.ke van a.lie rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Met den Kantonrechter te Tilburg verklaarde 
de Arr. -Rechtbank te J3reda ten aanzien van 
den gerequireerde wettig en overtuigend be
wezen : ,,da.t hij op 14 September laatstleden, 
des namiddags omstreeks 53/, uur, onder de 
gemeente Goirle, ter plaatse genaamd de 
Goirlesche boschjes, in het veld buiten open
bare wegen en voetpaden op een perceel grond 
toebehoorende a.an F. J . M. Mutsaerts en waar
van het heerlijk jachtrecht toebehoort a.an 
L. Mellin, met een geweer in jagende houding 
loopende, heeft gejaagd, zonder voorzien te 
zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning, 
huur of pacht van den rechthebbende." 

Over de appreciatie hiervan bestond evenwel 
verschil van meening. Immers terwijl de 
Kantonrechter den gerequireerde op 7 Janua.ri 
1919 schuldig verklaa.rde a.an: ,,Eens anders 
jagt bejagen zonder te zijn voorzien van een 
daartoe betrekkelijk schriftelijk bewijs van den 
regthebbende", vernietigcle de Rechtbank op 
24 April jl. deze uitspraak enkel ten aanzien 
der gegeven q ualificatie der toegepaste arti
kelen en der straf en sprak zij, .op deze punten 
opnieuw rechtdoende, een ontslag van a.lie 
rechtsvervolging uit, daarbij overwegende : 
,,dat door de in het vonnis a quo nader ver
melde getuigenverklaringen wettig en over
tuigend is bewezen, da.t het terrein, waarop 
werd gejaagd, was een lusthof, waarin geschof
felcle lanen zijn, a.ls becloeld bij art. 5 van het 
Souverein Besluit van 8 Februari 1815 (S. ll)"; 

,,dat dit artikel a.an den eigenaal' van het 
heerlijke recht en alle a.nclere personen ge
biedt zich te onthouden om op de terreinen, 
daarbij omschreven, te jagen buiten schrifte
lijke toestemming der grondeigenaars ;" 

,,dat hieruit volgt, dat op bedoelde terreinen, 
zoolang zij voldoen a.an de vereischten bij 
art. 5 gesteld, het heerlijk recht niet geldt, 
doch wel dat van den eigenaar dier terreinen ;" 

,,dat het toch niet denkbaar is, dat op cleze 
terreinen, zoolang het heerlijk recl;lt niet mag 
worden uitgeoefend, niemand het recht tot 
jagen zoude toekomen ;" 

,,dat door de in. bet vonnis a quo nader ver-



1919 29 S E P T E M B E R. 592 

melde getuigenverklaringen is komen vast te 
sta.a.n, da.t beklaagde heeft geja.agd in gezel
schap van den eigenaar van het bij dagvaar
ding nader vermeld terrein, zoodat dit jagen 
volgens art. 2 lid 2 der Jagtwet niet is straf
baar.'' 

Tegen deze opvatting nu verzet zich de Offi
cier van Justitie, bij tijdig ingediende memorie 
a.ls eenig middel stellend : ,,Schending van 
art. 214 Sv. en de artt . 2, 15 en 40 der Jacht
wet, door niet-toepassing va.n deze artikelen en 
schending van art. 2162 Sv. en art. 5 va.n het 
Souverein Besluit va.n 8 Februari 1815, (S. 11), 
door verkeerde toepassing dier artikelen." 

Voor de beoordeeling der beteekenis van het 
Besluit van 8 Februari 1815 (S. 11), vestig ik 
Uwe bijzondere a.anda.cht op het ten tijde van 
het opstellen dezer conclusie nog niet gepubli
ceerd arrest der Civiele Kamer va.n Uwen Ra.ad 
van 1,5 April jl. Daarin toch wordt uitgema.akt, 
dat gemeld Besluit a.an de eigena.a.rs van Heer
lijke regten, ridderhofsteden en ha.veza.ten, 
welke bevorens het regt va.n de jagt binnen 
zeker di trict, ook op gronden aan particulieren 
toebehoorende, bezaten, en die daarvan in 1794 
werden beroofd, dat zelfde regt wederom toe
kende. 

Uw Raad besliste met andere woorden dat 
dat <lit Besluit eene restitutio in integrum 
bracht, met uitzondering echter ten a.anzien 
der zuivere regalia, die, als uit den tijd en ver
ouderd, afgeschaft bleven. 

Mij stellend op dit standpunt, da.t ik ook bij 
mijne aan het .arrest voorafgaa.nde conclusie 
heb ingenomen, staat het derha.lve voor mij 
vast, gelijk ook de Rechtbank aanneemt, dat 
op de gronden, waarop onderwerpelijk gejaagd 
is, een heerlijk jachtrecht is gevestigd, terwijl 
de grondeigen_dom en die van bedoeld recht in 
verschillende handen zijn. 

In hoever beinvloedt nu art. 5 van het zoo
even aangehaald Besluit de hieruit voortvloei
ende consequentie, dat de eigenaar van den 
grond als zoodanig nimmer aan zijn titel van 
eigendom een jachtrecht kan ontleenen? 
- De Rechtbank meent, dat met betrekking 
tot lusthoven met geschoffelde pa.den het heer
lijk jachtrecht niet geldt, doch enkel het abso
luut recht des eigenaars, omda.t anders niemand 
het recht tot jagen daarin zou toekomen. 

Ik dee! deze opva.tting allerminst. Art. 5 
immers, noch eenige andere bepaling ontneemt 
het jachtre<:ht, doch zegt !outer, dat de ge
regtigden zich hebben te onthouden va.n de 
uitoefening daarvan, zonder dit aan anderen 
over te dragen. 

Zoolang dus een stuk grond een moestuin, 
een lusthof of ~en bosch is, waarin geschoffelde 
lanen zijn, of wanneer he't van open velden of 
bosschen na.ar eisch behoorlijk onderscheiden 
kan worden, sluimert het heerlijk recht a.ls zoo
danig en ma.g het slechts worden uitgeoefend 
met toestemming va.n den grondeigenaar , maar 
aa.n deze sluimering ka.n de laa.tste geen be
voegdheid ontleenen zich in de plaats te 
stellen va.n den jachtrechthebbende, daar dit 
in flagra.nten strijd zijn zou met de op
vatting van Uwen Ra.ad omtrent de beteekenis 
van het in 1815 gewild herstel. 

Slechts eene positieve wetsbepaling, die de
rogeert a.an het beginsel van art. 1, dat een 
terugkeer wil tot den toesta.nd van v66r 1794, 
zou den grondeigenaar kunnen baten. Waa.r 
zij evenwel ontbreekt, ontvalt aan de gegeven 
uitspraak de wettelijke grondslag. 

Bovendien wijs ik Uwen Raad nog op de 
bijzondere bewoordingen van art. 5. Daarin 
toch wordt vermeld, dat niet a.lleen de gereg
tigden zich hebben te onthouden, doch ook alle 
andere personen, waaruit ik a.Heid, dat een 
eigenaar van een lusthof, waarop een heerlijk 
jachtrecht kleeft, zonder toestemmin·g van den 
jachtrechthebbende daarin niet jagen mag als 
niet daartoe gerechtigd, zoodat diens tegen
woordigheid de strafbaarheid van den gere
q uireerde nimmer kan dekken. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, voorzoover daarbij de 
beslissing des Ka.ntonrechters vernietigd werd 
en tot bevestiging van <liens uitspraak ook op 
die punten. 

DJ) Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Hesse; 

Gelet op het middel van cassa.tie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende: 
(zie. cone!. Adv.-Gen.); 

0., da.t den bekla.agde bij de inleidende dag
vaarding is telastegelegd, dat hij op 14 Sep
tember 1918, des namiddags te 53/. uur, onder 
de gemeente Goirle, ter plaatse genaamd de 
Goirlesche boschjes, in het veld buiten open
bare wegen en voetpaden op een perceel grond, 
toebehoorende a.an F. J. M. Mutsaerts, en 
waarvan het heerlijk jachtrecht toebehoort a.an 
L. Mellin, althans a.an een antler dan a.an hem, 
beklaagde, .met een geweer in jagende houding 
loopende heeft gejaagd, zonder voorzien te zijn 
van een schriftelijk bewijs van vergunning, 
huur of pacht van den rechthebbende; 

O., dat dit feit en beklaagdes schuld daaraan 
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in het in zoover door het aangevallen vonnis 
bevestigde vonnis van het Kantongerecht 
bewezen is verklaard, waarbij is aangenomen 
dat het heerlijk jachtrecht toebehoort aan 
L. Mellin; 

dat voorts bij het aangevallen vonnis be
wezen is geacht, dat het terrein, waarop werd 
gejaagd, was een lusthof, waarin geschoffelde 
lanen zijn als bedoeld bij art. 5 van het Sou
verein Besluit van 8 Februari 1815 (S. 11) en 
dat de beklaagde heeft gejaagd in gezelschap 
van den eigenaar van dit terrein ; 

0., dat de Rechtbank echter hetgeen ten 
laste van den beklaagde bewezen is verklaard, 
niet strafbaar heeft geacht, vermits op bedoelde 
terreinen, zoolang zij voldoen aan de ver
eischten bij voormeld art . 5 gesteld het heerlijk 
jachtrecht niet geldt, doch wel het jachtrecht 
van den eigenaar dier terreinen, terwijl de be
klaagde heeft gejaagd in gezelschap van den 
eigenaar, en den beklaagde mitsdien te dier zake 
heeft ontslagen van alle rechtsvervolging, zijnde 
ook overigens tegen: het feit geen straf bedreigd; 

O., dat deze uitspraak bij het middel van 
cassatie wordt bestreden, waarvoor in hoofd
zaak als grond wordt aangevoerd, dat al kan 
krachtens art. 5 voormeld de eigenaar van het 
heerlijk jachtrecht slechts met toestemming 
van den grondeigenaar op het terrein dat een 
lusthof enz. is geworden, jagen, daarmede niet 
bedoeld is, dat door de verandering van het 
terrein in een lusthof enz., het heerlijk jacht
recht op dat terrein is komen te vervallen, al 
kan dan gezegd worden, dat de uitoefening 
ervan op dat terrein is beperkt of tijdelijk op
geheven; 

O. hieromtrent: 
dat art. 641 B. W. het recht om zich het wild 

toe te eigenen, bij uitsluiting toekent aan den 
eigenaar van den grond, waarop zich het wild 
bevindt, behoudens de rechten door derden 
verkregen, waarvan zij tegenwoordig het genot 
h ebben; 

dat, terwijl het heerlijk j~chtrecht bij art. 27 
der Staatsregeling van 1798 was afgeschaft, 
de Souvereine Vorst bij besluit van 26 Maart 
1814 (S. 46) ,,willende .. . .. ter gemoet
koming der benadeelde eigenaren . . . . . al 
-zulke provisioneele bepalingen maken, als te 
dezen, behoudens het belang van den Staat in 
aanmerking kunnen komen", in art . 3 bepaald : 

,,De regten van jagt, visscherij, enz. zullen, 
op den voet bij het voorgaande artikel bepaald, 
door de eigenaren der heerlijkheden worden 
.behouden onder speciale onderwerping echter 
-van alle dezelve rechten aan zoodanige modifi-

1919. 

catien en reglementaire bepalingen als wij ver
meenen zullen . . . . . te moeten vaststellen 
te welken aanzien Wij ons alle mogelijke ruimte 
voorbehouden"; 

dat ter nadere uitvoering van dit besluit 
eerst is gevolgd het Souverein Besluit van 
21 September 1814 (S. 101) en daarna dat van 
8 Februari 1815 (S. 11); 

dat art. 1 van laatstgenoemd besluit we! 
bepaalt: 

,,Aan de eigenaars van Heerlijke regten . . . 
welke bevorens het regt van de jagt binnen 
zeker dist~ict, ook op gronden aan particulieren 
toebehoorende, wettig hebben gehad en daar
van tot in den jare 1794 of l ater in de wettige 
possessie zijn geweest ..... wordt datzelfde regt 
weder toegestaan", - doch de volgende artike
len te dien aanzien beperkingen bevatten zooals 
de Souvereine Vorst bij art. 3 van bet besluit 
van 26 Maart 1814 zich had voorbehouden ; 

dat art . 5 van het besluit van 1815 aan de 
geregtigden bij art. 1 vermeld zoowel als aan 
alle andere personen op straf gebiedt zich te 
onthouden van in de moestuinen te jagen, 
buiten schriftelijke toestemming der grond
eigenaars gelijk mede in 1 usthoven en bosschen, 
waarin geschoffelde lanen zijn, enz. ; 

dat hierin een erkenning ligt, dat op bedoelde 
terreinen zoolang de gesteldheid daarvan 
onveranderd blijft, het jachtrecht slechts den 
grondeigenaar toekomt ; 

dat het immers niet-aannemelijk is, dat 
niemand zelfstandig gerechtigd zou zijn daar 
te jagen en uit het voorschrift, dat zonder 
schriftelijke toestemming van den grondeige
naar niemand op dergeHjke terreinen mag 
jagen, mag worden afgeleid, dat daarop geen 
heerlijk jachtrecht geldt en de algemeene regel 
vanart.641 vanhetB. W. meervantoepassingis; 

dat, nu tevens vaststaat, dat de beklaagde 
heeft gejaagd in gezelschap van den grond
eigenaar, hij terechtniet strafbaar is verklaard; 

dat mitsdien het middel van cassatie is on
gegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

1 October 1919. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Rotterriarn, van 3 October 1918, strekkende 
tot het in erfpacht geven van een gemeen
teterrein aan de afdeeling Rotterdam van 
de Vereeniging voor facultatieve lijkver
branding, alsmede van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 
van 14 October 1918, waarbij het Raads· 
besluit is goedgekeurd. S. 587. 
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WIJ WILHEL~HN.A-, EKZ. 
Op de voordra.cht va.n Onzen Minister va.n 

Binnenla.ndsche Za.ken, va.n 11 September 1919, 
no. 7266, afd. A.; 

Overwegende, da.t de Ra.ad der gemeente 
Rotterdam, bij besluit van 3 October 1918, a.an 
de a.fdeeling Rotterdam van de Vereeniging 
voor facultatieve lijkverbranding in erfpacht 
heeft gegeven het op de bij da.t besluit be
hoorende teekening a-angeduide terrein a.an 
Orooswijk, ten westen va.n de algemeene be
gra.afplaats alda.ar, groot ± 2100 ir2 ., zulks 
voor den tijd van 75 ja.ren, tegen een jaar
lijkschen canon van f0.75 per M2 ., en voorts 
onder nader Om$chreven voorwa.arden, welk 
besluit door Gedeputeerde ta.ten va.n Zuid
hoUand is goedgekeurd bij besluit van 14 Oc
tober 1918; 

Overwegende, dat genoemd besluit va.n den 
Raad der gemeente Rotterdam tot gevolg zal 
kunnen hebben de oprichting van een crema
torium in die gemeente ; 

Overwegende, da.t bij de ta.ten-Genera.al 
een wetsontwerp is ingediend tot aanvulling 
en wijziging der wet van 10 April 1869 (Staats
bl.ad n°. 65), la.atstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1909 (Staatsbl.ad n°. 455), tot vast
stelling van bepalingen betrekkelijk het be
gra.ven van lijken, de begraafplaatsen en de 
begrafenisrechten ; 

da.t bedoeld wetsontwerp o. m. uitgaa.t van 
de gedachte, dat alleen op de bij algemeenen 
maatregel van bestuur te noemen plaatsen 
crematoria mogen worden opgericht; 

Overwegende, da.t het in strijd moet worden 
geacht met het algemeen bela.ng, dat, in af
wachting van hetgeen de wetgever te dezer 
zake zal beslissen, op die beslissing door een 
daad van een overheidscollege worde vooruit
geloopen; · 

da.t als een zooda.nige da.a.d moot worden a.a.n
gemerkt het meerbedoeld besluit va.n den Raad 
der gemeente Rotterdam en eveneens het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Z1tidlwlland 
tot goedkeuring van da.t Ra.adsbesluit; 

da.t beide besluiten derhal ve in strijd zijn met 
het algemeen belang ; 

Gelet op a.rtikel 153 der Gemeentewet en 
artikel 166 der Provinciale wet ; 

Den Ra.ad va.n State gehoord (advies van 
23 September 1919, n°. 20); 

Gezien het na.der rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Za.ken, van 29 September 
1919, n°. 7626, afd. A. ; 

Hebbcn goedgevonden en versta.a.n : 
voormeld besluit va.n den Raad der gemeente 

Rotterdam, va.n 3 October 1918, strekkende tot 
het in erfpa.cht geven van een gemeenteterrein 
a.an de a.fdeeling Rotterdam va.n de Vereeniging 
voor fa.culta.tieve lijkverbranding, en het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Z1tidholland, 
va.n 14 October 1918, wa.arbij da.t Ra.a.dsbe
sluit is goedgekourd, te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister va.n Binnenla.ndsche Za.ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaa.tst en in a.fschrift 
a.an den Ra.ad van State za.l worden medege
deeld. 

Het Loo, den l sten October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitge,g 7 Oct. 1919.) 

2 October 1919. BESLUIT, tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 6 Juli 1918 
(Staatebl.ad n°. 444), houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende de promotien 
en de examens a.an de Landbouw-hooge• 
school. S. 588. 

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

Landbouw, Jijverheid en Handel van 30 Au
gustus 1919, Directie van den Landbouw, 
n°. 19525, lste Afdeeling; 

Overwegende, dat wijziging van Ons besluit 
van 6 Juli 1918 (Staatsbl.ad n°. 444), houdende 
vaststelling van bepalingen betreffende de 
promotien en de examens van de Landbouw
hoogeschool, wenschelijk is. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1919, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 September 1919, 
Directie van den Landbouw, n°. 22954, lste 
afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Art. 1. Artikel 3 van Ons besluit van 6 
Juli 1918 (Staatsbl.ad n°. 444) wordt gelezen 
al volgt: 

(1) . Omtrent de vereischten voor de examens 
ter verkrijging van het diploma van landbouw
kundig ingenieur L. gelden, behalve het bij 
artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalingen. 

(2). Het candidaatsexamen loopt over de 
volgende vakken. 

a. de weunschap van akker- en weidebouw ; 
1. de leer van de plantenteelt ; 
2. de landbouwscheikunde ; 



595 2 0 C TOBER. 1919 

3 voor hen, die voornemens zijn examen 
af "te leggen in de hieronder sub I, II en IV 
vermelde vakkengroepen van het ingenieurs
exa men; de landbouwwerktuigkunde. 

b. de veeteeltwelenschap en de leer van de 
zuivelbereiding ; 

1. de leer van de veeteelt ; 
2. voor hen, die voornemens zijn exall\en 

af te leggen in de hieronder sub I, II en III ver
melde vakkengroepen van het ingenieurs
examen ; de gezondheids- en ziekteleer der 
huisdieren ; 

3. de leer van de zuivelbereiding. 
c. de Staats-, rechts- en handelswetenschap ; 
1. de landhuishoudkunde ; 
2. voor hen, die voornemens zijn examen 

af te leggen in de hieronder sub IV vermelde 
vakkengroep van het ingenieursexamen ; het 
agrarisoh reoht ; 

3. voor de tot <l.e onder 2 genoemde groep 
behoorenden : de eoonomisohe geographie. 

d. de cultuurtechniBche wetenschap ; 
1. voor hen, die voornemens zijn examen 

a£ te leggen in de hieronder sub I, II en IV be
doelde vakkengroepen van het ingenieurs
examen ; de oultuurteohniek. 

e. de plant- en dierkunde ; 
1. de plantenanatomie ; 
2. de erfelijkheidsleer; 
3. de anatomie en physiologie der huis

dieren. 
f. de microbiol.ogie ; 
1. voor hen, die voornemens zijn examen 

af te leggen in de hieronder sub I , II en III 
bedoelde vakkengroepen van het ingenieurs
examen : de algemeene miorobiologie. 

(3). Behalve over de in alinea (2) van dit 
artikel genoemde vakken kan het zioh, op ver
langen van den examinandus, uitstrekken over 
een of meer van : 

a. de in alinea (2) genoemde vakken, welke 
voor hem, in verband met de vakkengroep van 
het ingenieursexamen, waarin hij voornemens 
is examen af te leggen, niet tot de verpliohte 
examenvakken behooren ; 

b. de navolgende vakken: 
1. de plantenziektenkunde ; 
2. de plantenphysiologie; 
3. de waarsohijnlijkheidsrekening ; 
4 . de agrogeologie ; 
5. de eleotroteohniek , 
6. de bouwkunde en landbouwarohiteotuur; 
7. de landbouwteohnologie. 
(4). Ten aanzien van de in alinea (3) onder a 

en b bedoelde vakken wordt, inclien daarin met 
gunstig gevolg examen is afgelegd, aanteeke-

ning gestelcl op het diploma of getuigschrift. 
(5) . De examens in de in alinea (3) genoemde 

vakken kunnen gedurende den geheelen oursus 
worden afgelegd. 

(6) . Het ingenieursexamen loopt over Mn 
van de volgende groepen van vakken : 

I . a. de leer van de plantenteelt ; 
b. de soheikunde van den bodem en de be

mestingsleer ; 
c. hoofdstukken uit d e miorobiologie ; 
d. benevens uit de overige, a.an de La.nd

bouwhoogoschool onderwezen vakken een vak 
naar kenze van den oandidaat, onder nadere 
goedkeuring van den senaat. 

II. a. de leer van de veeteelt; 
b. de voedingsleer der hui dieren; 
c. de physiologie en de hygiene der huiedieren; 
d. benevens uit de overige, aan de Land-

bouwhoogesohooI onderwezen vakken Mn vak 
naar keuze van den oandidaat, onder nadere 
goedkeuring van den senaat . 

Ill. a. de leer van de zuivelbereiding ; 
b. hoofdstukken uit de leer van de veeteelt, 

meer in het bijzonder de voedingsleer der huis
dieren; 

c. hoofdstukken uit de scheikunde en uit 
de miorobiologie ; 

d. benevens nit de overige, aan de Land
bouwhoogesohool onderwezen vakken een vak 
naar keuze van den oandidaat, onder nadere 
goedkeuring van den senaat. 

IV. a. de algemeene en de bijzondere 
landhuishoudkunde ; 

b. hoofdstukken uit het agrarisoh recht ; 
c. de sooiale statistiek ; 
d. de eoonomisohe geographie ; 
e. benevens uit de overige, aan de Land

bouwhoogesohool onderwezen vakken Mn vak 
naar keuze van den oanclidaat, onder nadere 
goedkeuring van den senaat. 

Art. II. Artikel 4 van Ons voornoemd be
sluit wordt gelezen als volgt : 

(1). Omtrent de vereisohten voor de examens 
ter verkrijging van het diploma van landbouw
kundig ingenieur K. L. gelden , behalve het bij 
artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalingen. 

(2). Het oandidaatsexamen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de wetenschap van den tropiBchen landbouw: 
1. de leer van de teelt der tropisohe cul-

tures; 
2. de landbouwsoheikunde. 
b. de rechts- en staat8we1enschap : 
1. de koloniale landhuishoudkunde. 
c. de cultuurtechniBche welenschap : 
1. de bevloeiing. 
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d. de plant- en dierkunde ; 
1. de plantenanatomie ; 
2. de erfelijkheidsleer. 
e. de microbiologie ; 
1. de algemeene miorobiologie . 
(3). Behalve over do in alinea (2) van <lit ar

t ikel genoemde vakken, kan het zioh op ver
langen van den examinandus uitstrekken over 
een of meer van de navolgend e vakken : 

1. de plantenziektenkunde ; 
2. de plantenphysiologie ; 
3. de waarsohijnlijkheidsrekening ; 
4. d e agrogeologie ; 
5. de leer van d e veeteelt ; 
6. de anatomie en physiologie der huis

dieren ; 
7. de gezondheids- en ziektenleer der huis-

dieren; 
8. het Nederlandsch-Indisch agrarisch recht; 
.9. de economisohe geographie ; 
10. het koloniaal staatsreoht ; 
1 1. het landmeten en waterpassen; 
12. de weg- en waterbouwkunde; 
13. de landbouwwerktuigkunde ; 
14. de bedrijfsadministr'atie; 
15. een of meer der Indische talen ; 
16. de eleotrotechniek. 
(4). Ten aanzien van de in alinea(3)genoemde 

vakken wordt, indien daarin met gunstig ge
volg examen is afgelegd, aan teekening gest eld 
op het diploma of getuigschtift. 

(5). De examens in de in alinea (3) genoemde 
vakken kunnen gedurende den geheelen oursus 
worden afgelegd. 

(6). Het ingenieursexamen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de leer van de teelt der tropisohe gewassen; 
b. de scheikunde van den bodem en de be-

mestingsleer ; 
c. de plantenziektenkunde ; 
d. hoofdstukken nit de technologie ; 
e. benevens nit de ovetige, aan de Land

bouwhoogesohool onderwezen vakken een vak 
naar keuze van den candidaat, onder nadere 
goedkeuring van den senaat. 

Art. III. Artikel 5 van Ons voornoemd 
besluit wordt gelezen als volgt : 

(1). 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 : 

(2). Het candidaatsexamen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de tuinbouwwetenschap : 
1. de leer van de tuinbouwplantonteelt; 
2. de plantenziektenkunde ; 

3. de land bouwscheikunde ; 
4. de tuinbouwwerktuigkunde . 
b, de · rechts- en staatswetenschap : 
1. de algemeene landhuishoudkunde. 
c. de plant- en dierkunde : 
1. de plantenanatomie ; 
2. de plantensystematiek en de planten-

geographie ; 
3. de erfelijkheidsleer. 
d. de microbiologie : 
l. de algemeene miorobiologie. 
(3). Behalve over de in alinea (2) van dit ar

tikel genoemde vakken , kan het zioh op ver
langen van den examinandus uitstrekken over 
een of meer der navolgende vakken : 

1. de plantenphysiologie ; 
2. de waarsohijnlijkheidsrekening ; 
3. de agrogeologie ; 
4. het agrarisch recht ; 
5. de economische geographie ; 
6. de cultuurtechniek ; 
7. de tuinkunst ; 
8. het natuurteekenen; 
9. de tuinbouwtechnologie . 
(4). Ten aanzien van deinalinea(3)genoemde 

vakken wordt, indien daarin met gunstig gevolg 
examen is afgelegd, daarvan aanteekening ge
steld op het diploma of getuigsohrift. 

(5) . De examens in de in alinea (3) genoemde 
vakken kunnen gedurende den geheelen cursus 
worden afgelegd. 

(6). Het ingenieursexamen loopt over: 
a. de leer van de tuinbouwplantenteelt ; 
b. over twee van de volgende vakken, naar 

keuze van den candidaat; 
de scheikunde van den bodem en de bemes-

tingsleer; 
de plantenziektenkunde ; 
de landhuishoudkunde ; 
de tuinbouwteohnologie ; 
het natuurteekenen en de tuinarchitectuur ; 
de toegepaste plantensystematiek en de 

plantengeographie ; 
c. benevens uit de overige , aan de Land

bouwhoogeschool onderwezen vakken met in
begrip van de sub b bedoelde, niet door den 
candidaat gekozen, vakken, een vak naar keuze 
van den candidaat, onder nadere goedkeuring 
van den senaat. 

Art. IV. At-tikel 6 van Ons voornoemd be
sluit wordt gelezen als volgt : 

(1). Omtrent de vereischten voor de examens 
t er verkrijging van het diploma van landbouw
kundig ingenieur B. gelden, behalve het bij 
artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalin
gen: 
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(2). Het candidaatsexamen loopt ornr de 
volgende vakken : 

a. · de boschbouwwetenschap : 
1. de leer van de houtteelt en de boschbe-

scherming; 
2. de leer van de boschexploitatic; 
3. de boschbedrijfsregeling ; 
b. de wetenschap van akker- en weidebouw : 
1. hoofdstukken uit de leer van de planten-

teelt; 
2. de landbouwscheikunde. 
c. de wiskunde en hare toepassing : 
1. de houtmeetknnde ; 
2. de _boschrenterekening. 
d. de plantkunde ; 
1. de plantenanatomie ; 
2. de systematiek, de plantengeographie en 

de boomflora ; 
3. de erfelijkheidsleer. 
(3). Behalve de in alinea (2) van dit artikel 

genoemde vakken, kan het zich op verlangen 
van den examinandus uitstrekken over een o f 
meer der navolgende vakken : 

1. de plantenziektenknnde ; 
2. de plantenphysiologie ; 
3. de waarschijnlijkheidsrekening ; 
4. de agrogeologie ; 
5. de boschgeschiedenis ; 
6. het agrarisch recht ; 
7. de landhuishoudknnde ; 
8. de economische geographie; 
9. de microbiologie; 
10. de weg- en waterbouwkunde; 
11. de boschtechnologie ; 
12. de landbouwwerktuigkunde ; 
13. het landmeten en waterpassen. 
(4). Ten aanzien van de in alinea (3) geD.Demde 

vakken wordt, indien daarin met gnnstig ge
volg examen is afgelegd, daarvan aanteekening 
gesteld op het diploma of getuigschrift. 

( 5). De examens in de in alinea (3) genoemde 
vakken kunnen gedurende den geheelen cursus 
worden afgelegd. 

(6). Het ingenieursexamen loopt over een 
van de volgende groepen van vakken: 

I. a. de leer van de houtteelt ; 
b. hoofdstukken uit de leer van de ont

ginning van woeste gronclen ; 
c. de boschhuishoudknnde ; 
d. benevens uit de overige, aan de Land

bouwhoogeschool onderwezen vakken, twee 
vakken naar keuze van den candidaat, onder 
nadere goedkeuring van den senaat. 

II. a. de boschhuishoudkunde ; 
b. de algemeene en de bijzondere landhuis

houdkunde; 

c. het agrarisch recht ; 
d. benevens uit de overige, aan de Land

bouwhoogeschool onderwezen vakken, een vak 
naar keuze van den candidaat, onder nadere 
goedkeuring van den senaat. 

Art. V. Artikel 7 van Ons voornoemd be
sluit wordt gelezen als volgt : 

(1). Omtrent de vereischten voor de examens 
ter verkrijging van het diploma van landbouw
knndig ingenieur K. B. gelden, behalve het bij 
artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalingen: 

(2). Het canclidaatsexamen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de boschbouwwetenschap : 
1. de leer van de houtteelt en de bosch· 

bescherming ; 
2. de leer van de boschexploitatie ; 
3. de boschbedrijfsregeling ; 
4. de landbouwscheikunde. 
b. de cultiiurtechnische weJ,enschap : 
1. de weg- en waterbouwkunde; 
2. het landmeten en waterpassen. 
c. de wiskunde en hare toepassing : 
1. de houtmeetknnde ; 
2. de boschrenterekening. 
d. de plant- en dierkunde : 
1. de plantenanatomie ; 
2-. de systematiek, de plantengeographie en 

de tropische boomflora ; 
3. de erfelijkheidsleer. 
(3). Behalve over de in alinea (2) genoemde 

vakken, kan het zich op verlangen van den 
examinandus uitstrekken over een of meer der 
navolgende vakken : 

1. de plantenziektenkunde; 
2. de plantenphysiologie ; 
3. de waarschijnlijkheidsrekening ; 
4. de agrogeologie ; 
5. de boschgeschiedenis ; 
6. het Nederlandsch-Indisch agrarisch recht; 
7. de koloniale landhuishoudkunde; 
8. het koloniale Staatsrecht ; 
9. de economische geographie ; 
10. de microbiologie ; 
11. de boschtechnologie ; 
12. hoofdstukken uit de organische schei

kunde; 
13. een of meer der Indische talen. 
(4). Ten aanzien van de in alinea (3) van dit 

artikel genoemde vakken wordt, indien daarin 
met gunstig gevolg examen is afgelegd, daarvan 
aanteekening gesteld op het diploma of ge
tuigschrift. 

(5). De examens in de in alinea (3) genoemde 
vakken kunnen gedurende den geheelen cursu9 
worden afgelegd. 
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(6). Het ingenieursexamen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de boschhuishoudkunde ; 
b. de boschbedrijfsregeling ; 
c. een van de volgende groepen van vakken 

naar keuze van den candidaat : 
A. 1. de leer van de hoiitteelt ; 

2. de Indische boomflora ; 
B. 1. het agrarisch recht en het lndische 

strafrecht ; 
2. de volkenkunde van Nederlandsch

Indie; 
d. benevens uit de overige, aan de Land

bouwhoogeschool onderwezen vakken met in
begrip van de sub c bedoelde, niet door den 
candidaat gekozen vakken een vak naar keuze 
van den candidaat, onder nadere goedkeuring 
van den senaat, terwijl gelegenheid bestaat 
examen te doen in eene of meer Indische talen. 

Art. VI. De eerste alinea van artikel 10 
van Ons voornoemd besluit wordt gelezen als 
volgt: 

,.(1). De examencomrnissien strekken de in 
de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde examens 
ter verkrijging van het diploma van landbouw
kundig ingenieur ook uit tot andere dan de 
daarin genoemde vakken, mits die vakken aan 
de Landbouwhoogeschool worden onderwezen 
en de exarninandus het verlangen heeft te 
kennen gegeven, daarin te worden geexami
neerd. Bij gunstigen uitslag wordt van deze 
vakken aanteekening gesteld op het diploma 
of getuigschrift". 

Art. VII. In de eerste alinea van artikel 13 
van Ons voornoema besluit wordt in plaats van 
,.gedeeltelijk" gelezen : ,,voor het eerste ge
deelte". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2den October 1919. 
WILHELMir A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

( Uitgeg. 23 Oct. 1919.) 

2 October 1919. BESLUIT, waarbij overeen
komstig art. 184 der Hooger-Onderwijswet, 
de Vrije Universiteit voor Hooger Onder
wijs op Gereformeerden grondslag wordt 
aangewezen als bevoegd tot het verleenen 
van doctora te graden in de Nederlandsche 
letterkunde. S. 589. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Augustus 1919, n°. 2755/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; 

Gelet op de artikelen 184 en 185 cler Hooger
Onderwijswet ; 

Gezien Ons besluit van 4 December 1905 
(Staatsblad n°. 311) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 September 1919, n°. 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 September 1919 , 
n°. 3406, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de ,.Vrije Universiteit" te Amsterdam, der 

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gere
formeerden Grondslag aan te wijzen als bevoegd 
tot het verleenen van doctorale graden in de 
Nederland che letterkunde. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonclen aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2clen October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 16 Oct. 1919.) 

2 October 1919. KONINKLIJK BKSLUIT. 
Een armlastige, woonplaats hebbende in 

een bepaalde gemeente, wordt in een huis 
van bewaring in een andere gemeente op
genomen ; tijdens zijn verblijf aldaar wordt 

de recbterlijke machtiging om hem in een 
krankzinnigengesticht te plaateep, aange
vraagd. Eerstbedoelde gemeente moet als
dan geacht worden woonplaats in den zin 
van art. 39 te zijn. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastige krankzinnige A. C. Adams ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 September 1919, n°. 188; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 September 
1919, n°. 7460, afd. Armw. ; 

0 ., dat Andries Christiaan Adams, geboren 
te Appeltern op 5 Augustus 1896, in die ge
meente woonde toen hij in Februari 1918 in het 
huis van bewaring te Tiel werd opgenomen, 
alwaar hij is gebleven totclat op 13 September 
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1918 de rechterlijke machtiging om hem in 
een krankzinnigengesticht te plaatsen werd 
aangevraagd; 

dat hij op 14 September d. a . v . in het Rijks
krankzinnigengesticht te Woensel is opge
nomen; 

0. , dat vaststaat dat A. C. Adams toen hij 
in Februari 1918 in het huis van bewaring te 
Tiel werd opgenomen, woonplaats had in de 
gemeente Appeltern, waar hij bij zijne ouders 
woonde; 

dat door deze opneming de band die hem 
m et de gemeente Appeltern verbond niet werd 
verbroken en dit evenmin het geval werd door
dien hij in September 1918 van het huis van 
bewaring te Tiel werd overgebracht naar een 
krankzinnigengesticht, zoodat de gemeente 
Appeltern moet geacht worden nog zijn woon
plaats te zijn geweest toen de rechterlijke 
machtiging om hem in een krankzinnigen
gesticht t e plaatsen ·werd aangevraagd; 

Gezien de Armen wet~ 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

als woonplaats van den armlastigen krank
zinnige A. C. Adams voor de toepassing van 
art. 39 der Armen wet aan te wijzen de gemeente 
Appel t ern. 

Onze Minist er van Binnenl. Zaken is belast, 
enz. (A. B.) 

4 October 1919. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 176 cler Invaliditeitswet. S. 590. 

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

Arbeid van 30 September 1919, n°. 4668, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 176 der Invalidii;eitswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen als volgt : 
Art. 1. Bij een aanvraag om vrije rente 

wordt de loopende vrije rentekaart overgelegd 
of medegedeeld, waarom dit niet geschieclt. 

2. 1. Indien de aanvraag wordt ingediend 
in het vierde kwartaal van het loopend jaar, 
gaat de Raad van Arbeid onverwijld over tot 
vereffening der overgelegde vrije rentekaart. 

2. Indien de aanvraag v66r den iI)gang van 
het vierde kwartaal van het loopend jaar wordt 
gedaan, blijft vereffening achterwege. 

3 . 1. Bij de doorzending der aanvraag 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
voegt de Raad van Arbeid daarbij de eventueel 
onder zijne berusting zijnde vereffende vrije 
rentekaarten over voorafgaande kalenderjaren, 
indien de vereffening daarvan inmiddels on
herroepelijk is geworden, alsmede een afschrift 

van de over het loopende kalenderjaar al of 
niet vereffende vrije rentekaart. 

2. Indien de vereffening van een of meer der 
in het eerste lid bedoelde kaarten nog niet on
herroepelijk is, zendt de Raad van Arbeid aan 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank een af
schrift van cleze kaart of kaarten. 

4. 1. Bij de beslissing op de aanvraag om 
vrije rente neemt het bestuur der Rijksverze
keringsbank tot grondslag de aanteekeningen 
op de bij de Rijksverzekeringsbank berustende 
vrije rentekaarten en op de in het vorig artikel 
vermelde afschriften. 

2. Wanneer v66r de beslissing van het be
stuur der Rijksverzekeringsbank blijkt, dat-. 
over den tijd v66r de indiening der aanvraag 
nog vrije premie is betaald, ook al blijkt dit 
niet uit een aan de Rijksverzekeringsbank ge
zonden vrije rentekaart, kan deze betaling bij 
de beslissing in aanmerking worden genomen. 
Uit de beslissing blijkt welke betaling aldus in 
aanmerking is genomen. · 

5. Indien na de beslissing op de aanvraag 
hetzij wijziging in de aanteekening op een vrije 
rentekaart wordt gebracht, hetzij alsnog een 
of meer vrije rentekaarten aan de Bank worden 
gezonden, wordt op verzoek van den verzekerde 
de beslissing gewijzigd, voor zoover dat uit de 
wijziging in de aanteekening op een vrije rente
kaart of de opzending van nieuwe vrije rente
kaarten voortvloeit . 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 4den October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitge,g. 16 Oct. 1919.) 

4 October 1919. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
hoµdende instelling van een Hoogen R aad 
van Arbeid. S. 591. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen l\finister van 

Arbeid van 28 Maart 1919, n°. 63, afdeeling 
Arbei d ; 

Den Raad van State gehoord (advies ,an 
6 Mei 1919, n°. 50) ; 

Gezien het nader rapport van Opzen voor
noemden Mini, ter van 1 October 1919, n°. 3264, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. 1. Er wordt ingesteld een Hooge 

Raad van Arbeid. Hij beeft zijn zetel te 
's-Gravenhage. 
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2. De Raad dient den hoofden der Departe
menten van Algemeen Bestuur op hunne aan
vrage van advies over bij hunne Departementen 
ontworpen regelingen omtrent onderwerpen, 
welke de belangen van den arbeid raken en 
over andere aangelegenheden op het gebied van 
den arbeid, welke bij hunne Departementen 
worden behandeld. 

3. In opdracht van Onzen Minister van 
Arbeid ontwerpt de Raad regelingen, als in 
het vorige lid bedoeld. 

2. 1. Onze Minister van Arbeid is ambts
halve voorzitter van den Raad; hij heeft daarin 
eene raadgevende stem. 

2. De Raad bestaat verder uit ten minste 
dertig en ten hoogste vijftig leden. 

3. Door Ons worden de ambtenaren aange
wezen, die ambtshalve lid van den Raad zijn. 
De overige leden worden door Ons op voordracht 
van Onzen l\finister van Arbeid benoemd en 
ontslagen. 

4. Ten minste tien leden draagt Onze 
Minister ter benoeming voor na overleg met de 
voornaamste vereenigingen van werkgevers en 
een gelijk aantal na overleg met de voornaamste 
vakcentralen van arbeiders. Voorts draagt hij 
tenminste vijf leden ter benoeming voor uit per
sonen, die studie hebben gemaakt van sociaal
economische vraagstukken of van sociale wet
geving. 

5. Uit de laatstbedoelde leden wordt door 
Ons een plaatsvervangend voorzitter aange
wezen. 

6. De Raad wordt bijgestaan door een bezol
digd secretaris. Deze wordt door Ons benoemd 
en ontslagen. Indien hij geen lid van den Raad 
is, heeft hij daarin eene raadgevende stem. 

7. Aan den secretaris worden zoo noodig 
adj unct-secretarissen en verdere ambtenaren toe
gevoegd. Zij worden door Ons of, met Onze 
maohtiging, door Onzen l\finister van Arbeid 
benoemd en ontslagen. 

3. 1. De leden van den Raad treden, voor 
zoover zij niet ambtshalve in den Raad zitting 
hebben, om de vijf jaar af en zijn aanstonds 
weder benoembaar. 

2. Hij, die tot lid is benoemd ter vervulling 
van eene tusschentijds opengevallen plaats, 
treedt af op het tijdstip, waarop degeen, in 
wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 

4. 1. De Raad vergadert zoo dikwijls a.ls 
door den voorzitter wordt noodig geoordeeld, 
zoomede wanneer hem door ten minste een 
derde der leden, met opgaaf van redenen, wordt 
medegedeeld, dat zij het houden van eene ver
gadering noodig achten. 

2. De voorzitter bepaalt den tijd en de 
plaats van elke vergadering. 

3. In eene vergadering mogen geen besluiten 
worden genomen, zoo niet ten minste de helft 
der leden aanwezig is. 

4. Alie besluiten over zaken worden bij 
volstre:b.'te meerderheid der uitgebrachte stem
men genomen. Bij staking van stemmen heeft 
het tot plaatsvervangend voorzitter aange
wezen lid, ook wanneer hij niet het voorzitter
schap waarneemt, eene beslissende stem. 

5. 1. De voorzitter kan ter voorbereiding 
van de werkzaamheden van den R aad com
missien uit den Raad benoemen. 

2. Hij kan aan eene commissie leden buiten 
den Raad en een secretaris toevoegen. Het 
hoofd der afdeeling van het Departement van 
Algemeen Bestuur, tot welker werkkring een 
te behandelen onderwerp behoort, of zijn plaats
vervanger heeft ambtshalve zitting in de daar
voor benoomde commissie. 

3. Elke commissie brengt praeadvies uit 
aan den Raad. Zij, die dee\ uitmaken van eene 
commissie en geen lid zijn van den Raad, worden 
opgeroepen ter bijwoning van de vergaderingen 
van den Raad, waarin het praeadvies der com
missie wordt behandeld. Zij hebben in die 
vergaderingen eene raadgevende stem. 

4. In spoedeischende gevallen kan de voor
zitter bepalen, dat het praeadvies eener com
missie als het advies van den Raad zal worden 
uitgebracht. 

6. 1. De Raad kan oommissien uit zijn 
midden instellen ter afdoening van bepaalde, 
door den Raad aangewezen, zaken. Zoo noodig 
stelt hij regelen vast, welke deze commissien bij 
de vervulllng harer taak moeten in acht nemen. 

2. Het tweede lid van het vorige artikel 
is van toepassing, met dien verstande, dat de 
benoeming van leden der commissien buiten 
den Raad en van een secretaris aan den Raad 
blijft voorbehouden. 

3. Besluiten van den Raad, ingevolge dit 
artikel genomen, worden niet uitgevoerd dan 
na door Onzen Minister van Arbeid te zijn goed
gekeurd. 

7. 1. De Raad of een commissie uit den 
Raad kan omtrent onderwerpen, in eene ver
gadering van den Raad of van die commissie 
behandeld, aan allen, die daarbij tegenwoordig 
waren, geheimhouding opleggen. Deze wordt 
in aoht genomen, totdat de Raad of de com
missie haar opheft. 
· 2. De leden van den Raad en van com

missien uit den Raad zijn voorts tot geheim
houding verplicht ten aanzien van stukken door 
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de hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur of door den voorzitter tot den Raad 
of tot de commissie geri.cht, indien op die stuk
ken het woord ,,geheim" voorkomt. Deze 
geheimhouding wordt in acht genomen, totdat 
zij door het hoofd van het betrokken departe
ment of door den voorzitter opgeh~ven wordt. 

8. Wanneer door den Raad advies wordt 
uitgebracht, is de minderheid bevoegd in een 
afzonderlijk advies van haar gevoelen te cloen 
blijken. Gelijke bevoegdheid heeft een min
derheid van eene commissie uit den Raad. 

9. De Raad stelt tot nadere regeling van 
zijne werkzaamheden en van die der commissien 
een reglement van orde vast, zoomede eene 
in~sructie voor zijn secretaris en de adjunct
secretarissen. De Raad zendt een afdruk of 
afschrift van het reglement en van de instruc
tie, alsmede van alle daarin aangebrachte wijzi
gingen en aanvullingen aan Onzen Minister van 
Arbeid. 

10. De leden en de secretarissen van com
missien uit den R aad , die geen lid, secretaris 
of adjunct-secretaris van den Raad zijn, ge
nieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten 
op gelijken voet als de leden van den Raad. 
Ten aanzien van de hun toekomende vergoeding 
voor het bijwonen van vergaderingen is Ons 
besluit van 19 December 1918 (Staatsblad no. 
804a) gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juli 1919 
(Staatsblad n°. 490) van toepassing. Ter zake 
van andere werkzaamheden Iran aan hen en 
aan de leden van den Raad door Onzen Minister 
van Arbeid eene schadeloosstelling worden 
toegekend. 

11. De Raad doet jaarlijks aan Ons v66r 
een door Ons bepaalden datum verslag van 
zijne werkzaamheden in het afgeloopen kalen
derjaar. 

Onze Minister van Arbeid is 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 Rekenkamer. 

Het Loo, den 4den October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 16 Oct. 1919.) 

4 October 1919. WET, houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende het opium en 
andere verdooveJ\de middelen. S. 592. 

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

dat het ter uitvoering van het op 23 Januari 
1912 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en 

andere Staten gesloten, en bij de wet van 20 
Juni 1914 (Staatsblad n°. 257) goedgekeurde 
intemationale opiumverdrag, wenschelijk is, 
bepalingen betreffende het opium en andere 
verdoovende middelen vast te stellen ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het is verboden opium en alle 

derivaten daarvan (waaronder ook te verstaan 
ruw opium, toebereid opium, medicinaal opium, 
morphine en heroine) alsmede cocaine: 

A. binnen het Koninkrijk in -Europa te be
reiden; te verwerken, te vervoeren, te verkoopen 
af te leveren of ten verkoop of ter aflevering 
voorhanden te hebben ; 

B. in het Koninkrijk in Europa in te voeren; 
C. uit het Koninkrijk in Europa uit te 

voeren. 
2. 1. Het verbod, gesteld in artikel 1, is 

niet van toepassing : 
a. op apothekers en apotheekhoudende ge

neeskundigen, die de in artikel 1 genoemde 
stoffen invoeren, vervoeren, bewerken of ver
werken, ten einde .die als geneesmiddelen te 
verkoopen of af te leveren, mits zij bij een en 
antler de bepalingen in acht nemen der wet 
van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 61), regelende 
de uitoefening der artsenijbereidkunst ; 

b. op veeartsen, die de genoemde stoffen 
invoeren, vervoeren, bewerken of verwerken, 
ten einde die als geneesmiddelen ten behoeve 
van vee te verkoopen af of te leveren, mits zij 
bij een en antler de bepalingen in acht nemen 
der wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 98), tot 
regeling van de uitoefening der veeartsenij
kunst; 

c. op hen, die van Onzen Minister van Ar
beid schrift,elijk verlof hebben bekomen tot het 
invoeren, vervoeren, uitvoeren, verkoopen, 
afleveren of ten verkoop of ter aflevering· voor
handen hebben van de genoemde stoffen; 

d. op hen, die van Onzen Minister van Ar
beid schriftelijk verlof hebben bekomen tot 
het in bepaald aangewezen en nauwkeurig om
schreven localiteiten in het groot bereiden der 
genoemde stoffen of tot het in het groot be
reiden van geneesmiddelen daaruit of daar
mede; 

e. op hen, die de genoemde stoffen willen 
gebruiken, bewerken of verwerken tot zuiver 
wetenschappelijke doeleinden of demonstraties 
en die daartoe verlof van Onzen Minist,er van 
Arbeid verkregen hebben ; 

f. op hen, die de genoemde stoffen door
voeren met inachtneming der daarvoor bij alge
meenen maatregel van bestuur vast te stellen 
voorsch.riften. 
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2. Het verlof, bedoeld onder c, wordt ver
leend aan ieder, die niet over de toonbank ver
koopt, geen open winkel houdt en die ten ge
noegen van Onzen Minister aantoont, dat, hij 
handel in het groot in geneesmiddelen of soort
gelijke stoffen drijft. 

3. Het verlof, bedoeld onder d, wordt ver
leend aan ieder, die ten genoegen van Onzen 
Minister aantoont, dat hij in het groot genees
middelen bereidt. 

4. Het verl_of, bedoeld ondet e, wordt ver
leend aan ieder, die ten genoegen van Onzen 
Minister doet blijken, dat hij van het aange
vraagde verlof slechts tot zuiver weten chappe
lijke doeleinden of demonstraties wil gebruik 
maken. 

5. Onze Minister stelt bij het verlof de 
noodige voorwaarden om naleving der bepa
lingen van het opiumverdrag en van deze wet 
'te verzekeren en misbruiken te voorkomen. 

6. Verlof tot uitvoer naar landen, waar 
invoer van de betrokken stoffen verboden is , 
wordt niet verleend, tenzij blijke, dat deze 
stoffen bestemd zijn voor personen of instel
lingen, die tot het ontvangen van genoemde 
stoffen vergunningvan hunne Regeering bezitten. 

7. Een uit kracht van dit artikel verleend 
verlof is steeds herroepbaar: 

8. De herroeping geschiedt bij een met 
redenen omkleed besluit van Onzen Minister ; 
daarbij wordt een termijn gesteld, binnen wel
ken de handelaar of de fabrikant zich van zijn 
v66r de herroeping reeds ingeslagen voorraad 
zal kunnen ontdoen en te dien einde zijn voor
raad zal mogen vervoeren, uitvoeren, verkoopen 
of afleveren. , 

9. Aan hem, wiens verlof herroepen is, kan 
een nieuw verlof Worden geweigerd. 

3. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet zijn, behalve de in art. 8, 1° tot 
en met 4° en 6°, van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, bela-st de 
ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid, die van de invoerrechten en accijn
zen, de marechaussee en de ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie. 

4. 1. De in artikel 3 genoemde personen 
zijn ten alien tijde bevoegd de uitlevering te 

· vorderen van al hetgeen redelijkerwijze ver
moed kan warden gediend te hebben of bestemd 
te zijn geweest tot het plegen van eene over
treding van deze wet en in beslag te nemen 
alles, wat dienen kan tot bewijs der overtreding. 

2. Zij hebben ten alien tijde toegang : 
a. tot de voer- en vaartuigen, waarvan hun 

bekend is of redelijkerwijze door hen kan ver-

moed warden, dat daarmede ingevoerd of ver
voerd worden opium of derivaten daarvan 
(waaronder ook te verstaan ruw opium, toebe
reid opium, medicinaal opium, morphine en 
heroine) alsmede cocaine; 

b. tot de plaat en, waar eene overtreding 
van deze wet gepleegd wordt of waar redelijker
wijze vertil.oed kan worden, dat zoodanige . 
overtreding gepleegd wordt. 

3.- Wordt hun de toegang geweigerd, dan 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

4. In plaatsen, die tevens woningen zijn, 
of alleen door een woning toegankelijk zijn, 
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. 

5. Van dit binnentreden wordt door hen 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en: twintig uren aan hem, in wiens 
woning is binnengetreden, in afschrift wordt 
medegedeeld. 

5 , l. Overtreding van artikel 1 van deze 
wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste drie maanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

2. De in beslag genomen papaver, opium 
en verdere in artikel 1 bedoelde stoffen worden 
verbeurd verklaard. 

3. Indien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens overtreding van een der genoemde 
artikelen onherroepelijk is geworden, of de op
gelegde geldboete is betaald, wordt de over
treding, onverminderd de verbeurdverklaring 
van de in beslag genomen stoffen, gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoqgste drie duizend gulden. 

4. De verbeurdverklaarde stoffen worden, 
met inachtneming van de door Onzen Minister 
van Arbeid gegeven voorschriften slechts ver
kocht aan personen, bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onder a tot en met e. Zoo noodig worden 
zij onbruikbaar gemaakt. 

6. 1. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

2. Op feiten, vallende onder eene strafbe
paling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Deze wet kan wofden aangehaald oncler 
den titel ,,Opium wet", doch met bijvoeging 
van het jaar en het nummer van het Staatsblad, 
waarin de wet is geplaat t. 
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8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE, 
De Minister van Financien, DE VRIES, 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 21 Oct. 1919.) 

4 October 1919. WET, tot regeling van het 
Nijverheidsonderwijs. S. 593. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1914/1915, n°. 366, 
1-3 ; 1918/1919, n°. 72, 1- 3. 

Hand. idem 1918/1919, bladz. 2721-2746, 
2747-2748, 2752-2776, 2864. 

Hand. l • Kamer 1918/l919, bladz. 663; 
1919/1920, bladz. 24-25, 43-52. 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot eene 
wettelijke regeling van het nijverheidsonder
wijs; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. I. Het nijverheidsonderwijs heeft 
ten doe! op den grondslag en met voortzetting 
van het algemeen vormend onderwijs op te 
leiden voor ambacht, nijverheid, scheepvaart, 
huishouden, landbouwhuishouden en vrouwe
lijke handwerken. 

2. Het wordt onderscheiden in: 
a. schoolonderwijs ; 
b. onderwijs volgens het leerlingstelsel. 
3. Het schoolonderwijs wordt naar den aard 

en het doel van het onderwijs onderverdeeld in : 
a. lager onderwijs : 
b. middelbaar onderwijs. 
2. I. Waar in deze wet wordt gesproken 

van 0nzen Minister, wordt bedoeld 0nze Mi
nister van 0nderwijs, Kunsten en Weten
schappen. 

2. Waar in deze wet wordt gesproken van 
inspecteurs, adjunct-inspecteurs, _controleurS', 
directeuren, leeraren, patroons of vertegen
woordigers zijn hieronder begrepen inspec
trices, adjunct-inspectrices, controleuses, direc
trices, leeraressen, patronessen of vertegen
woordigsters , ten ware het tegendeel uitdruk
kelijk bepaald is . 

3. Deze wet is rnet toepasselijk op : . 
a. inrichtingen van nijverheidsonderwijs 

der zt:e- en landmacht, en op de leeraren, bij die 
inrichtingen aangesteld ; 

b. het nijverheidsonderwijs in gevangenis
sen, Rijksopvoedingsgestichten of Rijkswerk
inrichtingen, behoudens de bepalingen omtrent 
de bevoegdheid van hen, die met het geven van 
dat onderwijs belast zijn ; 

c. het nijverheidsonderwijs in scholen voor 
doofstommen, blinden, spraakgebrekkigen, 
zwakzinnigen en idioten, behoudens de bepalin
gen omtrent de bevoegdheid van hen, die met 
het geven van dat onderwijs belast zijn. 

TIT EL I. 

Van heJ; Schoolonderwijs. 

H00FDSTUK I. 

VAN DE SOHOLEN. 

4. Het praktisch en theoretisch onderwijs 
aan scholen, bedoeld in artikel 11, wordt ge
geven in overeenstemming met de eischen, 
welke in het maatschappelijk !even worden 
gesteld. 

5. 1. Scholen, bedoeld in artikel 11, worden 
onderscheiden in bijzondere en . open bare. 

2. De bijzondere scholen worden opgericht 
en onderhouden door rechtspersoonlijkheid be
zittende instellingen of vereerugingen, de ove
rige door het Rijk of de gemeente, hetzij door 
ieder afzonderlijk, hetzij door beide in onder
linge samenwerking. 

6. I. Artikel 4 der Gezondheidswet· is toe
pa-sselijk op alle scholen voor nijverheidsonder
wijs. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden, zoowel in het belang van de gezondheid 
als van het onderwijs, algemeene regelen vast
gesteld omtrent den bouw en de inrichting van 
scholen, bedoeld in artikel 11 , alsmede omtrent 
het aantal leerlingen, dat daarin mag worden 
toegelaten, een en antler, voorzoover mogelijk 
met inachtneming van de bepalingen van de 
artikelen 6 en 7 der Veiligheidswet. 

7. I. Niemand mag aan openbare of uit 
openbai'e kassen gesubsidieerqe bijzondere scho
len, bedoeld in artikel 11, onderwijs geven, 
die niet in het bezit is der ingevolge deze wet 
gevorderde bewijzen : 

a. van bekwaamheid ; en 
b. van zedelijkheid. 
2. Vreemdelingen behoeven bovendien 0nze 

vergunning. 
3. In bijzondere gevallen, met het oog op 

een speciaal onderdeel van het te geven onder
wijs, kan 0nze Minister aan bepaalde personen 
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ontheffing verleenen van den in het eerste lid 
van dit artikel oncler a gestelden eisch. 

4. Het bezit van een bewijs van bekwaam
heid is niet vereischt voor hen, die, van het geven 
van nijverheiclsonderwijs geen beroep makende, 
van Ons vergunning hebben verkregen tot het 
geven van zoodanig onderwijs. Vreemde
lingen behoeven in dat geval niet bovendien 
de vergmming, bedoelcl in het tweede lid van 
di t artikel. 

8. 1. De bevoegclheid tot het geven van 
nijverheidsonclerwijs vervalt van rechtswege 
voor hem, die : 

a. onherroepelijk is veroordeeld wegens 
misdrijf of eene hem bij rechterlijke uitspraak 
ter zake van misclrijf opgelegde geldboete heeft 
betaald; 

b. bij onherroepelijk geworden rechterlijke 
uitspraak is ontzet van een der rechten, genoemd 
in artikel 28, eerste lid, onder 4°. van het Wet
boek van Strafrecht ; 

c. bij in k.racht van gewijscle gegane rech
terlijke uitspraak is ontzet van de. ouclerlijke 
macht, de voogdij of toeziende voogdij en de 
curateele of toeziende curateele, een en ander 
hetzij over Mn persoon hetzij over meer per
sonen. 

2. Bij ergerlijk levensgedrag of wanneer hij, 
bij het geven van onderwijs, leeringen ver
spreidt, strijdig met de goede zeden of aan
sporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten 
des Lands, kan door Ons worden verklaard, 
dat de leeraar zijne bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs verloren heeft. 

3. Hem, die de bevoegdheid tot het geven 
van nijverheidsonderwijs ingevolge het eerste 
of tweede lid van dit artikel verloren heeft, kan 
die bevoegdheid in bijzondere gevallen door 
Ons worden teruggegeven. 

9. Voor de praktische en theoretische op
leiding van leeraren kan, op door Ons te be
palen voorwaarden, van door het Rijk gesub
sidieerde scholen, bedoeld in artikel 11, gebruik 
,vorden gemaakt. 

10. 1. Zij, die aan scholen, bedoeld in 
artikel 11, onderwijs geven, dragen den titel 
van leeraar. 

2. Aan het hoofd van elke school staat een 
der leeraren, met den titel van directeur. 

11. 1. Schoolonderwijs, bedoeld in artikel 
1, derde lid onder a, wordt gegeven aan : 

a. scholen voor een ambacht of handwerk ; 
b. scholen voor nijverheid, nijverheidskunst 

en kunstambacht ; 
c. scholen voor het visscherijbedrijf en de 

binnenscheepvaart; 

d. scholen voor huishouclen, landbouwhuis
houden, vrouwelijke handwerken en maatschap
pelijke werk ; 

e. scholen voor speciale doeleinden. 
2. Schoolonderwijs, bedoeld in artikel 1, 

derde lid onder b, wordt gegeven aan : 
a. scholen voor techniek en nijverheid ; 
b. scholen voor nijverheidskunst en kunst-

ambacht; 
c. scholen voor den mijnbouw; 
d. scholen voor de zeevaart ; 
e. scholen voor huishouden, landbouwhuis

houden, vrouwelijke handwerken en maatschap· 
pelijk werk ; 

/. scholen voor opleiding van leeraren of 
voor speciale doeleinden. 

12. 1. Elk geschil, of eene scho~l, hetzij 
geheel, hetzij gedeeltelijk, behoort tot eene der 
groepen, genoemd in het voorgaand artikel, 
wordt door Ons beslist. 

2. Inrichtingen, in dat artikel niet genoemd, 
kunnen door Ons onder een dier groepen worden 
ingedeeld. 

13. 1. De scholen, bedoeld in artikel 11, 
kunnen gesplitst worden in dag- en avond
soholen. 

2. Aan deze scholen kunnen praktische zoo. 
we! als theoretisohe cursussen voor speciale 
doeleinden met afzonderlijke klassen verbonden 
worden. 

3. Waar in deze wet van scholen gesproken 
wordt, zijn hieronder de daaraan verbonden of 
afzonderlijke oursussen begrepen, tenware het 
tegendeel uitdrukkelijk bepaald is . 

14. 1. Aan geen leerling mag de toegang 
tot eene van Rijkswege gesubsidieerde bij
zondere of openbare school geweigerd worden 
op grond van godsdienstige gezindte, ~nzij de 
eerstgenoemde school uitsluitend voor interne 
leerlingen bestemd is. 

2. Bij de aanvrage om toelating tot de in 
het eerste lid bedoelde scholen wordt eene ge
neeskundige verklaring overgelegd, uit welke 
blijkt, of de leerling voor het gekozen ambacht, 

vak of beroep lichamelijk al clan niet geschikt 
is. Plaatsing mag niet worden geweigerd uit
sluitend op grond van de overweging, dat qeze 
verklaring niet gunstig luidt. 

3. Aan de in het eerste lid bedoelde scholen 
moet den leerlingen de noodige tijd gelaten 
worden tot het volgen van godsdienstonderwijs 
en het waarnemen van kerkelijke plichten. 

15. 1. De leerplannen en de lesroosters 
der Rijksscholen worden door Onzen Minister 
vastgesteld, direoteur en andere leeraren ge
hoord. 
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2. Door d.ien Minister worden tevens a lge
meene voorschriften gegeven omtrent de in
:richting van leerplannen en lesroosters der van 
Rijkswege gesubsid.ieerde bijzondere en der ge
meehtelijke scholen. Bij deze algemeene voor
schriften wordt rekening gehouden met de 
wenschelijkheid, de lichamelijke ontwikkeling 
der leerlingen te bevorderen. 

3. Met inachtneming dezer voorschriften 
worden de leerplannen en lesroosters der ge
su bsidieerde bijzondere scholen door de school
besturen en die der gemeentelijke door de ge
meentebesturen vastgesteld, in beide gevallen 
-directeur en andere leeraren gehoord. 

16. 1. Al hetgeen de toelating tot de 
·scholen, het getal der leeraren, de verplichtin
gen en rechten van den directeur, de andere 
leeraren en het verder personeel betreft, wordt, 
voor zoovene het niet door deze wet is geregeld, , 
met inachtneming van bij algemeenen maat
regel van bestuur te geven voorschrifteri, wat 
de Rijksscholen aangaat, door Onzen Minister 
en wat de van Rijkswege gesubsidieerde bij
zondere en de gemeentelijke scholen betreft, 
onderscheidenlijk door de school- en gemeente
besturen bepaald. 

2. Bij dien algemeenen maatregel van be
stuur wordt voor het personeel van elke groep 
van de in artikel 11 genoemde scholen eene 
salarisregeling vastgesteld. 

17. Orn totleeraar aan eene openbare school, 
bedoeld in artikel 11, benoemd te kunnen wor
den, wordt gevorderd, behalve een getuigschrift 
van zedelijk gedrag, afgegeven door den Burge
meester der gemeente of de Burgemeesters der 
gemeenten, in welke men gedurende de laatste 
twee jaren heeft gewoon_d en het getuigschrift, 
vermeld in artikel 38, eene akte van bekwaam
heid voor het onderwijs, dat men wenscht te 
geven, tenware de ontheffing, bedoeld in ar
tikel 7, derde lid, verleend is. 

18. Orn tot leeraar aan eene van Rijkswege 
gesubsid.ieerde bijzondere school, bedoeld in 
artikel 11, benoemd te kunnen worden, wordt, 
behalve het bezit der stukken, bedoeld in ar
tikel 17, gevorderd het bewijs, dat die stukken 
door Burgemeester en W'ethouders der ge
meente, in welke de leeraar werkzaam zal zijn, 
zijn gezien en in orde bevonden. 

19. 1. Omtrent de afgifte van het bewijs, 
vermeld in het voorgaande artikel, wordt uiter
lijk binnen vier weken, te rekenen van den 
dag, op welken de aanvraag daartoe is geschied, 
door Burgemeester en Wethouders beslist. 

2. Van die beslissing, of wanneer binnen 
dien termijn de beslissing niet is kenbaar ge-

maakt aan hem, dje als leeraar werkzaam 
wenscht te z'ijn, wordt beroep toegelaten op 
Gedeputeerde Staten. 

3. Na afwjjzirig door Gedeputeerde Staten, 
of indien binnen den t;jd van zes weken hunne 
beschikking niet aan den belanghebbende is ken
baar gemaakt, kan hij bij Ons in beroep komen. 

20. De bepalingen van de artikelen 18 en 
19 zijn niet toepasselijk op· hem, die bij schor
sing, ontslag, ontstentenis of tijdelijke ver
hindering van eenen directeur of leeraar de 
opengevaHen plaats gedurende niet !anger clan 
een maand waarneemt . 

21. De d.irecteuren, de leeraren en het overig 
personeel der Rijksscholen worden door Onzen 
Minister benoemd, geschorst en ontslagen, na
dat de inspecteur, onder wiens toezicht die 
scholen behooren, en, voor zooverre de andere 
leeraren betreft, ook de d.irecteur, is gehoord. 

22. 1. De directeuren en de leeraren der 
van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere scho
len worden door de besturen dier scholen be
noemd uit eene door Onzen Minister goedge
keurde voordracht van benoembaren. 

2. Zij kunnen door de schoolbesturen wor
den geschorst en ontslagen, den inspecteur en, 
voor zooverre de andere leeraren betreft, ook 
den directeur gehoord. 

23. 1. De directeuren en de leeraren der 
gemeentelijke scholen worden benoemd door 
den gemeenteraad uit eene voordracht van be
noembaren, door Burgemeester en Wetµouders 
opgemaakt, den inspecteur, en, voor zooverre 
de andere leeraren betreft, ook den directeur 
gehoord, wier advies aan den gemeenteraad 
wordt overgelegd, In gevallen van spoed
eischenden aard kan, met afwijking van het 
bepaalde in de vorige zinsnede, een leeraar door 
Burgemeester en Wethouders voor den duur 
van ten hoogste drie maanden worden benoemd, 
den inspecteur en den directeur gehoord. 

2. Zij kunnen door ~urgemeester en Wet
houders worden geschorst, den inspecteur en, 
voor zooverre de andere leeraren betreft, ook 
den directeur, gehoord. Burgemeester en 
Wethouders doen zoo spoedig mogelijk mede
deeling van hun besluit aan den gemeenteraad. 

3. Zij worden ontslagen door den gemeente
raad, Burgemeester en ,vethouders, den in
specteur en, vo~r zooverre de andere leeraren 
betreft, ook den directeur, gehoord. 

4. Acht de inspecte.ur schorsing noodig, 
en zijn Burgemeester en Wethouders nalatig 
of weigerachtig daartoe over te gaan, clan kan 
de schorsing door Gedeputeerde Sta~en ge
schieden . 
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5. Achten Burgemeester en Wethouders of 
de inspecteur ontslag noodig, en is de gemeen
teraad nalatig of weigerachtig daartoe over te 
gaan, dan kan het ontslag· door Gedeputeerde 
Staten geschleden . 

24. 1. De schorsing, bedoeld in d~ ar
tikelen 21, 22 en 23, geschiedt voor ten hoogste 
drie maanden. 

2. Het besluit tot schorsing bepaalt , of zij 
geschiedt met behoud, dan we! met gedeeltelijk 
of geheel verlies der bezoldiging. 

3. Schorsing of ongevraagd ontslag, bedoeld 
in de artikelen 21, 22 en 23, wordt niet uitge
sproken, dan nadat de belanghebbende met 
volledige kennisneming van de tegen hem inge
brachte bezwaren in de gelegenheid is gesteld 
zich schriftelijk en mondeling te verantwoorden. 

4. Van alle besluiten tot schorsing of onge
vraagd ontslag kan de belanghebbende· bij Ons 
in beroep komen. 

25. 1. Aan rechtspersoonlijkheid bezit
tende instellingen en vereenigingen en aan ge
meenten wordt onder bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen voorwaarden ten behoeve 
van de door haar in stand gehouden scholen , 
bedoeld in artikel 11, uit 's Rijks kas subsidie 
gegeven tot een bedrag van zeventig t en hon
derd van de netto-kosten, mits wordt aange
toond, dat de gemeente, in welke de school ge
vestigd is, of, ingeval zij ook door leerlingen uit 
andere gemeenten wordt bezocht, deze gemeen
te in samenwerking met die andere gemeenten 
de overige dertig ten honderd heeft toegestaan. 

2. Ten behoeve van scholen, bedoeld in 
artikel 11, tweede lid onder a, b en d, kan het 
subsidie uit 's Rijks ka-s verhoogd worden tot 
een bedrag van ten hoogste vijf en zeventig ten 
honderd van de netto-kosten. 

3. Alvorens zijne medewerking voor de tot
standkmning te verleenen, hoort het gemeente
bestuur, voor zoover mogelijk, omtrent de 
noodzakelijkheid d_aarvan de betrokken or
ganisaties van patroons en werklieden in die 
gemeente. 

4. Onder netto-kosten worden verstaan de 
kosten, bedoeld in artikel 26, verminderd met 
de ontvangsten wegens subsidie van de pro
vincie, contributien en bijdragen van particu
lieren en vereenigingen, opbrengst van werk
stukken, schoolgelden en buitengewone in
komsten. 

26. De kosten, in welke het Rijk bijdraagt, 
zijn: 

a. de jaarwedden van de directeuren, de 
andere Jeeraren en het overig personeel der 
scholen; 

b. rente en aflossing of de annuiteit van voor 
de stichting of de uitbreiding der scholen aan
gegane geldleeningen, de canon voor erfpacht 
van terreinen t en behoeve van de scholen, zoo
mede kosten van het huren van schoollokaien 
en van woningen van de directeuren, de andere 
leeraren en het overig· personeel, voor zoo
veel die het genot van ·vrije waning mochten 
hebben ·; 

c. kosten van schoonmaak, onderhoud, ver
lichting en verwarming der schoolgebouwen, 
zoomede die van water- en krachtverbruik; 

d. kosten van aanschaffing en onderhoud 
van schoolmeubelen, werktuigen, leer- en hulp
middelen voor het onderw:ijs ; 

e. kosten van aanschaffing van materialen 
en grondstoffen ; 

/. administratie-, druk- en advertentie
kosten; 

g. toelagen aan on vermogende leerlingen, 
die, blijkens sohriftelijke verklaring van het 
bestuur der gemeente, in welke zij wonen, anders 
niet in staat zouden· zijn de school te bezoeken ; 

h. kosten, verband houdnde met de pen
sionneering van de onder a bedoelde personen 
en van hunne weduwen en weezen, voor zoover 
en tot zoolang zij niet tot Rijkspensioen ge
rechtigd zijn ; 

i . kosten van tentoonstellingen van door de 
leerlingen gemaakte werkstukken. 

27. 1: Jaarlijks v66r 1 Mei zenden de 
school- en gerheentebesturen, die op Rijks
subsidie krachtens artikel 25 voor het volgend 
j aar aanspraak make~, hunne daartoe strek
kende aanvrage aan Onzen Minister. 

2. Behoudens aanvulling, verrekening of 
terugbetaling ·na afloop, van het dienstj aar ge
schiedt de uitkeering van het Rijkssubsidie bij 
voorschot. 

28. 1. Van iederen leerling der van Rijks
wege gesubsidieerde scholen, bedoeld in artikel 
11, met uitzondering van bedeelden en van hen, 
die, schoon niet bedeeld, onvermogend zijn, 
wordt een schoolgeld geheven. 

2. De minvermogenden warden, indien het 
schoolgeld voor iederen leerling van dezelfde 
klasse gelijk is , slechts voor een gedeelte aan 
de heffing onderworpen. 

3. Het schoolgeld mag niet meer bedragen 
dan het gemiddeld bedrag van de kosten der 
school per leerling. Indien het niet voor iederen 
leerling van dezelfde klasse gelijk is, mag de 
hoogste klasse van schoolgeldheffing dit bedrag 
niet te boven gaan. . 

4. De van Rijkswege gesubsidieerde scholen 
zijn onder bij algemeenen maatregel van be-
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stuur te stellen voorwaarden toegankelijk voor 
on- en minvermogende leerlingen. 

5. De bepaling van het schoolgelcl geschleclt 
voor de Rijksscholen door Onzen Minister,-voor 
de gemeentelijke scholen door den gemeente
raacl en voor de van Rijkswege gesubsidieerde 
bijzondere scholen door de schoolbesturen. 

6. De invordering der schoolgelden voor de 
Rijksscholen geschiedt op de wijze, door Onzen 
Minister vast te stellen. De opbrengst dier 
gelden wordt in 's Rijks schatkist gestort. 

7. Het invoeren, wijzigen en afschaffen van 
schoolgelden geschiedt, voor de gemeentescho
len, met inachtneming van de artikelen 232 
tot en met 236 der Gemeentewet. De invor
dering wordt geregeld door een plaatselijke ver
ordening, overeenkomstig de bepalingen van 
de artikelen 258 tot en met 262 dier wet. In
dian het schoolgeld, behalve voor zooveel be
treft het geval, in het tweede lid van dit artikel 
vermeld, niet voor iederen leerling van dezelfde 
klasse gelijk is, zijn daarop de artikelen 264 tot 
en met 266 dier wet mede van toepassing. 

8. De met inachtneming van de voorschrif
ten van dit artikel te treffen regelingen van het 
schoolgeld voor de van Rijkswege gesubsi
dieerde bijzondere scholen behoeven de goed
keuring van Onzen Minister. 

29. 1. Aan hen, die a.an eene van Rijks
wege gesubsidieerde school, bedoeld in artikel 
11, het onderwij s tot a.an het einde hebben bij
gewoond, wordt, voor zoover zij voldoende vor
deringen hebben gemaakt, kosteloos een ge
tuigschrift uitgereikt. 

2. De maa.tstaf ter beoordeeling, of deze 
vorderingen voldoende zijn, en de vereischten, 
a.an welke voldaan moet worden om dit getuig
schrift te verwerven, worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur omschreven. 

3. Het model van het getuigschrift voor 
iedere der in artikel 11 aangegeven soort van 
scholen wordt door Onzen Miniser vastgesteld. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE AKTEN VAN BEKWAAMHEID EN VAN DE 
DAARAAN VERBONDEN BEVOEGDHEDEN. 

30. 1. De akten van bskwaamheid tot het 
geven van onderwij s a.an scholen, bedoeld in 
artikel 11, worden verkregen wegens het met 
goed gevolg afleggen van examens. 

2. Van het afleggen van deze examens kan 
op grond van het bezit va.n een getuigschrift, 
a.ls bedoeld in artikel 29, geheel of ten d eele 
vrijstelling worden verleend volgens bij alge
meenen maatregel van bestuur te stellen regelen. 

31. E ene akte va.n bekwaamheid voor onder-

wijs a.an scholen, bedoeld in artikel 11, kan 
worden verkregen voor : 

a. de wis-, natuur- en scheikunde ; 
b. de mechanica, de kennis van werktuigen 

en de technologie ; 
c. het teekenen en de kennis van materiaal, 

constructie en vorm ; 
d. het boetseeren ; 
e. de praktijk en theorie van ambacht, 

kunstambacht en nijverheid ; 
f. de mijnbouwkunde; 
g. de scheepvaartkunde; 
h. de huishoudkunde en de landbouwhuis

houdkunde; 
i. het naaldwerk . 
32. 1. Bij algemeenen maatregel van be

stuur kunnen de akten, genoemd in het vooraf
gaand artikel worden gesplitst in onderscheidene 
akten. Daarbij wordt de bevoegdheid voor 
het geven van onderwijs bepaald, welke a.an 
het bezit van elke dezer akten verbonden is. 

2. Bij dien algemeenen maatregel va.n be
stuur worden voorts de bevoegdheden voor het 
geven van onderwijs a.an scholen, bedoeld in_ 
artikel 11, aangewezen, welke a.an het bezit van 
ingevolge andere wetten verkregen akten van 
bekwaamheid en va.n getuigschriften van met 
·goed gevolg a.fgelegde examens zijn verbonden. 

33. Bij het afnemen van het examen voor 
eene akte, vermeld in artikel 31, zal er tevens 
in het algemeen op worden gelet, of de candi
daat voldoende onderlegd is in Nederlandsche 
ta.al en de wiskundige va.kken. 

34. 1. Ieder jaar worden door Onzen Mi
nister commissien benoemd, a.an welke wordt 
opgedragen hen te examineeren, die eene akte 
van bekwaamheid, bedoeld in artikel 31 wen
schen te verkrijgen. 

2. De plaatsen, waar deze commissien hare 
zittingen houden, worden telkens door Onzen 
Minister aangewezen. 

3. De examens worden, voor zooverre zij 
mondeling zijn, in het openbaar gehouden. 

4. De leden der commissien ontvangen uit 
's Rijks schatkist vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten eri genieten vacatiegelden. 

35 . De inrichting en de omvang der exa
mens, bedoeld in het vorige artikel, het tijdstip, 
op hetwelk zij worden gehoudJn, en al wat 
verder daarop betrekking heeft, wordt vastge
steld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

36. Wanneer het examen naar genoegen 
van de commissie, met het afnemen belast, is 
afgelegd, wordt door haar de verlangde akte 
uitgereikt, van welke het model door Onzen 
Minist er wordt vastgesteld. 
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37. 1. Voor het afleggen van elk der exa
mens voor eene akte van bekwaamheid, be
doeld in artikel 31, wordt tien gulden, bij voor
uitbetaling, volda.a.n. 

2. De opbrengst van de betaalde gelden 
wordt, na aftrek van de kosten van de ver
gaderingen der commissie, onder welke echter 
niet gerekend worden de reis- en verblijfkosten 
en vacatiegelden der leden, in 's Rijks schat
kist gestort. 

3. In geval van afwijzing wordt voor de 
eerste herhaling van de in dit artikel bedoelde 
examens geene beta.ling gevorderd. 

38 . 1. Zij, die in het bezit zijn van eene der 
akten van bekwaamheid, bedoeld in artikel 31, 
moeten, om tot leeraar aan eene der in artikel 
11 bedoelde scholen benoemd te kunnen worden, 
een getuigschrift overleggen, uit hetwelk blijkt, 
dat zij tot het geven van schoolondenvijs, ook 
uit een paedagogisch oogpunt, theoretisch en 
praktisch voldoende zijn voorbereid. 

2. In de plaats van dit getuigschrift treedt 
d e akte van bekwaamheid zelve, indien door de 
examencommissie, die haar uitreikte, daarop 
is aangeteekend, dat de geexamineerde getoond 
heeft voldoende paedagogisch inzicht te be
zitten. 

3. De voorwaarden, onder welke het ge-. 
tuigschrift, in het eerste lid van dit artikel ver
meld, wordt verleend, worden vastgesteld bij 
algemeenen ma.a.tregel van bestuur. 

TITEL II. 

Van het onderwijs vo/,gens het •leerlingstelsel . 

39. 1. Ten behoeve van een volgens dezen 
titel toegepast leerlingwezen wordt uit 's Rijks 
kas subsidie verleend tot een bedrag, overeen
komende met zeventig ten honderd der kosten, 
na aftrek van de ontvangsteii. wegens subsidie 
van de provincie, contributien en bijdragen van 
particuliere vereenigingen , leergelden en buiten
gewone inkomsten, mits door de gemeenten, 
in welke de wettelijke vertegenwoordigers van 
leerlingen woonachtig zijn, te zamen dertig t en 
honderd wordt bijgedragen. 

2. H et subsidie wordt, onder nader bij alge
meenen maatregel van bestuur te bepalen voor
waarden, verleend a.an door Onzen Minister 
aan te wijze.n rechtspersoonlijkheid bezittende 
instellingen of vereenigingen en aan gemeenten, 
welke zich de bevordering van het nijverheids
onderwijs ten doel stellen en walker besturen 
zich uitdrukkelijk bereid hebben verklaard a.an 
de ontwikkeling van het leerlingwezen mede te 
werken door het te hunnen overstaan, overeen
komstig de voorschriften van dezen titel, doen 

sluiten . van leerovereenkomsten tusschen pa
troons en wettelijke vertegenwoordigers van 
leerlingen. 

3. De bepalingen, vervat in den Zevenden 
Titel A van het Derde Boek van het Burgerlijk 
Wetboek, zijn niet van toepassing op de leer
overeenkomsten, bedoeld in het vorige lid. 

4. Jaarlijks v66r 1 Mei zendt het bestuur, 
dat op Rijkssubsidie krachtens dit artikel voor 
het volgend jaar aanspraak maakt, zijne daar- · 
toe strekkende aanvrage a.an Onzen Ministe;, 

5. Behoudens aanvulling of t erugbetaling 
geschiedt de uitkeering van het subsidie bij 
voorschot. 

40. 1. Het bestuur van eene ingevolge ar
tikel 39 aangewezen instelling, vereeniging of 
gemeente benoemt een controleur, in het bij
zonder belast met het toezicht op het naleven 
der ten overstaan van het bestuur gesloten 
overeenkomsten. 

2. Bestqren van zoodanige instellingen, 
vereenigingen of gemeenten kunnen zich daar
bij verstaan tot benoeming van eenen gemeen
schappelijken controleur. 

3. De voordrachten ter benoeming van 
controleurs en de besluiten tot het ongevraagd 
verleenen van ontslag aan controleurs behoeven 
de goedkeuring van Onzen Minister. 

41. Leerovereenkomsten, als in dezen titel 
bedoeld, mogen alleen worden aangegaan met 
patroons, wier bedrijf : 

a. wordt uitgeoefend in of np.bij eene ge
meente, in welke gelegenheid bestaat tot het 
volgen van voldoend theoretisch schoolo~der
wijs in verband met het gekozen ambacht, vak 
of beroep; 

b. van d ien omvang en van dien aard is, 
dat de leerling bij hem het ambacht, vak of 
beroep. in hetwelk hij wenscht te worden opge
leid. voor zooveel de praktijk daarvan betreft, 
kan leeren. 

42. 1. Van iederen leerling, met uitzonde
ring van bedeelden en van hen, die, schoon niet 
bedeeld, onvermogend zijn , wordt leergeld ge
heven. 

2. llfinvermogenden worden gedeeltelijk 
vrijgesteld van de betaling van leergeld. 

3. De bepaling van het leergeld gesch1edt 
door het bestuur, bedoeld in artikel 39, onder 
goedkeuring van Onzen Minister. 

4. Het leergeld wordt geind door het be
stuur bedoeld in artikel 39, en, al dan niet 
ingevolge het vijfde lid van dit artikel aange
vuld, door dit bestuur. aan den patroon uit
betaald. 

5. I s geen of een niet voldoend leergeld 
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geind, dan kan door het bestuur aan den pa 
troon leergeld worden uitgekeerd, hetwelk 
a lsdan per leerling en voor , iens geheelen leer
tijd niet meer mag bedragen dan de som, voor 
elk ambacht, vak of beroep afzonderlijk door 
Onzen Minister te bepalen, tot een bedrag van 
ten hoogste tweehonderd gulden. 

6. Het leergeld wordt geacht tevens te 
1,trekken ter vergoeding van de door den leer
ling verbruikte materialen en grondstoffen en 
ter tegemoetkoming in de door den patroon aan 
den leerEng ui t te keeren toe I age. 

43 L V66r het aangaan van de leerover
eenkomst eischt het bestuur, ten overstaan van 
hetwelk de overeenkomst zal worden gesloten, 
de o;erlegging van eene geneeskundige ver
kla.ring, uit welke blijkt dat de leerling lichame
lijk geschikt is tot het uitoefenen van het door 
hem gekozen ambacht, vak of beroep. 

2. Mocht deze verkla.ring ongunstig luiden, 
dan blijven ouders en verzorgers niettemin vrij 
eene leerovereenkomst a.an t e gaan. 

3. , Het bestuur za.l zooveel mogelijk reke
ning houden met de wenschen van de ouders 
of verzorgers omtrent de godsdienstige gezindte 
van den patroon. 

44. Behalve hetgeen partijen overigens in 
d e akte van leerovereenkomst wenschen op t e 
nemen of het bestuur, bedoeld in artikel 39, 
wenscht te doen opnemen, moet die akte be
vatten: 

a. den naam en de voornamen van den 
patroon en de plaats, waa.r de inrichting is 
-gelegen, in welke de opleiding zal geschieden; 

b. den naam, de voornamen en de woonpla.ats 
van · den wettelijken vertegenwoordiger van 
-den leerling ; 

c. den naa.m en de voorna.men, den dag, het 
j ~a.r en de plaa.ts van geboorte en de woonpla.ats 
van den leerling ; 

d. den naam en den zetel van het bestuur, 
ten oversta.an van hetwelk de overeenkomst 
wordt a.angegaan ; 

e. den duur van de overeenkomst ; 
f. den duur van den proeftijd; 
g. het ambacht, va.k of beroep, in hetwelk 

de leerling za.l worden opgeleid, met vermelding 
van het programma., bedoeld in a.rtikel 47, 
eerste lid, dat bij de opleiding zal worden ge
volgd; 

h. het gemiddeld aantal uren per week, wel
ke a.an de pra.ktische opleiding door of va.nwege 
den patroon moeten worden besteed ; 

i. den na.a.m der school, welke door den 
leerling moet worden bezocht, met vermelding 
van het gemiddeld aantal uren per week; 

Hllll. 

f. bepalingen, voor zoover bij den patroon 
inwonende leerlingen betreft, omtrent zede
lijke en godsdienstige verzorging, woning, kost, 
kleeding en bewa.ssching van den leerling ; 

k. ingeval a.an den patroon leergeld za.l 
worden beta.a.Id, het bedrag van dat leergeld 
en de tijdstippen, op welke het a.an den patroon 
zal worden uitgekeerd ; 

l . ingeval door den patroon a.an den leer
ling eene toela.ge za.l worden beta.a.Id, het be
drag van die toelage en de tijdstippen, op welke 
zij za.l worden uitgekeerd ; 

m. eene omschrijving van de verplichtingen 
van patroon, leerling en wettelijken vertegen
woordiger van den leerling ; 

n. de geva.llen, in welke de wet eenzijdige 
verbreking van de overeenkomst toelaat ; 

o. bepalingen omtrent het betalen van 
schadevergoeding door den patroon of het be
stuur, bedoeld in artikel 39, bij ongeoorloofde 
verbreking van de overeenkomst. 

45. 1. De leerovereenkomst wordt schrif
telijk aangegaan en in drie exemplaren opge
maakt, welke bewaard worden onderscheiden
lijk door den patroon, den wettelijken ve r
tegenwoordiger van den leerling en het bestuur, 
teL. overstaan van hetwelk de leerovereenkomst 
is gesloten. De van de leerovereenkomst op 
te ma.ken akten worden, behalve door partijen, 
onderteekend door den leerling en den voor
zitter van het bestuur of diens plaatsver
van ger. 

2. K an een persoon, die de akte moet onder
teekenen, niet schrijven. dan moet zijn hand
merk door twee geloofwaardige personen worcien 
gewaarmerkt. 

46. l. De duur van den proeftijd mag op 
niet !anger dan op drie maanden worden be
paald. 

2. Gedurende den proeftijd kan de overeen
komst door elke der partijen schriftelijk aan 
de wederpa rtij worden opgezegd. 

3. De proeftijd maakt dee! uit van den 
lecrt ijd . 

47. 1. De patroon is verplicht den leerling 
met de gronden bekend te maken of te doen 
maken van het in artikel 44 onder g bedoelde 
ambacht, vak of beroep volgens de voorschrif
ten, vervat in het voor de opleiding door 0nzen 
Minister vast te stellen programma, en op zijn 
zedelijk gedrag in de werkplaats en, zoo· de 
leerling bij hem inwoont, ook buiten de werk 
plaats toezicht uit te oefenen. 

2. Hij is verplicht den leerling in de ge
legenheid t e stellen tot 'het volgen van theore
tisch schoolonderwijs en toe te zien, da.t dit 

39 
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onderwijs getrouw wordt gevolgd, zonder dat 
de leerling sohoolgeld behoeft te betalen. 

3. Hij mag den leerling niet bezigen voor 
het verriohten van andere dan tot het vak be
hoorende diensten, en moet hem voldoende ge
legenheid geven, hetzij de leerling in- of uit
wonend is, om goed gevoed, gereinigd en ge
kleed op tijd het theoretisoh onderwijs t e kun
nen volgen. 

4. Hij is verplioht den leerling op diens ver
langen of op verlangen van diens wettelijken 
vertegenwoordiger, den noodigen tijd te la.ten 
tot het volgen van godsdienstonderwijs en het 
waarnemen van kerkelijke verpliohtingen. 

5. Hij is verplioht de werkzaamheden dus
danig te regelen, dat de ]eerling geene werk
zaamheden heeft te verriohten op Zondagen 
en op die dagen, die volgens het plaatselijk ge
bruik met Zondagen worden gelijk gesteld. 

6. Hij is verplioht in geval van ziekte of 
ongeval van eenen bij hem inwonenden leer
ling, zoolang de leerbetrekking duurt, dooh 
uiterlijk tot een tijd van zes weken, voor diens 
behoorlijke verpleging en geneeskundige be
handeling zorg te dragen, voor zooverre daarin 
niet uit anderen hoofde is voorzien. Hij is 
gereohtigd de kosten op den wettelijken ver
tegenwoordiger van den leerling te verhalen, 
dooh alleen dan, wanneer de oorzaak van de 
ziekte of het ongeval niet a.an hem is te wijten. 

7. Hij is verplioht, indien de leerling bij 
hem inwoning geniet, deze overeenkomstig d e 
eisohen van gezondheid en goede zeden t e ver
sohaffen. 

8. Van de verpliohting, opgelegd in hettweede 
lid van dit artikel, kan in bijzondere gevallen 
door Onzen Minister ontheffing worden verleend. 

48. 1. De patroon is verplioht bij het ein
digen van de leerbetrekking den leerling op 
diens verlangen of op verlangen van diens 
wettelijken vertegenwoordiger een getuigsohrift 
uit te reiken. 

2. Het getuigsohrift bevat eene opgave 
omtrent den aard van de verrichte werkzaam
heden en den duur der leerbetrekking, alsmede 
omtrent ijver, gedrag en bekwa.a.mheid van den 
leerling. 

3. Het getuigsohrift, in dit artikel bedoeld, 
moet worden gewaarmerkt door den voorzitter 
of diens plaatsvervanger van het bestuur, t en 
overstaan van hetwelk de leerovereenkomst 
is gesloten. 

49. 1. De leerling heeft zioh te gedragen 
naar de aanwijzingen, die hem door of van
wege den patroon worden gegeven. 

2. De le rling is verplioht het onderwijs 

aan de school, in de leerovereenkomst genoemd, 
trouw te volgen. 

50. 1. Ten minste veertien clagen v66r het 
beeindigen der leerovereenkomst zendt de pa
troon hiervan borioht aan het bestuur, ten 
overstaan van hetwelk de leerovereenkomst i s 
tot stand gekomen, onder opgave van den dag, 
op welken, en de redenen, om welke de leerbe
trehlting geeindigd is. 

2. Het bestuur zendt een afsohrift van of 
een uittreksel uit het, in het vorig lid bedoelde, 
berioht aan. den wettelijken vertegenwoordiger 
van den leerling. 

51. De leerovereenkomst eindigt : 
a. door het verstrijken van den in artikel 

44 onder e bedoelden tijd of - wanneer de 
overeenkomst gedurende den proeftijd is opge
zegcl - van den in clat artikel onder / bedoelden 
proeftijd; 

b. bij onderling goedvinclen ; 
c. door het verkrijgen van meerclerjarigheid ; 
d. door den dood van eene cler partijen ; 
e. door den doocl van den leerling ; 
/. wanneer de patroon ophoudt het in 

artikel 44 oncler g bedoelde ambaoht, vak of 
beroep uit te oefenen ; 

g. wanneer d e patroon onherroepelijk is 
veroordeeld wegens misdrijf of eene hem bij 
rechtarlijke uitspraak ter zake van misdrijf 
opgelegde geldboete heeft betaald, of wanneer 
hij bij onherroepelijk geworden reohterlijke 
uitspraak is ontzet van een der reohten, genoemd' 
in artikel 28, eerste lid, onder 4° , van het Wet
boek van Strafreoht, of bij in kraoht van ge
wijsde gegane reohtelijke uitspraak is ontzet 
van de ouderlijke maoht, de voogdij of toeziende 
voogdij en de ourateele of toeziende ourateele 
een en ander hetzij over een persoon hetzij over 
meer personen; 

h. op aanzegging vanwege het bestuur, ten 
overstaan van hetwelk de overeenli:omst is tot. 
stand gekomen, wanneer dat bestuur, op grond 
van bepaalde feiten, overtuigd is : 

da.t de patroon of d e leerling de hun bij de 
wet of de overeenkomst opgelegde verplich
tingen bjj herhaling niet nakomen, 

dat de patroon geene voldcende opleiding 
geeft, of geen genoegzamen waarborg oplevert 
tegen verkeerden invloed op de zedelijke ont
wikkeling van den leerling. 

dat tusschen den patroon en den leerling een. 
zooda.nige slechte verstandhouding is ontstaan, 
da.t van den patroon in redelijk.heid niet kan 
worden verla.ngd den leerling nog verder in 
zijn woning te doen verblijven en in zijn werk
plaats toe te la.ten, 
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dat de leerling de geschiktheid voor het 
door hem gekozen ambacht, vak of beroep niet 
of niet meer bezit . 

52. De aanzegging, bedoeld in het vorig 
artikel onder h, geschiedt schriftelijk aan elke 
der· partijen. Deze kunnen da.arva.n binnen 
veertien dagen na ontvangst der aanzegging, 
in beroep komen bij Onzen Minister, die na 
onderzoek bes list. 

53 . Alie akten en geschriften betreffende 
het aa.ngaan, wijzigen of beeindigen van leer
overeenkomsten, benevens a.lie stukken, die 
ter uitvoering der leerovereenkomst worden 
opgemaakt, zijn vrij van zegel en van de for
maliteit van registratie of worden, indien deze 
formaliteit wordt gewenscht, gratis geregis
treerd. 

54 . Eenmaal per jaar wordt aan de leer
lingen, wier leertijd is verstreken, de gelegen
heid gegeven om zich te onderwerpen aan· een 
onderzoek naar hunne bekwaamheid in het 
door hen gekozen ambacht, vak of beroep. 

55 . Jaarlijks worden tot het afnemen van 
het in het vorig artikel bedoeld onderzoek eene 
of meer commissien ingesteld, welker samen
stelling en bevoegdheid geregeld worden bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

56. 1. Wanneer het onderzoek naar ge
noegen der commissie is afgeloopen, wordt aan 
den geiixamineerde kosteloos een diploma uit
gereikt, vermeldende het ambacht, vak cf be
roep, voor hetwelk het geldt . 

2. Het model van het diploma wordt door 
Onzen Minister vastgesteld. 

TITEL III. 

Van het toezicht. 

75. i. Het toezicht op het nijverheidsonder
wijs is, onder het oppertoezicht van Onzen 
Minister, opgedragen a.an eenen inspecteur
generaal en a.an inspecteurs, zoo noodig bijge-
sta.a.n door adjunct-inspecteurs. · 

2. Voor zooveel het gemeentelijk •onderwijs 
·betreft, wordt bovendien toezicht uitgeoefend 
door eene of meer plaatselijke commissien, door 
den gemeenteraad te benoemen. Indien meer 
dan eene commissie wordt ingesteld, bepaalt 
de gemeenteraad, welke scholen onder het toe
zicht van iedere dezer commissiiin behooren. 

3. De provincie en de gemeente, die aan eene 
bijzondere school subsidie verleenen, kunnen 
ieder door twee gedelegeerde leden in het be
stuur worden vertegenwoordigd. Gedelegeer
den der provincie worden door Gedeputeerde 
Staten, gedelegeerden der gemeente door den 
gemeenteraad benoemd. 

58. 1. Het getal der inspecteurs en der 
adjunct-inspecteurs wordt door Ons bepaald. 

2. Ieders a.mbtsgebied en bevoegdheden 
worden door Ons aangewezen en de verdeeling 
der werkzaamheden tusschen deze ambtenaren 
onderling wordt door Ons geregeld. 

3. Zij worden door Ons benoemd en ont
slagen. 

4. Zij genieten uit 's Rijks schatkist eene 
jaarwedde, benevens vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten . 

5. Zij bekleeden geene ambten of bedienin
gen zonder Onze toestemming. 

59. 1. De inspecteur-generaal, de inspec
teurs, de adjunct-inspecteurs en de leden der 
commissien van toezicht leggen, bij de aan
va.arding hunner betrekking, den eed of de 
belofte af, dat zij haar naar behooren en ge. 
trouw zullen waarnemen. 

2. Dit geschiedt door den inspecteur-gene
raal, de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs 
in handen van Onzen Minister ; door de leden 
van de commissien van toezicht in handen van 
den burgemeester. 

60. 1. De inspecteur-generaal, de inspec
teurs en de adjunct-inspecteurs zijn bevoegd, 
ieder binnen zijn am btsgebied en bevoegdheid, 
van de overtredingei:i dezer wet en der ver
ordeningen op het nijverheidsonderwijs, proces
verbaal op te ma.ken. 

2. Zij hebben steeds toegang tot alle in
richtingen, over welke hun het toezicht is op
gedragen. 

3. De directeuren en andere leeraren zijn 
gehouden hun de verlangde inlichtingen te 
geven omtrent de school en het onderwijs. 

4. De patroons, met wie overeenkomstig 
de bepalingen van Titel II eene leerovereen
komst is gesloten, de besturen, bedoeld in ar
tikel 39, en de controleurs van het leerlingwezen 
zijn gehouden a.an den inspecteur-generaal, de 
inspecteurs of de adjunct-inspecteurs alle ver
langde inlichtingen omtrent het onderwijs en 
de leerlingen te geven. 

61. 1. De inspecteur-generaal, de inspec
teurs en de a.djunct-inspecteurs zorgen door 
bezoek a.an de inrichtingen, over welke hun het 
toezicht is opgedragen, voortdurend bekend te 
blijven met den toestand van het daar gegeven 
onderwijs ; zij trachten door overleg met de 
besturen der bijzondere scholen en met de ge
meentebesturen ; de directeuren en andere 
leeraren der scholen, de besturen der in artikel 
39, tweede lid, bedoelde instellingen of vereeni
gingen en de controleurs van het leerlingwezen 
den bloei van het onderwijs te bevorderen ; 

39• 
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ij lichten Onzen Minister voor omtrent alle 
onderwerpen, over welke hun bericht wordt 
gevraagd, en doen hem a.lie zooda.nige voor
stellen, a.ls zij in het bela.ng van het onderwijs 
noodig a.chten. 

2. De inspecteur-genera.al brengt, de inspec
teurs gehoord, ja.a.rlijks v66r den lsten October 
a.an Onzen Minist er een beredeneerd verslag 
uit van den sta.a.t van het nijverheidsonderwijs. 

62. 1. De commissien, bedoeld in a.rtikel 57, 
tweede lid, houden toezicht op de ha.a.r toege
wezen scholen en bezoeken die ten minste twee 
ma.len 's jaars. Zij zien toe, dat de wetten en 
a.lgemeene ma.a.tregelen van bestuur betreffende 
het onderwijs a.an die scholen, alsmede de voor
schriften en verordeningen, genoemd in a.rtikel 
16, stipt worden na.gekomen. Zij houden a.an
~eekening van het onderwijzend personeel, het 
_geta.l leerlingen en den sta.a.t van het onderwijs 
.aan die scholen. Zij deelen den inspecteurs de 
bela.ngrijke vera.ndering6n mede, die hebben 
plaa.ts geha.d in die scholen en geven hun a.lie 

iinlichtingen, die zij verla.ngen. Zij doen a.an 
den gemeenttra.a.d de voorstellen, die zij in het 
Jiela.ng van het onderwijs noodza.kelijk a.chten. 

2. Zij brengen ja.a.rlijks v66r den l sten Maa.rt 
a.an den gemeenteraa.d een beredeneerd verslag 
omtrent den toestand van het onderwijs aa.n 
die scholen uit en zenden da.arvan afschrifi 
a.an den inspecteur of de inspecteurs, met het 
toezicht op die scholen bela.st. 

63. 1. De gedelegeerden, bedoeld in a.r
tikel 57, derde lid, hebben alle rechten, ver
bonden a.an het bestuurslidmaa.tscha.p. 

2_ Zij geven onderscheidenlijk a.an Gf:de
puteerde Staten en a.an Burgemeester en Wet
houders alle gewenschte inlichtingen omtrent 
het onderwijs aa.n de school, voor welke zij zijn 
a.angewezen. 

3. De besturen van de door de provincie 
of de gemeente gesubsidieerde scholen zijn ver
plicht a.an de gedelegeerden de door hen ge
wenschte inlichtingen te verscha.ffen . 

64. Door of vanwege Onzen Minister worden 
tweema.al 's jaa.rs deskundigen op het gebied 
van a.mba.cht, nijverheid, scheepva.a.rt, huis
houden, la.ndbouwhuishouden en vrouwelijke 
handwerken bijeengeroepen, om met hem of 
den inspecteur-generaal de belangen van het 
onderwijs van de hier vermelde groepen te be
.spreken. 

TITEL IV. 

Overgangsbepali11gen . 

65. Gegurende een tijdva.k van tien jaren 
na. het in werking treden dezer wet kunnen ook 

a.nderen da.n de in artikel 7, derde en vierde 
lid, bedoelde personen, die niet in bet bezit 
zijn van de ingevolge deze wet gevorderde be
wijzen van )Jekwa.a.mheid, a.an scholen, bedoeld 
in artikel 11, onderwijs geven en a.ls directeur 
optreden, indien hnn daa.rtoe door Onzen 
Minister, den inspecteur-genera.al gehoord, ver
gnnning is verleend. 

66. I eder, die op het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet a.an eene school, als 
bedoeld in artikel 11, zonder in strijd met de 
bestaa.nde verordeningen te zijn, onderwijs 
geeft, heefi de bevoegdheid met zijn onderwijs 
a.an die inrichting of a.an eene soortgelijke in
richting voort te ga.a.n. 

67. De scholen, die bij het in werking treden 
dezer wet in het genot zijn van een hooger 
Rijkssubsidie, dan waa.rop zij ingevolge artikel 
25 a.a.n spraak kunnen ma.ken, behouden dit . 
hooger subsidie, zoo zij overigens aan de ge
stelde eischen voldoen. 

68. Deze wet kan worden aa.ngeha.a.ld onder 
den titel van ,,Nijverheidsonderwijswet". 

69. In de wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 50), houdende regeling van het middelba.ar 
onderwijs, laa.t stelijk gewijzigd bij de wet van 
26 April 1918 (Staatsblad n°_ 267) worden de 
volgende wijzigingen a.a.ngebracht ; 

1°. de artikelen 13, 14, 25, 56, 67, eerste 
lid, en 91 verva.llen ; 

2°. in a.rtikel 12 vervalt achter a het woord 
,,burgerscholen" ; . 

3°. in artikel 21 verva.lt het woord ,,burger
scholen"; 

40_ in a.rtikel 23 vervallen de woorden ,,de 
openba.re burgerscholen en" ; 

50_ in artikel 24, tweede lid, vervallen de 
woorden ,,tot wier oprigting de gemeenten 
kra.chtens deze wet verpligt zijn, a.an de goed
keuring van Qedeputeerde Staten, voor die" ;~ 

60. in artikel 32 vervallen de woorden ,,der 
gemeente-burgerscholen" ; 

7°. in a.rtikel 36 wordt tusschen het woord 
,,gemeente" en het woord ,,burgerscholen" 
ingevoegd het woord ,,hoogere" ; 

so. in a.rtikel 37, tweede lid, verva.llen de 
woorden ,,voor de gemeente-scholen, die artikel 
14 vordert, niet hooger worden gesteld da.n op 
twaalf gulden 's jaars en", en worden a.an 
het slot toegevoegd de woorden ,,worden ge
steld" ; 

9°. in artikel 52 vervallen de woorden 
,,openbare burgerscholen en" ; 

10°. in a.rtikel 53, eerste lid, vervallen de 
woorden ,,der burgerscholen en" ; 

ll O• in artikel 54, eerste lid, vervallen de 
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woorden ,,en der burgergcholen, waa.r onder• 
wijs in landbouwkunde wordt gegeven" ; 

12°. in artikel 55 vervalt het woord ,,bur
gerschool" ; 

13°. in artikel 66 vervallen de woorden 
,, burgerscholen en" . 

70. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

La.sten en bevelen, da.t deze in het Staatsblad 
za.l worden gepla.a.tst, en dat a.lie Ministerieele 
Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtena.ren, wie zulks a.angaat, a.an een na.uw
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 
October 1919. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 13 Oct. 1919.) 

4 October 1919. BESLUIT, houdende wijziging 
van den algemeenenma.a.tregel van bestuur, 
a.ls bedoeld in a.rtikel 1, tweede lid, der 
Schepenuitvoerwet. S. 594. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het Koninklijk besluit van 6 April 

1916 (Staatsblad n°. 158), gewijzigd·bij Konink
lijk besluit van 19 Juni 1916 (Staatsblad no. 282); 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 Au
gustus 1919, n°. 10604, afdeeling Handel; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 September 1919, no. 45); 

Gezien het na.der rapport van Onzen voor
nqemden Minister van 29 September 1919, 
n°. 11640, a.fdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
I. Artikel 2 van bovenaa.ngehaa.ld besluit 

wordt gewijzigd a.ls volgt ; 
Art. 2. Voor zeeschepen, daa.ronder be

grepen zee- en kustvisschersvaa.rtuigen, is Onze 
genoemde Minister bevoegd vorenbedoelde 
toestemming te verleenen, wa.nneer naa.r het 
oordeel van eene door Ons te benoemen Com
missie de Nederlandsche belangen door het 
verleenen der toestemming geen scha.de zullen 
lijden. 

II. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden da.g na. dien der da.g
teekening van het Staatsblad, waa.rin bet is ge
plaa.tst. 

Onze Minister voornoemd is bela.st met de 
uitvoering van dit . besluit, hetwelk in het 
Staq,tsblad za.I worden geplaa.tst en wa.a.rvan 

a.fschri~ za.l worden gezonden a.an den Raad 
van State . 

Het Loo, den 4den October 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 21 Oct. 1919.) 

4 October 1919. BESLUIT, tot uitbreiding van 
het Mijnveld van Staa.tsmijn ,,Hendrik". 
s. 595. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 11 Sep
tember 1919, no. 7739, afdeeling Nijverheid ; 

Gezien a.rtikel 1 der wet van 24 Juni 1901 
(Staatsblad no. 170) a.lsmede de wet van 13 
F ebrua.ri 1911 (Staatsblad n°. 68) en Ons Be
sluit van 8 Augustus 1910 (Staatsblad h 0 • 249) ; 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
23 September 1919, n°. 23) ; 

Gelet op het na.der rapport van Onzen Mi
nister van La.ndbouw, Nijverheid en Handel 
van 30 September 1919, n°. 8293, Afdeeling 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n: 
te bepa.len, dat de bij Ons bovengenoemd 

besluit aa.ngewezen mijn (Sta.atsmijn Hendrik) 
wordt uitgebreid en de begrenzing zooda.nig 
wordt gewijzigd, da.t verva.lt het gedeelte van 
de tegenwoordige grens omschreven sub 3 van 
Ons meergenoemd besluit van 8 Augustus 1910 
(Staatsblad no. 249) en da.t dit gedeelte van de 
tegenwoor"clige grens wordt verva.ngen door de 
na.volgende grens met eene roode lijn op de 
bij dit besluit behoorende ka.art aangegeven : 

a,. de as van den hoofdweg van Rumpen 
over Brun.ssum na.a.r Schinve/,d, tot wa.a.r deze 
as wordt gesneden door die van den hoofdweg 
van Amstenrade over Brunssum naa.r Schinve/,d: 

b. de as van den hoofdweg van Brun.ssum 
naar de Kling tot de grens tusschen de ge
meenten Brunssum en Merkel,beek; 

c. de grens tusschen de gemeenten Brunssum 
en Merkel,beek tot de grens tussohen de ge
meenten Brunssum en Schinve/,d ; 

d. de grens tusschen de gemeenten Brunssum 
en Schinve/,d tot de as van den Bouwweg ; 

e. de as van den Bouwweg en in a.a.nsluiting 
hieraa.n die van den Ruscherweg tot de Rijks
grens tusschen de grenspa.len nos. 264 en 263 ; 

f. de Rijksgrens la.ngs de grenspa.len nos . 
263, 262, 261 en 260 tot den grenspa.a.l n°. 259, 
wa.a.r de Rijksgrens wordt gesneden door de 
grens tusschen de gemeenten Brunssum en 
Waubach; 
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g. de grens tusschen de gemeenten Bruns
sum en Waubach tot de grens tusschen de ge
meenten Heerlen en Nieuwenhagen; 

h. de grens tusschen de gemeenten Heerlen 
en Nieuwenhagen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bela.st met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
gepla.a.tst en wa.a.rva.n a.fschri~ za.l worden ge
zonden a.an den Ra.ad van State. 

Het Loo, den 4den October 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid, en Handel, 
H . A. VAN !JSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 23 Oct. 1919.) 

4 October 1919. BESLUIT, ter uitvoering van 
de ,wet van 28 Ma.art 1877 (Staatsblad n°. 
35), gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staats
blad n°. 63), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 
157) en 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346) 
tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schepen. S. 595a. 

WIJ WILHELMIN'A, ENZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid en van Onzen Minister van Marine van 
30 Juni 1919, n°. 4605, afdeeling Volksgezond
heid en van 16 Juli 1919, afdeeling B, l ste 
Bur. n°. 60; 

Gelet op de artikelen 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 en 13 der wet van 28 Ma.art 1877 (Staats
blad n°. 35), gewijzigd bij de wet~n van 15 
April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 63), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157) en 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 3~6) tot 
wering van besmetting door uit zee aankomende 
schepen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Augustus 1919, n°. 42) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Arbeid en van Onzen Minister van Marine 
van 18 September 1919; n°. 10650, Afd. Volks
gezondheid en van 30 September 1919, Afd. B, 
l ste Bureau n°. 72; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

§ 1. Van gevallen, bedoeld in artikel l der wet, 
waarin, voor de toepassing dezer wet, een schip 
geacht wordt te komen uit een land, landstreek 

of plaats. 

Art. 1. Onder wet wordt in <lit besluit ver
staan de wet van 28 Ma.art 1877 (Staatsblad 
n°. 35), gew:ijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad 

n°. 63), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157) en 
31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346) tot wering van 
besmetting door uit zee aankomende schepen. 

Onder inspecteur wordt in dit besluit ver
staan de inspecteur krachtens de gezondheidswet 
belast met het toezicht op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten. 

Onder waar,ieming wordt in dit besluit ver
staan : afzondering der daaraan onderworpen 
personen, hetzij aan boord van het schip, hetzij 
in een sanitair station v66r zij tot het vrije ver
keer worden toegelaten. 

Onder bemanning worden in dit besluit ver
staan de personen, die tijdens de laatste reis 
dee! uitmaakten van de equipage of het dienst
personeel van het schip, daaronder begrepen 
hofmeesters , jongens, cafedji, enz. 

2. Voor de toepassing der wet wordt een 
schip geacht uit een land, landstreek, of plaats 
te komen: 

a. ingeval dat land, die landstreek of die 
plaats wegens pest besmet verklaard is: wan
neer bij aankomst van het schip nog geen zes 
maanden sedert zijn vertrek uit dat land, die 
landstreek of die plaats zijn verloopen ; 

b. ingeval dat land, die landstreek of die 
plaats ·wegens Aziatische cholera besmet ver~ 
klaard is : wanneer bij aankomst van het schip 
nog geen drie maanderi sedert zijn vertrek uitdat 
land, die landstreek of die plaats zijn verloopen; 

c. ingeval dat land, die landstreek of die 
plaats wegeus gele koorts besmet verklaard is : 
wanneer bij aankomst van het schip nog geen 
drie inaanden sedert zijn vertrek uit dat land, 
die landstreek of die plaats zijn verloopen. 

3. Met afwijking van het bepaalde in artikel 
2 wordt een schip geacht niet t e komen uit een 
land, landstreek of plaats, wanneer het dat 
land, die landstreek of die plaats heeft aange, 
loopen en geen andere gemeenschap met den 
wal heeft gehad dan tot : 

a. het ontschepen van passagiers en hunne 
bagage; 

b. het aan boord nemen van passagiers 
- al of niet voorzien van bagage - welke geen 
gemeenschap met dat land, die landstreek of 
die plaats hebben gehad; 

c. het afgeven en innemen van poststukken ; 
en het geen goederen of levensmiddelen heeft 
geladen. 

·§ 2. Van het sein, bedoeld in artikel 3 der wet, 
dat een schip voert, hetwelk aan een gewndheids-

onderzoek moet warden onderworpen. 

4. Het seiu, dat een schip voert, dat aan 
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een gezondheidsonderzoek moet worden onder- kan, op verzoek der reederijen, gedurende de 
worpen, bestaat : reis geschieden door geneeskundigen, daartoe 

a. gedurende den geheelen tijd tusschen door Ons aangewezen. 
zonsopkomst en zonsondergang, uit een gele vlag / Indien het onderzoek van een in het vorig 
aan den top van den mast, of, bij gebreke van lid pedoeld schip gedurende de reis niet kan 
die vlag, de natievlag van het schip, op een worden voltooid of herhaling er van bij aan
zichtbare plaats uit het voorwant; komst uit zee wenschelijk of noodig is, wordt 

b. gedurende den geheelen tijd tusschen het door den geneeskundige of den inspecteur 
zonsondergang en zonsopkomst, uit twee witte voortgezet of herhaald. 
lichten, geplaatst waar zij het best gezien Aan de in het derde lid bedoelde genees
kunnen worden, horizontaal naast elkander, kundigen kan door Ons mede worden opge
met een onderlingen afstand van ten minste dragen, gedurende de reis, zoo noodig en voor 
18 dM. en zoodanig ingericht, dat zij over den zooveel mogelijk, bij voorbaat maatregelen van 
geheelen horizon zichtbaar zijn op een afstand afzondering en ontsmetting te nemen, als in 
van ten minste 2 zeemijlen (60 in een graad). de artikelen 18 tot 25 van dit besluit zijn voor• 

§ 3. Van de vragen, ingevolge het bepaaliie in 
artikel 5 d~r wet door den inspedeur of den met 

het gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
te doen aan den gezagvoerder of den genees
kundige van een schip, dat aan een gezondheids-

onderzoek moet worden onderworpen. 

5. De vragen, ingevolge het bepaalde in 
artikel 5 der wet door den inspecteur of den 
met bet gezondheidsonderzoek belasten ge
neeskundige te doen aan den gezagvoerder van 
een schip, dat aan een gezondheidsonderzoek 
moet worden onderworpen, of den scheepsge
neeskundige, indien deze aan boord is, worden 
gedaan volgens het bij dit besluit behoorende 
model I. 

§ 4. Vari, het gezondheidsonderzoek. 

6. Het gezondheidsonderzoek geschiedt zoo
veel mogelijk bij daglicht, doch kan desge
wenscht tusschen zonsondergang en zonsop
komst geschieden op die schepen, welke naar 
het oordeel van hem, die het ondei:zoek moet 
verrichten, met zoodanige middelen van ver
lichting zijn uitgerust als voor het gezondheids
onderzoek bij kunstlicht noodig zijn. 

Blijkt na den aanvang van een gezondheids
onderzoek, dat de regelmatige voortzetting 
en voltooiing er van niet mogelijk is, hetzij 
indien het schip tijdens het onderzoek varende 
is, uit hoofde van scheepvaart-bezwaren, hetzij, 
indien het onderzoek tusschen zonsondergang 
en zonsopgang wordt verricht, tengevolge van 
onvoldoende verlichting, hetzij om andere 
redenen , dan wordt het gestaakt en zoodra 
mogelijk voortgezet of herhaald, en eerst daarna 
de beslissing bedoeld in artikel 9 der wet ge
nomen. 

Het gezondheidsonderzoek van door Onzen 
Minister van Arbeid aan te wijzen pa sagiers
booten, die geregeld vastgestelde reizen maken, 

geschreven. 
De aan boord ten uitvoer gelegde maatregelen 

worden beschouwd als te zijn toegepast krach
tens en overeenkomstig het bepaalde in de ar
tikelen, in het vorig lid aangewezen, behoudens 
goedkeuring van den burgemeester, die krach
tens artikel 9 der wet de beslissing over de in 
het belang der volksgezondheid te nemen maat
regelen heeft. 

§ 5. Van de voorwaarden, bedoelii in artikel 8 
der wet, waaronder de gezagvoerder van een schip, 
dat aan een gezondheidsonderzoek onderworpen 
moet worden, passagiers kan ontschepen en lading 
en poststukken kan lossen, indien hij zich niet 
wil onderwerpen aan de in o.f krachtens die wet 
gegeven voorschri/ten, en hij weder naar zee 

wenscht te vertrekken. 

7. Wanneer de gezagvoerder van een schip, 
dat aan een gezondheidsonderzoek onderworpen 
moet worden, zich niet wil onderwerpen aan de 
in of krachtens de wet gegeven voorschriften 
en hij weder naar zee wenscht te vertrekken, 
kan hem worden toegestaan lading en post
stukken te lossen, onder de volgende voor
waarden: 

1° .. afzondering van schip, bemanning en 
, passagiers i 

2°. wat pest betreft, voldoening aan het 
verzo·ek om inlichting omtrent het voorkomen 
van ongewone sterfte onder de ratten en, zoo 
noodig, verdelging van de ratten aan boord 
van het schip ; 

3°. wat cholera . aangaat, vervanging van 
het aan boord voorhanden drinkwater, wanneer 
dit als verdacht beschouwd wordt, door water 
van goede hoedanigheid . 

De voorwaarde, waaronder de gezagvoerder 
in bovengenoemd geval passagiers kan ont
schepen, bestaat in een geneeskundig onder
zoek van die passagiers, zoo noodig gevolgd 
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door een waarneming, gedurende vijf dagen 
sedert den <lag van aankomst, en zoo dit door 
den burgemeester verlangd wordt, in het storten 
van een waarborgsom voor eventueele ver
blijfkosten der passagiers gedurende den t~jd 
der waarneming. 

Aan de passagiers kan tegen het storten van 
een waarborgsom voor het betalen der kosten, 
vergund worden zonder oponthoud onder ge
leide door te reizen om over eene der andere 
grenzen het land te verlaten in afzonderlijke 
voer- of vaartuigen of gedeelten daarvan ; deze 
voer- of vaartuigen worden na. gebruik terstond 
ontsmet op de plaats van aankomst. 

Passagiers, die niet bereid zijn, zich aan de 
te hunnen aanzien gestelde voorwaarden te 
onderwerpen, of, in het geval bedoeld bij het 
voorgaande lid, weigeren een waarborgsom te 
storten, worden niet ontscheept. 

De kosten van de vervulling der in het eerste 
en tweede lid van dit artikel aangewezen voor
waarden komen voor rekening van den gezag
voerder. Deze stelt, v66r tot ontscheping of 
lossing wordt overgegaan, de door den burge
meester noodig geachte zekerheid, dat hij cle 
geldelijke verplichtingen voortvloeiende uit de 
vervulling der voorwaarden zal nakomen. 

§ 6. Van het schri/telijk advies, bedoel.d in 
artikel 9 der wet, omtrent de in het belang der 
volksgezondheid te nemen maatregelen en van de 
beslissing van den burgemeester omtrent het gevolg 

dat aan dit advies wordt gegtven. 

8. Het schriftelijk advies, dat hij, die het 
gezondheidsonderzoek doet, geeft aan · den 
burgemeester van de gemeente, waar de maat
regelen behooren te worden toegepast, is inge
richt volgens het bij dit besluit behoorende 
model II. 

Ingeval de beslissing van den burgemeester 
omtrent het gevolg dat aan het in het vorig lid 
bedoelde advies za.l worden gegeven van da.t 
advies afwijkt, doet de burgemeester hiervan 
terstond en op de snelste wijze, zoo mogelijk 
langs draadweg, mededeeling a.an hem, die het 
gezondheidsonderzoek heeft gedaan. 

§ 7. Van de maatregelen, bedoel.d in artikel 10 der 
wet, waaraan het schip, dat aan een gezondheids
onderzoek onderworpen is geweest, zijne lading, 
daaronder begrepen postpaketten, en zijne opva• 
renden worden of kunnen worden onderworpen. 

ALoEMEENE BEPALINGEN, 

9. Indien een schip, komende uit een be
smet verklaard land, landstreek of plaats, 
blijkens ambtelijke verklaring v66r zijn aan-

komst in eene Nederlandsche haven of op eene 
Nederlandsche reede aan afdoende gezond
heidsmaatregelen onderworpen is geweest in 
eene haven van een land, dat tot de op 17 
J anuad 1912 te Parij s gesloten sanitaire over
eenkomst is toegetreden, wordt het niet antler• 
maal aan die maatregelen onderworpen, mitg 
zich sedert <lien niets heeft voorgedaan, dat 
de toepassing der hierboven genoemde gezond
heidsmaatregelen vereischt en het schip niet 
andermaal een door Onzen Minister van Arbeid 
besmet verklaarde haven heeft bezocht. 

10. Hij, die met de tenuitvoerlegging van 
de in dit besluit bij de artikelen 18 tot 2.'\ aan 
gewezen maatregelen belast is geweest, geeft 
van hetgeen door hem ter uitvoering van zijn 
last is verricht, aan den burgemeester eene 
schriftelijke verklaring af. 

Deze verklaring is -ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorende model III. 

11. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
het schip in eene der volgende klassen ingedeeld : 

Klasse A, omvattende de ,,besmette" schepen 
nl. schepen, die personen, Iijdende aan pest, 
Aziatische cholera of gele koorts aan boord 
hebben, of waarop in de laatste zeven dagen 
een of meer gevallen van pest, gele koorts of 
Aziatische cholera zijn voorgekomen ; 

Klasse B, omvattende d.e ,,verdachte" sche
pen nl. schepen, aan boord waarvan zich ge
vallen van pest, Aziatische cholera of gele 
koorts hebben voorgedaan op het oogenblik 
van vertrek, of gedurende den overtocht, doch 
waarop geen enkel nieuw geval in de laatste 
zeven dagen is voorkomen ; 

Klasse C, omvattende de ,.onbesmette" 
sohepen nl. schepen, komende uit landen, land
streken of plaatsen, door Onzen Minister van 
Arbeid besmet verklaard, die geen sterf- noch 
ziektegeval van pest, Aziatische cholera of 
gele ll:oorts aan boord hebben gehad; noch 
v66r het vertrek uit die landen, die landstreken 
of die plaatsen, noch gedurende den overtocht, 
noch op bet oogenblik van aankomst. 

12. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 
wordt bij de toepassing van de in artikel 10 
bedoelcle maatregelen rekening gehouden met 
de maatregelen, welke v66r de aankomst van 
het schip door den scheepsgeneeskundige, in
dien deze aan boord is, zijn genomen ter ver
mindering van het gevaar van besmetting, en 
met de bruikbaarheid van de daartoe gebezigde 
middelen. 

Ten aanzien van schepen, die uit een gezond
heidsoogpunt bijzonder gevaarlijk geacht moe
ten worden, hetzij door onhygienische toe-
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standen, hetzij door een te groot aantal op
varenden, kunnen uitgebreider maatregelen 
worden toegepast, dan die, waaraan zij volgens 
de klasse, waarbij zii moeten worden ingedeeld, 
onderworpen hadden kunnen worden. 

13. Brievenmalen, drukwerken, boeken, 
dagbladen, papieren en bescheiden, enz. (met 
mtzondering van postpaketten, aangevoerd 
met schepen, die wegens gevaar voor pest of 
Aziatische cholera aan een gezondheidsonder
zoek onderworpen zijn geweest worden niet 
aan maatregelen van ontsmetting onderworpen, 
doch dadelijk tot het vrije verkeer toegelaten. 

Zij, die na aankomst van het schip uitsluitend 
deel hebben gehad aan het afgeven en innemen 
van de in het eerste lid genoemde stukken, 
zonder daarbij gemeenschap met het s_chip te 
hebben gehad, worden aan geen enkelen maat
regel onderworpen. 

14. Ontsmetting kan alleen worden toege
past op &,oederen en voorwerpen, welke als be
smet worden beschouwd. 

Evenwel kunnen de navolgende goederen 
of voorwerpen aan ontsmetting onderworpen, 
of de in- en doorvoer ervan zelfs verboden 
worcien, onverschillig of al dan niet besmetting 
is vastgesteld : 

oude en gedragen kleedingstukken (benoo
digdheden voor dagelijksch gebruik), onge
wasschen lijf- en beddegoed met inbegrip van 
plunje van overleden soldaten en matrozen, 
vodden en lompen, met uitzondering in geval 
van Aziatische cholera van tot balen samen
geperste en door hoepels bijeengehouden vodden, 
welke in het groot worden verhandeld. 

De in het voorgaande lid gestelde regel lijdt 
uitzondering, wanneer kan worden aangetoond, 
dat de daar bedoelde goederen en voorwerpen 
minatens vijf dagen v66r het uitbreken der 
ziekte verzonden zijn. 

Voorzoover de in het tweede lid van <lit ar
tikel bedoelde goederen of voorwerpen behooren 
tot de bagage of tot den huisboedel van passa
giers, worden zij alleen dan ontsmet, wanneer 
zij als besmet worden beschouwd. 

15. De favoer mag niet verboden worden 
van afval van nieuwe stof.en, reohtstreeks af
komstig uit spinnerijen, weverijen, werkplaat
sen waar kleedingstukken vervaardigd worden 
of bleekerijen, van kunstwol (Ku'.nstwolle, 
shoddy) en van snippers van nieuw papier. 

De in- en doorvoer van de in artikel 11, 
tweede lid genoemde goederen en voorwerpen 
mag niet verboden worden, indien zij, hoewel 
aangevoerd van besmet verklaai:de landen, 
landstreken of plaatsen, van elders afkomstig 

zijn en zoodanig zijn vervoerd en verpakt, dat 
zij niet in aanraking kunnen zijn geweest met 
b3smette voorwerpen. 

Evenmin mag de doorvoer dezer goederen 
worqen verboden, indien zij zoodanig z(in ver
pakt, dat zij onderweg geenerlei bewerking of 
bAhandeling kunnen ondergaan. 

16. <)ver zee aangevoerde goederen mogen 
niet in de havens worden aangehouden. J';ven 
w<il kunnen stortg~cr\ en goederen in gebrekkige 
verpakking, gedurende den overtocht mogelijk 
besmet door aan pest lijdende ratten, indien zij 
niet ontsmet kunnen worden, gedurende eene 
tij,lruimte van ten hoogste veertien dagen aan 
den wal of in lichters worden opgeslagen om 
daar te worden onderworpen aan de maat
regelen, die ter voorkoming van besmetting 
noodig feacht worden, waarna zij tot het vrije 
verkeer worden toegelaten. 

De toepassing var, dezen laatsten maatregel 
mag noch oponthoud van het schip, noch 
buitengewone onkosten veroorzaken ten ge
volge van het ontbreken vtm voldoende op
slagplaatsen in de havens. 

17. De toepassing van maatregelen van 
ontsmetting, met inbegrip van die tot het ver
delgen van ongedierte, van besmette schepen 
en go~deren geschiedt volgens de regelen, door 
Onzen Minister van Arbeid vast te stellen. 

Waardelooze bedvulling en kleedingstukken, 
lorren, besmette verbandstoffen , papier en 
andere voorwerpen van weinig waarde worden 
met goedvinden van den gezagvoerder ver
brand. 

VERDERE BEPALINGEN. 

Van maatregelen tegen pest. 

18. Schepen der klasse A worden behoudens 
het bepa.alde bij de artikelen 8, 9 en 12 van <lit 
besluit aan de volgende maatregelen onder
worpen: 

1. De opvarenden, die lijden aan pest, 
worden, tenzij hun toestand dit niet gedoogt, 
ontscheept en overgebraoht naar de daarvoor 
aan te wijzen inrichtingen, waar zij worden 
afgezonderd, gereinigd, nader onderzocht en 
verpleegd tot zij geen gevaar voor het over
brengen van besmetting meer opleveren. 

2. De personen, die met de lijders in aan
raking zijn geweest, en zij, die als verdacht 
worden besohouwd, worden, zoo mogelijk, 
e;eneens ontscheept, gereinigd, nader onder
zocht en gedurende den tijd van ten hoogste 
vijf dagen na de aankomst van het schip onder
worpen aan eene waarneming. Zij die geduren
de die waarneming blijken niet aan pest lijdende 
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te zijn, worden daarna tot het vrije verkeer 
toegelaten. 

Aan een dergelijke waarneming kunnen even
eens worden onderworpen zij, die niet tot de 
bemanning of de passagiers gerekend w6rden 
en aan de behandeling van lading deel hebben 
gehad, tot den zesden dag nadat hunne werk
zaamheden bij de lossing zijn geeindigd. De 
kosten van deze waarneming worden door het 
Rijk gedragen. 

3. Het vuile linnen, de benoodigdheden 
voor dagelijksoh gebruik en die ·voorwerpen 
van bemanning en passagiers , welke als besmet 
besohouwd worden, moeten ontsmet worden. 

4. De gedeelten van het sohip welke be
woond zijn geweest door pestlijders of welke 
om andere reden als besmet besohouwd worden, 
i:noeten ontsmet worden. 

5. Het sohip wordt zoo spoedig mogelijk 
van ratten gezuiverd, hetzij v66r, hetzij na de 
lossing, met vermijding, zooveel mogelijk, van 
het besohadigen der goederen, van het metaal
werk en de machines. De bewerking moet 
zoo spoedig en snel mogelijk verrioht worden 
en mag in geen geval langer dan 2 maal 24 uur 
duren. 

Sohepen in ballast worden zoodra en zoo snel 
· mogelijk, dooh in elk geval v66r het innemen 
van lading, van ratten gezuiverd. 

6. De kabels van het sohip worden onmid
dellijk na aankomst terstond van zoodanige 
inriohtingen voorzien, dat geen ratten zioh 
langs die kabels van het sohip kunnen ver
wijderen ; deze inriohtingen worden niet weg
genomen v66r de verdelging van de ratten 
is afgeloopen. · 

Deelneming aan de behandeling van lading 
door personen, niet behoorende tot de beman
ning van het sohip, is alleen geoorloofd aan hen, 
die overkleeding dragen, van zoodanige stof, 
of zoodanig maaksel, dat zij besmetting van 
het liohaam zooveel mogelijk voorkomt. 

19. Sohepen der klasse B worden behoudens 
het bepaalde bij de artikelen 6, 9 en 12 van dit 
besluit onderworpen aan de maatregelen, in 
artikel 18 aangegeven onder 3, 41 5 en 6. 

Aan de bemanning kan verboden worden 
tot den zesden dag na de aankomst van het 
sohip van boord te gaan, behoudens voor zoo
veel dienstredenen, naar het oordeel van den 
burgemeester, het verlaten van het sohip 
eisohen . 

De bemanning en de passagiers kunnen wor
den onderworpen aan een waarneming t ot den 
zesden dag na de aankomst van het schip. Aan 
een dergelijke waarneming kunnen mede worden 

onderworpen zij , die niet tot de bemanning of 
de passagiers gerekend worden en aan de be
handeling van lading hebben deel gehad tot 
den zesden dag nadat hunne werkzaamheden 
bij de lossing iijn geeindigd. 

Ten aanzien van de behandeling van lading 
is van toepassing de slotbepaling van artikel 18. 

20. Schepen der klasse C worden, behoudens 
hetgeen hieronder is bepaald, onmiddellijk tot 
het vrije verkeer toegelaten, welke de inhoud 
van hun gezondheidspas ook zij . 

Voor zooveel noodig worden zij echter onder
worpen aan de maatregelen, in artikel 18 aan
gewezen onder 3, 5 en 6 en in art. 19 onder lid 
2 en 3. 

Wanneer verdelging der aan boord aanwezige 
ratten noodig wordt geacht, wordt belemmering 
van het verkeer der passagiers en der beman-· 
ning met den vasten wal daarbij zooveel moge
lijk vermeden. 

Ten aanzien van de behandeling v&n lading 
is van toepassing de slotbepaling van artikel 18. 

De burgemeester der gemeente kan, tot het 
schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder 
eede en schriftelijk, door een scheepsgenees
kundige, of, bij ontstentenis van dezen, door den 
gezagvoerder, wordt verklaard, dat op het 
sohip sedert zijn vertrek uit besmet verklaarde 
landen, landstreken of plaatsen geen geval van 
pest en geen buitengewone sterfte onder de 
ratten zijn waargenomen. 

21. Worden op een sohip der klasse C ratten 
gevonden, die bij baoteriologisch onderzoek met 
pest besmet blijken te zijn, of wordt onder de 
ratten eene buitengewone sterfte waargenomen, 
dan worden de volgende maatregelen toege
past : 

I. Op schepen met pestratteri : 
1. De opvarenden worden aan een nader 

geneeskundig onderzoek onderworpen. 
2. Het sohip wordt zoo spoedig en zoo snel 

mogelijk van ratten gezuiverd, hetzij v66r, 
hetzij na de lossing met vermijding, zooveel 
mogelijk, van het beschadigen der goederen, 
van het metaalwerk en de machines. De be
werking moet zoo spoedig en snel mogelijk ver
rioht worden en mag in geen geval !anger dan 
2 maal 24 uur duren. 

Sohepen in ballast warden zoodra en zoo snel 
mogelijk, doch in ieder geval v66r het innemen 
van lading, van ratten gezuiverd. 

Ten behoeve van de verdelging der ratten 
worden de kabels van het sohip terstond na de 
aankomst van het sohip van zoodanige inrioh
tingen voorzien, dat geen ratten zioh langs die 
ka bels van het sohip kunnen verwijderen; deze 
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inrichtingen worden niet weggenomen v66r de 
verdelging van de ratten is afgeloopen. 

3. De gedeelten van het schip en de voor
werpen, die als besmet worden beschouwd, 
worden ontsmet. 

4. De bemanning en de passagiers kunnen 
worden onderworpen aan een· waarneming tot 
den zesden dag na de aankomst van het schip. 
Aan een dergelijke waarneming kunnen mede 
worden onderworpen zij, die niet tot de be
manning of de passagiers gerekend worden en 
aan de behandeling van lading dee! hebben 
gehad tot den zesden dag nadat hunne werk
zaamheden bij de lossing zijn geeindigd. 

Ten aanzien van de behandeling van lading 
is van toepassing de slotbepaling van artikel 18. 

II. Op schepen, waarop eene buitengewone 
sterfte onder de ratten is waargenomen : 

1. De opvarenden worden aan een nader 
geneeskundig onderzoek onderworpen. 

2. De gevonden ratten worden zooveel en 
zoo snel mogelijk met het oog op pest onder
zocht. 

3. Blijkt verdelging van de ratten noodig, 
dan wordt zij uitgevoerd, als onder I is be
paald. 

4. De bemanning en de passagiers kunnen 
worden onderworpen a.an een waameming tot 
den zesden dag na de aankomst van het schip. 
Aan een dergelijke waarneming kunnen mede 
worden onderworpen zij, die niet tot de be
manning of de passagiers gerekend worden en 
a.an de behandeling van lading hebben dee! 
gehad tot den zesden dag nadat hunne werk
zaamheden bij de lossing zijn geeindigd. I 

Ten aanzien van de behandeling van lading 
is van toepassing de slotbepaling van artikel 18. 

Van maatregelen tegen Aziatische cholera. 

22. Schepen der klasse A worden behoudens 
het bepaalde bij de artikelen 6, 9 en 12 van dit 
besluit a.an de volgende maatregelen onder
worpen: 

1. De opvarenden, die lijden a.an Aziatische 
cholera, worden, t enzij hun toestand dit niet 
gedoogt, ontscheept en overgebracht µaar de 
daarvoor aan te wijzen inrichtingen, waar zij 
worden afgezonderd, gereinigd,naderonderzocht 
en verpleegd tot zij geen gevaar voor het over
brengen van besmetting meer opleveren. 

2. De overige opvarenden worden, zoo 
mogelijk, eveneens ontscheept, gereinigd, nader 
onderzocht en gedurende een tijd van ten 
hoogste vijf de.gen na de aankomst van het 
schip onderworpen · a.an een waarnem ng. Zij 
die gedurende die waarneming ql.ijken niet a.an 

Aziatische cholera lijdende te zijn, worde,n 
daarna tot het vrije verkeer toegelaten. 

Aan een dergelijke waarneming kunnen 
eveneens worden onderworpen zij, die niet tot 
de bemanning of de passagiers gerekend worden 
en a.an de behandeling van lading dee! hebben 
gehad tot den zesden dag nadat hunne werk
zaamheden bij de lossing zijn geeindigd. 

3. Het vuile linnen, de benoodigdheden 
voor., dagelijksch gebruik en de voorwerpen van 
de bemanning en van de passagiers, welke a.ls 
besmet worden beschouwd, moeten ontsmet 
worden. 

4. De gedeelten van het schip, welke be
woond zijn geweest door choleralijders of welke 
om andere reden a.ls besmet worden beschouwd, 
moeten ontsmet worden . 

5. Het drinkwater a.an boord wordt, als het 
verdacht is, ontsmet en vervangen door goed 
drinkwater. 

Ballastwater, ingenomen in eene door Onzen 
Minister van Arbeid besmet verklaarde haven, 
vulling-, kiel-, of ruimwater, huishoudwater 
en faecalien mogen, tenzij vooraf behoorlijk 
ontsmet, zonder vergunning van den burge
meester der gemeente niet uit het schip worden 
geloosd. 

23. Op schepen der klasse B zijn, behoudens 
het bepaalde bij de artikelen 6, 9 en 12 van dit 
besluit, van toepassing de voorschriften, onder 
3, 4 en 5 van het vorig artikel aangewezen voor 
die der kl!!,sse A. 

Voor zooveel noodig worden verder de vol
gende maatregelen genomen : 

1. Aan de bemanning kan verboden worden 
tot den 6den dag na de aankomst van het 
schip van boord te gaan, behoudens voor zoo
veel dienstredenen, naar het oordeel van den 
burgemeester, het verlaten van het schip 
eischen. 

De bemanning en de passagiers kunnen 
worden onderworpen a.an een waarneming tot 
den zesden dag na de aankomst van het schip. 
Aan een dergelijke waarneming kunnen mede 
worden onderworpen zij, die niet tot de be
manning of de passagiers gerekend kunnen 
worden en a.an de behandeling van lading heb
ben deel gehad tot den zesden dag nadat hunne 
werkzaamheden bij de lossing zijn geeindigd. 

2. De drink- en ballastwatertanks en de 
vullingen worden ontsmet. 

Op het ballastwater, indien het is ingenomen 
in eene door Onzen Minister van Arbeid besmet 
verklaarde haven, en het vulling-, kiel- of ruim
water is van toepassing het te dien aanzien be. 
pa.a.Ide in het laatste lid van het vorig artikel. 
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24. Schepen der klasse C worden, behoudens 
hetgeen hieronder is bepaald, onmiddellijk tot 
het vrije verkeer toegelaten, welke de inhoud 
van hun gezondheidspas ook zij. 

Voor zooveel noodig worden zij echter onder
worpen aan de maatregelen, in artikel 22 aan
gewezen onder 3 en 5 en i'n artikel 23 onder 
1 en 2. Op het ballastwater, indien het is 
ingenomen in eene door Onze Minister van Ar
beid besmet verklaarde haven, en het vulling-, 
kiel- of ruimwater is van toepassing het t dien 
aanzien bepaalde in het laat,ste lid van arti
kel 22. 

De burgemeester der gemeente kan, tot het 
schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder 
eede en schriftelijk, door den scheepsgenees
kundige, of, bij ontstentenis van deze, door den 
gezagvoerder, wordt verklaard, dat op het 
schip sedert zijn vertrek uit besmet verklaarde 
landen, landstreken of plaatsen geen geval van 
Aziatischl'l cholera is waargenomen. 

Van maatregelen tegen gele koorts. 

25. Schepen van de klasse A en B worden, 
voor zooveel noodig, aan de volgende maat
regelen onderworpen : 

1. · Het schip wordt, zoo mogelijk, op niet 
minder dan 200 meter van den wal voor anker 
gelegd. 

2. Het sohip wordt, zoo mogelijk v66r de 
lossing, van muskieten gezuiverd. 

Schepen van de klasse C worden onmiddellijk 
tot het vrije verkeer toegelaten, onverschillig 
den inhoud van hun gezondheidspas. 

§ 8. Van de periodieke verde7,ging van ratten, 
bedoe'ld in artikel 11 der wet, aan boord van 
schepen, liggende binnen het Rijk in Europa, ook 
al zijn deze niet aan een gezondheidsonderzoek 

onderworpen geweest. 

26. Onverminderd het bepaalde in de ar
tikelen 18, 19, 20 en 21 van dit besluit kunnen 
aan maatregelen tot verdelging van de ratten 
worden onderworpen : 

a. a.lie schepen, liggende binnen het Rijk 
in Europa, tenzij zij blijkens ambtelijke ver
klaring binnen de voorafgaande zes maanden 
van ratten gezuiverd zijn ; 

b. alle schepen, ongeacht den tijd, die sedert 
de laatste maal, dat een verdelging van de 
rattan heeft plaats gehad, is verloopen, die 
ratten herbergen of verdaoht worden dat te 
doen, of a.an boord waarvan een of meer met 
pest besmette of van pest verdachte ratten zijn 
aangetrofien. 

De termijn, waarin de maatregelen tot ver-

delging van de ratten voltooid moeten zijn, 
bedraagt niet meer dan 2 ma.al 24 uur. 

De burgemeester geeft van de uitvoering 
dezer maatregelen eene schriftelijke verklaring 
af volgens het bij dit besluit behoorend model 
IV. 

§ 9. Van de afgifte en denvorm der verklaringen, 
door den Burgemeester a/ te geven ingevo7,ge 

artikel 13 der wet. 

27. De burgemeester geeft, onverminderd 
het bepaalde in artikel 26, op hun verzoek, de 
volgende verklaringen af : 

1. Aan de eigenaars van lading of van 
andere goederen, of aan hunne vertegen
woordigers, eene schriftelijke verklaring om
trent de maatregelen, waaraan die lading 
of die andere goederen onderworpen zijn ge
weest. 

Deze verklaring is ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorend model V. 

2. Aan den gezagvoerder, den reader of 
diens vertegenwoordiger, eene schriftelijke ver
klaring omtrent de maatregelen, waaraan het 
schip, zijne lading en zijne opvarenden onder
worpen zijn geweest. 

Deze verklaring is ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorend model VI. 

3. Aan de passagiers, die aangekomen zijn 
met een schip, dat aan maatregelen onder
worpen is geweest, eene schriftelijke verklaring 
nopens het tijdstip hunner aankomst en de 
maatregelen, waaraan zij en hunne bagage 
onderworpen zijn geweest. 

Dexe verklaring is ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorend model VIL 

§ 10. Slotbepalingen . 

28. De personen, op wie de in dit besluit 
aangeweze,n maatregelen worden toegepast, 
zijn verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen. 

29. Dit besluit treedt in werking met in
gang ~an een door Ons te bepalen dag. 

Alsdan vervalt tevens Ons besluit van den 
2lsten Juni 1877 (Staatsblad n°. 153) . 

Onze Ministers van Arbeid en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden a.an 
den Raad van State. 

Het Loo, den 4den October 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Marine, H. BIJLEVELD JR. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1919.) 



621 4 0 C TOBE H. 

MODEL I. (Vragenlijst). 
VRAGEN, ingevolge het bepaa.lde bij a.rt. 5 

der wet van 28 Ma.a.rt 1877 (Staatsbl,ad 
n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Juli 1915 (StaatsbT,ad n°. 346), 
van den inspecteur of den met het ge 
zondheidsonderzoek belasten genees 
kundige a.an den geza.gvoerder van een 
schip, da.t a.an een gezondheidsonderzoek 
moet worden onderworpen. 

1. Hoe is uw naam en voornaa.m? 
Name of the. captain? 
Nom du capitaine? 
Name des Kapitiins? 

2. Welke is de naam van het 
schip en onder welke vlag 
vaart het? 

Name of the ship and of what 
flag? 

Nom du navire, pav.iUon? 
Name des Schiffes, FT,agui? 

3. Waa.r is uw reis begonnen en 
welke andere plaa.tsen hebt 
gij aangedaan? 

{ Port of departure? 
Intermediate ports? 

{ 
Ports de depart? 
Ports d' escale? 

1 Abfahrtshafen? 
1 Einl,aufhiifen? 

4. Op welken da.g is de reis be
gonnen en wa.nneer hebt gii 
de onder 3 bedoelde andere 
pla.atsen verla.ten? 

~ 
Date of beginning of the jour

ney? 
Departure from the intermediate 

ports? 

{ 

Date du commencement du 
voyage? 

Departs des potrs d' escale? 

I Datum nvo Anfang der Reise? 
Abfahrt von Ein/,aufhiifen? 

5. oeveel personen z(in a.an 
boord? 

a. Bemanning? 
b. Passagiers? 

j a. Grew ; number? 
b. Passengers ; ,, ? 

{ a. Equipage ; nombre? 
b. Passagers ; ,, ? 

J a. Mannschaft Zahl ? 
1 b. Passagiere ., ? 

6. Zijn personen in tusschen
ha.vens a.chtergebleven of 
aan . boord gekomen ? 

Zoo ja., hoeveel en wa.a.r? 
Hoevelen van hen behoorden 

tot de bema.nning? 
Hoevelen tot de pa.ssagiers? 
a. Number of crew left in in

termediate ports, and where? 
b. Number of crew shipped 

in intermediate ports, and 
where? 

c. Number of passenuers disem
barked in intermediate ports, 
and where? 

d. Number of passengers em
ba.rked in intermediate ports, 
and where? 

a. Nombre de personnes de 
l' equipage restees en escale 
et en quels ports? 

b. Nombre de personnes de 
l' equipage abordees en escale 
et en quels ports? 

c. Nombre de personnes des
embarques en escale et en 
quels ports? 

d. Nombre de passagers em
barques en escale et en quels 
ports? 

a . Zahl der Mannschaft in 
Einl,aufhiifen zuru.ckgeblie-
ben und wo? 

b. Zahl der Mannschaft an 
Bord ge1wmmen in Ein/,auf
hiifen und wo? 

c. Zahl der Passagiere in Ein
/,aufhiifen von Bord gegan
uen und wo? 

d. Zahl der Passagiere in Ein
/,aiifhiifen an Bord gekom
men und wo? 

7. Welke is de volgende plaats van 
bestemming van het schip? 

Next port? 
Port ·suivant? 
Niichster Hafen? 

8. Waren er zieken aan boord 
gedurende de reis? 

Zoo ja, hoe vele? 
Welke waren de verschijn

selen der ziekte? 

{ 

a. Had you sicks on board 
during journey? 

b. How many cases? 
c. Which were the symptoms? 

{ 

a. Y -avait- il quelque m.aladie 
a bord pendant le voyage? 

b. Quels etaient les symptmnes? 
c. Nombre de cas? 

! 
a Sind wiihrend der Fahrt 

Personen erL"Tankt? 
b. W elche waren die Krank-1 

heitserscheinungen? 
c. Zahl der Fiille? 

9. Hoevele personen zijn gedu
rende de reis overleden? 

Onder welke verschijnselen? 

{ 

a. Deaths duriug journey ; lww ' 
many cases? 

b. Which were rhe symptoms? 

t 
a. N ombre de decbi pendant 

le voyage? 
b. Quels etaiwt les symptmnes? 

l 
a. Zahl der Personen wiihrend 

der Fahrt gestorben? 
b. W elche waren die Erschei

nungen? 
10. Hoeveel zieken zijn nog onder 

behandeling? 

ll. 

How many sicks have you at 
present? 

Nombre de ma/,ades au mo
ment? 

Wieviel Kmnken sind, augen
blicklich an Bord? 

Welke maa.tregelen zijn in ver- I 
band met de ziektegeva.llen 
aan boord genomen ; hoe is 
ontsmet en waarmede? 
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Measures taken on board 
against the sickness. How 
did you do and what means 
of disinfection were applied? 

Quelles mesures ont ete prises 
contre la maladie? Quel 
methodc et quels moyens de 
desinfeetion ont ete appli
ques? 

W elche M assnahmen wurden 
wider die Krankheit ge
nommen, welche Desinfizie
rungsmittel wurden angewandt 
und au/ welcher Weise wurde 
desinfiziert? 

12. Is er een ontsmettingsoven 
aan boord of een toestal 
tot verdelging van rattan, 
zoo ja, van welk stalsel? 
Werden zij gedurende deze 
reis gebruikt? 

Have you any apparatus for 
disinfection and (or) any 
for deratisation on board? 
Of what system? Did you 
use them during journey? 

Y-a-t-il une etuve de deainfec
tion et (ou) un appareil de 
deratiaation? De quels BYB· 
temes? Ont-ils ete employes 
pendant le voyage? 

lat eine Desinfectionavorrich
tung vorhanden und (oder) 
ein A pparat zur Ratten
verlil,gung? Nach welchen 
Systemen? Sind sie wiihrend 
der Fahrt gebraucht? 

13. Kwam in de plaats van ver
trek of in een der andere 
plaatsen, door u op reis 
a.angedaan, bij het vertrek 
pest, gale koorts of Azia
tische i,holera voor? 

Was plague, Jellow fever or 
cholera stat in the port 
of departure or in any other 
port you touched, when you 
left them? 

Eat-ce-que la peste, la fievre 
jaune ou le cholera se sont 
presente;i dans les ports de 
depart ou d' escale au 1rw
ment de partance? 

War im Abfahrtshafen oder 
in Einlaufhiifen Pest, Gelb
fieber oder Oho/,era festge
stellt worden, wenn Sie von 
dort ab/uhren? 

14. Hebt gij veel rattan aan boord? 
Is gedurende de reis eene bui

tangewone starfte onder de 
rattan waargenomen? 

I 
Have you many rats on board? 
Was under same an uncom

mon mortality stated? 

t 
Y-a-t-il beaucoup de rats a 

bord? 
A-t-on constate une mortalite 

insolite parmi cea rongeurs? 
Sind vie!e Batten an Bord? 

i 1st eine grosse Mortalitiit unter 
diesen Tieren festgestelU 
worden? 

4 0 C TOBER. 

1

15. Wa.aruit bestaa.t de iading 
van het schip? 

What is your cargo? 
Quelle est la nature de votre 

cargaison? 
W elche ist die Ladung des 

Schiffes? 
16. Welk, soort drinkwater is in

genomen? 
Waar is het ingenomen ? 

I What kind of drinkingwater 
·is on board? 

Where did you water? 

1 
Quelle sorte d' eau potable est 

en magasin? 
Quelle est sa provenance? 

1 
Welche Art Trinkwasser haben 

Sie? 
Welche ist die Herkunft des

selben? 
17. Hebt gij ballastwater aan 

boord? 
Zoo ja, waar hebt gij het in

genomen? 
Hoeveel ballastwater hebt gij 
·.no~ aan boord? 

{ 
la water-ballast on board? 
Present quantity? . 
Where did you load it? 

( 
Y-a-t-il de l' eau de lest a bord? 
Quantite presente? 
Ou a-t-elle ete pic,isee? 

~ 
1st Wasserballast an Bord? 
Noch vorhandenes Quantum? 
W o ist dasselbe geladen? 

18. Is uw schip in tusschenha
vens a.an gezondheidsmae.t
regelen onderworpen ge
weest? 

Zoo je., waar, en welke waren 
die maatregelen? . 

Did your ship pass sanitary 
measures in intermediate 
ports? In which ports? 
Which were the measures? 

Est-ce-que votre navire a ete 
l' objet de mesures sanitaires 
appliquees en ports d' escale? 
Dans quels ports? Et quelles 
etaient les mesures? 

1st das Schiff in Einlau/hiifen 
an Gesundheitsmassregeln 
unterworfen gewesen? W o? 
Und welche waren die Mass
regeln? 

19. Verdere bijzonderheden? 
General remarks . 
Observations generales. 
All,gemeine Bemerkungen. 

622 

Bovenstaa.nde vragen na.ar wa.arheid beant-
woord den ........ 19 .... te .... ; ....... . 

Present declarotion done to the best of my 
kowledge............ at .................. . 

La declaration ci-desus faite sincere et veri-
table le ... ..... .... a ... , ....... . 

Obiges nach bestem W issen bescheinigt den 
........ . ... zu ............. . 

De Gezagvoerder, De scheepsgeneeskundige, 
The Captain, The doctor, 
Le Capitaine, Le medicin, 
Der Kapitiin, Der Arzt, 
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I 
De ondergeteekende, ..... .. ... .' ... . .. . I Ver~egenwoordiger hier te lande van den 

Inspecteur van de volksgezondh131d belast e1genaar : . . ... .... ..................... : 
j met het toezicht op de handhaving der wet· Haven van afvaart : .... ......... ... ... .. . ; 
I t elijke bepalingen betreffende besmettelijke Aangedane tusschenhavens : ........ . ..... . ; 

ziekten, Volgende haven van bestemming : . .. . ... .. ; 

Geneeskundige, ingevolge het bepaalde bij 
artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staats
bl,ad n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Juli 1915 (Staatsbl,ad no. 346), met 

• het gezondheidsonderzoek belast, 

verklaart op bovenstaande vragen de daar
nevens gestelde antwoorden te hebben ont.-
vangen . 

.... ... .. · ... den ...... ... .. . 19 .. .. 

Opmerkingen van hem, die het gezondheids
onderzoek heeft verricht . 1 ) 

1 ) N.B. Hieronder o.m. te vermelden alle 
waargenomen afwijkingen van de hierboven 
vermelde antwoorden. 

MODEL II. (Advies a.an den burgemeester.) 

Advies, bedoeld in artikel 9 der Wet van 
28 Ma.art 1877 (Staatsbl,ad n°. 35), laa'tstel~j k 
gewijzigd bij de Wet van 31 Juli 1915 (Staats
blad n°. 346) en in artikel 8 van het Koninklijk 
besluit van . ..... ..... .. ............ . .... . . 
(Staatsbl,ad n° . ..... ), aan den burgemeester 
der gemeente . . ........ . . omtrent de in het 
belang der volksgezondheid te nemen maat
regelen, waaraan het...... . .... schip, ge-
naamd ......... . .. , zijne lading en zijne op-
varenden dienen te worden onderworpen. 

De onder~eteekende .. . . . .. . .. ..... . .. , 
Inspecteur, . krachtens de Gezondheidswet 
belast met het toezicht op de handhaving 
der wett.elijke bepalingen betreffende be
smette~ijke ziekten, 

{ 

Geneeskundige, aangewezen voor het ge
zondheidsonderzoek van uit zee aankomende 
schepen, 

verklaart: 
heden, den 19.. . . a.an een 
gezondheidsonderzoek, bedoeld in de Wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), laatstelijk 
gewijzigd bij \le wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 346), te hebben onderworpen. 
het. . . . . . . . . . schip, genaamd ............ ; 
varende onder . . . . . . . . . . . . . . vlag ; 
den ........... .. .. .. ... 19 . . . . aangekomen 
in de haven 
op de reede van · · · · · · · · · · · · · · · · · ; 
Gezagvoerder : ............. . . ...... . .... . 
Geneeskundige : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 

Sterkte der bemanning : .......... ; 
Getal passagiers : . . . . . . . . . . ; 
Lading: ................... . ............. ; 
Haven, waar drink- of ballastwater is inge-

nomen : . . ......... . .. .. ; 
Maatregelen, bedoeld in artikel 6 van het 

Koninklijk besluit van ......... . .. . ..... . 
(Staatsbl,ad n° .... ), g~durende de reis a.an 
boord door den door de Koningin aangewe
zen geneeskundige genomen : 

Maatregelen, bedoeld in artikel 12 van het 
Koninklijk besluit van .... .. .. ... ... .... . 
(Staatsbl,ad n° ... ), gedurende de reis a.an 

boorddoorden scheepsgeneeskundige genomen. 
Maatregelen, bedoeld in het tweede lid van 

artikel 9 van het Koninklijk besluit van . . . . . 
(Staatsblad n° . .. ), waaraan het schip v66r 
zijn aankomst onderworpen is geweest in 
de haven van ....... . ..... . 

Bij het gezondheidsonderzoek is a.an onder
geteekende het volgende gebleken : 
. Op grond van het bovensta.ande adviseert 
ondergeteekende, gelet op de Wet van 28 Maa.rt 
1877 (Staat.sblad n°. 35) laatstelijk gewijzigd bij 
de Wet van 31 Juli 1915 (Staatsbl,ad n°. 346) en 
op het Koninklijk besluit van .. ...... . ..... . 
(Staatsbl,ad n°. . ... ), den burgemeester der 
Gemeente . .. ........ ...... .. . 

{ 
tot het toepassen van de volgende 
regelen: 

(volgen de maatregelen) 

ma.at-

I het schip, zijne lading .en zijne opvarenden 
onmiddellijk tot het vrije verkeer toe te la ten. 

Gegeven · den. .. .. . .. 19.. . t e ........ 
Inspecteur 

De Geneeskundige voornoemd, 

N.B. Aan dit adres wordt een afschrift 
gehecht van de aan den gezagvoerder of den 
scheepsgeneeskundige gedane ·vragen en de 
daarop door hen gegeven antwoorden. 

Beslissing van den burgemeester op boven
staand advies 1 ). 

Gegeven den ........ 19 ... te ........ . 
De burgei:neester van ..... .... . .. . . 

1 ) N.B. Indian de beslissing van den bur
gemeester afwijkt van het advies van hem die 
het gezondheidsonderzoek heeft gedaan, wordt 
daarvan aan dezen terstond en op de snelste 
wijze, zoo mogelijk langs draadweg, door den 
burgemeester mededeeling gedaan (artikel 8 
van het Koninklijk besluit van ............. . 
(Staatsblad n°. , ... ). 
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MODEL III. (Ambtelijk rapport a.an den bur· 
gemeester.) 

No. 
Verklaring, bedoeld in het 3de lid van artikel 

9 van het Koninklijk besluit van .. .. ... , ..... . 
(Staatsblad no ..... ) van ............ omtrent 
de maatregelen, waa.rin het .......... schip 
genaa.md .............. , zijne lading en zijne 
opvarenden zijn onderworpen. 

Aan den burgemeester van ... . ...... . 
De ondergeteekende .. . . ..... ....... . ... . 

door U belast met de tenuitvoer!egging van 
maatregelen, waaraan het in hoofde dezes aan
geduide schip, dat a.an een gezondheidsonder
zoek onderworpen is geweest, zijne lading en 
zijne opvarenden moesten worden onderworpen, 
verklaart dat de volgende maatregelen zijn 
toegepast: 

a. op het .: ... . schip, genaamd .. . . . . . .... , 
varende onder. . . . . . . . . vlag, den . ........ . 

in de haven 
19 .... aangekomen op de reede van ...... • • • ; 

geza.gvoerder : ............................ ; 
vertegenwoordiger hier te lande van den eige-

naa.r: . ............ . ................... ; 
haven van afvaart : .... ............ ...... ; 
aangedane tusschenhavens : ....... ........ ; 
haven van volgende beste=ing : ..... .... ; 

(volgen de maatregelen) 
b. op de lading van het onder a. genoemde 

schip: 
(volgen de maa.tregelen) 

c. op de opvarenden van het onder a. ge
noemde schip : 

MODEL IV. 
(Engelsch.) 

(volgen de maatregelen) 
De ................. . 

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

(Verklaring nopens verdelging van 
ratten. ) 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijke besluit 
van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (n° .. ... . . )· 

No. 

Declaration mentioned in the last section of 
article 26 of the Royal Decree of. . ... .. .... . 
(Staatsbladn ° ...... ) with respect to the dera
tisations of ships. 

The Burgomaster of. ............. ; 
having regard to what is appointed in the 

last section of article 26 of the Royal Decree 
of.................. (Staatsblad n° ...... ); 

having seen the written report dated .. ... . 
n° ..... , of ............ . ......... ... • • • • •; 

hereby declares : 
that of the ship, named ........ ........ . 
sailing under the ............ flag; 
captain: ........................... . . .... . 
lying: ......... . ......... ... ... . . ...... . . . 
bij means of .................... . ........ . 
the following parts have been freed from rats : 
on which occasion. . . . . . . . rats were found, 
Delivered on the... . . . . . day of ....... . 
19 .... , at ........ 

The Burgomaster, 

MODEL IV. (Verklaring nopens verdelging van 
(Fransch). ratten.) 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijk besluit 
van . ....... (n° ..... ). 

No. 
Declaration mentionnee a l'alinea final de 

!'article 26 de l' Arrete Royal du ........... . 
(Staatsblad no ..... ), concernant la deratisation 
de navires. 

Le Bou,rgmestre de .. .... . .............. ; 
en vertu de la disposition arretee par l'alinea 

final de !'article 26 de l' Arrete Royal du . ..... . 
• (Staatsblad n° .... . ) ; 

vu le rapport ecrit en date du ........ n° ... . 
de ...... .. ...... ..... ...... .. ........... ; 

declare: 
que les parties suivantes : 
du bil,teau ........ nomme ........ ; 
battant pavillon ........ .. ....... ; 
capitaine : ....... . . .............. ; 
stationnant: .................... . ; 
ont ete soumises a la dera.tisation, au moyen 
de. . . . . . . . Il a ete trouve a. cette occasion .... 
rats. 

Delivre le ...... 19 .... , a ............ . 

MODEL IV. 
(Duitsch). 

Le Bourgmestre, 

(Verklaring nopens verdelging van 
ratten). 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijk besluit 
van ........ (no ..... ). 
. No. 

Erklarung, behandelt im letzten Absatz des 
Artikels 26 des Koniglichen Beschlusses 
vom,, ......... (Staatsblad n° ..... ), beziiglich 
Entrattung von Schiffen . 

Der Biirgemeister von . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
verwiesen au£ die Besti=ung im letzten 

Absatz des Artikels 26 des Koniglichen Be
schl usses vom. . . . . . . . (Staatsblad n°. . ... ) ; 
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nach Einsichtnahme in den schriftlichen 
Bericht, d.d . .... . .... . ... , n° ..... vom . . .. . 

erklart: 
da s von dem . . . . . . . . Schiff, namens .. .. . ; 
fahrend unter ... . ........ Flagge; 
Kapitan: .............. . ............... . . ; 
l iegend : .................. ; 
mittels .. . ....... .. .. . ......... . . . ... .. .. . 
die folgenden Toile von Ratten gesaubert sind : 
wobei. . . . . . . . Ratten gefunden wurden. 

Abgegeben den ... . ... . 19 .. . . , zu ... . .. . . 

Der Biirgemeister, 

MODEL V. (Verklaring ten behoeve van eige
naars van lading en van andere 
goederen.) 

Vrij van zegel ingevolge !(.oninklijk be.sluit 
van ........ (n° .... . ). 

No. 

Verklaring, bedoeld onder 1 van artikel 27 
van het Koninklijk besluit van .. ........ .. . . 
{Staatsblad n° ... . . ), omtrent de maatregelen, 
waaraan de lading en de andere goederen van 
het ........ schip, genaamd ............ . · .. . 
in de haven d .. 
op de reede van. . . . . . . . . . . on erworpen z1Jn 

geweest. 

De burgemeester van . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
gelet op het bepaalde onder 1 van artikel 27 

van het Koninklijk besluit van ........... . . . 
{Staatsblad n° . . ... ) ; 

gezien het schriftelijk rapport, d.d ........ . 
19 .... n° ..... van ....................... ; 

verklaart: 
dat de lading en andere goederen van het ..... . 
schip, genaamd . ......... . . ; 
varende onder. . . . . . . . . . . . . . vlag ; 

in de haven 
den . .. .. . ... 19 . . .. aangekomen d d op e ree e 
van .............. ; 
gezagvoerder : . . ..... . .......... . . . ... .. .. . 
vertegenwoordiger hier te lande van den eige-
naar: . .... .. .... . .. .. . . ... . ......... . ... . 
haven van afvaa.rt : .... . . .. ...... ; 
aangedane tusschenhavens: ...... . ... . .. .. . . 
volgende haven van beste=ing : ......... . 
aan de volgende maatregelen onderworpen zijn 
geweest: 

Afgegeven den . . . . . . . . 19 ... . , te ....... . 

De Burgemeester voornoemd, 

1919. 

MODEL V. 
(Engelsch.) 

Verklaring ten behoeve van eige
naars van lading en van an
dere goederen. 

Vrij van zegel ingevolge Koninldijk be.sluit 
van . .... . .. (no . . ... ). 

No. 
Declaration, mentioned under 1 of article 27 

of the Royal Decree of. .. . .... . .... . . ... . . . 
(Staatsblad n°, .... ), as to the sanitary measures 
to which the cargo and other goods of the ... . . . 

. in the harbour 
ship, named · · · · · · · · · · · · · at t e road stead 

of. . . . . . . . . . . . have been submitted. 

The Burgomaster of .................... ; 
having regard fo what is appointed under 

1 of article 27 of the Royal Decree of. ...... . 
(Staatsblaa no . .... ); 

having seen the written report, dated . . . . . . 
19 . . .. n° .. ... of .......... . ... .. ...... ... ; 

hereby declares : 
hat the cargo and other goods of the . ...... . , 
ship named ....... .. . . . , sailing under the . .. . 
............ flag; 
which arrived on the ..... . .. day of. ... 19 . . . 

in the arbour 
at the roadstead , of. · · · · · · · ; 
captain: . ... . . . ............. . ... .. ... .. . ; 
representative of the owner in this country : 
port of departure : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
intermediate ports: ....... . ...... . ... ·•· .. . . 

············· ············ ····· ····· ...... , 
Next port of destination : ................. . 
have been submitted to the following sanitary 
measures: 
Delivered on the ...... day of .... 19 .. , at .. . 

foDEL V. 
(Fransch) . 

The Burgomaster, 

(Verklaring ten behoeve van eige
naars van lading van andere 
goederen). 

Vrij van zegel ingevolgc . Koninldijk be.sluit 
van ...... . . (n° .... . ). 

NO. 
Declaration stipulee a la premiere section 

de !'article 27 de l' Arrete Royal du ........ . 
(Staatsblad n° ..... ), concernant les mesures 
sanitaires auxquelles la cargaison et Jes a.utres 
marchandisesdu bateau . .. .... ,nomme . . . . . . , 

, . dans le rt 
ont ete soum1ses e n rade de.· ·· · · ···•· ·· 

Le Bourgmestre de .......... . ... . ..... . ; 
en vertu de la disposition arretee par la 

premier section de !'article 27 de l'Arrete Royal 
du ...... (Staatsblad n° ..... ); 

40 
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vu le rapport ecrit en da.te du,, ...... . . . . 
19 ... . n° . .... de . ... ........ ......... ... ; 

declare; 
que la. ca.rga.ison et les a.utres ma.rcha.ndises 
du ba.tea.u ....... . nomme .... . . .. .. . . ; 
ba.ttant pa.villon .... ........ ; 
arrive dans le port de 1 entre en rade · · · · · ., e.····· 19. • • ; 

ca.pitaine: ..... . ................... . .... . ; 
representant du proprieta.ire en ce pa.ys : ...... ; 
port de depart : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
escales effectuees : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
port de destination suiva.nte : . ... ......... ; 
ont ete soumises aux mesures sanita.ires sui
va.ntes: 

Delivre le ... . . ... 19 ... , a ......... . 
Le Bourgmestre, 

MODEL V. (Verk.laring ten behoeve van eige
(Duitsch). naars van la.ding en van andere 

goederen.) 
Vrij van zegel iTl{levol,ge Koninklij k besluit 

van ......... (no .... ). 
No. 
Erklarung, beha.ndelt unter 1 des Artikels 

27 des Koniglichen Beschlusses vom .... .... . 
(Staatsbl.ad n° .. .. . ), bezilglich der Gesund
heitsmassregeln, welchen die La.dung und die 
a.nderen Gilter des ...... Schiffes, na.mens ..... , 

im Ha.fen 
a.uf der Reede von. . . . . . . . unterworfen ge-

wesen sind. 

Der Bilrgermeister von . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
verwiesen a.uf die Bestimmung unter 1 des 

Artikels 27 vom Koniglichen Beschlusse 
vom. . . . . . . . (Staatsbl.ad no .. . .. ) ; 

na.ch Einsichtna.hme in den schriftlichen 
Bericht, d.d .. ... . .. ....... 19 .... no ..... . 
vom ............ ... . ; 

erk.Iii.rt: 
da.ss die La.dung und die a.nderen Gilter des .. . . 
Schiffes, na.mens ......... .. . ; 
fa.hrend unter. . . . . . . . . . . . Flagge ; 

im Hafen 
am ... ... 19 ... angekommen a.uf der Reede 
von ............ ; 
Ka.pi tan : ................ ......... ....... ; 
Vertreter des Eigen turners hier zu Lande : ... .. ; 
Hafen der Abfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Zwischenhafen : .......................... ; 
folgender Bestimmungsha.fen: .... .... . . ... ; 
folgenden Gezundheitsmassregeln unterworfen 
gewesen sind : 

Abgegeben den ...... 19 . .. . , zu ..... .. . 
Der Bilrgermeister, 

MODEL VI. (Verklaring ten behoeve van den 
geza.gvoerder, van den reeder of 
va.n diens vertegenwoordiger.) 

Vrij van zegel ingevol,ge Koninklijk besluit 
van .. .. .... (no ..... ). 

NO. 
Verk.la.ring, bedoeld onder 2 van artikel 27 

van het Koninklijk besluit van ............• 
(Staatlibl.ad n° ..... ) omtrent de ma.a.tregelen, 
waa.raa.n het. . . . . . . . schip, genaa.md .. .... .. • 
zijne lading en zijne opvarenden onderworpen 

.. in de haven 
ZIJn geweest op e reede van .. .... ... .....•• 

De burgemeester van ............ ; 
gelet op het bepa.alde onder 2 van a.rtikel 27 

van het Koninklijk besluit van ............• 
(Staatlibl.ad no. . ... ) ; 

gezien het schriftelijk rapport, d.d ... .... .. • 
19 . .. . , n° . .... van .... . . .. ..... .......... ;. 

verklaart: 
a. da.t het ........ schip, gena.amd . .... ..• 

va.rende onder. . . . . . . . vla.g ; 
d 19 k in deha.veo 

en. . . . . . . . . . . . . a.ange omen op de reede 

van .. .......... ; 
geza.gvoerder : ..... . ..... . .. . . ; 
vertegenwoordiger hier te lande va.n den eige-

naar: . . .. . .. ....... .. . ; 
haven van a.fvaart: ............... ; 
a.angedane tusschenhavens : ... ...... .... .. ;. 
vol~ende haven van bestemming : ......... ; 
aan de volgende maa.tregelen onderworpen is 

geweest: 
b. dat de lading van het onder a. genoemde 

schip aan de volgende maatregelen onder
worpen is geweest ; 

c. dat de opvarende van het onder a. ge
noemde schip a.an de volgende ma.atregelen 
onderworpen zijn geweest. 

Afgegeven den ...... 19 ... , te ... . ... . 
De burgemeester voornoemd, 

MonEL VI. (Verkla.ring ten behoeve van den 
(Engelsch). geza.gvoerder, van den reeder of 

van diens vertegenwoordiger.) 

Vrij van zegel iTl{levol,ge Koninklijk beslui 
van ........ (n° ..... ). · 

No. 
Declaration, mentioned unter 2 of article 27 

of the Royal Decree of. .................. . 
(Staatlibl.ad n° ..... ), as to the sanitary measures 
te which the ......... ship, named .. . . .. ..• 
its cargo and the persons on board have been 

. in the harbour 
submitted at the roadstead of .. ........... c 
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The Burgomaster of. . .. . .......... ; 
having regard to what is appointed under 

2 of article 27 of the Royal Decree of. ...... . 
(Staatsbl,ad no ..... ) ; 

having seen the written report, dated . . . . 
19 .... , n° ..... ; of ..... ................. . 

hereby declares : 
a. that the ...... ... ship, named ........ , 

sailing un ter the. . . .. . . . . . . . flag ; 
. . in the harbour 

which arrived at the roadstead of. ....•. , on 

the ....... da.y of. ... .... 19 . . .. ; 
captain : ................. . .......... .. . , . ; 
representative of the owner in this coun-
try: .. · .. ......... .. .. ... ... ... · ..... . .... ; 
port of departure : . ... .......... ....... .. ; 
intermediate ports : ..... ~ ........ . ..... : . ; 
next port of destination : . ..... . · .. . .. .. ... ; 
ha.s been submitted to the following sanitary 
measures: 

b. that the cargo of the ship mentioned 
under a. has been submitted to the following 
sanitary measures : 

c. that the persons on board the ship men
tioned under a. have been submitted to the 
following sanitary measures : 
Delivered on the ..... day of .... 19 . .. , at .. . 

The Burgomaster : 

MODEL VI. (Verkla.ring ten behoeve va.n den 
(Fra.nsch). gezagvoerder, va.n den reeder of 

va.n diens vertegenwoordiger.) 

Vrij van zegel ingevol.ge Koninklijk besluit 
van ........ (no ..... ). 

No. 
Declaration stipulee a la. section 2 de !'article 

27 de I' Arrete Royal du,, . .. ............... . 
(Staatsbl,ad n° . ... . ), concerna.nt les mesures 
sanitaires auxquelles ont ete soumis le ba-
tea.u . ..... .. , nomme ..... ... , sa. carga.ison 

dans le port 
en rade et Jes personnes de son bord 

de . .......... ... . . 

Le Bourgmest]1l de .... _. ...... . ......... . 
en vertu de la disposition arretee pa.r la sec-

tion 2 de !'article 27 de l'Arrete ;Royal du .. . .. . 
(Staatsblad n° ..... ) : 

vu le rapport ecrit en date du ...... 19 . .. . , 
n° .... de ............. : . . . ............... ; 

declare: 
a . que le batea.u ........ , nomme ....... . , 

battant pavillon ..... . ...... ; 
arrive dans le port 

entre en rade de . · ·· ···., le.· · ····· 

19 . ... ; 

capitaine : . .. .......... .. . . , 
representant du poprietaire en ce pays : .. ...• . ; 
port de depart : ........................ , . ; 
escales effectuees : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
port de destination suivante : . ........ .... ; 
a ete soumis aux mesures sanitaires suivantes; 
· b. que la cargaison du bateau nomme en 
a. a ete soumise auxmesuressanita.iressuivantes; 

c. que les personnes du bord du bateau 
nomme en a. ont ete soumises a.ux mesures 
sanitaires suiva.ntes; 

Delivre le ........ 19 .... , a ....... . 
Le Bourgmestre, 

MODEL VI. (Verkla.ring ten behoeve va.n den 
(Duitsch). geza.gvoerder, van den reeder Of 

van diens vertegenwoordiger). 

Vrij van zegel ingevol.ge Koninklijk besluit 
van .. . ...... . ,. (no ..... ). 

No. 
Erklarung, behandelt unter 2 des Artikels 

27 vom Koniglichen Beschlusse vom ... , . , , , 
(Staatsblad n° ..... ), beziiglich der Gesund
heitsmassregeln, welchen das........ Schiff, 
namens . .. ..... ,· seine Ladung und seine 
Mitfahrenden unterworfen gewesen sind 

im Hafen 
au£ der Reede von · · · · · · · · 

Der Biirgermeister von ...... .. . , .. ; 
verwiesen au£ die Bestinimung unter 2 des 

Artikels 27 vom Koniglichen Beschlusse 
vom ........ (Staatsbl,ad n° ..... ); 

nach Einsichtnahme in den schriftlichen 
Bericht, d.d ............ , 19 .... , no .. , .. . 
vom ......... . .. . 

erklart: 
a. dass das .... .... Schiff, namens ....... ; 

fahrend unter. . . . . . . . . . . . Flagge ; 
im Hafen 

am ... .. .. . 19 .. . angekommen.auf der Reede 
von ........ ; 
Ka.pitan: 
Vertreter des Eigentiimers hier zu Lande: .... ; 
Hafen der Abfahrt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Zwischenhafen : . . .. .. .. ................. ; 
folgender Gesundheitsmassregeln unterworfen 
gewesen ist ; 

b. dass die La.dung des unter a. genannten 
Schiffes folgenden Gesundheitsma.ssregeln un
terworfen gewesen ist : 

c. dass die Mitfahrenden des unter a. ge
nannten Schiffes folgenden Gesundheitsmass
r.egeln unterworfen gewesen sind. 

Abgegeben den ..... ... 19 .... , zu .. ... .. 
Der Biirgermeister, 

40" 



9119 4 0 C TOBER. 628 

MODEL VII. (Verklaring voor passagiers.) 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijk besluit 
van ............ (no ..... ). 

ND. 

Verklaring, bedoeld onder 3 van artikel 27 
van het Koninklijk besluit van ... . ........ . 
(Staatsblad n° ..... ), omtrent de aankomst 
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passagier van 
het ........ schip, genaamd ........ . ... , en 
de maatregelen, waaraan die passagier en 
zijne b d .. hare agage on erworpen ZIJn geweest. 

De burgemeester van .......... . ........ . 
gelet op het bepaa.lde onder 3 van artikel 27 

van het Koninklijk besluit van ......... . ... . 
(Staatsblad no ..... ) ; 

gezien het schriftelijk rapport, d.d ........ . 
19 .... n° ..... van ....................... ; 

verklaart: 
a. dat .. ... ....... . ... ...... passagier van 

net . . . . . . . . schip, genaamd ............ , en 
-varende onder .... ; . . . . . . . vlag ; 
:gezagvoerder : .... . ........... ; 
den . . . . . . . . 19. . . . met dat schip is aange

in de haven 
komen op de reede van .................... ; 

b. dat genoemde passagier aldaar aan de 
volgende maatregelen onderworpen is geweest ; 

c. dat de ha.gage van genoemde(n) passagier 
alda.a.r aa.n de volgende maatregelen onderwor
pen is geweest. 

Afgegeven den ........ 19 .... , te ........ 

De burgemeester voornoemd, 

MODEL VII. (Verkla.ring voor passa.giers.) 
(Engelsch) . 

Vrij vdn zegel ingevolge Koninklijk besluit 
van ............ (n° ... .. ). 

No. 

Declaration, mentioned under 3 of article 27 
-of the Royal Decree of. ... . .......... ..... . 
{Staatsblad n° ..... ), as to the a.rival of .... . ... , 
passenger of the ....... ship, named ........ , 
.and the sanitary measures to which this pas-

his 
.senger and her luggage have been submitted. 

The Burgomaster of ............. . ...... ; 
having regard to what is appointed under 3 

-of article 27 of the Royal Decree of. . . . . .. ... . 
,(Staatsblad n° ..... ) ; · 

having seen the written report, dated . .... . 
.19 .... n° ..... , of ....................... ; 

hereby declares : 
a. that ........ , passenger of the ....... . 

ship, named ......... . , and sailing under 
the . . .... flag, 
captain: .... . ...... . .... ; 
arrived by that ship on the . ...... . of .. . .. . 

in the port 19 " · at the roadstead of ............ ; 

b. that the above-mentioned passenger 
there has been submitted to the following 
sanitary measures ; 

c. that the above-mentioned passenger's 
luggage there has been submitted to the follo
wing sanitary measures : 
Delivered the .. . ... day of. .... 19 ... , at ... . 

The Burgemaster, 

MODEL VII. (Verklaring voor passa.giers.) 
(Fransch). 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijk besluit 
van ............ (n° ..... ) 

No. 

Declaration stipulee a la section 3 de !'article 
27 de I' Arrete Royal du~ ............ . .... . 
(Staatsblad , n° ... .. ) concernant l'arrivee 
de ............ passager du bateau ........ , 
nomme.......... et Jes mesures sanitaires 
auxquelles ce passager et ses bagages ont ete 
soumis. 

Le Bourgmestre de .... . ............... ; 
en vertu de la disposition a.rretee par la sec

tion 3 de !'article 27 de l'Arrete Royal du ..... 
(Staatsblad no .... . ); 

vu le rapport ecrit en date du ........... . 
19 .... n° ...... de ....................... . 

declare: 
a. que ................................ , 

passager du bateau .. . ..... , nomme ... . . .. . 
et battant pavillon .............. ; 
capitaine : ................ ; 
est arrive a bord de ce bateau dans le~i°rt 

en ra e 
de ...... , le ........ 19 .... ; 

b. que le pa.ssager prenomme y a ete soumis 
aux mesures sanitaires suivantes ; 

c. que lesbagagesdu passagerprenommeyont 
ete soumis aux mesures sanitaires suiva.ntes : 

Delivre le ...... 19 .... , a ........ .. 
Le Bourgmestre, 

MODEL VII. (Verklaring voor passagiers.) 
(Duitsch). 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijk besluit 
van . . .......... (no ..... ) 

No . 
Erklarung, behandelt unter 3 des Artikels 27 
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vom Kiiniglichen Beschlusse vom ....... .. . 
(Staatsblad n° ..... ), beziiglich der Ankunft 
von . . . . . . . . . . Pa.ssa.gier des . .. ... ...... . . 
Schiffes, na.mens ... . ...... , und beziiglich der 
Gesundheitsmassregeln, welchen dieser Passa-

seine 
gier und ihre Ba.gage unterworfen gewesen 

sind. 

Der Biirgermeister von .. .. .. .. ... ...... . 
verwiesen au£ die Bestimmung unter 3 des 

Artikels 27 vom Kiiniglichen Beschlusse 
vom ..... .. . (Staatsblad n° .... . ); 

na.ch Einsichtnahme in den schriftlichen 
Bericht, dd.. ......... 19.... n° ......... 
vom ............ ; 

erklart: 
a. dass ............ , Pa.ssa.gier des ..... . 

Schiffes, na.mens .. ... ... , und fa.hrend un-
ter.. .. .. .. Flagge ; 
Ka.pitan: ...... . .......... .. ............. ; 
am............ 19 ... . mit diesem Schiffe 

im Ha.fen 
anka.m a.uf der Reede von · · · · · · · · · · · · · · · · ; 

b. dass genannter Pa.ssagier daselbst 
folgenden Gesundheitsmassregeln unterworfen 
gewesen ist ; 

c. dass die Ba.gage des gene.mi.ten Passagiers 
da.selbst folgendenGesundheitsmassregeln unter-
worfen gewesen ist. ' 

Abgegeben den ...... 19 .... , zu ....... . 
Der Biirgermeister, 

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 October 
1919 (Staatsbl.ad n°. 595A). 

Ons bekend, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Marine, H. BrJLEVELD JR. 

6 October 1919. BESCHIKKING van den Minis
ter van Jnstitie, houdende vaststelling van 
modellen ter uitvoering van a.rtikel 29, 
lid 2 van het Reglement op Woonwagens 
en Woonschepen van 28 Juli 1919 (S. 530). 

De Minister van Justitie: 
Gezien artikel 29, lid 2, van het Reglement 

op Woonwagens en Woonschepen van 28 Juli 
1919 (Staatsbl.ad n°. 530); 

Besluit: 
vast te stellen de na.volgende modellen, te 

weten: 
1 o. een model van bericht van aangevra.agde 

vergunning; 
20. een model van bericht van verleende 

vergunning ; 
30_ een model van bericht van weigering 

der vergunning ; 
4°. een model van bericht van ingetrokken 

vergunning ; 
5°. een model van bericht van aangevraagde 

tijdelijke vergtmning ; 
6°. een model van bericht van verleende 

tijdelijke vergunning ; 
7°. een model van een formulier voor het 

register, bedoeld in a.rtikel 19, lid 2, der Wet op 
Woonwagens en Woonschepen 1918 (Staatsbl.ad 
n°. 492); 

so. een model van ber.icht van veroordeeling 
in verband met a.rtikel 11, sub 1, en artikel 12, 
sub 4 en 5, der Wet op Woonwagens en Woon
schepen 1918 (Staatsbl.ad n°. 492). 

(Deze modellen zijn hierachter opgenomen.) 
Afschrift van deze beschikking za.l worden 

gepla.a.tst in de Nederlandsche Staatscourant en 
in het Algemeen Politiebl.ad. 

's-Gra.venha.ge, 6 October 1919. 
De Minister voornoemd, HEEMSKERK. 



Wit. VOORZIJ'DE . 

Bericht va.n a.a.ngevra.a.gde vergunning. I Woonwagens en Woonschepen. 

NAAM; , •••••••••••..••••...•.•.•••• , .•. , • , ••••••••• ••. • '.. VOORNAMEN; •••••••••••••. , • , •• , , , •••• , •••. , .• , •••••• 

Geboren den .. ... ........ .. ..... ... . te .. .. .... ... ................ I Woonplaats .................................. . 

.durgerlijke staat .. ...... .......................... ... ... . Beroep: 

Aantal bewoners va.n woonwagen/woonschip is ............. . Maximum aanta.l bewoners dat in den wagenjhet schip mag 
verblijven ...................... . ...................... . 

Na.men der inwonenden .............................. .... . Gemeente van aanv1·aag ................................ . 

Overgang va.n de aanvraag op eon antler dan den eersten a.an- Datum indiening der aanvraag .......................... . 
vra.ger ...... ..... . . ............................ .... .... . 

(Art. 11 van het Reglement.) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Commissaris tot wien de aanvmag is gericht ............... I Kenmerk der schouw ................................... . 

AOHTERZIJDE. 

BIJZONDERHEDEN: •.•••••••.•.•••••••••• , •••• •• •••••••••• , , • · • • • • • • · • • • · • • · • • • • · • • • • • • • · · • • • · · · · · · · · · · · • · • · · · • · · · 

Opgemaakt door den burgemeester der gemeente .... . ......... . .... .... . ............... .. . . .. . . ....... .. .. ... ........ . 
Aan den MiniBter van J ustitie. . ................... , den .................... . 

Licht groen. VOOBZIJDE. 

Bericht , an verleende verguuning. W oonwagens en W oonschepen. 

Naa.m:................... . .............................. Voorna.men: ........................................... . 
Geboren t e ... . . . .. ....... . ........ ... den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Woonpla.ats ................................... . 

Burgerlijke staat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beroep van houder der vergunning ........... . .......... . 

Aantal minderj . kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voogdij uitgeoefend door .......................... ...... . 

Aantal onder curat . gestelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curateele uitgeoefend door .............................. . 

Aantal leerpliohtige kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tota.al aantal bew. woonw./woonsch. is ............ ....... . 

Datum aanvraag vergunning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum verleening vergunning ... . .. ......... ....... .. .. . . 

Gemeente va.n aa.nvraa.g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vermoedelijk einde verg ........................ .. ....... . 

Kenmerk van de schouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Letter en nummer der verg ............................. . 

Bewoonde houdor der vergunning den woonwagen/het woonschip op 2 Sept. ' 18 hier te lande? ........ , ... ..... . .. ....... . 

Rewoonde houder der vergunning den woonwagen/het woonschip op 15 Oct '19 hier te lande? .. .. .. ..................... . 

Is de woonwagen/het woonschip eigendom van den houder der vergunning? ............... .. . . ... .......... .. ..... . ..... . 

Zoo neen, wie is eigenaar van den woonwagen/het woonsohip? . ........... ............. .. . ... .. ........................ . 
Maximum a.a.ntal bewoners da.t de wagen/het sohip ma.g hebben is ..................................................... . 

.... 
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ACHTERZIJDE. 

VEROORDEELINGEN. 
·· ···· ··· ···· ·········· ···· ········· ·· ······ ·· ······· ···· ··· ········ ·· ··· ··· ·· ······ ···· ............ ..... ........ . 

Wijzigingen in de vergunning : 

······· ·· ···· ·· ········ ··· ·· ········· ·· ······· ··························· ··· ··· ········ ······ · ·················· ... 

·Opgemaakt door den Commissaris der Koningin in de provincie ... ........ ... . .. ........ ... ... ....... ... ..... .... .. .... . 
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . den ...... .. . .......... . 
Aan den Minister van Jiuititie. 

Rood. 
l3ericht van weigering der vergunning. I Woonwagena en Woonachepen. 

Den ................ . . . ............. .. ... ...... .... ...... .. 19 .. . ; .. , is door mij geweigerd de vergunning, welke den 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . was aangcvraagd door ................. . ... . ................ . .. .. .... ............. . 
.... ................. tot het bewonen van woonwagen/woonMchip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gekenmerkt .... . ... . . . ......... . 

Gronden van weigering der vergunning: .............................. ... .. ... . · ..... ...... .. . .. . , ............. . .. . ... . 

.. . .. .. .. ... .. ....... ,den ........... . ...... . .. De Commisesris der Koningin in de provinde .......... . . .. . . . . 
Aan den Minister van J,,.st.itie. 

Groen. 
Bericht van ingetrokken vergunning. I W oonwagena en W oonschepen. 

Den . . . ... ......... .... ................... ... ... ............ 19 ...... , is door mij ingetrokken de vergunning, welke 
den ... . . .... . .......... 19 .. ... . vcrleend was aan .. . ..................................... ...... ... ...... . .... .. ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tot het bewonen van ... . ... ; ...... . .... . ....... . ..... .. .. ....... . ........ . 
woonwagen/woonschip, gekenmerkt (Art. 9 van het Reglement) . . .................. . ......... .... .... :· ... . ........ . .... . 
en met letter en nummer .............. .. 

Gronden van in trekking der vergunning: . . ....... .. ... ....... ......... . ..... . ...... ...... . ......................... . . 
..... ........ .. ... . . ... .... ... .. ....... ... .. ... .... ... . .. . . ... .. .. . .. .. ... .. ..... ········· ....... .. ............... . 
..... . ...... . .. ...... den, . ......... . .. .. ..... . De 0ommissaris der Koningin in de Provincie: 
Aan den Minister van Justitie. 
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Ltcht grij s. VOORZIJDE. 

Bericht van aangevraagde tijdelijke vergunning. / Woonwagens en Woonschepen. 

Na.run : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornamen . . ..... . ........... .. .. . . . . .... ... . . . .. . .. . .. . 

Geboren den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te ......... .... . ... . 
Woonplaats . .... . .............. .. . .... . .. ...... .. .... .. . 

( in de provincie Utrecht. ) . 

B_ u_r~ge_r_l~ij_k_e_s_t_a_a_t _._,,_· _· _··_·_·_·_·_·_·_·_·_·_· _· _· _· _· _··_·_·_·_·~: __ · _· _· _· _· _··_·_·_·_·_·-+--B-e_r_o_e~p_._·_·_·_· ··· · ············ ... . .... . ....... . ........... . 
Aantal bewoners van woonwagen/woon sohip is............. . Gekomen uit .. . ... . ........ . . .. . .. ... . ... .. .... .. ....... . 

Maximum aantal bewoners, hetwelk ingevolge het roglement Datum indiening de1· aanvraag .... . . ... . . . . . ... ... . . . .... . 
in woonwagen/woonschip mag verblijvcn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .................. . ..... ... ..... .. . . . . .. ... ... . 

Namen der inwonenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenmerk dor sohouw: ................................... . 

Aan den Minister van J ustitie. 
ACHTERZIJDE. 

B IJ ZONDERHEDEN: .••.••• . ..••.• . ..•••..•...•.••.•. .. ••• • . .. .••......• , • . •. . ••••.••• . .• . • . ........ . ..•. · •.•• 

. . . .. ... ........ ...... . .. . .... ...... ... ···· ·· ·· ······· .......... . .. . .. . . . . .. .... ... . .... ..... .... .. ... .. .......... . 
Opgemaakt door het dienstdoend hoofd van het kantoor der invoerreohten te ........ ....... . .... . ............... . .. . ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den ............ . ...... . . 

Geel. VOORZIJDE. 

Berioht van verleende tijdelijke vergunning. I W oonwagens en W oonschepen. 

Na'l.m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornamen : .. . .. . .. .................. . ....... . . . . ...... . .. . 

Geboren te .. . . . . .... .... . ............ den . ........ ... ..... .. .. . .. . I Woonplaats . . . . .. .. . ... (in de provincie Utrecht). 

Burgerlijke staat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beroep van houder tijdel. vergtmning .... . ...... .. ....... . . 

Aantal minderjarige kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouderlijke maoht of voogdij uitgeoefend door .......... . .. · . . 

Aantal onder ourateele gestelden ....... . .... . .... ... ..... . . Curateele uitgcoefend door ..... . .. . ....... . .............. . 

Aantal leerpliohtige kinderen .......... . ... .. . . ...... . .... . Totaal aantal bewoners woonwagen/woonsohip is ............ . 

Datum aanvraag t ijdel. vergunning .. . ...... . ... . ......... . Datum verleening tijdel. vergunning . ... .. . .. . . ...... . .... . 

Gekomen uit ............ . ...... . ........... . ............ . 

Kenmerk tijdel. schouw .. ... . ... .. . . ..... .. .. . . . ......... . 
Maximum aantal bewoner , hotwelk in woonwagen/woonsohip 
mag verblijven . ........... . ..... . ..... . ........... . ... . . 

Einde van de t ijdel. vergunning . ........ . . . ..... . ........ . Letter en nummer tijdel. vergunning . . ... . . .. .. . .... . .... . . 

I s woonwagen/woonschip eigendom van houder der tijdelijko vorgunning? ........... ........ ... .. ....................... . 
Zoo neen, wie is eigenaar van woonwagen/woonschip? . ........ . .... . ......... .... .. . ... . .. . ...................... ... . . 

ACHTERZIJDE. 
BIJZONDERHEDE N : •••.• . ••• . •••• .• ••• • .•.•• • ••••..•••• • .•• •• . • . •• ••...•••••. . ••..........••• , •. · .. · •. . · • • · · • · · · • · · · · 

Opgemaakt door hot <lienstdoend hoofd van hot kantoor der invoorrcchtcn te ... . .... .... ...... . .. .. ........... ... ..... . 
Aan den Minister van J ustitie . . .............. .. . . ..... , den .. . .... . ......... . . . . . 
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Wit. VOOR,ZIJDE. 

Naam : ... . . ... ............. . .. . .... .. ................ N° ......... I Woonplaats: ..... . .. . ................ .. ... ... . . 

Letter en· no. der tijdelijke vergunning: ............................. ; der gewone vergunning: ................. .... .... . 

Naam van den houder der vergunning: .......................................... . . ........... . .. .... ................ . 
Voornamen van den houder der vergunning: ...... ... .............. ... .... .. ........................ ...... .... .. . . ... . 
Plaats en datum van geboorte: ...... ..... .. ... ..... . ... . . . . . ........ . .................. . . ... . ... .. .... ....... ...... . 
Burgedijke st.aat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beroep : .. ....... . .. . ............... . . . ... . .... . . 

Namen en voornamen der inwonenden : .... . .............. . Aantal minderjarigen : ................................ . . . 
Voogdij uitgeoefend door: ... . ......... . ..... . .......... . 

Aantal onder curateele gestel<len : .... . . . ........... .. .. . . . 
OuratePle uitgeoefend door: ................ . .. ...... ..... . 
Aantal leerplichtige kinderen: .......... ... ......... . .. .. . 

Toegestaan maximum aanta] bewoners: ................... . 

Tijdelijke vergunning. 
Datum van aanvraag: .• .. ............. . . .. ............ . .. 
Gemeent,e, waar aangevraagd : ............................ . 
Datum . van verleening: . .. ............... . .... . .......... . 
Datum einde vergunning : ..... ............... .. .......... . 
Datum weigering vergunning : .. .... .................... . . . 
Datum intrek~ing vergunning: .. . ........................ . 

Gewone vergunning. 
Datum van aanvraa,g: . .... ...... ..... ... . .... . ..... . .. .. . 
Gemeente, waar a.angevraagd : .................. . . .. . , ... . 
Datum van verleening : ...................... . .... ... ... . 
Datum einde vergunning : .................. . .. ...... .... . 
Datum weigering vergunning : ................... . ....... . 
Datum intreklung vergunning : ................ . . . ...... . 

Datum aanvraag nieuwe vergunning: .. . . ... ....... . . . ... . ...... .... .... ... . .. .... . .............. . ...... . ...... .. .... . 
Gemeente, wa.ar aangevraagd: ...... . ......................... ... ............................ ·.· .... . ... ............. . 

Den ..................... 19 . ... is de vergunning overgegaan op: ................................ .. ... . ............ . 
Reden van den overgang der vergunning : . .... .. ........... . .. : .................................. . .................. . 

Beroep na weigering ingesteld den : ..... ......... .. ......... ................. . 
Rnroep na in trekking ingesteld den : ......................... .. ... .. . .. .... .. . 

Gekozen woonplaats: ...... .... .. , ... . . 
Gekozen woonplaats : ...... .. ......... . 

Vergunning ingeleverd den: .... , ......... .. ....... . .. .. .. 19 .... . 

Wijzigingen in de vergunning : .. . · ......................... I Veroordeelingen : 

z. o. z. 
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ACHTERZIJDE. 

Bijzonderheden (gronden van weigering of intrekking der ve1·gunning, enz.) 
.,, .................... ............ ..... ... .. .. .......... .......... ....... ........ ..................... .... ....... . 

Datum . N° [ IN H OU D. II Datum. [ N°. [ IN H OU D. 

===:::I =:==I ====-====---1111----1----WI--
Liki, VOORZIJDE. 

Bericht van veroordeeling. I Woonwagens en Woon~chepen. 

.Den ... . . ...... ... .. .... 19 .. ,. is ...... . .......................................................................... . 

bewoner van woonwagen/woonschip, gekenmerkt .......... . .......... . ... ... . .. ....... . .... . .......... , . ..... . ... . .... . 

door ................. .- ... .. .. .. ... . . . . .. ...... . ............. . .. .. ....... . .. .. .. .. .. .. .... ... : .. . . .. .... ...... . . ... . 

veroordeeld tot . ........... . . ......... .. ... .. .... . . . ..... . ............... .... . ...... .... . . . .... ....... . . .. . . .. . . .. .. . 

wegens ........ ... . ......... ... ....... .. ... ....... . . . .... . · ......... . . ..... . .... . .... ....... ... ... . . . ...... .... ... .. . 

BIJZONDERHEDEN : •• •••• • .•• • • ; •••••••• •.• • •••••••••••••••• , •• , , . •• , ...••••••••••••.••••••••••••••••• • ••••.•••...••• 

ACHTERZIJDE. 

Opgemaakt door den .Procureur-Generaal/Officier van Justitie bti/Ambtenaar "· h. 0. M ............. .. .......... .... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den ....... ... .. ....... . 

Aan den Minister van Justitie. 
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6 October 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Een schriftelijke verklaring, waarbij de 

grondeigenaar de vergunning tot jagen 
verleent alleen voorzooverre hij daartoe 
recht heeft, is in den zin van art . 2 der 
Jachtwet een schriftelijk bewijs van den 
eigenaar. 

(Jachtwet art. 2.) 

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

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, H. Hesse, 
J. Kosters en B. Ort. 

De Officier van Justitie bij de Arr .-Recht. 
bank te Roermond, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Roermond van 13 Mei 1919, waarbij in hooger 
ber00p, met vernietiging vap. een vrijsprekend 
vonnis van den Kantonrechter te Helmond 
van 14 November 1918, G. H., enz. werd 
schuldig verklaard aan : ,,de voortgezette 
handeling van het bejagen van '1ens anders 
grond, zonµer voorzien te zijn van een schrif
telijk bewijs van vergunning van den eigenaar 
of rechthebbende", en met toepassing van de 
artt. 2, 15 en 40 der Jachtwet, de artt. 10 en 
11 der Wet van 15 April 1886 (S. 64), de artt. 
23 en 56 Sr., werd veroordeeld tot betaling 
eener geldboete van drie gulden en eene ver
vangende hechtenis van drie dagen : 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer . . 

Bij memorie zijn voorgesteld twee middelen 
van cassatie, nl. 1 °. Schendung van artt . 2jto 
15 en 40 der Jagtwet en 2°. Schending van 
artt. 625, 627, 641 B. W. ; 

In het bestreden vonnis is tenlaste van re. 
quirant bewezen verklaard, het op tijd en plaats 
en onder de omstandigheden in de dagvaarding 
vermeld, jagen op gronden van J. van den 
Boomen en Antoon Driessen, zonder voorzien 
te zijn van een schriftelijk bewijs van den 
eigenaar. 

Het bewijs van de omstandigheid, dat be
klaagde niet voorzien was van een schrifbelijk 
bewijs van den genoemden eigenaar, kon 
alleen zijn afgeleid uit de verklaring van 
den ter terechtzitting gehoorden verbalisant 
Westen, voorzoover deze mededee!de, dat de 
beklaagde bij de bekeuring aan verba!isant, op 
diens vraag of hij eene schriftelijke vergunning 
had van den rechthebbende op de bedoe!de 
jacht, 11 ,t heeft vertoond een schriftelijke 

vergunning van de bedoelde eigenaren van 
den Boomen en Driessen zonder in te houden 
eenige restrictie of eenige reserve om op hun 
gronden te jagen, dat hij a!stoen er den beklaagde 
opmerkza.am op heeft gemaakt, dat hij op 
bedoelde percee!en niet mocht jagen, waarop 
beklaagde hem niet heeft te kennen gegeven, 
dat dit we! zoo was. 

Reeds hieruit volgt, dat de Rechtbank van 
oordeel was, dat a.Ileen eene onvoorwaardelijke 
vergunning van den eigenaar den beklaagde 
had kunnen ha.ten, wat gehee! bevestigd_ wordt 
door hetgeen de Rechtbank zelve nog mede
dee!t nadat zij het bovenomschrevene bewezen 
had verklaard. Daaruit blijkt, dat kenlijki 
a.ls vaststaand werd aangenomen, dat requi
rant een bewijs van vergunning had van de 
genoemde van den Boomen en Driessen 9m 
op hun gronden te jagen, doch alleen voor 
zoover zij zelf daartoe recht hebben en voorts 
dat volgens de Rechtbank zoodanige ver
gunning niet beschouwd kan worden als eene 
vergunning bedoeld bij art . 2 der Jachtwet. 
Het !igt voor de hand, dat die opvatting 
onjuist is. Het spreekt toch van zelf, dat 
een grondeigenaar rechtens a.Ileen vergunning 
tot jagen a.an een antler kan geven indien en 
voor zoover hij zelf het recht tot uitoefening 
der jacht heeft en nu kan de uitdrukkelijke 
vermelding van deze voor de geldigheid der 
vergunning steeds aanwezige voorwaarde, 
toch nooit de vergunning krachte!oos maken. 
De Hooge Raad vgl. dan ook zijn arrest van 
14 Juli 1909 W. 8900. 

De opvatting, dat eene vergunning met 
eenige restrictie of reserve gegeven, den ver
gunninghouder niet zou kunnen ha.ten is ook 
in het algemeen m. i. niet houdbaar. In 
zoodanig geval komt het er op aan of de restric
tie of reserve is geeerbiedigd . · Eene onvoor. 
waardelijke vergunning wordt in art. 2 der 
Jachtwet niet gevorderd. 

Waar nu in de dagvaarding kenlijk van niets 
anders sprake is dan van het schriftelijk bewijs 
in art . 2 J achtwet bedoeld en de Rechtbank 
zich bij de verantwoording der vraag of het 
gemis daarvan bij requirant bewezen is, liet 
Leiden door eene onjuisbe opvatting van dab 
artikel en dus ook van hetgeen te!astegelegd 
was, is het vonnis met betrekking tot het bewijs 
der feiten niet naar den eisch der wet met 
redenen omkleed. 

In elk geval zou ik meenen, dat het niet 
voorzien zijn van bedoeld bewijs, niet uit het 
voorhanden bewijsmateriaal kon volgen. ' 

Met den Heer requirant zou ik dus meenen, 
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dat het vonnis niet in stand kan blijven. 
Wegens schending van de art .. 211, 221, 

in verband met de artt. 256, 257, 223 Sv. en 
de aangehaalde artikelen der J achtwet con
cludecr ik tot vernietiging van het bestreden 
vonnie en tot verwijzing der zaak naa r het 
Gerechtshof t e ' s-Rertogenbosch, ten einde 
op het bestaancl beroep opnieuw te worden 
berecht en afgeclaan. 

De H ooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters; 

Gelct op de middelen van ca,ssatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie Concl. Adv.-Gen .) ; 

I., dat den gerequireercle bij inleidende dag
vaarding is t elastegelegd, da.t hij den vierden 
October 1918 des voormidclags circa. 101 / 4 uur 
onder de gemeente Asten zich heeft bevonden 
in he.t jachtveld ter plaatse genaamd Diesdonk 
met een geladen schietgeweer en door toen 
aldaar met clat geweer in jagende houding in 
een perceel schaarhout van Johannes van den 
Boomen en vervolgens over een perceel bouw
land van Antoon Driessen te gaan, gejaagd 
heeft op gronden van genoemden van den 
Boomen en van genoemden Driessen, altha.ns 
van een antler clan van hem, beklaagde, zulks 
zonder dat hij voorzien was van een schrif
telijk bewijs va.n vergunning van den eigenaar 
of rechthebbende ; 

dat de Recht bank deze feiten met beklaagde's 
schuld daaraan a.ls wettig en overtuigend be
wezen heeft aangenomen, hebbende beklaagde 
gejaagd op gronden van Johannes van den 
Boomen en van Antoon Driessen en zonder 
voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van 
vergunning van den eigenaar ; 

terwijl de fe iten zijn gequalificeerd en des
wege straf is opgelegd gelijk hierboven is ver
meld; 

0., ten aanzien van het eerste middel en 
zooveel nooclig ambtshalve : 

dat het bewijs van het telastegelegde voor
zooveel betreft de omstandigheid, dat gerequi
reerde niet was voorzien van een schriftelijk 
bewijs der eigenaren van de betrokken gronden 
is geput uit de verklaring van den getuige 
Welten, onbezoldigd rijksveldwachter te Asten, 
dat beklaagde op getuige's vraag, of hij een 
schriftelijke vergunning had van den recht
hebbende op de jacht om op voormelde per
ceelen te jagen , hem niet heeft vertoond 
een schriftelijke vergunning der eigenaren van 
den Boomen en Driessen zonder in t e houden 

eenige restrictie of eenige reserve om op hun 
gronden te jagen ; 

dat h ij alstoen er den beklaagde opmerkzaam 
. op heeft gemaakt, dat hij op voormelde perceelen 
niet mocht jagen, waarop beklaagde hem niet 
heeft te kennen gcgeven, dat dit wel zoo was, 
waaraan de getuige nog heeft toegevoegd, dat 
beklaa,gde hem we] heeft vertoond eene schrif
telijke vergunning van genoemden van den 
Boomen en Driessen om op hunne gronden 
t e loopen en voorts om te jagen op hunne 
gronden doch dit laatste alleen voorzooverre 
zij daa.rtoe recht hebben ; 

dat in verband met deze "laatste verklaring 
de Rechtbank nog onder meer overweegt : 
dat eene dergelijke geclausuleerde vergunning , 
klaarblijkelijk zoo geformuleerd t en eindc niet 
in conflict te komen met het hcerlijk jacht
recht zoo dit op hwme gronden mocht bestaan, 
niet kan beschouwd worden als eene vergmm.ing, 
bedoeld bij art. 2 der Jagtwct ; 

0., dat blijkens het voorgaande de Rechtbank 
de woorden der dagvaarding : ,,zonder dat hij 
voorzien was van een schriftelijk bewijs van 
vergunn.ing van den eigenaar" kennl)lijk heeft 
verstaan in den zin, dien de overeenkomstige 
woordcn in art. 2 der J agtwet hebben; 

dat nu eene schriftelijkc verklaring, waarbij 
de grondeigenaar de vergunning tot jagen 
verleen t alleen en voorzooverre hij daartoe 
recht heeft, in den zin van genoemd artikel 
een schriftelij k bewijs van den eigenaar is, wijl 
immers, waar de toegestane jachtuitoefening 
zich niet verder kan uitstrekken dan het recht 
des verleeners, de toevoeg.ing van zoodanii:, , 
ook zonder u.itdrukkelijk ·vermelding geldend 
voorbehoud, de vergunning niet nietig maken 
kan; 

dat onder dit licht bezien de t elastegelegde 
omstandigheid, dat beklaagde niet voorzien 
was van een schriftelijk bewijs van den eigenaar, 
niet kan worden bewezen door het daartoe in 
het bestreden vonnis gebezigd bewijsmiddel, 
d e voormolde getuigenverklaring omtrent h et 
niet vertoonen eener schriftelij ke vergunn.ing 
der eigenaren zonder eenig voorbehoud, zoodat 
de Rechtbank, door niettemin bedoelde om
stand.igheid bewezen te verklaren, de artt. 211 
en 221 in verband met de artt . 256, 257 en 
247 Sv. en de in het middel aangehaalde 
artikelen der J agtwet heeft geschonden ; 

0., dat waar op dezen grond reeds het be
streden vonnis behoort t e warden vernietigd, 
een onderzoek naar het tweede m.iddel kan 
achterwege blijven ; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
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te Roermond, den 13 Mei 1919 in deze zaa.k 
gewezon; 

En rechtdoende krachtens art. 106 R. O. : 
Verwijst de zaak naar het Gerochtshof to 

's-Hertogenbosch, ten einde op het bestaande 
hoogor beroep te worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 

2. Tot vernietiging ,an in ·eene Rijksa.r
chiefbewa.a.rpla.a.ts overgebra.chte a.rchiefstukken 
of a.ndere ha.ndschriften is de Algemeene Rijks
archivaris of de Rijksarchivaris in de provincie 
al!een na. verkregen machti5ing van Onzen 
Minister van Onderw;js, Kunsten en Weten
scha.ppen bevoegd . 

3. 'lot vunietiging van stukken, behoorende 
7 October 1919. BESLUIT, tot va.ststelling van tot de provinciale a.rchieven of tot gedeelten 

· den algemeenen ma.a.tregel van bestuur, ervan, die nog niet in eene Rijksarchiefbewa.a.r. 
bodoeld in a.rtikel 5 der Archiefwet 1918 pla.ats zijn over~ebracht, mag. a.lleen worden 
(Staatsblad no. 378). S. 596. overgegaan, of als die stp]<lrnn vermeld worden 

WIJ WILHELMINA, ENZ, op de door Onzen Minister van Binnenla.ndsche 
Op de voordracht van Onzen Minister van Za.ken vast t e stellen lijst van voor vernieti 

Onderwijs, Kunsten en Wetenscha.ppen van ging m a.anmerk.ing hom end£ stukken, of met 
30 Mei 1919, n°, 21641, a.fdeeling Kunsten en ma.chtiging v.a.n Onzen l\1m1ster , an Binnen
Wetenschappen ; la.ndeche Za.ken, den Rijksarchivaris in de pro. 

Overwe,,ende, da.t volgens arti1.el 5 der vincie en voor zoover de provincie Zuidholland 
Archiefwet 1918 (Staatsb/,ad no. 378) bij a.lge - betreft, den Algemeenen Rijksa.rchivaris ge. 
meenen ma.a.tregel van bestuur moden worden · hoord. 
vastg,steld de gevallen, waarin en de wijze, 4 . Tot vernietiging van stukken, behoorende 
waa.rop archiefbescheiden, al of niet reeds in tot de archie, en eener gemeente, onverschillig 
eenige bewaa.rpla.a.ts overgebracht, voor ver- of zij al dan niet in de gemeentelijke a.rchief. 
nietiging in aanmerkin{, kunnen komen ; bewaa.rplaa.ts zijn overgebracht, of van a.ndere 

Den Ra,-d van State gehoord (Advies van in eene gemeentelijke archiefbewaarplaat,. over. · 
22 Juli 1919, n°, 37); gebrachte h~ndschriften, mag ~lleen: worden 

Gelet op het n a.der 5emeenscha.ppelijk rap. ovugeg, an, of a.Is de stukken vermeld worden 
port van Onzen voornoemden Minister van 6 op de door Onzen Minister van Binnenla.ndsche 
September 1919, n°. 3334, a.fdeeling Kunsten Zaken vast te stellen lijst van voor vernieti
en Wetenscha.ppen ; van Onzen Minister van ging in a.anmerking komende stukl en, of met 
Binnenla.ndsche Zaken van 19 September 1919, machtiging van Onzen Minister van Binnen
n0, 11040, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; la.ndsohe Zaken, den gemeentea.rchivaris of 
en van Onzen Minister van Wa.tersta.a.t van zoo die ontbreekt, den Rijksa.rchiva.ris in d~ 
2 October 1919, afdc. ling Wa.tersta.at A; provincie en voor zoover de provin~ie Zuid-

Hebben goedgevonden en versta.a.n: holland betn,ft, den Algemeenen Rijksa.rchiva.ris 
te bepa.len a.ls volgt: gehoord . 
Art, 1, Tot vernietiging van stukken, be- 5 . Tot vernietiging van ~tukken, behoorende 

hoorende tot Rijk sa.rchieven of tot gedeelten tot de a.rcbieven van een waterschap,, e€.nscha.p, 
van Rijksa.rchieven, welke nog niet in eene veenpolder of onderdeel erva.n, onverse,hillig, of 
Rijksarchiefbewa.a.rplaa.ts zijn overgebracht, zij al d a.n niet in de a.rchiefbewa.arpla.a.tF van 
mag niet worden overgegaan dan na ingewonnen het waterschap, hat , eenscliap, den veenpolder 
advies van den Rijksarchiva ris in de provincie, of het onderdeel ervan zijn overgebracht, of 
in welke de a.rchieven, waarva.n men stukken van andere in de archiefbewil.a.rplaa.t~ van een 
vernietigen wil, bewaard worden. waterschap, veenschap, veenpolder of onder. 

Voor2oover de provincie Zuidholland betreft, dee! erva.n overgebrachte handschriften mag 
wordt het advies van den Algemeenen Rijksar. al!een worden overgegaan, of als de stukken 
chivaris ingewonnen. vermeld worden op de door Onzen Minister 

Tegen het advies van den Algemeenen Rijks- van Wa.tersta.a.t vast te st,.J len lijst van voor 
a.rchivaris of van den Rijksarchiva.ris in de pro. vernietiging in aanmerking komende stukken, 
~incie wordt, zoo het het archief van een der of met machtiging van Onzen Minister van 
Hooge Collegien van Staat betreft , niet da.n Waterstaat, den archivaris van het waterschap, 
met Onze ma.chtiging en overigens niet da.n het veenscha.p, den veenpolder, of het onder
met ma.chtiging van het Ho( fd van het Depar- dee! erva.n, of, zoo die ontbreekt, den Rijks
tement van Algemeen Bestuur, waaronder het a rchivaris in de provincie en voor zoover de 
archief ressorteert, tot vernietiging overge- / provincie Zuidholl,and betreft, den Algemeenen 
ga.an. Rtjksarchivaris gehoord. 
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Zoo een waterschap, veenschap, veenpolder, 
of onderdeel ervan in meer dan eene provincie 
is gelegen, wordt, zoo een archivaris van het 
waterschap, het veenschap, dAn veenpolder of 
het onderdeel ervan ontbreekt, de Rijksarchi
varis in de provincie, in welke de arcbiefbe
waarplaats van het waterschap, het veenschap, 
den veenpolder of het onderdeel ervan gelegen 
is, gehoord. Is dat de provincie Zuidholland, 
dan wordt de Algemeene Rijhsarchivaris ge
hoord. 

6 . Ingeval tot vernietiging van archief
stukken wordt overgegaan, wcrdt daarvan door 
den beheerder proces-verbaal opgemaakt, bet
welk· bij de archieven bewaard wordt. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Binnenlandsche Zaken en 
van Waterstaat zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zcnd€n aan den Raad van State en a.an de 
Algemeene Rekenkamer, 

Het Loo, den 7den October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitgeg, 5 Nov. 1919.) 

7 October 1919. BESLUIT, tot vaststelling van 
den dag, waarop in werking treedt de wet 
van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 492), 
houdende wijziging en aanvulling van de 
wet tot regeling der brievenposterij (Staats
blad 1908, n°. 316), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad 
n°. 364), en ,vijziging van artikel 4 van de 
pakketpostw~t (Staatsblad 1917, n°. 566). 
-s. 597. 

Bepaald op 1 Novemher 1919. 

9 October 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het bij Koninklijk besluit van 31 Decem
ber 1918 (Staatsblad n°. 840) gewijzigde 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksa!llb
tenaren (Staatsblad 1918, n°. 541.) S. 5118. 

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

Binnenlandsche Zaken, Tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 23 Augustus 
1919, La. A, K abinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 September 1919, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 6 October 1919, La. C, Kabinet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het bij Ons besluit van 31 December 1918 
(Staatsblad no. 840) gewijzigde Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren (Staatsblad 
1918, n°. 541) opnieuw te wijzigen; 

Hehben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit worden 
de volgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

1. Artikel 2, lid 2, wordt gelezen als volgt : 
2. De bezoldiging worclt, onverminderd het 

bepaalde in de bijlagen Aen B, voor de gemeenten 
of onderdeelen van gemeenten, behoorende tot 
de 2de en 3de klasse, onderscheidenlijk ver
minderd met 4 en 8 ten honderd. 

De bezoldiging, op deze wijze verminderd, 
wordt steeds tot een tiental van guldens naar 
boven afgerond. 

2. In artikel 12 wordt : 
a. lid 1 gelezen als volgt : 
1. Behoudens het bepaalde in het derde lid 

van <lit artikel komt de diensttijd als tijdelijk 
ambtenaar, krachtens aanstelling door het be
voegd Gezag en onmiddellijk gevolgd door vas
ten dienst in dezelfde betrekking en in den
zelfden rang of dezelfde klasse, voor de perio
dieke verhooging in aanmerking. Artikel 1, 
6de lid, vindt daarbij overeenkomstige toe
passing. 

b. lid 3 gelezen als volgt : 
3. Wij behouden Ons voor in bijzondere ge

vallen of ten aanzien van bepaalde groepen va.n 
ambtenaren te bepalen, dat de tijdelijke dienst
tijd, krachtens aanstelling, niet of slechts ten 
deele in aanmerking zal komen, alsmede om 
voor het in aanmerking komen van tijdelijken 
dienst bij overgang in vasten dienst in eene 
andere dan de onmiddellijk te voren in tijde
lijken dienst bekleede betrekking regelen te 
stellen, welke afwijken van die, voorkomende 
in het eerste lid van dit artikel. 

c. toegevoegd een vierde lid, luidende : 
4. Een besluit, als bedoeld in het vorige lid, 

wordt genomen op voordracht van Onzen 
Minister, Tijdelijk Voorzitter van den Raad 
van Ministers, Onzen Minister van Financien 
gehoord. 

3. Art. 14, lste, 2de, 4de en 5de lid, ver
vallen. 

Aan het begin der 3de alinea vervalt het 
cijfer ,,3". 
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4. Aan artikel 16 worden 3 alinea's toege
voegd, luidende : 

2. Indien de benoeming tevens eene be
vordering bij hetzelfde dienstvak is, wordt 
minstens 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 toelage wordt genoten, zoowel in den 
verlaten als in den nieuwen rang of klasse, 
wordt uitsluitend rekening gehouden met de 
wedde. 

3. Wij behouden Ons voor te bepalen, 
dat in een dienstvak de overgang tot een 
anderen rang of andere klasse al dan niet als 
eene bevordering behoort te worden aange
merkt. 

4. Een besluit, als bedoeld in het vorige 
lid, wordt genomen op voordracht van Onzen 
Minister, Tijdelijk Voorzitter van den Raad 
van Ministers, Onzen Minister van Financien 
gehoord. 

5. Artikel 23, lid 4, wordt gelezen als volgt : 
4. Door Ons worden aan de Commissie een 

eerste en een tweede secretaris toegevoegd. 
6. Artikel 26, lid 3, wordt gelezen als volgt : 
3. Bij ontstentenis of afwezigheid van den 

eersten secretaris wordt deze vervangen door 
den tweeden secretaris of door een door den 
voorzitter aan te wijzen lid. 

7. Artikel 29, lid 2, wordt gelezen als volgt: 
2. De bureelkosten worden den eersten 

secretaris vergoed op door Ons te bepalen wijze. 
8. In de artikelen 1, lid 3 ; 3, lid 2 ; 8, 

lid 4; 20, lid 2 ; en 33, lid 11, worden de woorden 
,,op de voordracht van Onzen Minister, Hoofd 
van het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur, na verkregen machtiging van den 
Raad van Ministers, Onzen Minister van Fi
nancien gehoord" vervangen door : ,,op voor
dracht van Onzen Minister, Tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, Onzen Minister 
van Financien gehoord". 

De hiervoren onder 1 tot en met 8 vermelde 
wijzigingen en aanvullingen worden geacht te 
zijn ingegaan op 1 Juli 1919. 

9. In a£wijking van het bepaalde onder 
§ 3 van Ons besluit van 31 December 1918 
(Staatsblad n°. 840) wordt artikel IV van dat 
besluit gerekend te zijn in werking getreden op 
1 Januari 1918, met <lien verstande, dat de 
vaststelling van bezoldigingen, krachtens ar
tikel 16 van het Koninklijk besluit van 3 Sep
tember 1918 (Staatsblad n°. 541), op een niet 
in de schaal van bezoldiging voorkomend be-

drag, geen grond voor herziening dier bezoldi
gingen oplevert. 

10. In de bijlagen van meerbedoeld besluit 
worden de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aange bracht : 

A. Met ingang van 1 Januari 1918: 
I. In bijlage A : 
Op te nemen na de vermelding opgenomen 

onder schaal 3 : 

SCHAAL 3a. 
800 (1) 850 (2) 900 (3) 950 (4) 1000. 

Oorlog. 
Topografische inrichting. 

Graveur 4de klasse. 
Photograaf 4de klasse. 
Drukker 4de klasse. 
In schaal 7, onder Rijksverzamelingen, de 

eerste regel te lezen : 
Portier of bediende, met uitzondering van 

<lien bij de Koninklijke bibliotheek. 
Op te nemen in schaal 7, na de vermelding 

opgenomen onder Inrichtingen van onderwijs, 
Bureau van den Ohef van den Generalen Staf. 

Vaste-knecht. 
Bureau van den Hoofdintendant. 

Vaste-knecht. 
Bureau van den Directeur der militaire ver

Vaste-knecht. 
kenningen. 

Op te nemen in schaal 14, onder Rijksver· 
zamelingen, 

Portier of bediende bij de Koninklijke bi
bliotheek. 

Op te nemen in schaal 14, na de vermelding 
opgenomen onder Bureau van den I nspecteur 
van den geneeskundigen dienst der landmacht, 
Bureau van den Chef van den Generalen Staf. 

Bode. 
Bureau van den Hoofdintendant. 

Bode. 
Bureau van den Directeur der militaire ver

kenningen. 
Bode. 
Op te nemen in schaal 19, onder Rijkswe,·k

inrichtingen, 
.Gestichtsveldwachter. 
Op te nemen in schaal 22, onder Rijkswerk

inrichting te V eenhuizen , 
Gestichtsveldwachter-brigadier. 
In schaal 22, onder Rijksuniversiteiten en 

Technische hoogeschool, de eerste alinea te lezen : 
Assistent in de apotheek of hulpapothekeres 

(aftrek voor kost en inwoning f 400). 
Op te nemen in schaal 25, na de vermelding 

opgenomen onder Rijksmagazijn van genoos
middelen, 
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Hoogere Krijgsschool. 
Bibliothecaris. 
In schaal 28, onder Rijksuniversiteiten en 

Technische hoogeschool, vervalt de vierde regel. 
Op te nemen in schaal 31, onder Justitie, 

na de vermelding reeds daaronder opgenomen, 
Rijkswerkinrichting te Veenhuizen. 

Gestichtsveldwachter-brigadier-majoor. 
Op te nemen in schaal 41, onder Bestuur der 

Visscherijen op de Zeeuwsche stroomen, 
Rijksklerk ten kantore van den secretaris

penningmeester. 
Op te nemen in schaal 43, onder Landbouw, 

Nijverheid en Handel, onmiddellijk na de 
Departements aanduiding, 

Landbouwonderwijs. 
Ambtenaar van administratie bij de middel

bare landbouwschool en de Rijkslandbouw
winter chool te Groningen. 

Op te nemen in schaal 47, na de vermelding 
opgenomen onder Bureau Genie, 
Bureel van den Commandant der Nieuwe Hol

landsche W aterlinie. 
Opzichter-bureelambtenaar. 
In schaal 54, onder Rijksuniversiteiten en 

Technische hoogeschool, de eerste alinea te lezen : 
Vast assistent. 
Op te nemen in schaal 59, na de vermelding 

opgenomen onder Koninklijke militaire aca
demie, 

Topografische inrichiing. 
Commies. 
In schaal 62 vervalt de afdeeling Waterstaat. 
In schaal 65 vervalt de afdeeling Oorlog. 
Op te nemen in schaal 66, onder Rijks-

waterstaat, 
Hoofdopziener bij de Rijksstoomgemalen 

en electriciteitswerken. 
Op te nemen in schaal 77, onder Oorlog, 

onmiddellijk na de Departementsaanduiding, 
Bureau van den Inspecteur van den geneeskun

digen dienst der landmachi. 
Hoofdcommies. 

Bureau van den Ohef van den Generalen Staf. 
Registrator. 
Op te nemen ~n schaal 77, onder Topografische 

inrichting, 
Hoofd van administratie (Hoofdcommies). 
In schaal 86, onder Directe belastingen, enz., 

de laatste regel ve lezen : 
2de Secretaris van den Raad van beroep voor 

de invoerrechten. 
Op te nemen in schaal 101, onder Directe 

belastingen, enz., 
l ste Secretaris van den Raad van beroep 

voor de invoerrechten. 

Op te nemen in schaal 106, onder Posterijen 
en telegrafie, 

Algemeen secretaris. 
Op te nemen in schaal 109, onder Oorlog, 

onmiddellijk na de Departementsaanduiding, 
Rijksstudiedienst voor de luchivaart. 

Directeur. 
II. In bijlage B : 
Op te nemen onder Rijkszuivelschool te 

Bolsward, 2, na de woorden ,,aan een kweek
school voor onderwijzers of onderwijzeressen", 
eene nieuwe alinea, luidende : 

Diensttijd aan lagere scholen telt voor de 
helft mede, tot een maximum van zes jaren. 

Onder Opleidingsschool voor monteurs te 
Amsterdam de laatste alinea te lezen : 

,,Voor de in dienst zijnde onderwijzers telt 
na bevordering van tweeden onderwijzer tot 
eersten onderwijzer de diensttijd als tweede 
onderwijzer, na bevordering tot tweeden onder
wijzer de diensttijd als derde en vierde onder
wijzer in den nieuwen rang mede". 

Onder Koninklijk Instituut voor de Marine 
te Willemsoord : 

l •. onder a. de woorden ,,bij 15 tot en met 
24 lesuren per week" te lezen : ,, bij 13 tot en 
met 24 lesuren per week" ; 

2•. onder b. de woorden ,,bij 8 tot en met 
14 lesuren· per week" te lezen: ,,bij 8 tot en 
met 12 lesuren per week". 

Onder Koninklijke Mtlitaire Academie te 
Breda: 

1°. onder a. de woorden ,,bij 15 tot en 
met 24 lesuren per week" te lezen: ,,bij 13 
tot en met 24 lesuren per week" ; 

2°. onder b. de woorden ,,bij 8 tot en met 
14 lesuren per week" te lezen: ,,bij 8 tot en 
met 12 lesuren per week". 

Op te nemen onder Rijksnormaallessen, 
na de woorden in 4b ,,telkens te verhoogen 
met f 10", eene nieuwe alinea, luidende : 

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 en kweekscholen voor onder
wijzers. 

III. In bijlage C : 
Onder bet vaste bedrag van f 600 vervalt 

de laatste alinea. 
Op te nemen onmiddellijk boven f 700, 

f 600--f 1500. 
Ambtenaar tot bijstand van den secretaris 

van een Raad van beroep voor de directe 
belastingen, voor zoover geen Rijksambte-
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naar zijnde ressorteerende onder het Departe
ment van Financien. 

B. Met ingang van 1 April 1918: 
In' bijlage A : 
In schaal 20, onder Posterijen en telegrafie, 

de tweede regel te lezen : 
Telefonist 2• klasse bij den localen dienst. 
Op te nemen in schaal 32, onder Posterijen 

en telegrafie, 
Telefonist 2• klasse bij den interlocalen 

dienst. 
In schaal 32, onder Posterijen en telegrafie, 

vervallen de woorden: ,,Telefonist l• klasse 
(aftrek als bedoeld in artikel 2 zal beperkt 
blijven tot 4 % voor gemeenten andere dan 
die der 2• klasse)". 

Op te nemen in schaal 44, onder Posterijen 
en telegrafie, 

Telefonist 1 klasse ( aftrek als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt blijven tot 4 % voor 
gemeenten andere dan die der 2• klasse). 

C. Met ingang van 16 Mei 1918: 
In bijlage A : 
Op te nemen in schaal . 22, onder Rijks-

gestichten voor krankzinnigen, 
2• Machinist-electrotechnicus te Woensel. 
D. Met ingang van 1 Juli 1918. : 
In bijlage C : 
Onder het vaste bedrag van £ 2500 de derde 

en vierde regel te lezen : 
Bmtengewoon hoogleeraar en lector aan 

de Rijksacadernie van beeldende kunsten te 
Amsterdam (ten hoogste £ 2500). 

E. Met ingang van 1 Januari 1919: 
In bijlage A : 
Op te nemen in schaal 43, onder Binnen

landsche Zaken, onrniddellijk na de Depar
tementsaandmding, 

Rijksuniversiteiten en T echnische hoogeschool. 

Ambtenaar van adrninistratie bij het ethno
graphisch museum. 

Op te nemen in schaal 59, onder Rijks
tucht- en opvoedingswezen, 

Leeraar met radicaal voor school- of vak
oi:iderwijs (leeraren zonder radicaal f 100 
minder). Verhooging voor bijakten als voor 
onderwijzers aan Rijksopvoedingsgestichten. 

Op te nemen in sohaal 77, onder Marine, 
onrniddellijk na de Departementsaandmding, 

Rijkswerven en Marine-etahlissement. 

Hoofdcomrnies. 
Op te nemen in schaal 103, onder Rijks

universiteiten en Technische hoogeschool, 
Direc_teur · van het museum van oudheden 

te Leiden. 

1919. 

F. Met ingang van 1 April 1919: 
In bijlage C : 
Onder het vaste bedrag van f 900 te lezen : 
Adspirant-electrotechnisch ambtenaar der 

telegrafie ; bovendien vergoeding bij voile 
dienstverrichting van ten hoogste f 1.50 per 
dag. 

G. Met ingang van 1 Mei 1919: 
I. In bijlage A : 
Op te nemen in schaal 93, na de vermelding 

opgenomen onder Posterijen en telegrafie, 

Arbeid. 
Verzekeringsraden. 

· Secretaris. 
Op te nemen in schaal 103, onder Registratie, 

domeinen, hypotheken en kadaster, tusschen 
,,Arnhem (registratie n°. 2 en domeinen)" en 
,,Emmen", 

Driebergen. 
De vermelding ,,Wijk bij Duurstede" ver

valt. 
Op te nemen in schaal 103, na de vermelding 

opgenomen onder Rijksverzekeringsbank, 

Arbeid. 

Raden van Arbeid. 
Voorzitter, met mtzondering van dien te 

Amsterdam, te 's Gravenhage en te Rotterdam. 
Op t e nemen in schaal 106, na de vermelding 

opgenomen onder Arbeidsinspectie, 

Arbeid. 
V erzekeringsraden. 

Bezoldigd lid. 
Op te nemen in schaal 107, na de vermelding 

opgenomen onder Arbeidsinspectie, 

Arteid. 
Raden van Arbeid. 

Voorzitter te Amsterdam, te 's Gravenhage 
en te Rotterdam. 

Op te nemen in schaal 109, na de vermelding 
opgenomen onder Posterijen en telegrafie, 

Arbeid. 
V erzekeringsraden. 

Voorzitter. 
II. In bijlage C : 
Op te nemen onder het vaste bedrag van 

f 1500, 
Secretaris van een Raad van Arbeid. 
H. Met i_ngang van I Juli 1919: 
I. In bijlage A : 
Aan de ,,Aanteekening", gesteld aan het 

hoofd van deze bijlage, toe te voegen eene 
tweede alinea, lmdende : 

41 
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De yerschillende ambten zijn, behoudens 
uitzonderingen, nog vermeld onder de Depar
tementen, waartoe zij behoorden bij de tot
standkorning van het Bezoldigingsbesluit. Over
gang van eeruge functie naar een antler Depar
tement of naar een antler onderdeel van het
zelfde Departement brengt geen verandering 
in de bezoldiging. 

In schaal 7, onder Rijksuniversiteiten en 
Technische hoogeschool, de derde regel te lezen : 

Arbeider in den kruidtuin. 
Op te nemen in schaal 7, na de vermelding 

opgenomen onder Kunstonderwijs, 
Salarisc01nrnissie voor burgerlijke Rijks

ambtenaren. 
Vaste knecht. 
In schaal 7, onder Financien, vervalt de 

laatste onderafdeeling. 
In schaal 7, onder Rijkswaterstaat, vervallen 

de woorden : ,,Bediende bij den geologischen 
dienst" . 

Op te nemen in schaal 7, na de vermelding 
opgenomen onder Rijkswaterstaat, 

Geologische dienst. 
Bediende. 
Op te nemen in schaal 7, onder Rijkspostspaar

bank, 
achtwaker. 

In schaal 10, onder Directe belastingen, enz., 
eerste en tweede alinea, vervallen de woorden : 
,,(aftrek als bedoeld in artikel 2 zal beperkt 
blijven tot 8 % voor gemeenten andere dan 
die der 3de klasse)". 

Op te nemen in schaal 11, onder Departe
menten van Algemeen Bestuur, Hooge Col
leges van Staai, Kabinet der Koningin, 

Llchtdrukker bij het Departement van 
Marine. 

In schaal 11, onder Loodswezen, enz., ver
vallen de eerste en de zevende regel. 

Op te nemen in schaal 11, onder Financien, 
onmiddellijk na de Departementsaanduiding, 

Directe belastingen, enz. 
Hulpkomrnies. 
Op te nemen in soha.al 11, na de vermelding 

opgenomen onder Registratie, domeinen, hypo
theken en kadaster, 

Staatsmuntbedrij f. 

In schaal 14, onder Rijksuniversiteiten en 
Technische hoogeschool, de eerste twee regels 
te Iezen : 

Knecht in den kruidtuin. 
Kasknecht in den kruidtuin. 
Op te nemen in schaal 14, na de vermelding 

opgenomen onder Gebouwen van Onderwijs, 
Salariscommissie voor burgerlijke Rijksamb

tenaren. 
Bode. 
Op te nemen in schaal 14, onder Loods

wezen, .enz., 
2de stoker aan boord van een stoornloods

transportvaartuig. 
·2de stoker aan boord van een stoomgas

transportvaartuig. 
Op te nernen in schaal 14, na de vermelding 

opgenornen onder Octrooiraad, 
Arbeidsinspectie. 

Bode. 
Op te nemen in schaal 16, onder Volks

gezondheid, 
Schrijver op jaarloon bij den Centralen ge

zondheidsra.ad. 
Op te nemen in schaal 16, na de verrnelding 

opgenomen onder Koninklijke academie van 
wetenschappen, 

Salariscommissie voor burgerlijke Rijks
ambtenaren. 

Schrijver op jaarloon. • 
Op te nemen in schaal 16, onder Kolonien, 

onrniddellijk na de Departernentsaanduiding, 
N ederlandsch-I ndische bestuursacademie. 

Schrijver op jaarloon (tevens huisbewaarder). 
In schaal 21, onder Directe belastingen, enz., 

alinea 1, vervallen de woorden : . ,,( aftrek als 
bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % 
voor gemeenten andere dan die der 3• klasse)". 

In schaal 21, onder Financien, vervalt de 
vierd~ onderafdeeling. 

Op te nernen in schaal 21, onder Landbouw-
onderwijs, 

Tuinman bij de landbouwhoogeschool. 
Timmerman bij de Iandbouwhoogeschool. 
Op te nemen in sohaal 21, na de vermelding 

opgenomen onder Landbouwonderwijs, 
Rij ksseruminrichting. 

Amanuensis 2de klasse. 
Portier. Op te nemen in schaal 22, onder Rijks-
In schaal 14, onder Departementen van Al- kweekscholen voor vroedvrouwen, 

gemeen Bestuur, Hooge Colleges van Staat, Machinist-electricien. 
K abinet der Koningin, de tweede regel te lezen: Op te nemen in schaal 22, na de vermelding 

Bode-machinist, met uitzondering van dien opgen.omen onder Bestuur der visscherijen op 
bij het Departement van Kolonien. · I de Zeeuwsche stroomen, 

In" schaal 14, onder Binnenlandsche Zaken, Staatsmuntbedrijf. 
vervalt de derde onderafdeeling. Amanuensis. 
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Op te nemen in schaal 24, onmiddellijk na 
de vermelding der schaal, 

Binnenlandsche Zaken. 

Rijksitniversiteiten en Technische hoogeschool. 

Hoofdstoker. 
Op te nemen in schaal 25, na de vermelding 

opgenomen onder Bureau van de Oommissie 
voor 's Rijks geschiedkundige publicatien, 

Rijksbureau voor de monumentenzorg. 
Klerk. 
Op te nemen in schaal 25, na de vermelding 

opgenomen onder Landsdrukkerij en Staats
courant, 

Salariscommissie voor burgerlijke Rijks
ambtenaren. 

Klerk. 
Op te nemen in schaal 28, onder Departe

menten van Algemeen Bestuur, Hooge Colleges 
ven Staat, Kabinet der Koningin. 

Bode-machinist bij het Departement van 
Kolonien. 

In schaal ·28 vervalt de afdeeling Marine. 
Op te nemen in schaal 28, onder Landbouw

onderwijs, 
Tuinman-concierge bij de landbouwhooge

school. 
Op te nemen in schaal 28, na de vermelding 

opgenomen onder Rijkskeuringsdienst van voor 
uitvoer besteind vleesch, 

Rijksseruminrichting. 
Amanuensis lste klasse. 
Op te nemen in schaal 28, na de vermelding 

opgenomen onder Koninklijk Nederlandsch 
meteorologisch instituut, 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve 
van de Nijverheid. 

Amanuensis lste klasse bij het nijverheids
laboratorium. 

In schaal 29, onder Rijkswaterstaat; verval
len de woorden: ,,(aftrek als bedoeld in arti
kel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor gemeenten 
andere dan die der 3• klasse)". 

In schaal 30, onder Binnenlandsche Zaken, 
vervalt de tweede onderafdeeling. 
· Op te nemen in schaal 31, onder Rijksuni 

versiteiten en Technische hoogeschool, 
Machinist-bankwerker (werkmeester). 
In schaal 36, onder Landbouw, Nijverheid 

en Handel, vervalt de tweede onderafdeeling. 
Op te nemen in schaal 38, onder Loods

wezen, enz., 
Opzichter der verlichting, schipper aan boord 

van een motorgastransportvaartuig. 
Machinist aan boord van een motorgas

transportvaartuig. 

Lichtwachter-stuurman aan boord van een 
Iichtschip. 

In schaal 43, onder Directe belastingen, enz., 
alinea 2, vervallen de woorden: ,,(aftrek ale 
bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 
8 % voor gemeenten anclere dan die der 3• 
klasse)" . 

Op te nemen in schaal 43, onder Rijksserum
inrichting, 

Opzichter. 
Op te nemen in schaal 44, onder Posterijen 

en tele,grafie, 
Hoofdconducteur der brievenmalen (aftrek 

als bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 
4 % voor gemeenten andere dan die der 2• 
klasse). . 

In schaal 47, onde'.r Rijksuniversiteiten en 
T echnische hoogeschool, de tweede regel te 
lezen: 

Chef-instrumentmaker bij eene Rijksuni 
versiteit. 

In schaal 4 7, onder Marine, vervalt de tweede 
onderafdeeling. 

In schaal 49, onder Directe belastingen, enz., 
vervallen de woorden: ,,(aftrek a.ls bedoeld 
in artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten andere dan die der 3• kla-sse)". 

In sohaal 52, onder Waterstaat, vervallen 
de woorden: ,,(aftrek als bedoeld in artikel 2 
zal beperkt blijven tot 8 % voor gemeenten 
andere dan die der 3• klasse)". 

Op te nemen in schaal 54, onder Rijks
universiteiten en T echnische hoogeschool, 

Chef-instrumentmaker bij de Technische 
hoogeschool. 

Op te nemen in schaal 54, onder Rijksver
zamelingen, 

Wetenschappelijk assistent 2de klasse bij 
de Koninklijke bibliotheek. 

Op te nemen in schaal 54, na de vermelding 
opgenomen onder Landsdrukkerij en Staats
courant, 

Salariscommissie voor burgerlij ke Rij ks
ambtenaren. 

Adjunct-commies. 
Op te nemen in schaal 54, na de vermelding 

opgenomen onder Rijkswerven, 
Verificatie van 's Rijks zee-instrumenten. 

Iste Instrumentmaker. 
In schaal 54, onder Rijkswaterstaat, ver

vallen de· woorden : ,,Bureelambtenaar bij 
den geologischen dienst" . 

Op te nemen in schaal 54, na de vermelding 
opgenomen onder Rijkswaterstaat, 

Geologische dienst. 
Bureelambtenaar. 

41" 
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Op te nemen in schaal 54, onder Posterijen 
en telegrafie, 

Adjunct-magazijnchef aan het magazijn van 
postzegels en andere geldswaardige formulieren. 

Op te nemen in schaal 55, onder Rijkswerven, 
Electrotechnisch opzichter. 
Op te nemen in schaal 59, na de vermelding 

opgenomen onder Rijkskweeksclwlen voor vroed
vrouwen, 
College van bijstand artiket 35 der W oningwet. 

Commies. 
Op te nemen in cha.al 59, na de vermelding 

opgenomen onder Landsdrukkerij en S taats
courant, 

' Salarisc01nmissie voor biirgerlij ke Rij Tes- , 
ambtenaren. 

Commies. 
In schaal 59, onder Rijkswaterstaat, vervallen 

de woorden : ,,Assistant bij den geologischen 
dienst". 

Op te nemen in schaal 59, na de vermelding 
opgenomen onder Rijkswaterstaat, 

Geologische dienst. 
Assistent. 
In schaal 63, onder Rijkswaterstaat, ver

vallen de woorden : ,,(aftrek als bedoeld in 
a.rtikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten andere dan die der 3• klasse)". 

Op te nemen in schaal 64, onmiddellijk na. 
de vermelding der schaal, 

Wate1staat. 
Rijkswaterstaat. 

Opzichter. 
In scha11,l 65, onder Waterstaat, verve.lien 

de woorden: ,,Rijkswaterstaat: Hoofdassistent 
bij den geologischen dienst". 

Op te nemen in schaal 65, onder Waterstaat, 
onmiddellijk na. de Departementsaanduiding, 

Geologische dienst. 
Hoofda.ssistent. 
In schaa.l 68, onder Rijkswaterstaat, ver

vallen de woorden: ,,(aftrek als bedoeld in 
artikel 2 za.l beperkt blij;en tot 8 % voor ge
meenten andere dan die der 3• kla.sse)". 

Op te nemen in scha.al 68, na. de vermelding 
opgenomen onder Rijksseruminrichting, 

Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van de~ 
rubberhandel en de rubbernijverheid. 

Scheikundige 2de klasse. 
Op te nemen in scha.al 70, onder Landbouw, 

Nijverheid en Handel, onmiddellijk na de 
Depa.rtementsaanduiding, 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Chef de bureau. 
In scha.al 72, onder Directe belastingen, enz:, 

vervallen de woorden : ,,(aftrek als bedoeld 
in artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten andere dan die der 3• klasse)". 

In schaal 72 vervallen de woorden: ,,Wa.ter
staat : Rijkswaterstaat. Ambtenaar van admi
nistratie bij den geologischen dienst". 

Op te nemen in schaal 72, na de vermelding 
opgenomen onder Directe belastingen, enz., 

Waterstaat. 
Geologische dienst. 

Ambtenaar van administratie. 
In schaal 73, onder Departementen van 

Algemeen Bestuur, Hooge Colleges van Staat, 
Kabinet der Koningin, vervallen de woorden : 
,,Technisch ambtenaar bij het bureau Stoom
vaartdienst van het Departement van Marine". 

Op te nemen in schaal 73, na de vermelding 
opgenomen onder Toezicht op de naleving der 
boterwet, 

Scheepvaartinspectie. 
S~heepsbouwkundige. 
In schaal 75, onder Rijkswaterstaat, ver

vallen de woorden : ,,(aftrek als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 

· gemeenten andere dan die der 38 klasse)". 
Op te nemen in schaal 77, onder Departe

menten van Algemeen Bestuur, Hooge Colleges 
van Staat, K abinet der Koningin, 

Technisch ambtenaar bij het bureau Stoom
vaartdienst van het Departement van Marine. 

Op te nemen in schaal 77, na de vermelding 
opgenomen onder Landsdrukkerij en Staats
courant, 

Salariscommissie voor burgerlij ke Rij ks
ambtenaren. 

2de Secretaris. 
Op te nemen in schaal 77, onder Posterijen 

en telegrafie, 
Secretaris bij de permanente commissie van 

beroep voor het personeel der posterijen, 
telegrafie en telefonie. 

Op te nemen in sohaal 85, onder Po.sterijen 
en telegrafie, 

Inspeoteur bij den dienst der kust- en soheeps
radiotelegrafie. 

Op te nemen in sohaal 86, onder W eduwen
en weezen/onds voor burgerlijke ambtenaren, 

Wiskundig adviseur. 
Op te nemen in sohaal 86, na de vermelding 

opgenomen onder Raad van toezicht op de 
spoorwegdiensten, 

Rijksverzekeringsbank. 
Assistent oontroleerend geneeskundige. 
Geneeskundige bij de medisohe afdeeling. 
In sohaal 88, onder Rijkswaterstaat, ver-
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vallen de woorden : ,,(aftrek als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten andere dan die der 3° klasse )". 

Op te nemen in schaal 91, na de vermelding 
opgenomen onder Rijksverzamelingen, 

Salariscommissie voor burgerlij ke Rij ks
ambtenaren. 

lste Secretaris. 
Op te nemcn in schaal 91, onder Rijksver-

zekeringsbank, 
Inspecteur der agenten. 
Op te nemen in schaal 91, onder Landbouw, 
Rijksbijenteeltconsulent. 
In schaal ·94 vervallen de woorden: ,,Water

staat : RijkswaterstaaJ;. Geoloog bij den ge
ologi chen dienst". 

Op te nemen in schaal 94, na de vermelding 
opgenomen onder Registratie, domeinen, hypo
theken en kadaster, 

Wat-erstaat. 

Geologische dienst . 

Geoloog. 
Op te nemen in schaal 95, na de vermelding 

opgenomen onder Raad van toezicht op de 
spoorwe,gdiensten, 

Rijksverzekeringsbank. 
Ingenieur. 
Op te nemen in schaal 9~, na de vermelding 

opgenomen onder Staatsmuntbedrijf, 

Legerpredikant. 
Aalmoezenier. 

Oorlog. 

Op te nemen in schaal 99, onder Binnen
land che Zaken, onmiddellijk na de Depar
tementsaanduiding, 
Rijksuniversiteiten en Technische hoogeschool, 

Adjunct-directeur bij de sterrenwacht te 
Leiden. 

Op te nemen in scliaal .99, na de vermelding . 
opgenomen onder Koninklijk Nederlandsch 
meteorologisch instituut, 

Technische voorlichtingsdienst ten belweve 
van de Nijverheid. 

Directeur van het nijverheidslaboratorium. 
In schaal 100, onder Rijkswaterstaat, ver

vallen de woorden: ,,(aftrek als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor 
gemeenten andere clan die der 3° klasse)". 

In schaal 101, onder Directe belastingen, enz., 
vervallen de woorden ,,(aftrek als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor ge
meenten andere clan die der 3° klasse)". 

In schaal 102, onder Registratie, domeinen, 
hypotheken en kadaster, vervallen de woorden 

,,(aftrek als bedoeld in artikel 2 zal beperkt 
blijven tot 8 % voor gemeenten andere clan 
die der 3° klasse)". 

Op te nemen in schaal 103, na de vermelding 
opgenomen onder Rijksverzekeringsbank, 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Veeartsenijkundige dienst. 

Adjunct-inspecteur. 
Op te nemen in schaal 105, na de vermelding 

opgenomen onder Directe bela.stingen; enz. , 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 

Hoofdinspecteur. 
Op te nemen in schaal 105, onder Waterstaat, 

onmiddellijk na de Departementsaanduiding, 
Geologische dienst. 

Geoloog-afdeelingchef. 
Op te nemen na de vermelding opgenomen 

onder schaal 105: 

SCHAAL 105a. 
5000 (2) 5200 (4) 5400 (6) 5600 (8) 5800 (10) 

6000. 

Oo1log. 
Legerpredikant in algemeenen dienst. 
Hoofdaalmoezenier. 
In schaal 106, onder Rijkswaterstaat, ver

vallen de woorden: ,,(aftrek als bedoeld in 
artikel 2 zal beperkt blijven tot 8 % voor ge
meenten andere clan die der 3° klasse)" . 

Op te nemen in schaal 107, onder Binnen
landsche Zaken, onmiddellijk na de Departe
mentsaanduiding, 

Centraal bureau voor de statistiek. 
Adj unct-directeur. 
Op te nemen in schaal 109, na de vermelding 

opgenomen onder Posterijen en telegrafie, 
Staatsvisschershavenbedrijf . 

Direoteur. 
In schaal 110, onder RijkswaterstaaJ;, ver

vallen de woorden : ,,Directeur voor den 
geologischen dienst". 

Op te nemen in schaal 110, na de vermelding 
opgenomen onder Rijkswaterstaat, 

Geologische dienst . 
Directeur. 
II. In bijlage C : 
Op te nemen onmiddellijk boven f 600, 

f 550 . 
Secretaris van den Zuiderzeeraad. 
Onder het vaste bedrag van f 4000 yervalt 

de laatste regel. 
Op te nemen onder het vaste bedrag van 

f 6500 : 
Lector-directeur bij het Tandheelk1mdig 

instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht. 
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Lector bij het Tandheelkundig instituut der 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 

III. Bijlage D te lezen als volgt : 
Lijst, aangevende de rangschikking der ge

meenten of onderdeelen van gemeenten in 
klassen. 

Eerste Klasse. 1 

Amsterdam. Arnhem. Delft. 's Gravenhage. 
Groningen. Haarlem. Heerlen. Leiden. Rot
terdam {behalve Hoek van Holland). Schiedam. 
Schoten. .Sloterdijk (gem. Sloten). Utrecht. 
Velsen {behalve Jan Gijzenvaart, Santpoort 
en Driehuis-Westerveld) . Watergraafsmeer. 
Zaanclam. 

Tweede Klasse. 

Aalsmeer. Alkmaar. Almelo. Alphen aan 
den Rijn. Amby. Amersfoort. Amstenracle. 
Apel, Ter (gem. Vlagtwedde). Apeldoorn {dorp). 
Assen. Assendelft . Baarn. Balkbrug (gemeente 
Avereest), Bergen (N.-H.). Bergen op Zoom, 
Berg en Terblijt. Beverwijk. Bildt {de). Elerick 
(g_ITT:n. Maasbree). Bloemendaal. Bocholtz. Bode
graven. Boskoop. Breda. Brielle. Brunssum. 
Buiksloot. Bussum. Delfzijl. Deventer. Does
burg. Doetinchem (Stacl-). Dongen. Dordrecht. 
Driehuis-Westerveld (gem. Velsen) . Durger
dam (gem. Ransdorp). Edam. Eindhoven. 
Emmen. Enkhuizen. Enschede. Eijgelshoven. 
Geleen. Ginneken (staclsgedeelte ; gem. Breda.). 
Goes. Gorinchem. Gouda. 's Gravenzande. 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Haarlem
mermeer. Hansweert. Harlingen. Heemstede. 
Heer. Heerenveen. Helder. Hellevoetsluis. 
Helmond. Hengelo (0.). 's Hertogenbosch (be
halve Orthen). Hillegersberg. Hillegom. Hil
ver um. Hoek van Holland (gem. Rotterdam). 
·Hoensbroek. Hoogezand. Hof van Delft. Hoorn, 
Houthem. Hulsberg. Katwijk. Kerkrade. Klim
men. Koog aan de Zaan. Krommenie. Kruis
berg (gem. Ambt-Doetinchem). Jan Gijzenvaart 
(gem, Velsen) . Laren (N.-H.). Leeuwarden. 
Lisse. Loosduinen. Maassluis. Maastricht. Meers
sen. Meppei. Middelburg. Musselkanaal (gem. 
Onstwedde). Naarden. Nieuwendam. Nieuwen
hagen. Nieuwer-Amstel. Noordwijk. Nuth
Nijmegen. Oldenzaal. Ouder-Amstel. Oud
Valkenburg. Oud-Vroenhoven. Overschie. 
Pieter (St.) . Princenhage (staclsgedeelte; gem. 
Breda), Purmerend. Rhed.en. Roermond. Roo-

1 Antwerpen wordt voor de bezoldiging 
van de aldaar geplaatste Rijksambtenaren 
gelijkgesteld met eene gemeente cler eerste 
klasse. 

sendaal. Rijswijk (Z.-H.). Santpoort (gem. 
Velsen). Sappemeer. Schaesberg. Scheemda.. 
Schellingwoude (gem. Ransdorp) . Schinnen. 
Schin op Geulle. Schinveld. Schrans, de (gem. 
Leeuwarderacleel). Simpelveld. Sittard. Sneek. 
Staclskanaal en Stads Musselkanaal (gem. 
Onstwedde). Terneuzen. Teteringen (stadsge
deelte; gemeente Breda). Tie!. Tilburg. Ubach 
over Worms. Va.als. Valkenburg (L.). Veendam. 
Veenhuizen (gem. Norg). Venlo. Vlaardingen. 
Vlissingen. Voerendaal. Voorburg. Vrijenban 
(staclsgedeelte). Waalwijk. Wageningen . vV'asse
naar. Weesp. Westzaan. Wildervank, Win
schoten. Woerden. Wormer. Wormerveer. 
Wijnandsrade. Zaandijk. Zandvoort. Zeist . 
Zierikzee. Zuidbroek. Zutphen. Zwolle. Zwijn
drecht. 

Derde Klasse. 

De overige gemeenten of gedeelten van 
gemeenten. 

Overgang bepaling. 

De herziening der jaarwedden, welke op 
grond van dit besluit behoort plaats te vinden, 
geschiedt door het Gezag, dat bevoegd is tot 
toekenning van periodieke verhoogingen. 

Indien de voorwaarden, welke voor het toe
kennen van periodieke verhoogingen zijn ge
steld, niet zijn vervuld, kan dat Gezag bepalen, 
dat de herziening niet, of ten deele niet, zal 
plaats vinden. De termijnen voor de periodieke 
verhoogingen beginnen alsdan te loopen van 
af den datum, met ingang waarvan de her
ziening alsnog mocht plaats vinclen, met dien 
verstande, dat de artikelen 9, tweede lid, en 
13 van voornoemcl Bezoldigingsbesluit te dezen 
overeenkomstige toepassing vinden. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur betreft, 

· belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het. Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
onderscheidene Ministerieele Departementen, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 9clen October 1919. 

WILHELMI NA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Tijdelijk Voorzitter 

van den Raad van Ministers, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 13 Oct. 1919.) 
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'9 October 1919. KONINKLIJK BESLUIT. 

li'.en besluit van een polderbestuur tot 
toelating van eenige personen, tot leden 
Yan dat bestuur verkozen, kan niet worden 
gehandhuafd, wanneer bij de stemming tal 
van onregelmatigbeden zijn voorgekornen, 
waaronder er zijn, waarvan het a!lerminst 
Yaststaat dat zij geen invloed op den uitslag 
der stemming kunnen bebben gehad. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
D. de Knegt t e Alphen a./d Rijn tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 5/13 Mei 1919 B. n°. 1235 (l• afd.), 
G. S. n°. 20, waarbij de beslissing van het 
bestuur van den polder Zevenhoven tot toe
lating als lid van dat bestuur van J. J. van 
den Bosch, J . C. Bulk en A. Oskam is gehand
haafd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 September 1919, n°. 243; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 October 1919, n°. 283, 
afd. Wat. A.; . 

0. , dat in de vergadering van stemgerech
tigde ingelanden "\Can voormelden polder van 
3 April 1919 tot bestuursleden zijn gekozen 
J. J. van den Bo eh, J. C. Bulk en A. Oskam, 
tot wier t oelating op 14 April 1919 door bet 
Bestuur is besloten ; 

dat tegen deze toelating door D. de Knegt 
t e Alphen a./d Rijn, als gemachtigde van 
A. F. Kool, stemgerechtigd ingeland van den 
polder Zevenhoven, bij Ged. Staten van Zuid
Holland bezwaren zijn ingebracht in hoofdzaak 
hierop neerkomende dat bij de bovenvermelde 
verkiezing de artt. 35, 45 onder 2, 48 onder 1 
en 49 onder 1 van bet Algemeen Reglement 
A voor de polders Snel en Polaneu, Zeven
b oven en Buitendijksche Oosterpolder niet 
zijn nageleofd ; 

dat Ged. Staten bij bun besluit van 22 April 
1919 aan bet polderbestuur hebben te kennen 
gegeven dat bun College ambtshalve over de 
toelating van gemelde Van den Bosch, Bulk 
,en Oskam wilde beslissen ; 

dat Gedeputeerde Stat en daarop bij bun 
besluit van 5/ l J} Mei 1919 ambtshalve uit 
praak doende, de beslissing van het bestuur 

van den polder Zevenhoven tot toela ting tot 
lid van het bestuur van J. J . van den Bosch, 
J . C. Bulk en A. Oskam hebben gehandhaafd, 
daarbij overwegende dat niet is gebleken dat 
de niet-volledige naleving van gemelde a rti-

kelen van invloed is geweest op den uitslag van 
de stemming of herstemming; 

dat van dit besluit D. de Knegt te Alphen 
a/d Rijo, als gemachtigde van A. F. Kool, 
stemgerechtigd ingeland van den polder Zeven
hoven bij Ons in beroep is gekomen, in hoofd
zaak aanvoerende dat in den oproepingsbrief 
noch de uren van aanvang, noch die van bet 
einde der te bouden stemmingen en zoo noodig 
te houden herstemmingen zijn vermeld; dat 
steeds is nagelaten de stembriefj es van 1, 3 
en 6 stemmen, na de opening der st embus en 
v66r bet openen der stembriefj es t e tellen en 
de gevonden aantallen derhalve niet door den 
voorzitter van bet stembureau zijn medege
deeld; dat noch de geldige, noch de van on
waa.rde verklaarde stembriefj es in onverzegelde 
pakken en derhalve ook niet in afzonderlijk 
verzegelde pakken zijn gesloten ; dat geen 
proces-verbaal van den uitslag van iedere 
stemming is opgemaakt en desondanks toch 
t c. t herstemming is overgegaan ; dat ook van 
den uitslag der herstemmingen geen proces
verbaal is opgemaakt ; dat door bet niet op
maken van proces en-verbaal der gehouden 
stemmingen niets op wettige wijze is vast
gesteld en alleen reeds bierom niet tot het 
bouden der herstemmingen had mogen worden 
overgegaan en de herstemmingen alzoo in ieder 
geval als nietig behooren t e worden beschouwd; 
dat bet t och niet aangaat dat de voorzitter 
tijdens de vergadering van stemgerechtigde 
ingelanden willekeurig tijd van opening en 
sluiting der stembussen en daarmede begin 
en einde der stemmingen en herstemmingen 
aankondigt ; dat nit bet aangevoerde duidelijk 
en overtuigend is gebleken dat onregelmatig
heden bij de verkiezingcn hebben plaats gehad 
die op den uitslag van invloed hebben kunnen 
zijn en a.rt. 56 van bovengenoemd Algemeen 
Polderreglement gebiedend voorschrijft da.t 
in dat geval geen toelating geschiedt en der
halve niet behoeft te worden nagegaan of de 
niet-naleving van eenig a.rtikel van invloed 
op den uitslag van de stemming of berstemming 
is geweest; 

0., dat bij de stemming ta l van onregel
matigheden zijn voorgekomen ; 

da t hieronder zijn, met name die betreffende 
den aanvang en de sluiting der stemming en 
bet tellen der stembriefj es , waarvan bet aller
minst vaststaat dat zij geen invloed op den 
uitsla.g der stemming kunnen hebben gehad ; 

dat onder deze omstandigheden bet besluit 
van bet polderbestuur niet kan worden ge
ha.ndhaafd; 
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Gezien de wet van 10 r ovember 1900 (S. 176) 
zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij 

0

de wet 
van 9 November 1917 ( . 633) en het Algemeen 
Reglement A voor de polders Sner'en Polanen, 
Zevenhoven en Buitendijksch Oosterpolder; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te vernietigen hct bestreden besluit van Ged. 

Staten van Zuid-Holland en de daarbij gehand
haafde beslissing van bet bestuur van den 
polder Zevenhoven tot toelating als lid van 
dat bestuur van J. J. van den Bosch, J. ·c. Bulk 
en A. Oskam; 

Onze Minister van Waterstaa.t is bela.st, enz. 
(A. B.) 

11 Odober 1919. BESLUIT, tot va-ststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 27, eerste lid, letters 
a en h, der Invaliditeitswet. S. 599. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :M:inister van 

Waterstaat van 4 September 1916, n°. 2418, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 27, eerste lid, letters a en h, 
der Invaliditeitswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1916, n°. 46); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid van 6 October 1919, n°. 4360, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. (1) Het bestuur van de Rijksver

zekeringsbank, het bestuur van den Raad van 
Arbeid, de Raad van Arbeid en de Voorzitter 
van den Raad van Arbeid hebben het recht 
getuigen en deskundigen te hooren, alsmede 
onderzoekingen door deskundigerl te doen in
stellen. De opgeroepenen zijn verplicht te 
verschljnen en, behoudens het verschoonings
recht, bedoeld in het derde lid van artikel 66 

· van het Wetboek van Strafvordering, getuigenis 
af te leggen of hun diensten als deskundige te 
verleenen. 

(2) Aan hen, die naar het oordeel van het 
oproepend gezag redelijk belang hebben bij de 
zaak, worden tijd en plaats van het verhoor 
tijdig medegedeeld. Zij hebben het , recht in 
persoon of door middel van een vertegenwoor
d iger daarbij tegenwoordig te zijn, behoudens 
in de gevallen, waarin het oproepend gezag 
van oordeel is , dat het verhoor buiten tegen
woordigheid van belanghebbenden of van een 
bepaalden belan,ghebbende behoort te warden 
gehouden. 

(3) Indien partijen of een der partijen wen-

schen, dat van haar zijde getuigen gehoord wor
den, kan ieder der partijen haar getu.igen mede
brengen op tijd en plaats voor bet verhoor be
paald, of, v66r het sluiten van het onderzoek 
de namen en woonplaatsen opgeven der ge
tuigen, die zij verzoekt, dat gehoorcl zullen 
worden. In het eerste geval, worden van de 
door ieder der partijen medegebrachte ge
tuigen ten minste twee gehoord. In het laatste 
geval kunnen het bestuur van de Bank, het 
bestuur van den Raad van Arbeid, de Raad 
van Arbeid of de Voorzitter van den Raad van 
.A.rbeid, hetzij de opgegeven getuigen of eenige 
dier getuigen alsnog oproepen, hetzij het ver
zoek weigeren, hetzij tijcl en plaats bepalen, 
waarop de opgegeven getuigen of eenige van 
hen zullen worden gehoord, indien zij alsclan 
verschljnen. 

(4) Deskundigen door een der partijen op
geroepen of medegebracht, kunnen worden 
gehoord, behoudens hetgeen in artikel 315 der 
Invaliditeitswet is bepaald. 

(5) Voor zoover niet door de deskundigen 
een schriftelijk verslag wordt uitgebracht, 
wordt een proces-verbaal van het verhoor op
gemaakt, dat geteekend wordt door iecler der 
gehoorde personen, voor zooveel hem betreft. 

2. De oproeping der getuigen en der des
kundigen, bedoeld in het eerste lid van het vorig 
artikel, geschledt door middel van een formu
lier, ingevuld en onderteekend door of namens 
het gezag, waarvan de oproeping uitgaat. Het 
stuk wordt door tusschenkomst der posterijen, 
na aangeteekend te ~ijn, toegezonden aan den 
op te roepen persoon. 

3. (1) Wanneer het bestuur van de Bank, 
het bestuur van den Raad van Arbeid, de Raad 
van Arbeid of de Voorzitter van den Raad van 
Arbeid een deskundige of een getuige wenscht 
op te roepen en van oordeel is, dat het formulier 
van oproeping niet spoedig genoeg in handen 
van den op te roepen persoon zou komen, indien 
dezen het stuk door tusschenkomst der poste
rijen werd toegezonden, clan is het oproepend 
gezag bevoegd het stuk te doen uitreiken op de 
wijze, welke onder de gegeven omstandigheden 
aan dat gezag de meest doelmatige voorkomt. 

4. (1) De door het bestuur van de Bank, 
het bestuur van den Raad van Arbeid, dep. 
Raad van Arbeid of den Voorzitter van den 
Raad van Arbeid opgeroepen getuigen ont
vangen vergoeding voor reiskosten, verblijf. 
kosten en tijdverlies; de opgeroepen deskun
digen ontvangen vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten en vergoeding voor de door hen ge
dane verrichtingen. 
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(2) Met afwijking van het bepaalde in het (2) Voor zoover de oproeping is uitgegaan 
eerste lid ontvangen de personen, bedoeld in van een ander gezag dan het bestuur der Bank, 
artikel 4, eerste lid, van de wet van 18 April worden de in het vorig lid bedoelde vergoe-
1874 (Staatsblad n°. 66), laatstelijk gewijzigd dingen door dat gezag bij voorschot voldaan 
bij de wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 432), en komen zij ten laste der Bank. · 
geen vergoeding voor reiskosten en bekomen 7. (1) . De verzekerden en, indien naar het 
de personen, bedoeld in artikel 25, eerste lid oordeel van het gezag, waarvan de oproeping 
dier wet, wanneer zij als getuigen zijn versche- is uitgegaan, de toestand van een verzekerde 
nen, geen vergoeding voor tijdverlies . geleide noodig maakt, mede zijn geleider, die 

5. (1) De in artikel 4 becioelde vergoeding zich verplaatsen moeten om te voldoen aan 
voor reiskosten wordt aldus berekend, dat ver- een oproeping, krachtens een bepaling van § 4 
goed worden de kosten der reis, zooals die langs van Hoofdstuk II van de Tweede Afdeeling 
den kortsten gebruikelijken weg kan worden der Invaliditeitswet gedaan, of om _genees
afgelegd, met gebruikmaking, voor zooveel kundig onderzocht of behandeld te worden, 
mogelijk en voor zoover hierdoor geen ern- hebben aanspraak op vergoeding van reis
stige vertraging ontstaat, van goedkoope reis- kosten, en voor zooveel bedoelde geleiders be
gelegenheden. Voor zoover een reis met een treft tevens op vergoeding voor tijdverlies. 
openbaar vervoermiddel is afgelegd, worden 

I 
Het bepaalde bij het eei:ste en tweede lid van 

vergoed de kosten van vervoer in de klasse, artikel 5 is op die vergoedingen van toepas
waarin is gereisd, met dien verstande, dat voor sing. 
kosten van vervoer met den spoortrein aan (2) Aan hen, die ingevolge het vorig lid 
g()tuigen niet meer kan worden vergoed dan aanspraak hebben op vergoeding voor reis
de kosten eener reis in de tweede klasse. kosten, <loch niet in staat zijn in die kosten 

(2) Als vergoeding voor tijdverlies wordt bij vooruitbetaling te voorzien, kunnen door 
aan getuigen toegekend een bedrag van 25 het gezag, waarvan de oproeping is uitgegaan, 
cents voor ieder uur, dat de opgeroepene tenge- de noodzakelijke reiskosten geheel of gedeelte
volge van de oproeping zijne gewone werk- lijk worde~ voorgeschoten . Indien de reis 
zaamheden niet heeft kunnen verrichten, ge- niet gedaan wordt en het voorschot niet wordt 
deelten van uren voor geheele gerekend. Deze teruggegeven, wordt het voorschot ingeval de 
vergoeding kan worden verhoogd tot het be- betrokkene in het genot is van een invalidi
drag van het werkelijk geleden verlies, indien teitsrente, op die rente verhaald. 
ten genoege van het oproepend gezag kan (3) De in het eerste lid bedoelde verzeker
worden aangetoond, dat bij de toekenning der den, die niet in het genot zijn van een invalidi
bovenvermelde vergoeding het door het tijd- teitsrente en die niet ter verleening van genees
verzuim geleden geldelijk verlies onvoldoende kundige behandeling in een inrichting worden 
zou zijn gedekt. De vergoeding kan het be- opgenomen, hebben bovendien aanspraak op 
drag van vier gulden per etmaal niet overschrij- vergoeding voor tijdverlies. Het bepaalde bij 
den. het tweede lid van artikel 5 is op die vergoeding 

(3) De in a.rtikel 4 bedoelde vergoeding van toepassing. 
voor verblijfkosten en die voor deskuncligen 8. H et bepaalde bij artikel 6 is van toe
ter zake van de door hen gedane verrichtingen passing ten aanzien van de vergoe~ngen, in 
worden berekend op den voet, . welke bij de in het vorig artikel bedoeld. 
het laatste lid van dat artikel vermelde wet ten Onze Minister· van Arbeid is belast met de 
aanzien van getuigen en desktmdigen is be
paald . 

(4) Ten aanzien van de vergoedingen aan 
deskundigen is van toepassing het bepaalde 
in de artikelen 16, eerste lid, en 17 van de in 
het vorig lid bedoelde wet. Artikel 56, eerste 
en tweede lid, van die wet is van toepas
sing. 

6. (!) De vergoedingen, waarop de opge
roepen getuigen en deskundigen recht hebben, 
worden vastgesteld door het gezag, wa~rvan 
de oproeping is uitgegaan, of, indien dat een 
college is, door den Voorzitter daarvan. 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staat,sbl.ad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift za.J 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den llden October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 30 Od. 1919. ) 

11 Odober 1919. .BESLUIT, tot WlJZigmg van 
artikel 3, eerste lid, van het Koninklijk 
besluit van 12 Decembe.r 1917 (Staat,sblad 
no. 691.) S. 600. 
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WIJ WILHEL)II~A, EXZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken,' van 4 September 1919, 
n°. 10636, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat art. 3, eerste lid, van Ons 
besluit van 12 December 1917 (Staatsblad n°. 
691), wijziging behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 September 1919, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 October 1919, n°. 
11980, afdeeling Binnenlandrnh Bestuur; 

Hebben goedgevonrlen en verstann : 
Art. 1. Het eerste lid van art. 3 van· Ons 

besluit van 12 December 1917 (Staat.sblad n°. 
691), tot uitvoering van art. 32 der Kieswet 
wordt gelezen als volgt : 

Tot het houden van eene zitting van het 
Centrartl Stembureau is de aanwezigheid van 
ten minste drie leden vereischt . 

2. Dit besluit treedt in werlring met ingang 
van den tweeden clag na dien der clagteekening 
van het Staatsblad. waarin het is geplaatst . 

Onze Mini ter rnn Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
h twelk in het Staatsblad zal worden geplnatst 
en waarvan afschrift zal worden gczonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den llden October 1919. 
WILHEL;\UNA. 

De j)finister van Binnenlandsche Zalcen, 
CH. R UYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 17 Oct. 1919.) 

13 October 1919. MISSIVE van den Minister 
van Justitie aan de Commissanssen der 
Koningin in de provincien betreffende 
toepassing van het Vuurwapenreglement. 

Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge te be
richten, dat m . i . de z.g.n . schietmaskers, 
welke worden gebezigd voor het dooden van 
slachtvee, geacht moeten worden niet t e zijn 
vuurwapenen, in den zin van de Vuurwapen
wet 1919. 

Wei zullen m. i. de patronen dezer schiet
maskers op eene lijn gesteld moeten worden 
met revolverpatronen. 

art. 135 Gemeentewet en art. 7 l • lid sub 
3 Drankwet. 
I Art. 95a bevat een van de artt. 94 en 

95 onafhankelijke wilsverklaring van den 
plaatselijken wetgever. 

Delegatie van wetgevende macht ? 

(Drankwet art. 7.) 

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

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, J. Kosters, 
Jhr. E. A. E. van Meeuwen en B. Ort. 

M. F. enz., requirant van cassatie voor zoo
ver hij daarbij is veroordeeld, tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtb. te Winschoten van 23 
Mei 1919, waarbij in hooger beroep, met ver
nietiging van een vonnis van den Kanton
rechter te Winschoten van 22 Maart 1919 ten 
laste van hem en zijn medebeklaagden, wat 
deze laatsten betreft bij verstek gewezen, de 
requirant is schuldig verklaard aan ,,het in de 
gemeente Oude Pekela tusschen twaalf uur 
des nac"b.ts en zeven uur des morgens in een 
herberg of tapperij of dergelijke voor het pu
bliek toegankelijke inrichting vertoeven", en 
met toepassing van de art. 23 en 91 Sr., 94, 
95 en 127 der Algemeene verordening van 
Politie in de gemeente Oude Pekela ve roor
deeld tot eene geldboete van een gulden en 
vervangende hechtenis voor den tijd van een 
dag met vrijspraak van hetgeen hem bij dag
vaarding meer of anders is ten laste gelegd dan 
als bewezen is aangenomen; (Gepleit door Mr. 
M. J . Polak te Oude-Pekela.) 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op de middelen van cassatie namens den 

req uiran t voorgesteld bij pleidooi : -
I. Schending door niet-toepassing van ar

tikel 7, 1• lid sub 3°. juncto artikel 7, l • lid 
sub 4° der Dra.nkwet; 

in strijd hiermede bepaalt het door _de R echt
bank toegepaste art. 94 in verband met het 
eveneens door haar toegepaste art. 95 der toe
gepaste verordening van de gemeente Oude 
Pekela, dat de herbergen enz. aldaar moeten 

13 October 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 1 zijn gesloten van Zaterdagsmiddags 12 uur 
Artt. 94, 95 en 95a der Alg. Pol. Vcrord. [ tot Maandagmorgen 7 uur (en dus iederen 

van Oude-Pekela. Qualificatie van het in Zondag den geheelen dag.) 
a.rt. 94 strafba.a.r gestelde feit. I II. Schanding door niet-toepassing van de 

Bewijs, dat het bewuste loka.a.l wa.s voor artikelen 134, 135 en 179a der Gemeentewet' 
het publiek toegangelijk. I in verband met art. 216, 2• lid Sv. ; 

De bevoegdheid van den Ra.ad tot het 10. omdat het toegepaste artikel 95 der 
ma ken der artt. 94 en 95 wurdt ontleend aan . Algemeene Politieverordening der Gemeente 
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Oude Pekela ( evenals het daaropvolgend ar
tikel 95a) aan den Burgemees£er eene bevoegd
heid toekent, die volgens de wet alleen aan 
den Raad toekom t ; 

2•, omdat art. 95a, 2• lid den Burgemeester 
de bevoegdheid geeft om van de verbodsbe
paling in het eerste lid vervat, ontheffing te 
verleenen in alle gevallen (en niet in buiten
gewone ); 

III. ((subsidiair) Schending, althans ver-· 
keerde toepassing van de art. 211, 216, 221, 
239, 246, 247 Sv., doordat het vonnis der 
Rechtb. niet voldoende met redenen is om
kleed ten aanzien van het bewezen aange
nomen e der overtreding gequalificeerd als: 
,,het in de Gemeente Oude Pekela tusschen 
twaalf uur des n achts en 7 uur des morgens 
in een herberg of tapperij of dergelijke voor 
het publiek toegankelijke inrichting vertoe
ven; 

0., dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van den requirant is bewezen verklaard : dat 
hij in den nacht van 17 op 18 Augustus 1918 
t e ongeveer 20 minuten over twaalf te Oude 
Pekela voor zich heett vertoefd in de door W. 
A. Dijk.inga gehouden voor het publiek toe
gankelijke inrichting, waarvooreene vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein was verleend ; 

dat d it feit is gequalificeerd en deswege met 
toepassing van de art. 94, 95 en 127 der Alge
meene Verordening van Politie in de gemeente 
Oude Pekela straf is opgelegd zooals hier
boven is vermeld ; 

dat de artikelen 94 en 95 dier verordening 
luiden als volgt : 

Artikel 94. Tus chen twaalf uur des nachts 

dagsmiddags van 12 uur tot 12 uur 's nachts 
en des Zondagsvoormiddags van 6 uur tot 
s nachts 12 uur bevinden in een voor het pu 

bliek toegankelijke localiteit, waarvoor ver
gunning is verleend, noch ook door den eige
naar of bestuurder daarin worden geduld, 
tenzij hij behoort tot diens huisgezin of dienst
personeel of als logeergast bij hem nachtver
blijf houdt, of wel krachtens zijn ambt of beroep 

in die inrichting aanwezig is, of zijne aanwezig
heid daarin dringend noodzakelijk is. 

De Burgemeester kan van deze verbodsbe
paling ontheffing verleenen, onder door hem te 
stellen voorwnarden ; 

0. nu ten aanzien van de middelen, waar
van het derde, ofschoon subsidiair voorgesteld, 
als rakende den vorm, in de eerste plaats be
hoort te worden bebandeld ; 

dat tot staving daarvan is aangevoerd, voor
eerst dat de Rechtbank, die bewezcn verklaarde 
dat de requirant in besloten tijd heett vertoefd 
in de door W. A. Dijk.inga gebouden voor bet 
publiek toegankelijke inrichting en aannam 
dat het lokaal niet als tapperij is te beschou
wen, in de qualificatie ten onrecbte de benaming 
,,tapperij" heett opgenomen, en voorts , dat bet 
vonnis niet voldoende met redenen is omkleed 
ten aanzien van de omstandigheid dat die in
ricbting voor bet publiek toegankelijk is ; 

0. , wat de eerste grief betrett : 
dat waar de Rechtbank den requirant aan 

de feiten in de eerste overweging van dit arrest 
vermeld, schuldig verklaarde, zij daaraan 
terecht de in bet middel aangehaalde qualifi
catie heett gegeven ; 

dat deze toch werd ontleend aan het hier
boven vermeld en overtreden artikel 94 der 

en zeven uur des morgens mag niemand in een der Algemeene Verordening van Politie in de 
herberg of tapperij of dergelijke voor het pu- gemeente Oude Pekela; 
bliek toegankelijke inrichting vertoeven , nocb dat de wet in artikel 211 Sv. onder qualifi
ook door den eigenaar of bestuurder daarin ea.tie verstaat de aan de wet ontleende rechts
worden geduld, tenzij hij behoort tot diens kund1ge benaming of omschrijvmg die de bij
huisgezin of dienstpersoneel of als reiziger bij zondere kenmerken van het strafbaar feit nit
hem nachtverblijf houdt of wel krachtens zijn drukt, voor welke benaming of omschrijving 
ambt of beroep in die inrichting aanwezig is het nit den aard der zaak aan den rechter ge
of zijne aanwezigheid aldaar dringend nood- oorloofd moet zijn om de omschrijving van een 
zakelijk is ; wettelijk begrip woordelijk nit de wet over te 

Artikel 95. De Burgeme6ster kan in buiten- nemen ; 
gewone gevallen en onder door hem te stellen dat derhalve de Rechtbank door dit laatste 
voorwaarden ontheffing van de in art ikel 94 te doen bij qualificatie der bewezen aange
genoemde verbodsbepaling verleenen, <loch in nomen feiten, niet heett gehandeld in strijd met 
geen geval tot later dan vier uur na midder- I de in het middel aangehaalde artikelen ; 
nacht; 0., wat de tweede grief betrett: 

terwijl het daarop volgend artikel 95a luidt : / dat de Rechtbank het bewijs van de feiten 
Artikel 95a. Behoudens het bepaalde in waaraan de requirant werd schuldig ver

artikel 9-1 en 95 mag niemand zich des Zater- klaa.rd, dus ook dat de inrichting, waarin deze 
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in besloten tijd beeft vertoefd, voor het publiek 
toegankelijk is, beeft aangenomen onder andere 
op grond van de in bet vonnis opgenomen ver
klaringen van de getuigen P van der Schuur en 
Ja.n Free en uit een verklaring van Burge
meester en Wethouders van Oude Pekela, als
mede uit de aanwijzingen uit een en ander 
voortvloeiende ; 

dat die verklaringen te dien aanzien in
hielden: 

die van getuige van der Schuur, ,,dat hij den 
requirant op tijd en plaats in de dagva.arding 
vermeld, heeft aangetroffen in een lokaal van 
het hotel gedreven door W. A. Dijkinga, dat 
steeds voor het publiek toegankelijk is, docb 
wanneer de societeit Concordia. daar samen
komt, daar geen publiek wordt toegelaten; 

dat in dat lokaal sterke drank geregeld wordt 
verstrekt door of vanwege genoemde Dijkinga" ; 

en die van getuige Jan Free, in hoofdzaak, 
,,dat buiten de tijden da.t desocieteitConcordia 
in het lokaal bijeenkwam - gedurende welken 
tijd, ingevolge met den eigena.a.r van bet hotel 
Dijkinga gesloten overeenkomst, het lokaal 
voor het publiek moest gesloten zijn en geen 
andere bezoekers daar kwamen dan . die welke 
door de leden van de societeit volgens de voor
scbriften van het buishoudelijk reglement 
waren geintroduceerd - een ieder vrij to,.gang 
tot dat lokaal had; terwijl de in het vonnis opge
nomen verklaring van Burgemee ter en Wet
houders van Oude Pekela onder a.ndere inhield 
dat door hun college, ingevolge bet K. B. van 
25 April 1916 n° 70, de vergunning voor den 
kleinbandel in sterk0n drank, thans staande 
ten name van J. S. Dijkinga, is overgeschreven 
ten name van zijn zoon W. A. Dijkinga, die het 
bedrijf zal uitoefenen n de gelagkamer, de 
societeits- en eetkamer ..... en dat die over
schrijv1ng op 17 en 18 Augustus 1918 nog van 
kracht was"; 

dat de Rechtbank uit deze verklaringen 
heeft kunnen afleiden dat het lokaal waar de 
requirant als gezegd heeft vertoefd, was voor 
het publiek toegankelijk en haa.r vonnis alzoo 
ten aanzien van dit punt voldoende met redenen 
is omk.leed ; 

dat derbalve het middel in zijn geheel is 
ongegrond; 

0 ., ten aanzien van het eerste middel: 
dat blijkens de daarvan bij pleidooi nader 

gegeven toelichting, het middel gegrond is op 
de stalling dat het door de Rechtb. toegepast 
artikel 94 der Algemeene Verordening van 
Politie in de Gemeente Oude Pekela, in ver
band met het mede toegepast artikel 95 en 

met artikel 95a dier Verordening, verbindende 
kracht mist, als bepalend in strijd met de in 
het middel aangebaalde artikelen der Drank
wet, dat de berbergen enz. te Oude Peke! 
moeten gesloten zijn van Zaterdagmiddag 12 
uur tot Maandagmorgen 7 uur - derhalve 
iederen Zondag den geheelen dag ; 

dat dezt:. stalling · is onjuist; 
dat immers waar artikel 94 alleen bepaalt 

. dat, beboudens in de daarbij genoemde uit
zonderingsgevallen, tusschen 12 uur des nacbts 
en 7 uur des morgens, niemand in een herberg 
enz. ma.g vl.,1toeven, noch ook door den eigena.ar 

of bestuurder daarin mag worden geduld, en 
artikel 95 aan den Burgemeester de bevoe"'dheid 
geeft om binnen de daarbij gestelde grenzen 
vrijstelling van dat verl:,od te verleenen, ip deze 
artikelen geen sprake is van eenig ander get od 
tot sluiting dan gedurende de daarbij aange
duide, na middernacht ingetreden uren ; 

dat de Gemeenteraad de bevoegdheid tot het 
maken van zoodanige verordening, als betref
fende de openbare orde, zedelijkheid en ge
zondheid in de Gemeente Oude Pekela, ont
leent aan artikel 135 der Gemeentewet, terwijl 
ook artikel 7 1 • lid sub 3 der Drankwet, daartoe 
aan den Gemeenteraad bevoegdheid geeft voor 
wat betreft voor bet publiek toegankelijke 
1ocaliteiten waarvoor vergunning is verleend ; 

dat nu wel s waar, krachtens het voorschrift 
van art. 95a der Verordening, de voor het pu· 
bliek toegankelijke localiteiten waarvo<ir ver
gunning is verleend, Zaterdagsmiddags van 
12 uur tot 12 uur 's nachts en des Zondags
voormiddags van 6 uur tot 's nachts 12 uur 
moeten gesloten zijn en derhalve, in verband 
met de bepaling van art. 94 voor zoodanige 
localiteiten de bij het middel gewraakte sluiting 
is voorgeschreven, maar dat dit niet wegneemt, 
dat artikel 94 in verband met artikel 95 alleen 
bepalingen omtrent de daarbij vermelde sluiting 
bevat, onafhankelijk van de bepalingen bij 
artikel 95a gegeven ten aanzien van de sluiting 
op bepaalde dagen ; 

dat tocb die beide bepalingen, blijkens haren 
inhoud en strekking, verschillende op zich zelf 
staande en splitsbare wilsverklaringen van den 
plaatselijken wetgever bevatten, als zijnde in 
de bepalingen van artikel 94 juncto 95 kenlijk 
gelegen de uiting van zijn zorg voor de hand
having van de openbare orde, zedelijkheid en 
gezondheid en in die van artikel 95a de open
baring van zijn verlangen om het op bepaalde 
dagen dreigend drankmisbruik te voorkomen; 

clat derhalve, wat er zij van de verbindende 
kracht van artikel 95a, de toegepaste artikelen 
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94 en 95 der Verordening niet zijn in strijd met 
de in het middel genoemde artikelen en het 
middel is ongegrond ; 

0., ten aanzien van het tweede middel: 
dat dit steunt op de tweeledige stelling dat, 

vooreerst artikel 94 der meergenoemde Ver
ordening verbindende kracht zoude missen 
omdat het daarmede samenhangend artikel 
95 aan den Burgemeester de beyoegdheid ver
leent om met wijziging van het door den Raad 
daaromtrent bepa.alde, een anderen sluitings
tijd vast te stellen en daaraan alle zoodanige 
voorwaarden te verbinden als hij, de Burge
meester, dienstig acht, eene bevoegdheid dus 
tot wetgever, welke volgens de artikelen 134 
en 135 der Gemeentewet alleen toekomt aan 
den Gemeenteraad - en voorts, zoowel aan 
artikfll 94 als aa.n artikel 95, ook daarom ver
bindende kracht moet worden ontzegd, omdat 
artikel 95a, 2• lid, die bevoegdheid aan den 
Burgemeester verleent zelfs in alle en niet 
zooals artikel 95, in buitengewone gevallen ; 

0. echter, dat ook deze stelling, en wel in 
beide onderdeelen, onjuist is; · 

dat, wat haar eerste onderdeel betreft, 
vooreerst is op te merken dat artikel 95 der 
Verordening a.an den Burgemeester niet de 
bevoegdheid geeft om een anderen sluitings
tijd vast te stell(ln in dien zin dat hij den be
sloten tijd naar goedvinden zou kunnen wijzi 
gen, maar alleen om in buitengewone geval!en 
een later sluitingsuur dan dat van artikel 94 
te bepalen en in geen geval tot later dan vier 
uur na middernacht ; 

en voorts, dat waar de Burgemeester krach
tens artikel 188 der Gemeentewet is belast 
onder andere met de politie over de herbergen 
en tapperijen, dat is : met de handhaving der 

treft, blijkens het bij het eerste middel over
wogene, de artikelen 94 en 95 der Verordening 
eenerzijds en artikel 95a a.nderzijds, verschil
lend op zich zelf staande en van elkander onaf
hankelijke wilsverklaringen van den plaatse
lijken wetgever omtrent het bedoelde onder
werp bevatten, zoodat de verbindende kracht 
van de artikelen 94 en 95 niet op grond van 
onverbindbaarheid van artikel 95a kan worden 
aangevallen; 

dat mitsdien van schending der in het middel 
genoemde a.rtikelen geen sprake is en het middel 
onaannemelijk ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomBtig de concl. Adv.-Gen. 
Mr. Tak]. (N. J.) 

13 October 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Telastelegging : ,,terwij l hij wist, a.lthans 

weten kon en moest" , bewezenverklaring : 
,,terwijl hij weten kon en moest". Betee
kenis hiervan. Opzet. 

Bewijslevering. 
Het Hof behoefde niet te onderzoeken 

of a.an bekl. a.ls belastingplichtige een a.an
giftebiljet was uitgereikt, en of hij in het 
belastbaar tijdperk een ·zuiver inkomen van 
f 7119 had genoten . 

I.e. heeft het Hof de grenzen der dag
va.a.rding niet overschreden. 

(Wet Inkomstenbelasting 1914 art. 117.) 

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

Ra.den : Mrs. H. Hesse, J. Kosters, Jhr. E. 
A. E. van Meeuwen en B. Ort. 

open bare orde en de daaromtrent gemaakte ver- C. M. E., enz. requirant van cassatie tegen 
ordeningen op de herbergen en tapperijen, en een te zijnen laste gewezen arrest van het 
deze hem opgedragen taak een zelfstandige Gerechtshof te 's-Gravenhage van 23 April 
uitvoeringsmacht in dit opzicht onderstelt, 1919, waarbij een vonnis van de Arr.-Recht
daarmede geheel strookt de in artikel 95 der bank te Zierikzee van 29 October 1918, bij 
Verordening aan den Burgemeester toegekende welk vonnis requirant van een deel van het 
bevoegdheid om de daarbij bedoelde ontheffing hem tela.stegelegde werd vrijgesproken en de 
te verleenen onder door hem t e stellen voor- da.gvaarding betreffende het andere deel der 
waarden ; tela.stelegging werd nietig verkla.ard, in hooger 

dat bier dus niet aanwezig is een geval van beroep werd vernietigd voor ·zoover requira.nt 
delegatie van wetgevende macht, maar alleen daa.rbij mede werd vrijgesproken van hetgeen 
sprake is van dispensatie van een verbod dat in da.t arrest te zijnen laste a.ls bewezen werd 
de Gemeenteraad met inachtneming van de aa.ngenomen, requirant werd schuldig ver
bij de Gemeentewet a.an den Burgemeester kla.ard a.an : ,,het een afgifte a.ls bedoeld in 
opgedragen taak, de politie over .de herbergen Hoofdstuk VIII der Wet op de Inkomsten
en tapperijen, niet onvoorwaardelijk wenscht bela.sting 1914 voor zich zelven opzettelijk 
gehandhaafd __ te zien ; I o~)uist doen, terwi~l da.aruit nadeel voor het 

dat emdeluk, wat het tweede onderdeel be- ' Ruk ka.n ontsta.a.n ' , en met toepassing van 
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artt. 117 van genoemde wet veroordeeld tot 
een gevangenisstraf voor den tijd van een 
week, terwijl het beroepen vonnis voor het 
overige werd bevestigd; (Gepleit door Mr. M. 
H. Hartog te Bergen op Zoom.) 

De Hooge Ra.ad enz. ; 

Gehoord het verslag van den Ra.adsheer 
Jhr. van Meeuwen; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi ; 

I. Schending, althans verkeerde toepa.ssing 
der artt . 216, 239 Sv., 13, 44, 49, 117 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 door verzoeker 
te veroordeelen a . hoewel noch was telaste
gelegd noch bewezen verklaard, dat de ver
m elding van verzoekers goed slot ad f 1879 
zou zijn belastbaar inkomen of een bijzonder
heid voor de uitvoering der wet noodig of 
van nut; 

b. hoewel verzoeker werd vrijgesproken 
van de omstandighei"d dat hij wist hoogor in
komen te hebben en slechts bewezen werd 
verklaard, dat hij dit kon en moest weten ; 

II. chending, althans verkeerde toepas
sing der artt. 211, 212, 239 Sv., 117 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914, daar 's-Hofs 
arrest onvoldoende -met redenen is omkleed, 
daar uit niets blijkt : 

a. dat verzoeker de inkomsten uit zijn 
landbouwbedrijf ongeveer f 4200 te laag heeR 
opgegeven en berekend : 

b. dat verzoeker belastingpliohtig was en 
het Rjjk door een onjuiste aangiRe nadeel 
zou hebben kunnen lijden ; 

c. (in verband met art . 43 Wet Inkomsten
belasting 1914) dat aan verzoeker als belasting
plichtige een te bezigen biljet tot het doen 
eener a.angiRe was uitgereikt ; 

d. (in verband met de artt. 4, 12, 13 Wet 
Inkomstenbelasting 1914) dat verzoeker in 
het belastbaar tijdperk een zuiver inkomen 
van f 7119 had genoten; 

III. Schending, althans verkeerde toepas
sing der artt. 391, 392, 406, 407 Sv., door be
wezen te verklaren op grond van a.anwijzingen 
uit aanwijzingen wordende uit de omstandig
heid, dat verzoeker de inkomsten uit zijn land
bouwbodrijf ongeveer £ 4200 te laag heeR op
gegeven en berekend afgeleid, dat verzoeker 
een onjuiste aangifte heeR gedaan ; 

IV. Schending, althans verkeerde toepas
sing der artt. 211, 221, 239, 143 Sv. door te 
gaan buiten de grenzen der dagvaarding, 
immers bewezen te verklaren, dat verzoeker 
de inkomsten uit zijn Jandbouwbedrijf onge-

veer £ 4200 te laag heeR opgegeven en be
rekend; 

0 ., dat bij het bestreden arrest ten la.ste van 
requirant wettig en overtuigend is bewezen 
verklaa.rd, dat hij omstreeks Juni 1917 te 
St. Anna.land de aangifte a.ls bedoeld bij Hoofd
stuk VIII der Wet op ·de Inkomstenbelasting 
1914 voor hem zelven voor de Rijksinkomsten
belasting voor het belastingjaar 1 Mei 1917-
30 April 1918, terwijl daaruit nadeel voor het 
Rijk kon ontstaan en hem een aangiRebiljet 
voor het bovenaangeduide belastingjaar wa.s 
uitgereikt, opzettelijk onjuist heeft gedaan, 
hebbende hij toch opzettelijk en tegen beter 
weten in op voormeld aangiRebiljet als toe
lichting van de door hem niet beantwoorde 
vraag X omtrent de hoegrootheid van zijn 
inkomen vermeld een goed slot te hebben van 
f 1879 uitgesloten ,,de levenstocht", zulks 
terwijl hij weten kon en moest, dat hij een goed 
slot of wel een zuiver inkomen van ongeveer 
f 7119 heeR gehad, aangezien hij de inkomsten 
uit zijn landbouwbedrijf ongeveer £ 4200 te 
laag heeR opgegeven en berekend, en ver
volgens dat aldus ingevuld en door hem onder
teekend aangiRebiljet per post a.an het adres 
van den ontvanger der directe bela.stingen te 
St. Jlfaartensdijk heeR verzonden, welk biljet 
door dien ontvanger is ontvangen ; 

0. ten aanzien van het eerste middel onder 
letter a: 

dat dit middel feitelijken grondslag mist, 
daar uit het geheel der telastelegging voor 
zooverre deze bewezen is verklaard blijkt -
en deze dan ook kennelijk in dien zin door het 
Hof is opgevat - dat daarin a.an het ver
melden in het aangiRebiljet dat het goed 
slot f 1879 bedroeg, de beteekenis wordt toe
gekend van te zijn een opgave van het be
lastbaa.r inkomen ; 

0. ten a.a.nzien van het eerste middel onder 
letter b; 

dat, terwijl aan requirant onder m eer was 
telastegelegd, dat hij bij de invulling van het 
bedoelde belastingbiljet wist, althans weten 
kon en moest, dat hij een goed slot of wel een 
zuiver inkomen van minstens ongeveer f 12,000 
heeR gehad, het Hof daarvan a.ls bewezen heeR 
aangenomen, dat hij op dat tijdstip weten kon 
en moest, dat hij een goed slot of wel een 
zuiver inkomen van ongeveer f 7119 heeR 
geha.d, en ten a.a.nzien van het overige het 
vrijsprekend vonnis des eersten reohters heeR 
bevestigd; 

dat het Hof kenne]jjk onder de uitdruk
king ,,dat requirant het besta.a.n van een 
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hooger inkomen weten kon en moest", heeft 
verstaarr bet bij requirant aanwezig zijn van 
een met weten gelijk te stellen inzicht en dus 
a.an bet niet bewezen verklaren van de directe 
wetenschap van <lit feit, waar we! bewezen 
werd verk!aard, dat requirant <lit feit kon 
en moest weten, niet de gevolgtrekking mac 
worden verbonden dat een met dat feit strij 
dende verklaring niet opzettelijk onjuist zou 
zijn geschied ; 

dat c;lus bet middel is ongegrond ; 
0. ten aanzien van bet tweede middel onder 

de letter a en b : 
dat blijkens den inboud van bet arrest tot 

bet bewijs heeft medegewerkt de verklarine 
van requirant, dat bij op bet hem uitgereikte 
aangiftebiljet onder meer be~ft ingevul<i 
,,goed slot f 1879 uitgesloten de levenstocht", 
daarmede willende te kennen geven, dat hiJ 
voor bet tijdperk 1 Mei 1916-30 April 1917 
slecbts een zuiver inkomen had gehad var. 
gemeld bedrag van f 1879, dat hij daarna met 
getuige Faro heeft opgemaakt een overzicbt 
van de ontvangsten en uitgaven van zijn 
bedrijf over dat tijdvak, waarvoor hijzelf d( 
cijfers beeft opgegeven, welk overzicbt eer 
zuiver inkomen over dat tijdvak aangaf van 
f 7119; 

dat bet Hof bieruit aanwijzingen kon putten 
voor bet bewijs van bet sub a en, b genoemde 
en dit dan ook klaarblijkelijk gedaan beeft. 
t erwijl de bewijskracbt dier aanwijzingen aan 
bet oordeel van den recbter in cas a.tie i, 
onttrokken ; 

dat du bet middel voor wat deze onderdee
len betreft is ongegrond ; 

0. ten aanzien van dit middel voor wal 
betreft de onderdeelen sub c en d, dat bet 
•feitelijken grondslag mist, daar bet Hof dezE" 
omstandigbeden niet a.ls bewezen aannam. 
en daarnaar ook geen onderzoek beboefde tt 
doen, omdat voor wat bet onder c vermeldr· 
betreft art. 49 der wet op de Inkomstenbc
lasting 1914 aan ieder, wien voor hem z~lver. 
een aangiftebiljet is uitgerEikt, de verplichtint 
oplegt <lit biljet naar waarheid in te vullen. 
en voor wat bet onder d vermelde betreft bel 
niet de vraag was of requirant dat inkomen 
bad genoten in bet ,,belastbaar" tijdperk, 
maar in bet tijdperk, waarop zijn aangift( 
betrekking bad ; 

0. ten aanzien van bet derde middel: 
dat ook <lit feitelijken grondslag mist, daa_• 

de omstandigheid, dat requirant een onjuistc 
aangifte beeft gedaan is bewezen verklaarc 
door de aanwijzingen gelegen in de erkentenir; 

en opgaven van requirant en de verklaringen 
van twee getuigen, gelijk die in bet bestr(lden 
arrest zijn opgenomen ; 

0. t en aanzien van bet vierde middel: 
dat blijkens de toelicbting bij pleidooi dit 

middel daarop steunt, dat t enlaste was gelegd, 
dat requirant die inkomsten ongeveer f 10,000· 
t e laag had opgegeven of berekend ; 

dat evenwel, waar bet Hof kennelijk deze 
beide uitdrukkingen beeft beschouwd a.ls 
strekkende om eenzelfde begrip weer te geven, 
bet door beiden bewezen te verklaren, de 
grenzen der dagvaarding niet beeft over
schreden; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt-bet beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de concl. Adv.-Gen. 
Mr. T ak, waaruit wij bet volgende aanbalen 
met betrekking tot bet laatste middel : 

De t elastelegging spreekt van ongeveer 
f 10,000. Aan dat bedrag is evenwel de recb-

. ter niet gebonden. Bevindt hij, dat bet ge
ringer is, dan bestaat er naar ik meen geen 
enkel bezwaar daar beneden te blijven en 
overscbrijdt bij, aldus beslissend, geenszins 
de grenzen der aanklacbt.J 

13 October 1919. ARREST van den Hoogen Raad. 
Volgens art. 8 der Distributiewet mag 

eene distributieregeling a.Ileen verplicb
tingen opleggen, welke bij afievering of 
ontvangst der goederen zijn na te !even. 
De beschikking van den Minister van 
Landbouw van 22 Aug. 1918, eene ver
plicbting opleggende na bet dorscben 
van graan, vindt dus geen steun in ge
noemd artikel. 

Volgens art. 9 der gemelde wet bestaat 
de verplicbting tot bet doen van opgave 
in verband met de distributie van goe
deren slecbts bij schriftelijke vordering 
van den Minister van Landbouw of op 
diens last door den Burgemeester. Nu 
daarvan bij de telastelegging niet werd 
gesproken, is bet te laste gelegde terecbt 
niet strafbaar verklaard. 

(Distributiewet 1916, art. 8.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

R aadsbeeren : Mrs. H. Hesse, J. Kosters, 
Jbr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

De Proc.-Gen. bij bet Gerecbtsbof te Arnbem 
is requirant van cassatie tegen een arrest van 
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het Gerechtshof te Arnhem, van den 19en 
Juni 1919, waarbij in hooger beroep, met ge
deeltelijke vernietiging van een vonnis van de 
A.rr.-Rechtbank te Almelo, van den 6en l\faart 
1919, E. J. J., 58 jaren, van beroep landbouwer, 
geboreu en wonende te Lonneker, werd ont
s lagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Edele Hoog Achtbare H eeren I 
De Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 

te Arnhem acht de artt. 8 en 12 der Distri
butiewet 1916, alsmede art. 9 dier Wet en 
216 Strafv. geschonclen, doordien zijn Hof met 
de Arr.-Rechtbai+k te Almelo, als bewezen 
aannemende ,,dat de gerequireerde te Lonneker 
opzettelijk a ls eigenaar en bezitter van on
gedorschte haver, nadat in Aug. 1918 plus 
minus 55 K.G. haver was gedorscht, niet on
middellijk opgave heeft gedaan van die door 
hem gedorschte hoeveelheid, uitgedrukt in 
kilogra mmen, aan den burgemeester zijner 
.voonplaats Lonneker, hoewel door den Minis
ter van La.ndbouw, ijverheid en Handel was 
bepaald, dat eigenaren en bezitters van onge
.d_orschte granen bovenbedoelde opgave .moes
ten doen", op 19 Juni j.l. het veroordeelend 
vonnis vernietigde ten aanzien der gegeven 
qualifioatie en der opgelegde straf en alsnog 
een ontslag van rechtsvervolging uitsprak 
uit overweging : ,,dat het aan ·beklaagde ten 
Jaste gelegde feit niet bevat eene overtreding 
van art. 8 der Distributiewet (alwaar het ver
boden wordt onder zekere omstandigheden 
_goederen af te leveren), maar eene overtreding 
van art. _9 dier Wet (alwaar aan ieder de ver
plichting wordt opgelegd de opgaven, die van 
hem, in verband met de distribut ie van goe
deren, bij schriftelijke vordering door den Mi
nister van La.ndbouw, Nijverheid en Handel, 
of op diens last door den Burgemeester eener 
gemeente worden verlangd, naa r waarheid te 
doen)"; 

,,dat echter een element van het strafbare 
feit van art. 9 in . de dagvaarding ontbreekt, 
namelijk dat de opgave geschiedt na schrifte
lijke vordering, terwijl ook van de sohriftelijke 
vordering niets is gebleken b ij de behandeling 
dezer zaak." 

Ik geloof niet, dat de grief tot oassatie zal 
kunnen leiden. De uitlegging der dagvaar
ding toch - waaronder mede de verklaring 
-van den zin en strekking is te verstaan - be
hoort tot het gebied van den feitelijken rechter 
-en Uw Raad heeft haar te eerbiedigen, tenzij 

zij met de woorden in strijd zijn zou, hetgeen 
niet het geval is . Waar het Hof nu in de 
tenlastelegging eene overtreding van art. 9 
der Distributiewet 1916 leest, sprak het terecht 
een ontslag van rechtsvervolging uit wegens 
het ontbreken van een der elemen ten. 

Bovendien kan, clunkt mij, aan overtreding 
van art. 8 d ier Wet niet gedacht worden. Die 
bepaling immers spreekt van a flevering van 
bepaalde goederen en het gaat moe.ilijk daarin 
het doen eener opgave te wringen, gelet op het 
feit, dat art. 9 in die speciale materie voorziet. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge ~aad, enz. ; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende: 
zie cone!. adv.-gen. ; 

0., dat den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding werd ten laste gelegd, dat hij te 
Lonneker, opzettelijk, althans ·nalatig, zich 
niet behoorlijk overtuigd hebbende van de 
op hem rustende verplichting, a.ls eigenaar en 
bezitter van ongedorschte haver, nadat in 
Aug. of Sept. 1918 ± 55 K.G., a lthans een 
hoeveelheid haver was gedorscht, niet onmid
dellijk opgave heeft gedaan van die door hem 
gedorschte hoeveelheid, uitgedrukt in kilo
grainmen, a.an den burgemeester zijner woon
plaats Lonneker, hoewel door den Minister 
van La.ndbouw, Nijverheid en Handel was 
bepaald , dat eigenaren en bezitters van onge
dorschte granen bovenbedoelde opgave moeten 
doen, dat bij het in zoover bevestigd vonnis 
der R echtbank het feit, den beklaagde in de 
eerst e plaats ten laste gelegd met zijne schuld 
daaraan wettig en overtuigend is bewezen 
verklaard, met <lien verstande, dat de haver 
tot een gewicht van 55 K. G. op 6 Sept. 1918 
door beklaagde is gedorscht ; 

dat eohter, terwijl de Reohtbank het e
wezen verkla.arde feit strafbaar heeft geoor
deeld en den gerequireerde deswege heeft ver
oordeeld, het Hof, dit feit niet strafbaar 
achtende, hem heeft ontslagen van alle rechts
vervolging, op grond dat het feit niet bevat 
eene overtreding van art. 8 der Distributie
wet 1916, noch eene van art. 9 dier wet; 

O. ten aanzien van het middel: 
dat art. 1 der besohikking van den Minister 

van La.ndbouw, Nijverheid en Handel van den 
22 Aug. 1918, n°. 39109/46, Rijksbureau voor 
de Distributie van Graan en Mee!, opgenomen 
in, de Staat8courant van 22 Aug. 1918, n°. 196, 
inhoudt: 
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,,Eigenaren en bezitters van ongedorschte 
granen, oliehoudende zaden en peulvruchten, 
a lsmede alien die deze gewassen in ongedorsch
t~n toestand onder zich hebben en houders of 
exploitanten van dorschmachines zijn ver
plicht t elkenmale onmiddellijk na. het dorschen 
opga.ve te doen aan den burgemeester hunner 
woonplaa.ts van de door hen gedorschte hoe
veelheden, uitgedrukt in kilogrammen" ; 

dat in het eerste lid van a.rt. 8 der Distributie
wet 1916 de door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel vast te stellen distributie
regeling in rechtstreeksch verband met de 
a.flevering der goederen wordt gebra.cht en in 
het tweede lid van het artikel wordt gehandeld 
over bij distributieregeling op le leggen ver
plichtingen welke bij de aflevering of qntvangst 
der goederen zijn na te !even ; 

dat bijgevolg eene distributieregeling alleen 
verplichtingen vermag te scheppen, welke bij 
a.flevering of ontvangst der goederen zijn na 
te !even en dus art. 1 van voormelde ministe
rieele beschikking in art. 8 der Distributiewet 
1916 geen steun vindt en niet verbindend is, 
zoodat de in het middel aangehaalde artt. 8 
en 12 dier wet door de bestreden uitspraak niet 
zijn geschonden ; 

• dat clit evenmin het geval is met betrekking 
tot art. 9 cler meergenoemde wet, vermits -
gelijk het Hof met juistheid overweegt - de 
daarbedoelde verplichting tot het doen van 
opgaven in verband met de distributie van 
goederen slechts bestaat bij schriftelijke vor
dering door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel of op <l iens last door 
den Burgemeester, welk laatste bestanddeel 
van het in art. 9 geregeld strafbaar feit den 
gerequireerde niet bij dagvaarding is ten laste 
gelegd; 

0., da.t het ten laste gelegcl en bewezen ·ver-

19Hl 

klaard feit ook niet bij eenige andere wetsbe 
paling strafbaar is gesteld , en derhalve het 
middel is ongegrond 

Verwerpt het beroep. 

14 October 1919. BESLUIT, betreffende de 
sterkte van de lichting der militie van 
1920. s. 601. 

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

Oorlog van 6 October 1919, Afdeeling Dienst
plicht, n°. 115 0, van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 October 1919, 
no. 121961, Afdeeling J3innenlandsch Bestuur 
en van Onzen Minister van Marine van 10 Octo
ber 1919, Afdeeling B (3de Bureau) n°. 69; 

Gelet op art. 4 der Militiewet (Staatsblad 
1912, n°. 21); 

Hebbeq goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1920 bedraagt 25761 man, waarvan 600 voor 
den dienst ter zee worden bestemd. 

2. Het aandeel, door elke provincie te dragen 
in de lichting, in art. 1 bedoeld, wordt aan
gewezen in de vierde kolom van den Staat, 
welke bij <lit Besluit behoort . 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnen
landsche Zaken en van Marine zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van <lit Besluit, dat in het S taatsblad zal wor
den geplaatst. 

Het Loo, den 14den October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oarlog, 
ALTING VON GEUSAU. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. R UYS DE BEERENBROU0K. 

De Minister van Marine, H. BIJLEVELD Jr. 
( Uitgeg. 28 Oct. 1919.) 
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Behoort bij het Koninklijk Besluit van 14 October 1919 (Staafsblad n°. 601). 
STAAT, aanwijzende het door elke proviMie te dragen aandeel in de lichting der militie 

van 1920, ten bedrage van 25761 man. 
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De Minister van Oorlog, Al.TING VON GEUSAU, 
De M inist , r van Binnenlandsche Zaken, CH. RUYS DE BEERENBROUCK, 

De Minister van Marine, H . BIJLEVEuD Jr. 

14 October 1919. BESLUIT, houdende opheffing 
van den staat van oorlog en den staat 
van beleg in verschillende gedeelten des 
Rijks. S . 602. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracht van den Raad van Minis

ters van 13 October 1919 ; 
Gelet op Art. 3 van de Wet van 23 Mei 

1899 (Staatsblad n°. 128) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1°. met ingang van den datum van dit 
.Besluit op te heffen den staat van oorlog in 
de verschillende gedeelten van het grond
gebied des Rijks, in dien staat verklaard bij 
Onze Besluiten van 5 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 375), van 10 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 406) en van 11 Februari 1915 (Staats
btad n°. 81); 

2°. met ingang van den datum van dit 
besluit den staat van beleg in de volgende 
gedeelten van het grondgebied des Rijks op 
te heffen: 

1 °. het territoriaal zeegebied ; 
2°. de eilanden : 
Texel, Vliela-nd, Terschelling, Ameland , 

Schiermonnikoog, Rottumeroog en Urk ; 
3°. de gemeenten of gedeelten van ge

meenten: 
in de provincie Zuidholland : 

Rotterdam, 's-Gravenhage, Delft, Brielle, 
Hellevoetsluis en Stellendam ; 

in de provincie N oordholland : 
den Helder, Amsterdam, Zaandam, Nieuwer

Amstel, Ouder-Amstel en Muiden, Bergen ; 
in de provincie Utrecht : 

Amersfoort, Soest, Leusden en Zeist ; 
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in de provmcie Noordbrabant: 
Fijnaart en Heiningen, Klnndert en Wil

lemstad; 
in de provincie Zeeland : 

de gemeenten gelegen op de eilanden : 
Schouwen en Duiveland, St. Philipsland, 

Tholen, Noord-Beveland, Zuid-Beveland (met 
uitzondering van de gemeente Kruiningen), 
Walchcl'en (met uitzondering van de gemeente 
Vlissingen) ; 

in de provincie Friesland : 
Lemsterland, loten , Stavoren, Gaasterland, 

Hemelumer Oldephaert en Noorclwolde, Barra
deel, 't Bildt, Ferwerderadeel, We tdonge
radeel, Oostdongeradeel, Kollumerland en 
Nieuw Kruisland ; 

in de provincie Groningen : 
Grijpskerk ; 

in de provincie Gelderland : 
Oldebroek, Elburg en Doornspijk. 
Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 

Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, van Kolonien, van Onderwijs, Kun
sten en Wetensohappen en van Arbeid zijn , 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 14den October 1919. 
WILHELMINA. 

De Tijdelijke Voorzitter van den 
Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
(Uitgeg. 22 Oct. 1919.) 

14 October 1919. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Grave, van 2 September 1919, waarbij 
met ivgang van gemelden datum Mej. 
D. G. F. HILKES is benoemd tot onderwij
zeres in de nuttige handwerken. . 1102A. 

Geschorst tot 1 Mei 192U. 

15 October 1919. BESOHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Volgens art. 6 der Huurcommissie is goon 
rechtsmiddel tegen den op grond van de wet 
gegevcn bcslissing van den Kantonrechtor to • 
gelaten, b houdens voorziening in het belang 
der wet, welke voorziening bij art. 98 R. 0. bij 
uitsluiting is opgedragen aan den Procureur
Generaal bij den Hoogen Raad. 

(Niet-ontvankelijlcverklarinu van een verzoek 

van 0 . J. van He/den en M. Verlraik i,, hu,me 
qualiteit van Voorzitter en Secretaris der Huur
commissie voor de gerneente Alblr1,Sserdam, waar
bij op de daarvoor aangevoerde gronden aan den 
Hoouen Raad wordt verzocht de beslissing van den 
Kantonrechter te vernietigen ,,op grond dat de 
vernietiging der beslissing van Onze Oommissie 
in strijd ,net de wet is geschied". - Beschilckin(J 
gegeven ove,·eenkomstig de Oonclusie van den 
P.-G Mr. l:ioyon. ) 

(Huurcommissiewet art. 6. ) 

16 October 1919. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent aflevering van zout aan 
handelaars door inrichtingen voor het 
uitloogen van steenzoutlagen. S. 603. 

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

Financien van 25 September 1919, n°. 178, 
Accijnzen; 

Gezien de artikelen 65 tot en met 67 en 
artikel 83 der wet van 27 September 1892 
(Staatsblad no. 227), alsmede de artikelen 11 
en 22 der wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 383); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 October 1919, n °. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 10 October 1919, 
no. 228, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 
Art. 1. De bepalingen welke zijn of zullen 

worden vastgesteld ten aanzien van de over
schrijving van den accijns van geraffineerd 
zout, dat uit zoutziederijen wordt afgeleverd 
aan de handelaar bedoeld in artikel 65 der 
wet van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 227), 
gelden mede voor de oversohrijving van den 
accijns van zout, dat aan zoodanige hande
laars wordt afgeleverd uit inrichtingen tot het 
winnen van zout door uitlooging van steen· 
zoutlagen. 

Onze J\finister van Financien is belast met 
<le uitvoering van dit besluit, hetwelk in hell 
Staatsblad zal worden gcplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 16den October 1919. 

WILHELMINA. 

De M inister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 30 Oct. 1919.) 
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16 October 1919. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 
20 Januari 1913 (Staatsblad n°. 35), laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
van 27 Februari 1919 (Staatsblad n°. 53) 
regelende de voorwaarden, waaronder 
voor rekening van anderen dan het Rijk 
aan 's Rijks Munt kan worden gemunt, 
medailles kunnen worden geslagen en 
muntstempels of medaille-stempels kunnen 
worden vervaardigd. S. 604. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op Ons besluit van 20 Januari 1913 
(Staatsblad n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 27 Februari 1919 (Staatsblad n°. 53); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 18 September 1919, n°. 173, 
Generate Thesaurie en van Onzen fungeerenden 
Minister van Kolonien van 5 September 1919, 
2de Afdeeling, n°. 46; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 30 September 1919, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van On_ze voor
noemde Ministers van den 4 October 1919, 
n°. 71 , Generale Thesaurie, en van den 9 Octo
ber 1919, n°. 80, 2de Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1919 te bepalen 

als volgt: 
Art . 1. In artikel 12 van het Koninklijk 

besluit van 20 J anuari 1913 (Staatsblad n°. 35), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 Februari 1919 (Staatsblad n°. 53), wordt 
inplaats van: 

a. dukaten. 9.- per KG. werks ; 
gelezen: 

a. dukaten. f 11.80 per K.G. werks; 
2. Artikel 13 van het in artikel 1 genoemde 

Koninklijk besluit wordt gelezen als volgt : 
Bij aanmuntingen ten behoeve van de 

Kolonien worden de volgende muntloonen 
aan het Staatsmuntbedrijf vergoed: 

a. voor gouden munten de in het vorig 
artikel vastgestelde bedragen per K.G. werks; 

b. voor: 
, 1. rijksdaalders . 

2. guldens ... 
3. halve gulden 
4. 25 centstukken of 

. f 1.lOper K.G.werks. 
1.35 
2.10 

¼ guldens Ourac;ao . 2.60 ,, 
5. 10 centstukken of 

1/ 10 guldens Ourac;ao . 5.15 
6. 5 centstukken Neder-

land. . . • . • • . o. 70 
7. 2½ centstuk,ken Ne

derland • • • . . • 0.85 

8. 1. centstukken Neder-
land. l,30per K.G. werks. 

9. ½ centstukken Ne-
derland 2.60 

" 10. ¼ gulden Neder-
landsch-1 ndii!. 3.-

" 11. 1 / 10 guldens Neder-
landsch-Indii!. 5.70 

" 12. 5 centstukken Neder-
landsch-1 ndii!. 0.60 

" 13. 2½ centstukken Ne-
derland-sch-1 ndii! 0.55 

" 14. 1 centstukken Neder-
landsch-Indii!. 0.70 

15. ½ centstukken Ne-
derlandsch-1 ndii! 1.55 

Voor het geval, dat het metaal benoodigd 
·voor den muntslag van nikkelen, bronzen of 
koperen pasmunt aan 's Rijks Munt geleverd 
wordt in den vorm van muntplaatjes, bedragen 
de loonen per K G werks voor : 

5 centstukken Nederland . 
2'1/2 
1 

½ 
5 

2½ 
1 

N ederlandsch-1 ndii!. 

f 0.53 
0.56 
0.83 
1.51 
0.32 
0.31 
0.39 

½ 0.78 
Voor het geval, dat het voor den muntslag 

van nikkelen, bronzen of koperen pasmunt 
benoodigd metaal aan 's Rijks Munt geleverd 
wordt in den vorm van ingetrokken specie of 
in anderen vorm, dan hetzij van bladen of 
reepen van de vereischte samenstelling, hetzij 
van muntplaatjes, bedragen de muntloonen 
per K. G. werks voor : 

5 centstukken Nederland. 

2½ 
1 

½ 
5 N ederlandsch-1 ndie. . 

f 1.55 
1.65 
2.10 
3.40 
1.50 
1.25 
1.40 

½ 2.~ 
Onze Ministers van Financien en van Kolo

nien zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
·plaatst en wa.arvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den October 1919. 
WILHELMINA 

De Minister van Financii!n, DE VRIES. 

De fungeerend Minister van Kolonii!n, 
CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 6 Nov. 1919.) 
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18 October 1919. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel l, tweede lid, der wet van den 
7clen Juni 1919 (Staatsbladno. 317). S. 605. 

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

Financien van den 14 October 1919, n°. 98 
Generate Thesaurie ; 

Gelet op artikel l, tweede lid, der wet van 
den 7den Juni 1919 (Staatsblad n°. 317), tot 
opheffi.ng van de verplichting tot het stellen 
van zekerheid door Rijksambtenaren ten 
behoeve van den Staat en intrekking van de 
Borgtochtenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de volgende regelen vast te stellen omtrent 

de opheffi.ng der verplichting tot zekerheicl
stelling ten aanzien van die Rijksambtenaren, 
welke v66r 24 Juni 1919 reeds zekerheicl 
hadden gesteld. 

Art. 1. De Rijksambtenaren, die v66r 
24 Juni 1919 aan hunne verplichting tot zeker
heidstelling ten behoeve van den Staat hebben 
voldaan en voor meer dan f 3000 zekerheid heb
ben gesteld,wenden zich met een ongezegeld ver
zoekschrift om opheffi.ng tot het Hoofd van het 
Departement van Algemeen Bestuur, waar
onder zij ressorteeren, onder overlegging van : 

a. de laatstelijk vari de Algemeene Reken
kamer of, ingeval de decharge pleegt verleend 
e worden door Onzen Minister, Hoofd van 

het zooeven bedoelde Departement van Alge
meen Bestuur, van dezen ontvangen decharge
verleening betreffende hun beheer ; 

b. eene · verklaring van den ambtenaar, 
belast met het toezicht op het geldelijk beheer 
van den comptabele, blijkens welke geene 
redenen aanwezig zijn om aan te nemen, dat, 
na de laatstelijk ontvangen decharge-ver
leening, onregelmatigheden in bet beheer 
hebben plaats gehad. 

Mochten de onder a en b vermelde stukken 
niet kunnen worden overgelegd, dan wordt 
zulks, onder opgave van redenen, in bet ver
zoekschrift medegedeeld. 

2. Onze Ministers zenden eens per maand 
de door hen ontvangen, in artikel 1 bedoelde, 
verzoekschriften met bijlagen en een verzamel
staat aan de Algemeene Rekenkamer. Indien 
en voor zoover de Algemeene Rekenkamer 
tegen de opheffi.ng van de gestelde zekerheid 
geen bezwaar heeft, doen Onze Ministers daar· 
van mededeeling aan Onzen Minister van 
Financien met vcrzoek bet noodige voor de 
opheffi.ng te verrichten. 

Voorts zenden Onze Ministers uiterlijk 
1 December 1919 aan de Algemeene Reken-

kamer een opgave in van de namen van die 
comptabelen, wier borgtochten niet meer dan 
f 3000 bedragen en ten aanzien van wier gel
delijk beheer geen onregelmatigheden zijn 
gebleken, met vermelding van hunne functie. 
De tweede zin van het vorig lid is ten deze van 
toepassing. 

Onze Minister van Financien kan aan de 
opheffing voorwaarden verbinden. 

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

Het Loo, den 18den October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 24 Oct. 1919.) 

18 October 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
verschillende tarieven voor het gebruik der 
Rijkstelefoon. . 606. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
In aanmerking nemende, dat bet wenschelijk 

is over te ga.an tot wijziging van verschillende 
tarieven voor het gebruik der Rijkstelefoon ; 

Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele-
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaa.t van den 6 September 1919, n°. 
14, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 30 September 1919, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 13 October 1919, 
no. 9, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 November 1919 te bepalen 

hetgeen volgt : 
Art. I. In artikel 32, sub la, van het 

Reglement voor den dienst der Rijkstelefoon, 
vastgesteld, aangevuld en gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 20 November 1916 
(Staatsblad n°. 509), 7 Juli 1917 (Staatsblad 
no. 483) en 30 Maart 1918 (Staatsblad n°. 227) 
wordt in plaats van de bedragen ,,£ 7000" 
en ,,£ 4500" gelezen respectievelijk ,,f 20,000" 
en ,,f 13,000". 

Art. II. In artikel 33 van voornoemd Re
glement worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1°. In punt 2a wordt in plaats van de be
dragen: ,,f 0.35", ,,£ l" . ,,f 0.25" f'n ,,£0.65", 
gelezen respectievelijk de bedragen : ,,f 0.45", 
,,f 1.35", ,,f 0.35" en ,,f l". 

2°. In punt 3a en 3b wordt in plaats van 
de bedragen: ,,f 52.50", ,,f 10.50", ,,f 37.50" 
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en ,,£ 7.50" gelezen respectievelijk de bedra
gen : ,,£ 67.50", £,, 13.50," ,,£ 52.50" en,,£ 10.50". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsbl,ad, waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

Het Loo, den 18den October 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitgeg. 30 Oct. 1919.) 

20 October 1919. ARREST van den Roogen Haad. 
Onder ,,verhuurder" in de artt. 1 en 9 

dezer wet moet worden verstaan degene, 
die a.ls rechthebbende op het genot van het 
verhuurde dit genot ingevolge een overeen
komst va.n huur en verhuur aan den huur
der overdraagt. 

Daa.ronder valt niet degeen, die als 
a.dministrateur eener bouwma.atschappij, 
aan welke de woning toebehoort, bevoegd 
was om die t,e vPr}n,r~- . 

(Huurcommissiewet art. 1.) 

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

Raden: M:rs. H. H esse, J. Kosters, Jhr. E. A. 
E. van Meeuwen, B. Ort. 

J. v. Sch. enz., requira.nt va.n cassa.tie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank to 
Amsterdam, van 8 April 1919, waarbij in 
hooger beroop met vernietiging van · een 
vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam, 
van den 26sten September 1918, requira.nt 
werd schuldig verklaard aan : ,,a.ls verhuurder 
in een gemeente, waarvoor een huurcom
missie ingesteld is, een hooger vergoe<ling 
bedingen voor het gebruik va.n een woning 
zooals bedoE>ld bij artikel 10 der Huurcom
m.issiewet, dan de huurprijs voor de woning, 
geldende op of la.atstelijk voor 1 J a.nua.ri 
1916, welke hoogere huurprijs niet is goedge
keurd of vastgesteld door de Huurcommissie", 
en mot toepassing van de artikelen 1 en 9 
der Huurcommissiewet en de artikelen 23 
en 91 Sr., veroordeeld tot een geldboete van 
driehonderd gulden en een vervangende hech
tenis van een maand ; 

Conclusie van den Advocaat-Genera.al Mr. 
Ledeboer. 

Als ca.ssatiemiddel is voorgedragen : ,,Schen
ding en verkeerde toepassing van artt. 1 en 
9 der wet van 26 Ma.art 1917, S. 257, doordien 
de Rechthank verzoeker in cassatie heeft 
beschouwd als ,,verhuurder" in den zin van 
de aangehaalde artikelen terwijl bij in werke- . 
lijkheid is gebleken te zijn administrateur 
van de verhuurster de Bouwmaatschappij 
,,Oude Kerklaan" voor en namens welke hij 
de huurovereenkomst heeft afgesloten, bij 
gelegenheid waarvan hij voor zioh zelf als 
provisie de vergoeding heeft ·bedongen waar
voor de vervolging tegen hem is ingesteld." 

Het middel mist feitelijken grondslag voor 
70over daarbij is gesteld, dat requirant de 
f 200 a.ls provisie voor zich zelf heeft bedongen, 
want de Rechthank nam a.ls bewezen a.an en 
stelde dus feitelijk vast, dat beklaa.gde be
halve de huurprijs van f 500 per jaar, ook 
de betaling van f 200 in eens bedongen heeft 
voor het gebruik der woning. 

In de dagvaarding is gesteld en door de 
Rechtba.nk a.ls vaststaand a.a.ngenomen, dat 
beklaagde handelde als ,, verhuurder". Ik 
neem a.an, dat de steller der dagvaarding, 
dat woord gebruikte in denzelfden zin a.ls 
dat in a.rtikel 1 der Huurcommissiewet is 
gebezigd. In die wet is di:>orgaand bij ver-• 
huurder gedacht aan den eigena.a.r of dengeen 
<lie tegenover den huurder a.ls pa.rtij bij de 
huurovereenkomst kan optreden ; men leze 
de artt . 1, 2, 4, 5, 6, 9 en verg. de toelichting 
op art. 1 va.n het ontwerp (Bijl. Hand. 2° Kamer 
1916/17 n°. 259 - 3) en dan ka.n dienaan
gaande geen twijfel overblijven. 

De- Rechtbank putte bet bewijs van hetgeen 
zij als bewezen aa.nnam, uit den inhoud va.n 
beklaagdes opgave en de getuigenverklaringen 
in het vonnis vermeld en na.m dus die opga.ven 
a.ls overeenkomstig de waarheid a.an. Als 
vaststaand werden dan a.angenomen de om
sta.ndigheden, dat bekla.agde was admini
strateur der ma.a.tschappij, welke eigena.res 
was der woning, da.t een a.nder Directeur was 
va.n die ma.atscha.ppij en dat die directeur 
de huurprijs bepaa.lde en in <lit geval bepa.a.ld 
had, daarbij aan beklaa.gde mededeelende, 
dat de woning voor dienzelfden prijs a.ls te 
voren moest worden verhuurd, terwijl be
klaagde bevoegd wa.s namens de ma.atschappij 
de woning te verhuren a.an wien hij goed vond. 

Bekla.agde kon bij de verhuring dus niet 
anders optreden, · da.n a.ls gemachtigde van 
den directeur. 
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Da.t de bekla.a.gde verhuurder zou zijn in 
den zin der wet leidt de Rechtba.nk, zooa.ls 
zij na.der te kennen gaf, af uit de omstandig
heid, da.t deze vrijheid had ten aanzien van 
de keuze der huurders. Na.ar mijn oordeel 
is dat geenszins voldoende en heeft de Rec,ht
ba.nk de juiste beteekenis van het begrip 
,, verhuurder", zooals dat is bedoeld in art. 1 
der Huurcommissiewet en in de da.gvaarding, 
miskend en dientengevolge iets anders als 
bewezen aa.ngenomen dan in de da.gvaa.rding 
was gesteld, althans heeft zij het bewijs van 
het handelen als verhuurder niet uit de gebe
zigde bewijsmiddelen kunnen a.fleiden . 

Ik acht alzoo het bestreden vonnis niet 
na.a.r den eisch der wet met redenen omkleed 
en de artt. 211, 221, in verband met 256, 
257 Sv. en met de in het middel aangehaalde 
artikelen geschonden, wat ingevolge art. 223 
Sv. nietigheid medebrengt. · 

Ik concludeer tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en verwijzing der zaak naar 
het Gerechtshof te Amsterdam ten einde op 
het bestaande hooger beroep opnieuw te 
worden berecht e; afgedaan. 

De Hooge Raad, enz: ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. van Meeuwen ; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie: (zie cone!. 
Adv.-Gen .) 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van den requirant wettig en overtuigend is 
bewezen verklaard, dat hij te Amsterdam, 
voor welke gemeente d!)stijds een huurcom
missie was ingesteld, als verhuurder van de 
benedenwoning van perceel • Da Costakade 
n°. 6, welk perceel in eigendom toebehoorde 
aan de Bouwma.a.tschappij ,,0ude Kerkla.an", 
voor welke ma.a.tschappij hij, beklaagde, a.ls 
administrateur bevoegd was om te verhuren, 
van Johan Frederik Romer omstreeks de 
maand April 1918 voor het gebruik dier woning 
heeft bedongen een hnurprijs van f 500 per 
jaar en een beta.ling in eens van f 200, terwijl 
voor die woning op 1 J anuari 1916 een buur
prijs gold van f 500 per ja.ar, zonder da.t die 
hoogere vergoeding voor het gebruik dier 
woning was goedgekeurd of was vastgesteld 
door die Huurcommissie ; 

dat de Rechtbank dit feit heeft gequalifi
ceerd en te dier zake straf heeft opgelegd gelijk 
aan bet hoofd van dit arrest is vermeld ; 

0. ten aanzien van bet voorgestelde middel: 
dat onder ,,verhuurder" in de artikelen 1 

en 9 der Huurcommissiew~t moet worden ver. 
staa.n degene, die als rechthebbende op het 
genot van bet verhuurde dit genot ingevolge 
eene overeenkomst van huur en verhuur aan 
den huurder overdraagt, gelijk blijkt uit de 
sa.menhang tusschen deze a.rtikelen en de overige 
bepa.lingen dier wet, wa.a.rin deze beteekenis 
duidelijk aan het licht treedt ; 

da.t nu weliswaar in de tela.stelegging wordt 
gesteld en bij het beroepen vonnis wordt be
wezen verkla.a.rd, da.t requirant is verhuurder 
van de daarbij aangegeven woning, doch 
da.arnaast wordt gesteld, da.t die woning toe
behoorde aan de Bouwmaatscha.ppij ,,0ude 
Kerklaan", voor welke maatschappij hij a.ls 
administrateur bevoegd was om te verhuren ; 

dat hieruit volgt, dat in de telastelegging 
onder ,,verhuurder" iets anders wordt verstaan 
dan in de genoemde wet, namelijk de persoon, 
die over het afsluiten der overeenkomst be
slist, welke beteekenis dan ook in het bestreden 
vonnis aan deze uitdrukking wordt toegekend ; 

dat immers in de la.atste overweging van 
dat vofinis het verweer van requirant, dat hij 
niet als verhuurder zou zijn aan te merken, 
wordt verworpen uitsluitend op grond da. 
hij vrijheid ten aanzien van de keuze det 
huurders had; 

dat mitsdien in de telastelegging, zooals 
die door de Rechtbank wordt verstaan, niet 
is gesteld dat requirant was ,,verhuurder" 
ill den zin, di , gelijk hierboven is overwogen, 
it1 de Huurcommissiewet daaraan wordt toe
gekend, en dus waar het eerste lid van artikel 
9 dier wet slechts den ,,verhuurder" strafbaar 
stelt - behoudens het geval in het tweede 
lid van dat artikel omschreven, welk geval 
zich echter hier ten aanzien van requirant 
niet voordoet - dit artikel niet op het in de 
telastelegging omschreven feit van toepas
sing is; 

dat dus de Rechtbank dit artikel verkeerd 
heeft toegepast door requirant op grond 
daarvan te veroordeelen ; 

Vernietigt het in deze zaak gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 
den Ssten April 1919 voor zooverre daarbij 
het bewezen verklaarde feit is gequalificeerd 
en a.an requira.nt straf is opgelegd ; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.; 
Verklaart bet telastegelegde feit niet straf • 

ba.a.r; 
0ntsla.at den beklaagde 

vervolging te dier zake. 
van a.lie rechts-

(N. J.) 
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21 October 1919. BESLUIT, tot schor ing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Meerssen van 3 October 1919, strekkende 
tot toekenning van bijdragen aan werk
liedenorganisaties ter ondersteuning van 
stakende arbeiders. S. 607 

Gescn,or st · tot 1 111 ei ll/ >:v. 

21 October 1919. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een aan een vergunning tot uitbreiding 
eener inrichting verbonden voorwa.arde, 
die de strekking heeft niet om tegemoet 
te komen aa.n bezwaren aan de voorge
nomen uitbreiding verbonden, ma.ar a.an 
zooda.nige die onafha.nkelijk van die uit
breiding en reeds voorda.t daa.rtoe wa 
be loten, bestonden, in strijd is met de 
Hinderwet. 

WLT WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma Dijkstra en Faber te Sneek, tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 9 November 1918, wa.arbij a.an 
ha.a.r en ha.re rechtverkrijgenden voorwa.ardelijk 
vergunning is verleend tot uitbreiding van ha.ar 
vernikkelinrichting en meta.a.lslijperij in het 
perceel ka.da.stra.a.l bekend gemeente Sneek, 
sectie A nos. 1611 en 2381 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
• Geschillen van Bestuur, advies van 1 October 

1919, n°. 300; 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

Arbeid van 16 October 1919, n°. 532 H, afd . 
Arbeid; 

0., dat Burgemeester en Wethouders van 
Sneek bij evengemeld besluit, na.da.t door bela.ng
hebbenden da.artegen bezwa.ren waren inge
bracht, a.an de a.ppella.nte en hare rechtver 
krijgenden onder een viertal voorwa.arden ver
gunning hebben verleend ·tot het vervangen 
van den stoomketel in de vernikkelinrichting 
en metaalslijperij in het perceel Wijb. 14 n°. 83 
a.an den Noorders.ingel, kadastraal bekend ge
meente Sneek, sectie Anos. 1611 en 2481, door 
een stoomketel met een vcrwarmd oppervla.k 
van 16 M1 . Zij hebben daa.rbij onder 4° de 
voorwaarde gesteld, dat het gebruik van een 
stoomfluit tusschen 10 uur 's avonds en 7 uur 
' s morgens verboden is ; 

dat tegen dit besluit de a.ppellante bij Ons 
in beroep is gekomen, · aa.nvocrende dat zij 
gewoon was om 's morgens te 6 uur een aa.n
vangsein door middel van een toomfluit te 
geven ; dat door genoemde voorwaarde het 
geven van <lit aanvangsein des morgens om 
6 uur verboden is ; dat da.ardoor hare werk-

lieden ongeregeld met de werkzaamheden a.a.n
vangen tot scha.de van het werk en het bedrijf ; 
dat zij Ons m.itsdien verzockt ha.a.r van ge
noemde voorwa.arde te ontheffen ; 

0 ., dat de bestreden door Burgemeester en 
We.thouders a.an de vergunning tot uitbreiding 
dcr inrichting verbonden voorwaarde de strek
king heeft niet om te gemoet te komen a.an 
bezwaren a.an de voorgenomen uitbreiding 
verbonden, ma.a.r a.an zoodanige die ona.fha.n
kelijk van die uitbreiding en reeds voorda.t 
da.artoe was besloten, bestonden ; 

dat derhalve deze door Burgemeester en 
Wethouders aan de vergunning tot uitbreiding 
verbonden voorwaarde dient te vervallen ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaa.n : 

m et handhaving van het overige van boven
vermeld besluit van Burgemeester en Wet
houders van Sneek, de a.an de bij dat besluit 
verleende vergunning onder 4° verbonden voor
wa.arde te doen vervallen. 

Met bepaling wijders da.t de inrichting zal 
moe.ten zijn voltooid en in .werking gebracht 
binnen 3 ma.a.nden na. de dagteekening van dit 
besluit. 

Onze Minister van .Arbeid is bela.st, enz. 
(W. v . d . B. A.) 

23 October 1919. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 250, eerste lid, der Invaliditeitswet. 
s. 608. 

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

Arbeid van 20 October 1919, n°. 5056, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel· 250, eerste lid , der Invalidi
teitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
Het vernietigingsteeken voor het onbruikbaar 

maken van rentezegels bestaat in een horizon 
tale dubbele lijn in zwarte kleur, di~ door midde} 
van een stempel op het midden der zegels over 
de geheele breedte wordt aangebracht. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staaisblad 
zal worden geplaat . 

Het Loo, den 23sten October 1919. 

WILHELMINA. 

De JJfinisier van Arbeid, A.A.LBERSE. 

( Uitgeg . 6 Nov. 1919.) 
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23 October 1919. BESLUIT, tot vernietiging 
van bet besluit van Burgemeester en 
Wetbouders van Hilversum van 30 April 
1901, waarbij aan D. VAN DUIVE "BODE 
en J. VAN DEN BRINK, beide wonende te 
Hilversum, gezamenlijk een vergunniug 
is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in bet klein. S. 609. 

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

Arbeid van 4 September 1919, n°. 8595, afdee
ling Volksgezondbeid, betreffende bet besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Hilver
sum van 30 April 1901, waarbij aan D. van 
Duivenbode en J . van den Brink, beide wonende 
te Hilversum, gezamenlijk een vergunning is 
verleend voor den verkoop van sterken drank 
in bet klein ; 

Overwegende, dat uit de bepalingen van 
deze wet, zooals deze luidde v66r de berziening 
bij de wet van 12 October 1904 (Staatsblad 
n°. :,),30), met name uit de artikelen 1, 3, 8, 
9 en 23 blijkt, dat als houder eener vergunning 
slechts kon optreden een persoon, betzij een 
natuurlijk persoon, hetzij meerdere natuurlijke 
personen, die voor de uitoefening van het 
bedrijf eene eenbeid vormden, betzij een 
recht persoon ; 

Overwegende, dat de beide bovengenoemde 
p ersonen niet voor de uitoefening va,n bet 
bedrijf een eenbeid en evenmin een recbts
persoon vormden ; 

Overwegende, dat derhalve bovenbedoeld 
besluit van Burgemeester en Wetbouders van 
Hilvers1im is gencimen in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State geboord, advies van 

30 September 1919, n°. 37; 
Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 

van Arbeid van 18 October 1919, n°. 12122, 
Afdeeling Volksgezondbeid ; 

H ebben goedgevonden· en verstaan : 
voormeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van H ilversum van 30 April 1901 
te verniet,igen op grond van strijd met de wet. 

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

's Gravenhage, den 23sten October 1919. 

WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 10 Nov. 1919.) 

23 October 1919. RESLUIT, houdende het tijd
stip van inwerkingtNding van het Konink
lijk besluit van den 4den A•1gustus 1919 
(St.aatsblad n°. 533). (Subsidien werkloo• 
zenkassen). S. 610. 

Bepaald op 3 November 1919. 

23 October 1919. BEBLUIT, betreffende het ijk
loon voor maten. gewichten en ga~metcrs. 
S. 6ll. 

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

Landbouw, Nij verheid en Handel van 17 Sep
tember 1919, n°. 7928, afd eeling Nijverheid ; 

Gelet op artikel 17 der IJkwet, zooals dat 
artikel laat stelijk is gewijzigd bij de wet van 
25 Juli 1919 (Staatsblad n°. 522); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 October 1919, n°. 39) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1919, n°. 
8866, afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n: 
Met ingang van 1 J anuari 1920 va~t te stellen 

de volgende bepalingen : 
Art. 1. 1. Het tarief van bet ijkloon voor 

het onderzoek van mq,ten, gewichten en gas . 
meters bedraagt per stuk voor : 

Bij aanbieding ten 
ijk : herijk, 

A. Lengtematen : 
Houten ½ -meter en 1-meter f 0.10 f 0.05 

meetlat van 2 meter 0.20 0.15 

" 
5 0.30 0.15 

Geelkoperen toonbankmeter 0.30 0.15 
Militiemaat . 0 .50 0.25 
M<iten van 10 en 20 meter 1.00 0.50 

B. I nlwudsmaten: 
Onclerdeelen van den Liter f 0.10 f 0.05 
1 en 2 liter 0.15 0.10 
5, 10, 20 en 25 Li te r 0.30 0.15 

½ hectoliter 0.50 0.25 

1 en 2 hectoliter 1.00 0.50 

Strijkers 0.10 0.05 

Melkmeetemmers 0.50 0.25 

Kraanmaten 1.00 0.50 
c. Gewichten: 

1 gram tot en m~t 50 gram f 0. 10 f 0.10 
1 ons tot en 1uet 5 ons 0.20 0.10 
Geelkoperen 1 kilogram 0.30 0.10 
IJzeren 1 kilogram 0.30 0.15 
2 en 5 kilogram 0.30 0.15 
10 en 20 kilogram 0.40 0.20 

25 en 50 kilogram 0.50 0.25 
Milligramgewichten o.~o 0.10 
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D. Gasmel,ers . 
Gasmeters met een meetver

mogen per uur van : 
525 kub. decim. en daarbeneden 
526 tot en met 1,000 kub. decim. 

1,001 ,, 2,000 ,, 
2,001 3,500 
3,501 ,, 5,200 ,, 
5,201 ,, 7,000 ,, 
7,001 ,, 9,000 ,, 
9,001 ,, ,, ,, 11,500 ,, 

11,501 ,, ,, ,, 14,000 ,, 
Gasmeters met een grooter meet

vermogen : bovendien voor elke 
14,000 kub. decim. meer of ge-

f 1.00 
1.50 
2.00 
2.50 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 

deelte daarvan . . . . . . . . f 1.00 
2. Wanneer bij de aanbiedin" ten ijk of ten 

herijk maten door waterweging of watermeting 
worden onderzocht, wordt per stuk het dubbele 
tarief geheven. Eveneens is per stuk het dub
bele tarief verschuldigd voor het onderzoek 
van de gewichten van 1 gram en daarboven, 
bestemd voor fijne wegingen. 

2. 1. Het tarief, in het vorige artikel voor 
den herijk bepaald, is ook verschuldigd, indien 
een maat, gewicht of gasmeter ten ijk voor
waardelijk of onvoorwaardelijk geweigerd of 
bij den herijk voorwaardelijk afgekeurd wordt, 
met dien verstande, dat in dat geval voor de 
maten en gewichten, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 1, het enkele, voor den herijk 
bepaalde, tarief wordt geheven. 

2. Geen ijkloon is verschuldigd in ge
val van onvoorwaardelijke afkeuring bij den 
herijk. 

3. Wanneer een geweigerd of afgekeurd 
voorwerp weclerom ten ijk of ten herijk wordt 
aangeboden, moet daarvoor opnieuw overeen
komstig de hierv66r staande bepalingen worden 
betaald. 

3. 1. Ten ijk of ten herijk aangeboden voor
werpen worden niet aan den aanbieder terug
gegeven alvorens het ijkloon is betaald. 

2. Wanneer milligramgewiehten per post 
aan het ijkkantoor ten herijk worden toege
zonden, wordt daarbij ingesloten een postbe
wijs tot een bedrag, overeenkomende met de 
som van 10 cent voor elk gewicht. 

3. Indien de aanbieder het verlangt, wordt 
hem een quitantie voor het betaalcle ijkloon 
afgegeven, welke quitantie tevens een uit 
treksel uit net tarief bevat. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den R aa-d van State. 
H et Loo, den 23sten October l!ll9. 

WILHELMINA. 
De M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAX lJSSELSTEIJN, 

(Uitgeg . 3 Nov. 1919. ) 

23 October 1919. BESLUIT, betreffende het jus
teeren van de gewiohten. S. 612. 

WIJ WILHELliINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Lanclbouw, Nijverheid en Handel van 17 Sep 
tember 1919, no. 7928, afdeeling Nijverheid ; 

Gclet op artikel 21 der IJkwet, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 25 Juli 1919 (Staatsblad 
n. 5:.l2); 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
14 October 1919, n°. 39) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 17 October 1919. n° . 
8866, afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 J anuari 1920 in te trekken 

het Koninltlijk besluit van 6 November 1912 
(Si,a,atsblad n°. 342), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 1 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 342) 
en t e bepalen : 

Art . 1. De met den ijk belaste ambtenaren 
justeeren op verzoek van de belanghebbcnden 
de t en herijk aangeboden gewichten, mitR <lit 
kan geschieclen door in een daarvoor bestemde 
opening in het gewicht lood toe te voegen of 
weg te nemen en de zwaarte niet meer afwijkt 
van de zwaarte, welke op het gewirht vermeld 
is , clan 1/100 van deze zwaarte bij de gewichten 
van 1 ons en daarboven, en 1/ 50 van deze zwaarte 
bij de gewichten van 50 gram en claarbeneclen. 

2. Het j usteerloon bedraagt : 
A. voor ijzeren gewichten : 

van 50 en 25 kilogram per stuk 40 cent, 
20 ,, 10 20 en 
5, 2 en 1 kilogram ,, 10 ,, , 

B. voor koperen gewichten : 
a. bestemd voor gewone wegingen, voor die 

van 1 kilogram en daarb;eneden, per stuk 10 
cent , voor_ die boven het kilogram, het dubbele 
van het bedrag, hetwelk voor ijzeren gewichten 
van dezelfcle zwaarte vastgesteld is ; 

b. bestemd voor fi,ine wcgmgen , voor die 
van 1 kilogram en daarbeneden, per stuk 20 
cent, voor die boven het kilogram, het drie
voud van het bedrag, hetwelk voo,· ijzeren ge
wichten van dezelfde zwaarte vastgest-eld is . 

3. De met den ijk belaste ambtenaaar geeft, 
indien de belanghebbende het verlangt, wegens 
hat ontvangen justeerloon eene quitantie af, 



667 23-28 0 C T O B E R. 1919 

waarop de aantallen gewichten van elke soort, 
als genoemd in artikel 2, en het justeerloon 
voor elke soort vermeld zijn. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en H andel is belast met de uitvoering van clit 
beslwt, hetwelk in het Staatsblad zal worclen 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge-
2.onden nan den Raad van State. 

H et Loo, den 23sten October 1919. 
WILHELMINA. 

De 11fin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 3 Nov. 1919.) 

23 October 1919. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende commissien van aanslag 
voor de inkomstenbelasting. S. 613. 

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

Financien van 15 October 1919, n°. 199, Directe 
Belastingen ; 

Gezien artikel 66, 3de lid, der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, alsmede Onze be
sluiten van 20 Maart 1915 (Staatsblad n°. 159) 
en 17 December 1918, n°. 48; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In den als Bijlage II bij Ons boven

genoemd besluit van 20 Maart 1915 (Staatsblad 
n°. 159) gevoegden staat, zooals die gewijzigd 
is, laatstelijk bij Ons besluit van 22 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 133) wordt de volgende wijziging 
aangebracht : 

hetgeen voorkomt onder het opsch!·ift ,,Di
rectie Zwolle" wordt gelezen als volgt : 

Deventer. 
Deventer. Gemeente Deventer. 

(aan te duiden als: 
Deventer I). 

Deventer. 
(als voren II). 

~ eppel. 

Steenwijk. 

H et overig gedeelte der 
inspectie. 

Meppel. 
Het gedeelte der inspec

tie behoorentle tot de 
provincie Drenthe. 

H et gedeelte der inspec
tie behoorende tot de 
provinoie Overijssel. 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden met 1 Mei 1919. 

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

Het Loo, den 23sten October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ·DE VRIES. 
( Uitgeg. 3 Nov. 1919.) 

28 October 1919. BESLUIT, tot w:ijziging van 
het Koninklijk besluit van 23 November 
1918 (Staatsblad n°. 641), houdende vast
stelling van regelen ten aanzien van de 
bezoldiging van het vaste werkliedenper
soneel van 's Rijks Munt. S. 614. 

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

Financiiin v:an den 2lsten October 1919, n°. 170, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 Juli 1919 te bepalen : 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 23 November 

1918 (Staatsblad n°. 641), wordt gelezen als 
volgt: 

De bepalingen van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1918 (Staatsblad 
n°. 541) vinden, met uitzondering van artikel 
2, ten aanzien van het vaste werkliedenperso
neel bij 's Rijks Munt, overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat de in artikel 
1 onder a, b en c genoemde werklieden worden 
geacht, onder toekenning van eene periodieke 
loonsverhooging van f 50 om de twee jaren, 
te zijn gerangschikt onderscheidenl~jk in de 
schalen ...-an f 1100 tot f 1400, van f 1200 tot 
f 1500 en van f 1400 tot f 1700, terwijl de 
graveurs, onder toekenning van eenzelfde 
periodieke verhooging, worden geacht in een 
schaal van f 1200 tot f 1600 te zijn gerangschikt. 

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. 

Het Loo, den 28sten October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 4 Nov. 1919.) 

28 October 1919. BESLUIT, tot opheffing als 
vestingwerk van het fort in den Laander
en West -Bijlmerpolder. S. 615. 

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

Oorlog van 24 September 1919, Ve Afd., n°. 161; 
Gelet op art. 3 der wet vai 21 December 1853 

(Staatsblad n°. 128); 
Gelet op het Koninklijk besluit van 9 J anuari 

1913 (Staatsblad n°. 10) ; 
Den Raad van State gehoord (aclvies van 

14 October 1919, n°. 37) ; 
Gezien het nacler Rapport van Onzen voor

noemclen Minister van 22 October 1919, Ve 
Afcl., n°. 130 ; 
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Hebben besloten en besluiten : 
dat, met wijziging in zooverre van het boven

aangehaalde besluit, het fort in den Laander
en West -Bijlmierpolder geen vestigwerk meer 
zal zijn. 

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

Onze Mini ter van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staalsblad zal worden geplaat t ea waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 28sten October 1919. 

WILHELMI A. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

( Uitgeg. 6 Nov. 1919.) 

28 October 1919. BESLUIT, tot W1Jz1gmg van 
artikel 3 van het besluit van 16 October 
1918, n°. 75 (Staatsblad n°. 568), tot aan
vulling en wijziging van de reglementen 
voor de Weduwen- en Weezenfondsen van 
de Europeesche lndische landsdienaren. 
s. 616. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen fungeerenden 

Minister van K olonien van 26 September 1919, 
Pensioenfondsen, n°. 5; 

Gelet op Ons besluit van 16 October 1918 
(Staatsblad n°. 568), tot aanvulling en wijzi
ging van de reglement~n voor de Weduwen
en Weezenfondsen van de Europeesche lndische 
landsdienaren ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 October 1919 n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 October 1919, Pen
s ioenfondsen, no. 82; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In artikel 3 van Ons besluit van 16 October 

1918, n°. 75 (Staatsblad n°. 568), tot aanvulling 
en wijziging van de reglementen voor de We
duwen- en Weezenfondsen van de Europeesche 
Inclische lanclsdienl!,ren, den datum ,,1 October 
1918" te wijzigen in ,,1 October 1913", met 
bepaling dat aan de rechthebbenden zal worden 
terugbetaald hetgeen van 1 October 1913 tot 
1 October 1918 van de pensioenen der weduwen 
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
Neclerlandsch-Indie is ingehouden ten behoeve 
van st iefkinderen . 

Onze Minister van Kolonien is belast met 

blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 28sten October 1919. 
WILHELMINA. 

De /ungeerend Minister van Kolonien, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 13 Nov. 1919.) 

30 October 1919. BESLUIT, houdende bepaling 
van den datum van in werking treding 
van de wet van 21 Maart 1919 (Staatsblad 
n°. 130), houdende aanvulling en wijziging 
van de wet van den llden Januari 1904 
(Staatsblad no. 7), betreffende aanleg, 
exploitatie en gebruik van telegrafen en 
telefonen. S. 617. 

Bepaald op 15 Xovember 1919. 

30 October 1919. BESLIJIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatlristpromesscn, 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. 618. 

30 Qctober 1919. BESLUIT, tot intreklring van 
het Koninklijk be luit van 25 Juni 1919 
(Staatsblad n°. 395) houdende schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Werkendam van 24 Maart 1919, strekkende 
tot het verleenen van ontslag met ingang 
'van 25 Maart 1919 aan A. VAN RIJSWIJK 
als machinist der hoogdrukwaterleiding 
aldaar. . 619. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 25 October 1919 
n°. 12140, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gezien Ons besluit van 25 Juni 1919 n°. 81 
(Staatsblad n°. 395) tot schorsing van het be
sluit van den Raad der gemeente Werkendam 
van 24 Maart 1919, strekkende tot het ver
leenen van ontslag, met ingang van 25 Maart 
1919, aan A. VAN RIJSWIJK, als machinist cler 
hoogdrukwaterleiding aldaar, met behoud van 
de aan zijne betreklring verbonden voordeelen 
gedurende een termijn van drie maanclen, in
gaande 25 Maart 1919 ; 

Overwegende, dat het nader ingesteld onder
zoek geen termen oplevert om voOl'meld Raads
besluit wegens strijcl met de wet of met het 
algemeen belang te vernietigen ; 

Gelet op de artikelen 153-155 der Gemeen-
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- i tewet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 November 1919 Ons boven

aangehaald besluit van 25 Juni 1919, n°. 81 
(Staatsblad n°. 395), in te trekken. 

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

Het Loo, den 30sten October 1919. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zalcen, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1919.) 

:II October 1919. WET, tot verstrekking van 
tijdelijken steun aan vereenigingen m et 
werk.loozenkas. S. 620. 

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

dat het wenschelijk is gebleken, dat aan ver
eenigingen met werkloozenkas tijdelijke steun 
knnnc worden verleend ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
werlcloozenka8: de werkloozenl as eener krach-

tens het Werkloosheidsbesluit 1917 gesubsi
d1eerde vereeniginl!' ; 

bijdragen: d_e in het reglement dn werk
loozenkas vastgestelde bedragen, die ten be
hoeve van het verstrnkken van uitkeermgen 
door d<' leden der werkloozenkas gestort 
worden; 

1iitlreeringen: de in het re~lement der werk
loozenhas vastge telde bedragen, d ie aan on
~ rijw1llig werklooze !Pden der werkloozenkas 
worden verstrckt : 

bijslagen : de bedragen, die aan onvrijwillig 
werklooze leden der werkloozenka.s worden 
verstrekt boven en behalve de in het reglement 
dwr !ms vastgestelde uitkeeringsbedragen : 

commissie van ridviea : de commissie van ad
,iee voor de werkloo~heidsverzekering, inge
steld krachtens artikel 21 van het Werkloos
heidsbesluit 1917; 

Onze Minister: Onzen Minister, met de uit
voering dezer wet belast. 

2. Behalve subsidii'n , verlcend aan de ver
ecnigingen met werkloozenkas op den grond
slai; der werh.elijk ingekomen bjjdragen, .kan 
ten beboe,,e van de leden dier Lassen gedurende 
oen door On zen Minister aan t e gcven term ijn 
steun worden verleend , tot door Onzen Minister 
te bepalen bedragen, om die vereenigingen in 
staat te ~tellen : 

a. bijslagen t e ver trekken, indien en zoo
lang . de uitkeeringen, naar het oordeel van I 
Onzcn Minister, niet yo]doende zijn om daaruit 

het noodzakelijke levensonderhoud der werk
looze leden te hekostigen ; 

b. do uitkeeringen geheel of gedeeltelijk 
voort t e zet,ten n a het verstrijken van den ter
mijn, gedurende welken de leden recht op uit
keering konden doen gelden, ind1en na.a.r hot 
oordeel van Onzen Minister buitengewone om -
standigheden een grootere en langere werklcos
heid veroorzaken da.n waarop Lij de goedkeuring 
van het reg1ement te rekenen viel. 

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
steun wordt niet ver.leend of wordt na afloop 
van een door Onzen Minister te bepalen termijn 
ingetrokken, wa.nneer de vereeniging, waar
van de werkloozenkas uitgaat, niet of niet vol
doende ten genoegen van Onzen Jlfinister be
vordert, dat uit de gewone middelen van de kas 
uitkeeringen kunnen worden verleend over ten 
minste 90 dagen per kalenderjaar en tot zoo
danii:, bedrag, dat deze uitkeeringen voldoende 
zijn, om daaruit het noodzakelijke l€vensonder-
houd der werklooze leden t e bekostigen. · 

De in bet eerate lid van dit artikel bedoelde 
st<"un komt voor de helft t ,'n laste van het Rijk 
en voor de helft, t en !astP. van d ~ gemeenten, 
waa1 de leden ,an de werkloozenkas werkelijke 
woonpla,ats hebben. 

De wijze waarop de vereenigingen in staat 
worden gesteld de in het eerste lid van dit ar
tikei sub a en b bedoelde bijslagen en uitkee
ringen te verstrekken, benevens de wijze van 
verrekening tusschen Rijk en gemeenten, wordt 
door Onzen Minister geregeld. 

Onze Minister rt elt de voorwaarden en de 
regelen vast voor den m het eerste lid van dit 
artikel bedoelden steun na overleg met bet be
stuur der betrokken vereemging. 

Over a. lie be~li singen, door Onzen Minister 
op grond van de voorgaande leden van dit ar
tikel te nemen, wordt de commissie van advres 
gehoord. 

3. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Werkloosheidsverzekeringsnoodwet 
1919". Zij treedt in werking op een nader 
door Ons t e bepalen tijdstip. 

Laeten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 3Isten 

October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 1 Nov. 1919.) 

31 October 1919. BESLUIT, bepalende het tijd
stip van inwerkingtreding van de Werk
looshei<lsv!lrzekeringsnoodwet 1919. S. 621. 
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WIJ WILHELMINA, E~z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid van 30 October 1919, n°. 238 A. Z., 
afdeeling Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling; 

Gelet op artikel 3 van de Werkloosheidsver
zekeringsnoodwet 1919 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de Werkloosheidsverzeke

ringsnoodwet 1919 in werking zal treden op 
3 November 1919. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van_ <lit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 3lsten October 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 1 Nov. 1919.) 

31 October 1919 01 RCULAIRE van den Minister 
van Arbeid aan de gemoPntebesturcn . be
treffende steun aau arbeiders bij verplua t
sing. 

In aansluiting aan het sub IV A. vermelde 
in de circulaire van 21 dezer van mijn ambt
genoot van Binnenlandsche Zaken en mij, heb 
ik de eer U hierbij te doen toekomen een exem
plaar van de voorwaarden, waaronder ik bereid 
hen, met ingang van 3 November a .s., de 
helft te betalen van uitgaven van gemeenten 
wegens steun bij verplaatsing van arbeiders . 

Indien Uw gemeente van deze regeling 
wenscht gebruik te maken, verzoek ik U hier
van uiterlijk 8 November a.s. mededeeling te 
doen aan den directeur van de_n Dienst der 
Werkloosheidsverzekering en Arbeid sbemid
deling te 's-Gravenhage. Deze zal U a-lsdan 
omtrent de wijze van verrekening nadere mede
deelingen verstrekken. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

BEPALINGEN OMTRENT STEUN BIJ AA.;.'<VAARDING 

VAN ARBEID BUITEN DE WOONPLAATS. 

A. Door het Rijk wordt gedurende een door 
den Minister van Arbeid te bepalen tijdvak 
aan de gemeentebesturen terugbetaald de helft 
der bedragen, welke aan in de gemeente wo
nende arbeiders bij het aanvaarden van arbeid 
buiten de woonplaats als steun van gemeente
wege worden verleend, indien 

., I. deze steun is verleend ten behoeve van 
werkzoekenden, <lie bij de centrale Rijksarbeids
beurs, gemeentelijke arbeidsbeurzen of corres
pondenten der arbeidsbemiddeling of bij door 
den Minister van Arbeid als districtsbeurs 
erkende particuliere arbeidsbeurzen zijn inge-

schreven en geplaatst warden naar aanleiding 
van een bij een dezer orga-nen gedane werkge
vers-aanvrage ; 

Stenn bij dagelijks 
heen en weer reizen. 

II. de steun is verleend met inachtneming 
van onderstaande regelen : 

1. Het gemeentebestuur kan ten hoogste 
gedurende drie maanden per kalenderjaar -
behoudens steun gedurende langeren termijn 
in bijzondere gevaUen ter beoordeeling van den 
directeur van den Rijksdienst der Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling - bij 
dagelijks heen en weer reizen, vergoeding van 
reiskosten 1 ) verleenen, indien: 

a. de werkzoekende gehuwd of kostwinner is; 
b. de werkzoekende gedurende zoodanigen 

tijd werkloos was , dat steun gewenscht moet 
warden geacht, en hij gedurende die werkloos
heid bij de arbeidsbeurs stond ingeschreven; 

c. de afstand tusschen de woonplaats en de 
gemeente (c. q. plaats) waar de arbeid verricht 
moet worden, minstens 10 K.M. bedraagt ; 

d. het normale loon ter plaatse, waardearbeid 
moet warden verricht, lager is dan het normale 
oon voor overeenkomstigen arbeid in de woon
plaats van den werkzoekende ; 

e. het door den werkzoekende normaal te 
verdienen weekloon in de gemeente, waar de 
arbeid moat worden verricht, niet hooger is 
dan f 30.- . 

Indien dit laatste het geval is kan bovendien 
in het verschil tusschen het normale loon in de 
woonplaats en het loon dat de werkzoekende 
zal verdienen in de gemeente, waar het werk 
verricht moet worden, eene bijdrage worden 
verleend van ten hoogste f 0.50, per werkdag, 
met dien verstande, dat de bijdrage per week 
niet grooter mag zijn dan het loonverschil 
en loonbijdrage het bedrag van f 30.- niet 
mogen overschrijden. 

Stenn bij tijdelijken arbeid 
buiten de woonplaats in
<lien niet dagelijks heen 
en weer gereisd kan war
den. 

2. Het gemeentebestuur kan, indien naar 
het oordeel van den directeur der arbeidsbeurs 
of correspondent der arbeidsbemiddeling bij 
wien een werkzoekende is ingeschreven, dage
lijks heen en weer reizen naar de gemeente, 
;waar het werk verricht moet worden, niet 

1 ) Bij voorkeur abonnement voor werkmans 
kaartei . 
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mogelijk is, aan gehuwden en lcostwinners, wier 
gezin in de woonplaats gevestigd blij~, tijdelijk 
steun verleenen op de volgende wijze : 

a. Vergoeding van reiskosten en we! voor 
eene ,,heenreis" en eene terugreis, indien het 
werk korter duurt dan drie weken, voor Mne 
heenreis en eene terugreis per 14 dagen, indien 
het werk !anger dan drie weken duurt. 

b. Indien voor overeenkomstigen arbeid het 
normale loon in de woonplaats van den werk
zoekende hooger is dan het loon, dat hij zal 
verdienen in de gemeente waar de arbied 
verricht moet worden, kan voorts worden 
verleend eene bijdrage in het loonverschil van 
ten hoogste £ 0.50 per werkdag, met dien ver
stande, dat de bijdrage niet hooger mag zijn 
dan het loonverschil en loonbijdrage het bedrag 
van £ 30.- niet mogen overschrijden 

c. Bij uitzondering kan bovendien worden 
verleencl een tegemoetkoming in het kostgeld 
van ten hoogste f 5.- per week, mits loon, 
· bijclrage in het loonverschil en tegemoetkoming 
kostgelcl tezamen niet meer dan f 35.- be
dragen. 

Stenn bij aanvaarcling van 
arbeicl elders, gepaard 
met veranclering van 
\~oonplaats van het ge
zm. 

3. Het gemeentebestuur kan, inclien een 
arbeider buiten zijn woonplaats arbeid verkrijgt 
en met zijn gezin verhuist, eene bijclrage ver
leenen in de reiskosten van den werkzoekende 
en zijn gezin. 

In buitengewone gevallen kan, na machti
ging van den Dil-ecteur van den Rijksclienst 
cler. Werkloosheiclsverzekerin a en Ar beids be
middeling, tevens bijgedrage: worclen in de 
verhuiskosten. 

De beeindiging van 
den steun. 

B. De steunverleening eindigt dadelijlc, in
dien blijkt, dat aan het orgaan der arbeids
bemiddeling opzettelijk rechtstreeks of miclclel-
lijk onjuiste opgaven zijn verstrekt. · 

De plaatselijke uitvoering 
der regeling. 

C. De beoordeeling of steun moet worden 
verleend, de vaststelling van het bedrag van 
den steun en de uitbetaling van den steun 
geschieclen door het gemeentebestuur, of na
rnen dit bestuur door den clirecteur der ar
beidsbeurs of den correspondent der arbeids
bemiddeling, bij wien de werkzoekende is in 

geschreven, na overleg met den directeur der 
arbeidsbeurs of den correspondent der arbeids
bemiddeling in de gemeente, waar de werk
zoekende arbeid kan vinden of heeft gevonden, 
met inachtnerning van de bepalingen dezer 
regeling. 

's-Gravenhage, 31 October 1919. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

31 October 1919. CmcuLAIRE vam den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken betreffende 
subsidies aan de gerneenten in de kosten 
van arrnenzorg in verband met de ophef
fing van het Kon. Nat. Steuncornite. 

Onder VI Armenzorg van de gemeenschap
pelijke circulaire van de Ministers van Arbeid 
en van Binnenlandsche Zaken d.d. 21 October 
1919, wordt o. a. medegedeeld, dat de laatst
genoernde i\'1.inister zich voorstelt U nog nader 
medcdeeling te doen van de voorwaarden, 
waaronder aan de gemeenten Rijksbijdragen 
in de kosten van armenzorg zullen kunnen 
worden verleend. 

In aansluiting met het bovcnstaande heb ik 
de eer U thans te berichten, dat ik de voorwaar
den als volgt heh vastgesteld. 

1. In gemeenten, waa.r een armenraad be
staat, wordt aan dezen opgedragcn een onder
zoek in te stellen naar de )even omstandigheden 
der betrokken personcn en op grond van de 
resultaten hiervan te trachten voor die perso
nen zoo noodig ondersteuning to verkrijgen 
van de instelling van weldadigheid, welke de 
armenraad tot het verleonon van ondorstand 
aangewezen acht on bereid vindt . 

In de overige gemeenten goechiedt een en 
antler door of van wege B. en W. 

2. Bij de pogingen de betrokkenen aan 
arbeid te helpen wordt de medowerking inge
roepen van de plaatselijke en centrale organen 
der arbeidersbemiddeling. 

3. Over het voortzetten der ondersteuning 
wordt beslist met nauwkeurige inachtneming 
van de artt. 28, 29 en 30 der armenwet. 

4. Bij het bepalen van het bodrag wordt 
rekening gehouden met den invlood der bui
tengewone tijdsomstandigheden, zoowel op de 
prijzen der levensrniddelen en den maatsohap
pelijken toestand in het algemeen als op den 
toestand van elken behoeftige in het bijzonder. 
Daarbij wordt er in het bijzonder tegen ge
waakt, dat door het bedrag der ondersteuning 
arbeidssohuwheid worde bevorderd. 

5. Indien een behoeftige reeds steun mocht 
ontvangen van eene kerkelijke, bijzondere of 
gemengde instelling van weldadigheid of kraoh-



1919 1 NOV E MBER. 672 

tons art. 28 der armenwet, voor steun va.n zulk 
eene instelling in aanmerking mocht komen, 
ka.n door het gemeentebestuur a.an deze in
stelling tot cndersteuning va.n dien behoeftige 
eene bijdra.ge worden verleend. 

6. Mocht besloten worden tot ondersteuning 
rechtstreeks door B. en W. of door het burg . 
.armbestuur en tevens door eenea.ndereinstelling 
van weldadigheid, dan wordt door B. en W. 
of door het burg. armbestuur omtrent den vorm, 
de mate en het uitreiken der ondersteuning 
beslist met inaohtneming van a.rt. 31 der a.r- I 
menwet en wordt dus zooveel mogelijk bevor
derd, da.t de uitreiking der geza.menlijke onder-
s teuning geschieden door een instelling. I 
' · 7. De ta.rieven, waa.rna.a.r de ondersteuning 
wordt verleend, worden a.an den Min. v. B . Z. 
medegedeeld. Zoo geen ta.rieven besta.a.n, 
worden de bedra.gen van ondersteuning opge
geven. Zoo de Minister dit verla.ngt, worden 
,de tarieven of de bedra.gen van ondersteuning 
gewijzigd. 

8. Bij de aanvra.ge om eene RijkBbijdrage 
worden lijsten overgelegd, vermeldende in 
.alphabetische volgorde de na.men va.n hen, 
die van het Steuncomite ter ondersteuning 
zijn aa.ngenomen, de grootte van het gezin 
en het bedra.g va.n het gezinsinkomen. ln 
,geen geval wordt eene Rijksbijdrage verleend in 
de kosten van ondersteuning van hen, die niet 
bij de opheffing van het Steuncomite van dit 
Comite ter ondersteuning zijn overgenomen. 

9. Bij de aanvra.ge om eene Rijksbijdrage 
wordt voorts overgelegd eene zoo nauwkeurig 
mogelijk uitgewerkte en toegelichte raming 
van de uitga.ven, aanvankelijk over de maanden 
November en December van het ja.a.r 1919. 

10. Zoo a.an de gemeente eene Rijksbijdrage 
wordt verleend, behooren a.an het Dep. van 
Binn. Za.ken vierwekelijksche opga.ven te worden 
gezonden, vermeldende het bedra.g va.n den 
a.an elken behoeftige en het tota.al va.n den 
a.an alle behoeftigen te za.men verleenden ondei:
stand, benevens de grootte van het gezin en 
het bedrag van het gezinsinkomen. Deze 
opgave wordt tevens gezonden, zoo de gemeente 
a.an eene instelling van weldadigheid eene bij
drage heeft verleend, als bedoeld in punt 5. 
Het gemeentebestuur is gehouden den Minister 
van Binnenl. Za.ken en den _door dezen aa.n t e 
wijzen personen a.lle door hen verlangde in
lichtingen te geven. 

Het ligt a.a.nva.nkelijk in mijne bedoeling 
omtrent de subsidie-verzoeken va.n gemeente
besturen a.dvies in te winnen va.n Gedeputeerde 

ta.ten, wat betreft de fi.na.noieele noodzakelijk-

heid Yan toekenning eener Rijksbijdra.ge en 
van de a.lgemeene a.rmencommissie, wa.t betreft 
de na.leving der in het bela.ng van een goede 
a.rmenyerzorging gestelde voorwa.arden. Da.a.r
om verdient het a.a.nbeveling, da.t de a.a.nvra.ge 
zelve om subsidie en de da.a.rbij benoodigde 
stukken in tweevoud worden overgelegd. 

1 November 1919. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 12 September 
1905 (Staatsblad n°. 266) en tot vaststelling 
van nadere bepalingen nopens de akte van 
aanstelling van onderwijzers aan bijzondere 
scholen alsmede nopens de samenstelling 
en werking der commissien van beroep 
voor die onderwijzers. S. 622. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 September 1919, n°. 6402m, afdeeling Lager 
Onderwijs, Financieel ; 

Overwegende, dat in verband met de wet 
van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493), herziening 
noodig is van het Koninklijk besluit van 12 
September 1905 (Staatsblad n°. 266) tot vast
stelling van nadere bepalingen nopens de akte 
van aanstelling van onderwijzers aan bijzondere 
scholen en nopens de samenstelling en werking 
der commissien van beroep voor deze onder
wijzers; 

Gezien artikel 59undecies der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 
493); 

Den R aad van State gehoord, advies van 21 
October 1919, n°. 36; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden llfinister van 29 October 1919, n°. 
7678, afdeeling Lager Onderwijs, Financieel; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 12 September 1905 (Staatsblad n°. 266) 
vast te stellen de navolgende nadere bepalingen 
nopens de akte van aanstelling van bijzondere 
onderwijzers en nopens de samenstelling en 
werking der commissien van beroep voor deze 
onderwijzers. 

A. Nadere in de akte van benoeming op te 
ne,nen voorwaarden. 

Art. 1. In de akte van benoeming, uit te 
reiken krachtens het bepaalde in het zevende 
lid van artikel 59bis der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, wordt, behalve de voor-
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waarden, genoemd in artikel 59/er dier wet, 
nog het volgende vermeld : 

a. de wijze, waarop de bezoldiging zal 
worden uitbetaald ; 

b. voorziening, in geval van opheffing der 
school of der betrekking. 

De sub b bedoelde voorziening houdt in, dat 
het onderwijzend personeel ten min te drie 
maanden van te voren van het voornemen tot 
opheffing wordt verwittigd. 

B. Samenstelling en werking der commissii!n 
van beroep. 

2. De besturen eener groep bijzondere 
scholen , welke eene commissie van beroep, als 
bedoeld in artikel 59bis, achtste lid, en artikel 
59quater der wet tot regeling van het lager 
onderwijs hebben ingesteld, geven daarvan 
kennis aan Onzen met de nitvoering clier wet 
belasten Minister, onder opgave van de aange
sloten soholen, van de regel ng, welke voor de 
verkiezing van de leden der commissie is ge
troffen en van de namen der door de besturen 
en het onderwijzend personeel gekozenen. 
Wijzigingen in een en antler gebracht, worden 
eveneens aan Onzen voornoemden l\finister me
degedeeld. 

3. In de regeling voor de verkiezing van de 
leden der commissie, krachtens het vorig artikel 
getroffen, wordt in elk geval bepaald: 

a. dat om de drie jaar een der door de be
sturen en een der door het onderwijzend per
soneel gekozen leden aftreedt, volgens een door 
de commissie op te maken, bij loting vast te 
stellen rooster ; 

b. dat de voorzitter wordt verkozen door 
de leden der commissie voor den tijd van drie 
jaar; 

c. dat zoowel de aftredende voorzitter als 
de aftredende leden aanstonds herkiesbaar zijn. 

4. Binnen tien dagen na zijne verkiezing 
geeft de voorzitter daarvan kennis aan de 
schoolbesturen, welke tot de groep behooren, 
met aanduicling van zijne woonplaats en van de 
p laats, waar de commissie zitting zal houden. 

Verandermgen van deze plaatsen worden 
meegedeeld binnen tien dagen, nadat zij zijn 
ingetreden. 

De schoolbesturen zijn verplicht te zorgen 
dat eene aandnicling van de oommissie van be
roep, waartoe de school behoort, alsmede van 
het a<lres van den voorzitter dier commissie te 
all1m tijde in een der gangen of lokalen der 
school op eene zichtbare plaats is opgehangen. 
Veranderingen in een en antler worden binnen 
tien dagen daarop aangeteekend. 

1919. 

5. De comrmss1e stelt een huishoudelijk 
reglement voor hare werkzaamheden vast, 
waarin in elk geval wordt geregeld : 

a. de wijze, waarop de beroepen, bedoeld 
in artikel 59quater en artikel 59quinquies, der 
wet tot regeling van het lager onderwijs. als
mede de verzoekschriften tot handhaving van 
ontslag in de gevallen, bedoeld in artikel 72bis 
dier wet, zullen worden behandeld, met dien 
verstande dat aan elke partij desverlangd ge
legenheid wordt gegeven hare belangen monde
ling voor te dragen of te doen voordragen en 
dat een afschrift van de uitspraak der com
missie zoowel aan het schoolbestuur als aan den 
onderwijzer zal worden nitgereikt ; 

b. de verdeeling van de kosten, waartoe de 
werkzaamheden der commissie aanleicling geven, 
over de tot de groep behoorende schoolbesturen, 
met dien verstande, dat de mogelijkheid wordt 
voorbehouden om de schadeloosstelling van 
getnigen en deskundigen bij de uitspraak der 
commissie geheel of gedeeltelijk ten laste van 
de in het ongelijk gestelde partij te brengen. 

6. Het in het vorig artikel bedoelde hnis
houdelijk reglement wordt onderworpen aan 
de goedkelll'ing van Onzen met de uitvoering 
van de wet tot regeling van het lager onderwijs 
belasten Minister. 

7. De leden der overeenkomstig artikel 2 
van het Ko~inklijk besluit van 12 September 
1905 (Staatsblad n°. 266) samengestelde com
missien van beroep, alsmede de voorzitters dier 
commissien, blijven daarin zitting houden tot 
het tijdstip, waarop hun aftreding was bepaald. 

De overeenkomstig artikel 6 van het Konink
lijk beslnit van 12 September 1905 (Staatsblad 
n°. 266) goedgekeurde reglementen, worden 
voor zooveel noodig aangevuld en ni overeen
stemming gebracht met de bepalingen van 
artikel 5 van Ons tegenwoordig besluit. De 
verkregen goedkeuring blijft van kracht tot de 
goedkeuring aan het gewijzigd reglement is 
verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de nitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden ~plaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den l sten Noveember 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 24 Nov. 1919.) 
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1 Noveml:,er 19W. WET, tot wijziging der In
validiteitswet. S. 623. 

Bijl. Hand. 2• Kc11ner 1918/19, n°. •183, 1-18; 
Hll9/20, n°. 214. 1. 

Hand. idem 1918/l!•, 1,/adz. 3052- 3104: 191\!/20, 
bladz. 9, 

Hand. 1• Kamer 1919/20, bladz. 57-60; 
114-120. 

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

dat het wenschelijk is, in de Invaliditeitswet 
eenige wijzigingen en aanvullingen te brengen, 
welke in het bijzonder betrekking hebben op 
de uitkeeringen en de premiebetaling volgens 
die wet: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . I. In artikel 4 der Invaliditeitswet 

wordt het cijfer ,,13" vervangen door het 
cijfer ,,14". 

Art. II. In het eerste lid van artikel 20 
der Invaliditeitswet worden de woorden : ,,van 
de verzekerden en van de werkgevers van ver
zekeringsplichtige arbeiders" vervangen door 
de woorden : ,,van de werkgevers van verzeke
ringsplichtige arbeiders en van de verzekerden"; 
en de woorden: ,,van tien millioen E,ulden", 
vervangen door de woorden: ,,van een en 
twintig en een half millioen gulden". 

Het tweede lid van dat artikel wordt gelezen 
als volgt: 

,,De storting der Rijksbijdrage heeft voor het 
eerst plaats in de eerste maand van het jaar, 
volgende op dat, waarin artikel 31 in werking 
treedt, en verder jaarlijks in dezelfde maand". 

In het vierde lid van dat artikel worden de 
woorden : ,,drie en een half", vervangen door 
het woord : ,,vijf". 

Art. III. In het tweede lid van artikel 31 
der Invaliditeitswet wordt het cijfer ,,70" ver
vangen door : ,,65". 

In het derde lid van dat artikel worden de 
woorden : ,,zijne kinderen beneden 13 jaar recht 
op een rente (weezenrente)", vervangen door 
de woorden : ,,zijne weduwe en zijne kinderen 
beneden 14 jaar recht op een rente (weduwen
rente onderscheidenlijk weezenrente)". 

Art. IV. In artikel 37, eerste lid der In
validiteitswet wordt tusschen het onder b. en 
het onder c. bepaalde ingevoegd eene nieuwe 
alinea, luidende : 

,,b1 • voor het toekennen van weduwenrente 
worden geen strengere eischen gesteld dan bij 
dere wet"; 

In datzelfde lid wordt het cijfer ,,13". voor
komende in het onder c bepaalde, vervangen 
door het cijfer : ,,14". 

In datzelfde lid vervallen in het onder d 
bepaalde de woorden : ,,met dien verstande, 
dat voordeelen, aan de weduwe van den arbei
der toegekend, beschouwd worden aan den 
arbeider zelf en aan zijn weezen te zijn ver
zekerd". 

Art . V. In het eerste en tweede lid van 
artikel 41 der Invaliditeitswet worden de 
woorden : ,,De arbeider, die onder een der ar
tikelen 36; 38, 39 of 40 valt", vervangen door 
de woorden: 

,,De arbeider, die onder een der artikelen 
35, 36, 3 , 39 of 40 valt". 

Art. VI. In artikel 45 der Invaliditeitswet 
wordt het woord : ,,bedrijfsbelasting" ver
vangen door het woord: ,,inkomstenbelasting". 

Art . VII. In het vierde lid van artikel 57 
der Invaliditeitswet wordt het cijfer ,,13" ver- ' 
vangen door het cijfer: ,,14". 

Art. VIII. In artikel 74 der Invaliditeits
wet wordt het woord : ,,zeventig", vervangen 
door het woord: ,,vijf en zestig" . 

Art. IX. Artikel 75 der Invaliditeitswet 
wordt gewijzigd als volgt : 

In het tweede lid wordt in plaats van ,,325-
voud", gelezen: ,,260-voud". 

In het vierde lid wordt het cijfer ,,14", ver
vangen door het cijfer ,,11,2". 

Art. X. Artikel 76 der Invaliditeitswet 
wordt gelezen als · volgt : 

,,(1) Bij het vaststellen van het jaarlijksch 
bedrag van een invaliditeitsrente, toe te kennen 
na het bereiken van den leeftijd van 65 jaar 
en van de ouderdomsrente van een verzekerde, 
die niet in het genot is van invaliditeitsrente, 
blijven buiten aanmerking de premien betaald, 
en de weken verloopen, na den dag, waarop 
na het vervullen van het vijf en zestigste levens
jaar de eerste rentekaart werd ingeleverd, ten
zij een hooger rentebedrag wordt verkregen, 
indien het tweede lid van dit artikel wordt toe
gepast. 

(2) Bij het vaststellen van het jaarlijksch 
bedrag van een invaliditeitsrente en van een 
ouderdomsrente van een verzekerde, die niet 
in het genot is van invaliditeitsrente, blijven 
buiten aanmerking de premien betaald, en de 
weken verloopen, na den dag, waarop na het 
vervuld zijn van het levensjaar , dat vijf jaar 
voorafgaat aan het levensjaar, dat door den 
verzekerde was bereikt op het oogenblik van 
de aanvraag der rente, de eerste rentekaart 
werd ingeleverd, mits door of voor den ver
zekerde gemiddeld ten minste 20 premien zijn 
betaald voor ieder vol jaar, liggende in het 
vijfjarig tijdvak hiervoren genoemd. 
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(3) Werd de prernie in geld betaald, dan I (2) 
blijven buiten aanrnerking de prernien betaald A1t. 
en de weken verloopen onderscheidenlijk na rente. 

Artikel 77 is van toepassing. 
81/. Samenloop weduwen- en weezen-

het vervuJlen van het vijf en zestigste !evens- (1) De weduwenrente, toegekend ingevolge 
jaar of na bet vervullen van het levensjaar, dat de bepalingen van deze § en de weezenrente, 
5 jaren voorafgaat aan het levensjaar, dat door toegekend ingevolge de bepalingen van § 2 van 
den verzekerde was bereikt op het oogenblik <lit hoofdstuk, zullen te zarnen niet rneer be
van de aanvraag der rente. dragen dan de invaliditeitsrente van den over-

(4) Echter worden in de gevaJlen, voorzien ledene volgens artikel 75 bedroeg of, was de 
in de voorgaande leden, de prernien en de weken overledene niet in het genot van invaliditeits
wel in aanrnerking genomen, indien daardoor rente, zou hebben bedragen, indien hern invali
een hooger jaarlijksch rentebedrag zou worden diteitsrente was toegekend rnet ingang van den 
verkregen" . <lag, waarop hij is overleden. 

Art. XI. Artikel 81 der Invaliditeitswet · (2) Indien ,de weduwe en de weezen van 
vervalt. den overledene te zamen rneer zouden ont-

Art. XII. Na artikel 81 der Invaliditeits- vangen dan waarop zij ingevolge het bepaalde 
wet worclen ingevoegd de navolgende artikelen . in het eerste lid recht hebben, dan zal elke 

gaan. ,,§ la. Van de weduwenrente. 
rente eene evenredige vermindering oncler-

Art. 81a. Weduwenrente. Art. 81g. De bepalingen van de artikelen 
De weduwe van een verzekerde heeft, be- 78 eerste lid, 79, 80 en 87 zijn ook op de we

houdens het in de volgende artikelen bepaalde, duwenrente van toepassing". 
recht op een rente, mits: Art. XIII. Het cijfer ,,13", voorkomende 

a. haar echtgenoot in het genot was van in artikel 82, in het eerste lid van artikel 83, 
eene invaliditeits- of ouderdomsrente ; of in het eerste lid van artikel 84, in het eerste 

b. haar echtgenoot 40 premien in rekening lid van artikel 86, in artikel 88, tweemaal voor-
kon doen brengen. komende in het eerste lid van artikel 89 en voor-

Art. 81b. (1) Geen rente wordt aan de komende in het derde lid van artikel 89 der 
weduwe toegekend, indien het huwelijk gesloten Invaliditeitswet, wordt vervangen door het 
werd, hetzij nadat haar ·echtgenoot zijn zestig- cijfer: ,,14". 
ste levenjsaar ingetreden was, hetzij na de Art. XIV. Artikel 92 der Invaliditeitswet 
toekenning of voorloopige toekenning aari haar vervalt. 
echtgenoot van eene invaliditeitsrente. Art. XV. In het eerste lid van artikel 101 

(2) Mede wordt geen rente toegekend aan der Invaliditeitswet wordt het cijfer 13 ver-
de weduwe, welke is hertrouwd. van en door het cijfer 14 en worden na de 

Art. 81c. De weduwe heeft recht op eene woorden : ,,vervuld heeft", ingevoegd de woor-
rente : den : ,,een invalicle echtgenoote of een echtge-

10. wanneer zij invalide is en er geen voor- noote, die den 60-jarigen leeftijd bereikt heeft 
uitzicht bestaat op zoodanige toeneming der en (of)" en na de woorden: ,,ten behoeve" de 
verloren arbeidskracht, dat zij ophoudt invaHde woorden : ,,dier echtgenoote en (of)". 
te zijn ; In het tweede lid van dat artikel wooot het 

2°. wanneer zij den leeftijd van zestig jaren cijfer: ,,13" vervangen door het cijfer: ,,14". 
bereikt heeft. In het derde lid van d t rtikel worden in 

Art. 81d. Vermoedelijk overlijden. den tweeden volzin tusschen de woorden : 
Het eerste lid van artikel 85 en de bepalingen ,,twee leden bedoelde" en ,,kinderen" ingevoegd 

van den algemeenen maatregel van bestuur de woorden: ,,echtgenoote en (of)" en in den 
bedoeld bij het tweede lid van dat artikel, zijn derden volzin worden tusschen de woorden : 
van toepassing. ,,ten behoeve" en ,,der" ingevoegd de woorden: 

Art. 8le. Bedrag rente. ,,der echtgenoote en (of)". 
(1) De weduwenrente bedraagt een vijfde De inhoudsopgave naast het artikel wordt 

meer dan de grondslag van de invaliditeits- gelezen als volgt: ,,uitkeering aan betrekkingen 
rente van den overledene volgens artikel 75 van den in een inrichting opgenornen ver
bedroeg of, was de overledene niet in het genot zekerde". 
van invaliditeitsrente, zou hebben bedragen, Art. XVI. In het eerste lid van artikel 102 
indien hem invaliditeitsrente was toegekend met 

I 
der Invaliditeitswet worden tusschen de woor

ingang van den dag, wa.arop hij is overleden. den ,,invalicliteitsrente" en ,,is" ingevoegd de 
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woorden: ,,of de weduwe, · aan wie op grond 
van invaliditeit weduwenrente" ; wordt het 
woord : ,,zeventig" vervangen door het woord : 
,,vijf en zestig", en wordt in plaats van ,,hem" 
gelezen: ,,hem, ondersoheidenlijk haar." 

Art. XVII. In artikel 117 der Invaliditeits
rente worden de woorden : ,,De weezenrente" 
vervangen door de woorden : ,,De weduwen
rente, ondersoheidenlijk de weezenrente". 

Art. XVIII. Na artikel 120 der Invalidi
teitswet wordt ingevoegd het navolgende 
artikel: 

,,Art. 120a. De bepalingen van de artikelen 

114, 115, 116, 117, 118, 119 e]l 120 der Inva
liditeitswet zijn ook op de weduwemente van 
toepassing". 

Art. XIX. Van hoofdstuk II der Invali
diteitswet vervalt : 

§ 5. Van samenloop van renten met uit
keeringen uit anderen hoofde (artikelen 
123-135). · 

Art. XX. In het eerste lid van artikel 136 
der Invaliditeitswet worden tussohen de woor
den : ,,den verzekerde", en ,,of" ingevoegd de 
woorden : ,,de weduwe". 

Het tweede lid van dat artikel wordt gelezen 
als volgt: 

,,(2) De aanvraag vermeldt, of ouderdoms-, 
invaliditeits-, weduwen- of weezenrente wordt 
verlangd; de aanvraag vermeldt , indien in
validiteitsrente wordt verlangd, bovendien of 
het is op grond van blijvende of van tijdelijke 
invaliditeit dan we! van beide, en indien we
duwenrente wordt verlangd, of het is op grond 
van invaliditeit of op grond van het bereikt 
hebben van den 60-jarigen leeftijd". 

Art. XXI. In artikel 145 der Invaliditeits
wet vervallen de woorden : ,, , of de aanvrager 
reeds rente geniet", 

Art. XXII. Tussohen de artikelen 152 en 
153 der Invaliditeitswet worden ingevoegd de 
navolgende artikelen : 

,,Art. 152a. Behandeling der aanvraag om 
weduwenrente. 

Een aanvraag om weduwenrente op grond 
van het bepaalde in artikel 81c onder 2°., zendt 
de Raad van Arbeid zoo spoedig mogelijk door. 
Het bestuur der Bank beslist daarop onver
wijld. Het bestuur is eohter bevoegd de be
slissing aan te houden en overlegging van 
bewijsstukken te bevelen, 

Art. 152b. Een aanvraag om weduwen
rente op grond van het bepaalde in artikel 81c, 
onder 1°., wordt behandeld overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 152c-152/. 

Art. 152c. (1) De Raad van Arbeid onder-

zoekt summier of aan de voorwaarden, genoemd 
in artikel 81a, is voldaan en stelt een onderzoek 
in naar de juistheid der in de aanvraag vermelde 
feiten. 

(2) De bepalingen van de artikelen 146, 
147, onder a en 148, eerste lid, zi~n van toe• 
passing. 

Art. 152d. (1) Indien de ingevolge artikel 
152c in verband met artikel 146 aangewezen 
persoon of personen niet eenparig van oordeel 
zijn, da.t de aanvraagster ii valide is, deelt de 
Raad van Arbeid dit sohriftelijk aa de aan
vra.a.gster mede en reikt deze, indien zij binnen 
eene week het verlangen daartoe te kennen 
geeft , afsohrift van het verslag uit. 

(2) Het tweede lid van artikel 149 is van 
toepassing. 

Art. 152e. De bepalingen van de artikelen 
150, 151 en 152 zijn op de weduwenrente van 
toepassing. 

Art. 152/. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt bepaald, hoe een aanvraag om 
weduwenrente op grond van vermoedelijk over
lijden wordt behandeld". 

Art. XXIII. In artikel 154 der Invalidi
teitswet worden tusschen de woorden : ,,aan
vraag"; en ,,weezenrente" ingevoegd de woor
den: ,,weduwenrente gaat in op den <lag van 
het overlijden of vermoedelijk overlijden van 
den verzekerde, indien·de weduwe op dat tijd
stip invalide is of den leeftijd van 60 jaar heeft 
bereikt ; is de weduwe op den dag van over
lijden of vermoedelijk overlijden van den ,er
zekerde niet invalide en heeft zij den 60 jarigen 
leeftijd nog niet bereikt, dan gaat de rente in 
op den dag van indiening der aanvraag of waar
op zij den leeftijd van 60 jaar bereikt" ; 

Art. XXIV. In artikel 157 der Invalidi
teitswet worden na de woorden : ,,ten behoeve" 
ingevoegd de woorden: ,,der weduwe, en (of)" . 

Art. XXV. In artikel 160 der Invalidi
teitswet worden driemaal na het woord : 
,,invaliditeitsrente" ingevoegd de woorden : 
,,onderscheidenlijk weduwenrente", en twee
maal na het woord: ,,verzekerde" de woorden : 
,, , onderscheidenlijk de weduwe,". 

Art. XXVI. In het eerste, tweede en derde 
lid van artikel 169 der Invaliditeitswet wordt 
het woord : ,,verzekerde" vervangen door het 
woord: ,,rentetrekker". 

Art. XXVII. In het eerste lid van artikel 
170 der Invaliditeitswet wordt het woord ,,ver
zekerde" vervangen door het woord : ,,rente
trekker". 

Art. XXVIII. In het tweede lid van artikel 
l71 der Invaliditeitswet wordt het woord : 
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,,verzekerde" vervan en door het woord ,,rente
trekker". 

Art. XXIX. In artikel 180 der Invalidi
teitswet worden de getallen : ,,20", ,,24", ,;32", 
,,40" en ,,48" vervangen door de getallen : ,,25", 
,,30", ,,40", ,,50" en ,,60". 

Art. XXX. In artikel 187, tweeden volzin, 
der Invaliditeitswet vervallen de woorden : 
,,Korting van het volgens artikel 208 a£ te 
houden deel dezer premie op het loon van den 
arbeider en de". 

Art. XXXI. In artikel 188 der Invalidi
teitswet vervalt het onder a bepaalde en wordt 
in plaats van ,,b", ,,a" en in plaats van ,,c", ,,b" 

gelezen. 
Art. XXXII. Artikel 190 der Invaliditeits

wet wordt gelezen als volgt : 
,;De werkgever van een verzekerde, op wien 

een besluit als in het vorig -artikel bedoeld, van 
toepassing is, betaalt hem bij de uitbetaling 
van het loon, wanneer hij het in het volgend 
artikel vermeld bewijs overlegt, boven zijn loon: 

elf ten honderd van het loon, indien hij tot 
de eerste loonklasse behoort ; 

zeven ten honderd, indien hij tot de tweede 
loonklasse behoort ; 

vijf ten honderd, ~ndien hij tot de derqe of 
vierde loonklasse behoort ; . 

vier ten honderd, indien hij tot de vijfde 
loonklasse behoort". · 

Art. XXXIII. In artikel 199 der Invalidi
teitswet vervalt de tweede zinsnede van het 
tweede lid. 

Art. XXXIV. Aan artikel 202 der Invali
diteitswet wordt een nieuw derde lid toege
voegd, luidende: 

,,(3) De werkgever is bevoegd over elke 
kalenderweek, waarover het loon betaald wordt 
en door hem premien in zegels betaald zijn of 
gelijktijdig met de betaling van het loon betaald 
worden of in geld betaald zijn of moeten wor
den, van het loon af te houden, hetgeen inge
volge de in het eerste lid bedoelde kennisgeving 
meer wordt betaald". 

Art. XXXV. Artikel 208 der Invalidi
teitswet vervalt . 

Art. XXXVI. In het eerste lid van artikel 
213 der Invaliditeitswet wordt het getal : 
,,104" vervangen door het getal: ,,156". ' 

'Art. XXXVII. In het eerste lid van artikel 
214 der Invaliditeitswet wordt het getal: ,,104" 
vervangen door het getal: ,,156". 

Art. XXXVIII. In artikel 215 der Invali
diteitswet wordt het getal: ,,104" vervangen 
door het getal : ,,156'.' en wordt tweemaal het 
getal ,,78" vervangen door het getal : ,,130". 

Art. XXXIX. In artikel 220 der Invalidi
teitswet en in de inhoudsopgave naast dat ar
t ikel wordt het getal : ,,70" vervangen door het 
getal : ,,65". 

Art. XL. In artikel 251 eerste lid der In
validiteitswet, vervalt de tweede volzin. 

Art. XLI. In artikel 267, tweede lid, der 
Invaliditeitswet, vervallen de woorden: ,,en 
is de werkgever bevoegd van het loon af te 
houden het in artikel 208 aangegeven dee! der 
premie". 

Art . XLII. V~n artikel 269 der Invalidi
teitswet vervalt het tweede lid. 

Art. XLIII. In het vijfde lid van artikel 
276 der Invaliditeitswet worden tusschen de 
woorden: ,,verzekerde" en ,,kinderen" inge
voegd de woorden: ,,een weduwe en (of)" en 
wordt het woord: ,,weezenrente" vervangen 
door de woorden: ,,weduwenrente en (of) 
weezenrente" ; tussohen de woorden : ,,met <lien 
verstande, dat" en ,,de" worden ingevoegd de 
woorden: ,,de weduwe en (of)" . . 

Art. XLIV. In artikel 284, derde lid, der 
Invaliditeitswet vervalt de tweede volzin. 

Art. XLV. Artikel 327 der Invaliditeits
wet wordt gelezen als volgt : 

,,Indien de Raad van Arbeid ingevolge het 
bepaalde bij het eerste lid van artikel 245 op 
de eerste rentekaart heeft vermeld, dat deze is 
aangevangen geldig te zijn op den op de kaart 
genoemden dag, is de werkgever over den tijd, 
gelegen tussohen <lien dag en den <lag waarop 
de renteka-art of voorloopige rentekaart is op
gemaakt, verplioht de premie te betalen" . 

Art, XLVI. Artikel 333 der Invaliditeits
wet vervalt. 

Art. XLVII. Artikel 334 der Invaliditeits
wet wordt gelezen als volgt : 

,,Op de beslissing, in het vorig artikel ver
meld, is artikel 316 van toepassing". 

Art. XL VIII. Het eerste lid van artikel 
335 der Invaliditeitswet wordt gelezen als 
volgt: 

,,( 1) I s bij eene beslissing, waartegen niet 
opgekomen kan worden, uitgemaakt, dat ten 
onreohte verklaard is, dat premie voor een ver
zekeringspliohtig arbeider door zijn werk
gever moet worden betaald, clan wordt de na 
die verklaring door den werkgever betaalde 
premie, door den Raad van Arbeid aan den 
werkgever uitgekeerd. Ten aanzien van de 
door den werkgever geplakte zegels, welke niet 
geparafeerd zijn, is de Raad van Arbeid be
voegd <loch niet verplioht tot uitkeering". 

Art. XLIX. In artikel 336, tweede lid, 
tweede volzin der Invaliditeitswet vervallen 
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de woorden: ,,wordt het aandeel van den ar
beider in het te veel betaalde aan hem uitge
keerd en" . 

Artikel L . Het derde lid van artikel 348 
der Invaliditeitswet wordt gelezen als volgt: 

,,(3) De bepalingen van de voorgaande 
leden zijn op de weduwenrente van toepassing, 
wanneer de weduwe overlijdt en op weezenrente, 
wanneer alle gerechtigden tot die rente over
lijden". 

Art. LI. In het eerste li!1 van artikel 353 
der Invaliditeitswet wordt het cijfer : ,,70" 
vervangen door het cijfer : ,,65". 

Art. LII. In artikel 355 der Invaliditeits
wet wordt het woord : ,,zeventigste" voor
komende in het eerste en het tweede lid ver
vangen door de woorden: ,,vijf en zestigste", 
en het cijfer ,,104", voorkomende in het eerste 
en tweede lid, door het cijfer : ,,156". 

Art. LIII. In artikel 356, eerste lid, der 
Invaliditeitswet wordt het cijfer : ,,70" ver
vangen door. het cijfer: ,,65". 

Art. LIV. In artikel 357, eerste lid, der 
Invaliditeitswet wordt het cijfer : ,, 70" ver
vangen door het cijfer: ,,65". 

In het tweede lid van dat artikel wordt het 
cijfer ,,13" vervangen door het cijfer: ,,14". 

Art. LV. In artikel 368 der Invaliditeits
wet wordt in het eerste lid driemaal het cijfer : 
,,70" vervangen door het cijfer: ,,65". 

Eveneens wordt in de inhoudsopgave naast 
dat artikel het cijfer: ,,70" vervangen door het 
cijfer: ,,65". 

Art. LVI. Artikel 371 der Invaliditeits
wet vervalt. 

Art. LVII. In het eerste lid van artikel 
373 der Invaliditeitswet wordt driemaal het 
cijfer : ,, 70" veranderd in het cijfer : ,,65". 

Het derde lid van dat artikel wordt als volgt 
gelezen: 

,,(3) Bedraagt het aantal premien minder 
dan 156, dan wordt geen rente toegekend, 
tenzij de verzoeker aannemelijk maakt, dat hij 
in het tijdvak van tien jaren, dat onmiddellijk 
voorafgaat aan de vervulling van zijn vijf en 
zestigste jaar, tezamen gedurende 156 weken 
in de termen van verzekeringsplicht zou zijn 
gevallen, indien de verzekering bij den aanvang 
van dat tijdvak reeds ingevoerd ware. Daarbij 
blijven de artikelen 5 onder b, 51 en 33 in ver
band met artikel 353 en artikel 354 buiten aan
merking". 

Art. LVIII. Na artikel 373 der Invaliditeits
wet wordt ingevoegd het navolgend~ artikel : 

,,Art. 373a. Bij het vaststellen van het 
jaarlijksche bedrag van de invaliditeitsrente, 

toe te kennen in de eerste vijf jaren na de in
werkingtreding van artikel 31, blijven buiten 
aanmerking de weken, waarover geen premie 
betaald is". 

Art . LIX. Het eerste lid van artikel 374 
der Invaliditeitswet wordt gelezen als volgt : 

,,(1) De rente, bedoeld in de artikelen 369, 
370 en 373 bedraagt 156 gulden per jaar". 

In dat artikel wordt de eerste volzin van het 
tweede lid gelezen als volgt : 

,,(2) Voor echtgenooten, die beiden recht 
op een der bedoelde renten hebben of die een 
van beiden recht op een ouderdomsrente, als 
bedoeld in de artikelen 26 en 28 der Ouder
domswet hebben, bedraagt de rente f 130 gulden 
per jaar". 

In den tweeden volzin worden de woorden : 
,,een der genoemde vier artikelen", veranderd 
in de woorden : ,,,artikel 373 of krachtens de 
artikelen 26 of 28 der Ouderdomswet" en de 
woorden : ,,een dier artikelen", in de woorden : 
,,artikel 369, 370 of 373". 

De aanhef van het derde lid wordt gelezen 
als volgt : ,,De rente van 130 gulden wordt door 
het bestuur der Bank verhoogd tot 156 gulden". 

Art. LX. In het eerste lid van artikel 375 
der Invaliditeitswet vervallen de woorden : 
,, , artikel 371". 

In het tweede lid vervallen de woorden : 
,,c. artikel 371", en: ,,c. artikel 31 in werking 
is getreden". 
Art. LXI. In artikel 377 der Invaliditeits
wet wordt de comma-punt, geplaatst achter 
,;bereikt", vervangen door een punt en vervallen 
de woorden : ,,de rente, bedoeld in artikel 371, 
op den dag, waarop artikel 31 in werking is 
getreden". 

Art. LXII. In artikel 378 der Invaliditeits
·wet vervallen de woorden: ,,en de renten, 
krachtens artikel 371 uitgekeerd". 

Art. LXIII. In artikel 379 der Invalidi
teitswet worden de woorden: ,,Weezenrente 
wordt aan kinderen", vervangen door de woor
den : ,,Weduwenrente wordt aan de weduwe 
en weezenrente wordt aan kinderen". 

In datzelfde artikel worden de woorden : 
,,mits door of voor den verzekerde minstens 15 
premien zijn betaald voor ieder vol jaar, dat 
de verzekering heeft geduurd", vervangen door 
de woorden : ,,mits het getal der door of voor 
den verzekerde betaalde premien 15 h2 bedraagt 
van het getal der weken, verstreken tusschen 
den dag, waarop de eerste rentekaart is aan
gevangen geldig te zijn en den dag, waarop de 
verzekerde, of in het geval bedoeld in artikel 
84, de vader overleden is, met dien verstande, 
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dat het aantal der betaalde premien ten minste 
15 moet bedragen. Een gedeelte van een week 
wordt voor een geheele week gerekend". 

Art. LXIV. Het eerste lid van artikel 383 
der Invaliditeitswet wordt gelezen als volgt : 

,,(1) Met hechtenis van ten hoogste acht 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft de werkgever, d ie be
houdens in het geval, bedoeld in artikel 202, 
derde lid, een dee! van het bedrag der premie 
van het loon van een arbeider afhoudt". 

Het tweede lid van dat artikel vervalt. 
Art. LXV. Deze wet treedt in werking op 

3 December 1919. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize Het Loo, den lsten 

November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 13 Nov. 1919.) 

1 November 1919. WET, houdende bepalingen 
tot beperking van den ,arbeidsduur in het 
algemeen en tot het tegengaan van ge
vaarlijken arbeid. S. 624. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1918/ l9, n°. 408, 1-3, 
blz. 1-38; 4, blz. 39-49 ; 6-7, blz. 61-91; 
8-28, blz. 93- 112. 

Hand. id. 1918/19, lladz. 2818-2834, 2836-
2862, 2869-228!, 2887-2909,~933-2961.~972-
2989, 2990, 3014- 3043, 

Hand. J• Kamer 1918/l!l, bladz. 666-672; 
1919/20, blz 26-34; 70-101, 106--111. 

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

dat het noodzakelijk is, bepalingen vast te 
stellen tot beperking van den arbeidsduur in 
het algemeen en tot het tegengaan van ge
vaarlijken arbeid; 

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

HOOFDSTUK !
INLEIDENDE BEPALINGEN. 

Art . 1. l. Onder ,,arbeid" verstaat deze 
wet alle werkzaamheden in eene onderneming, 
behalve werkzaamheden : 

a. in eene onderneming van landbouw, 
tuinbouw, boschbouw of in eene veehouderij ; 

b. in de ondergrondsche werken van mijnen, 
benevens in de daarbij behoorende bovengronds 
gelegen werken en inrichtingen bij algemeenen 
maatregel van bestuur aangewezen ; 

c. door het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming of <liens echtgenoot verricht, 

behoudens hetgeen ten aanzien van brood
bakkerijen in Hoofdstuk IV is bepaald ; 

d. buiten fabrieken of werkplaatsen, win
kels, kantoren, apotheken, koffiehuizen en 
hotels in de onderneming van hem, bij wien 
degene, die ze verricht, inwoont, voor zoover 
zoodanige werkzaamheden ook buiten -eenige 
onderneming in eene huishouding of stalling 
plegen voor te komen ; 

e. verricht door steenhouwers, voor zoover 
daarop de Steenhouwerswet van toepassing is ; 

/. verricht door havenarbeiders, voor zoo
ver daarop de Stuwadoorswet van toepassing is. 

2. .Ai:beid in den zin dezer wet zijn noch
tans: 

a. werkzaamheden in fabrieken, waarin 
voortbrengselen van de bedrijven van land
bouw, tuinbouw, boschbouw of veehouderij 
worden verwerkt, zooals in fabrieken van 
zuivelproducten, aardappelmeel-, stroocarton-, 
beetwortelsuiker-, cichorei- en conservenfa
brieken, graanmalerijen, graan- en zaadschoon
derijen en -zeefterijen, of in winkels, waar d ie 
voortbrengselen worden verkocht; 

b. werkzaamheden, bestaande in het te 
koop aa,nbieden of bij de verbruikers aan huis 
bezorgen van voortbrengselen uit eene onder
neming van landb_ouw, tuinbouw, boschbouw 
of uit eene veehouderij ; 

c. eikschillen, · teenschillen, hoepelmaken, 
vlas- of henneprepelen, -beuken, -braken, 
-zwingelen en bloembollenpellen. 

3. Voor de toepassing van deze •wet worden 
met eene onderneming gelijkgesteld : 

a. inrichtingen tot het verplegen van zieken; 
b. inrichtingen of takken van dienst -onder 

beheer van het Rijk, eene provincie, eene ge
meente of een antler publiekrec·htelijk lichaam, 
van rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni
gingen of aan stichtingen, voor zoover aldaa.r 
werkzaamheden plegen voor te komen als in 
eene fabriek of werkplaats, een winkel, eene 
apotheek, een kofliehuis of een hotel pli,gen 
te worden verricht ; 

c. kantoren van personen, die een vrij be
roep uitoefenen, zooals advocaten, procureurs, 
zaakwaarnemers, notarissen en accountants, 
van rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni
gingen en van stichtingen ; 

d. societeiten. 
2. l. Onder ,,fabrieken of werkplaatsen" 

verstaat deze wet : 
a. alle open of besloten ruimten, waar, 

anders dan uitsluitend. ten behoeve van eene 
daar gevestigde huishouding, pleegt gewerkt 
te worden aan of ten behoeve van het ver-
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vaardigen, veranderen, herstellen, versieren, 
afwerken of op andere wijze tot verkoop of 
gebruik geschikt of meer geschikt maken of 
aan of ten behoeve van het vernietigen van 
voorwerpen of stoffen, of waar voorwerpen 
of stoffen eene daartoe strekkende bewerking 
plegen te ondergaan ; 

b. electriciteitsfabrieken met hunne onder
stations, voor zoover aldaar electrische energie 
wordt opgewekt, getransformeerd, verdeeld 
of bewaard; 

c. in aanbouw of aanleg, in herstelling of 
in slooping zijnde bouw-, grond-, graaf-, water
werken en wegen ; 

d. bemalingsinrichtingen. 
2. Onder fabrieken of werkplaatsen ver-

staat deze wet niet : 
a. apotheken ; 
b. koffiehuizen en hotels ; 
c. keukens; 
d. visschersvaartuigen, voor zoover aldaar 

werkzaamheden worden verricht voor het 
verduurzamen van met die vaartuigen gevan
gen dieren. 

3. 1. Onder ,,winlcelB" verstaat deze wet 
alle open of besloten ruimten, waar voorwerpen 
of stoffen aan het publiek in het klei~ plegen 
verkocht te worden, met uitzondering van : 

a. apotheken ; 
b. koffiehuizen en hotels. 
2. Onder ,,winlcelB" verstaat deze wet 

mede ruimten, waar pleegt gewerkt te worden 
in eene barbiers- of kappersonderneming. 

3. Met den winkel worden geacht een geheel 
uit te maken de in hetzelfde gebouw of op het 
bijbehoorende terrein zich bevindende ruimten, 
waar voorwerpen of stoffen worden bewaard 
voor verkoop in den winkel. 

4. 1. Onder ,,lcantoren" verstaat deze wet 
alle besloten ruimten, waar administratieve 
werkzaamheden plegen verricht te worden. 

2. Onder kantoren verstaat deze wet niet : 
a. post-, telegraaf- en telefoonkantoren; 
b. ruimten, die deel uitmaken van eene 

fabriek of werkplaats,een winkel, eene apotheek, 
een koffiehuis, een hotel of eene verplegings
inrichting of daarmede in directe verbinding 
staan en waarin uitsluitend administratieve 
werkzaamheden voor zoodanige inrichting 
verricht worden, welke ruimten dan geacht 
worden onderscheidenlijk fabriek of werk
plaats, winkel, apotheek, koffiehuis, hotel of 
verplegingsinrichting te zijn ; 

c. kantoren van dagbladen, weekbladen 
en andere tijdschriften, voor zoover daarin 
journalistieke werkzaambeden worden verricbt. 

5. Onder ,,lcofliehuizen" verstaat deze wet 
alle open of besloten ruimten, waar spijzen of 
dranken voor gebruik ter plaatse plegen ve1·
kocht of in verband daarmede bereid te worden. 
Wachtkamers, alsmede schouwburgen en der• 
gelijke inrichtingen worden als koffiehuizen 
beschouwd, voor zoover betreft den arbeid, 
die bestaat in of verband houdt met de be
reiding of den verkoop van spijzen of dranken. 

6. Onder ,,MtelB" verstaat deze wet gebou
wen, waar tegen betaling logies per nacht 
pleegt verstrekt te worden. 

7. 1. Indien in eene ruimte zoodanige 
verschillende werkzaamheden worden ver
richt, dat die ruimte beschouwd moet worden 
als eene fabriek of werkplaats, een winkel, 
een kantoor, eene apotheek, een koffiehuis, een 
hotel of eene verplegingsinrichting en tevens 
als een antler dezer inrichtingen, gelden ten 
aanzien van die werkzaamheden de bepalingen 
van de verste strekking, behoudens in de ge
vallen bij algemeenen maatregel van bestuur 
genoemd . 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan mede voor daarbij aangegeven gevallen 
worden bepaald, welke bepalingen moeten 
geacht worden van de verste strekking te zijn. 

8 . Deze wet verstaat onder : 
a. ,,arbeiders" : personen van beiderlei kun

ne, die arbeid verrichten; 
b. ,,mannen" : mannelijke arbeiders van 

18 jaar en ouder ; 
c. ,,vrouwen" : vrouwelijke arbeiders van 

18 jaar en ouder ; 
d. ,,jongens" : mannelijke arbeiders bene

den 18 jaar; 
e. ,,meisjes" : vrouwelijke arbeiders bene• 

den 18 jaar; 
f. ,,jeugdige personen": arbeiders beneden 

18 jaar; 
g. ,,Onze Minister": Onze Minister met 

de uitvoering van deze wet belast; 
h. ,,districtshoofd" : bet bevoegde clistricts

hoofd der arbeiclsinspectie. 

HOOFDSTUK II. 

KINDERARBEID. 

9. Een kind beneclen 14 jaar of nog leer
plichtig mag geen arbeid verrichten. 

HOOFDSTUK Ill. 

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN TOT HET TEGEN· 

GAAN VAN GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID, DE 

ZEDELIJKHEID OF HET LEVEN DER ARBEIDERS. 

10. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur wordt voorgeschreven, clat bepaalde 
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soorten van arbeid of arbeid onde1· bepaalde 
omstandigheden door jeugdige personen of 
door vrouwen op grond van gevaar voor de 
gezondheid, de zedelijkheid of het )even niet 
mogen worden verricht of slechts mogen wor
den verricht onder de bij dien algemeenen 
maatregel gestelde voorwaarden. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat arbeid, waarbij de 
wijze van loonberekening gevaar voor de ge
zondheid kan opleveren, door manneJJ. niet 
m 'l,g worden verricht of slechts mag worden 
verricht onder de bij dien algemeenen maat
regel gestelde voorwaarden. 

11. 1. E en vrouwelijke arbeider mag geen 
arb3id verrichten binnen acht weken na hare 
bevalling. De tijd, gedurende welken on
middellijk v66r de bevalling geen arbeid is 
verricht, komt tot ten hoogste twee weken in 
miudering van den in den vorigen volzin ge
stelden termijn. lndien de vrouwelijke arbei
der gehuwd is, mag zij na hare bevalling geen 
arbeid verrichten, voordat overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 67 de datum dier be
valling op de arbeidskaart is aangeteekend. 

2. Het hoofd of de bestuurder eener onder
neming is verplicht te zorgen, dat aan eene 
vrouwelijke arbeider, die een borstkind heeft 
en hiervan aan hem heeft · kennis gegeven, 
behoor!ijk gelegenheid gegeven wordt, haar 
kind te zoogen. 

12. 1. Het hoofd of de bestuurder van 
eene ondememing is verplicht een jeugdig 
persoon, die in zijne ondememing arbeid ver
richt, met inachtneming van het bepaalde 
krachtens het derde lid, in de gelegenheid te 
stellen, gedurende ten hoogste acht uren per 
week de lessen te volgen in inrichtingen voor 
godsdienst-, voortgezet-, herhalings- of vak
onderwijs, mits degene, bij wien die jeugdige 
persoon inwoont, ten minste Mn week, voordat 
deze de lessen begint te volgen, een daartoe 
strekkend verzoek schriftelijk tot het hoofd of 
den bestuurder der ondememing heefi gericht. 

2. Een verzoek, als bedoeld in het eerste 
lid, moet inhouden eene opgave van den aard 
van het onderwijs, van de inrichting waarin 
het wordt gegeven, alsmede van de uren, ge
durende welke de jeugdige persoon de lessen 
zal volgen. · 

3. Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar 
tegen het verzoek op grond van de uren, ge
durende welke de jeugdige persoon de lessen 
zal volgen , zoo wendt hij zich · binnen drie 
dagen na den dag, waarop het verzoek bij hem 
ingekomen is, schriftelijk tot het districtshoofd. 

Deze beslist daarop gedurende welke uren het 
hoofd of de bestuurder verplicht is den jeug
digen persoon in de gelegenheid te stellen de 
lessen te volgen. 

4. Door of namens Onzen Minister kan 
voor eene bepaalde ondememing en voor een 
bepaalden tijd voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk geheele of gedeeltelijke ontheffing van 
de in het eerste lid aan het hoofd of den be
stuurder der onderneming opgelegde verplich
ting worden verleend . 

5. Het districtshoofd kan bepalen, dat ge
durende een door hem· vastgestelden tijd de 
in het eerste lid aan het hoofd of den bestuurder 
opgelegne verplichting niet geldt ten aanzien 
van een jeugdig persoon, die van de hem ge
geven gelegenheid om de in het eerste lid be
doelde lessen te volgen niet geregeld gebruik 
niaakt. 

HOOFDSTUK IV. 

ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN. 

§ 1. Algemeene bepaling. ' 

13. 1. Het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 14, 22, 45, 49, 55, 57, 60 en 62 ten 
aanzien van den Zondag vindt voor personen, 
die tot een kerkgenootschap behooren, dat den 
wekelijkschen rustdag op den Sabbath of op 
den Zevendedag viert, overeenkomstige toe
passing onderscheidenlijk ten aanzien van 
den Sabbath of den Zevendedag, indien die 
personen een daartoe strekkend verzoek tot 
het hoofd of den bestuurder der ondememing 
hebben gericht . 

2. Voor personen, die een verzoek hebben 
gedaan, als bedoeld in het eerste lid, vindt het 
bepaalde bij of kraohtens de artikelen 15, 23 
en 50 ten aanzien van den Zaterdag overeen
komstige toepassing ten aanzien van den 
Vrijdag, dan we! krachtens overeenstemmen
den wil van het hoofd of den bestuurder der 
onderneming en van den arbeider ten aanzien 
van den Zondag. 

§ 2. Arbeid buiten fabrieken of werkpl,aatsen, 
winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen, hotels 

en verplegingsinrichtingen. 

14. 1. Een jeugdig persoon mag buiten 
fabrieken of werkplaatseri, winkels, kantoren, 
apotheken, koffiehuizen, hotels en verplegings
inrichtingen op Zondag geen arbeid verrichten, 
behoudens in de gevallen bij algemeenen maat
regel van bestuur genoemd. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt voorgeschreven, dat bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstan-
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digheden buiten fabrieken of werkplaatsen, 
winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen, 
hotels en verplegingsinrichtingen door mannen 
of door vrouwen op Zondag niet mogen worden 
verricht of slechts mogen worden verricht 
onder de bij <lien algemeenen maatregel gestelde 
voorwaarden. 

15. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt voorgeschreven, dat arbeiders op Zater
dag na 1 uur des namiddags bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstan
digheden buiten fabrieken of werkplaatsen, 
winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen, 
hotels en verplegingsinrichtingen niet mogen 
verrichten of slechts mogen verrichten onder 
de bij <lien algemeenen maatregel gestelde 
voorwaarden. 

16. 1. Een arbeider mag buiten fabrieken 
of werkplaatsen, winkels, kantoren, apothekeh, 
koffiehuizen, hotels en verplegingsinrichtingen 
niet !anger arbeid verrichten dan tien uren 
per dag en vijf en vijftig uren per week. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat het bepaalde in het 
eerste lid niet van toepassing is op bepaalde 
groepen van arbeiders, mits door het hoofd of 
den bestuurder der onderneming, waarin die 
arbeiders werkzaam zijn, worden nageleefd de 
voorwaarden bij <lien algemeenen maatregel 
gesteld. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan voor bepaalde soorten van arbeid of arbeid 
onder bepaalde omstandigheden een kortere 
arbeidsduur worden voorgesc.hreven, dan die 
bedoeld in het eerste lid , echter niet korter 
dan acht -uren per dag en vijf en veertig uren 
per week. 

17. Een jeugdig persoon mag buiten fabrie
ken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apothe 
ken, koffiehuizen, hotels en verplegingsinrich
tingen geen arbeid verrichten tusschen 7 uur 
des namiddags en 6 uur des voormiddags, be
houdens in de gevallen bij algemeenen maat
regel van bestuur genoemd. 

18. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven ten 
aanzien van de rusttijden van arbeiders, die 
buiten fabrieken of werkplaatsen, winkels, 
kantoren, apotheken, koffiehuizen, hotels en 
verplegingsinrichtingen arbeid verrichten . 

19. 1. Indien in eene onderneming een 
bedrijf wordt uitgeoefend, waarin op bepaalde 
tijden van het jaar eene opeenhooping van 
werk pleegt voor te komen of indien in eene 
onderneming zich bijzondere omstandigheden 
voordoen, kan het districtshoofd, of in beroep 

ingevolge het vierde lid Onze l\'linister, schrif
telijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
v~gunnen, dat in zoodanige onderneming 
werkzame arbeiders arbeid verrichten in af
wijking van het bepaalde bij artikel 16, eerste 
lid, en artikel 17, of krachtens de artikelen 14, 
tweede lid, 15 en 16, tweede en derde lid . 

2. Bij het verleenen der vergunning wordt 
in acht genomen : 

a. dat mannen niet !anger arbeid mogen 
verrichten dan twee en zeventig uren per week, 
vrouwen en jeugdige personen niet !anger dan 
zes en zestig uren per week of, indien vergun
ning wordt verleend tot afwijking van het 
bepaalde krachtens artikel 16, derde lid, 
mannen niet !anger dan twee en zestig uren 
per week, vrouwen en jeugdige personen niet 
!anger dan vijf en vijftig uren per week ; 

b. dat de arbeid van jeugdige personen op 
twee achtereenvolgende dagen moet worden 
afgewisseld door eene nachtrust van ten minste 
elf uren achtereen en dat die personen geen 
arbeid mogen verrichten tusschen 10 uur des 
namiddags en 5 uur des voormiddags. 

3. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van Onzen 
Minister voor het verleenen van zoodanige 
vergunning : 

a. indien de vergunning zich over een tijd
vak van meer dan zes dagen uitstrekt ; 

b. alvorens sedert het eindigen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes dagen zijn verloopen, 
behalve indien de vergunning alleen strekt tot 
afwijking van het bepaalde krachtens artikel 14, 
tweede lid, of artikel 15. 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, 
als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of 
de bestuurder binnen veertien dagen na de 
dagteekening der beschikking in beroep komen 
bij Onzen Minister. Wordt in beroep de ver
gunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

20 . 1. Voor eene onderneming, waarin 
spoedeischende gevallen kunnen voorkomen, 
die het tijdig aanvragen en verkrijgen van eene 
vergunning, als bedoeld in artikel 19, onmoge
lijk maken, kan Onze Minister voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk toestaan, gat in zoodanige 
gevallen zonder eene bijzondere vergunning 
van het districtshoofd, mannen of vrouwen 
arbeid verrichten in afwijking van het be
paalde bij artikel 16, eerste lid, of krachtens 
de artikelen 14, tweede lid, 15 en 16, tweede 
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en derde lid. Bij het verleenen van zoodanige 
machtiging, die voor den t ijd van ten hoogste 
een jaar na hare dagteekening wordt gegeven 
en waarvan binnen <lien termijn sleohts mag 
worden gebruik gemaakt op vier en twintig 
<la.gen of zooveel minder a.ls de machtiging 
bepaalt, wordt in acht genomen, dat een man 
niet !anger arbeid mag verrichten dan twaalf 
uren per <lag en twee en zeventig uren per week 
en eene vrouw niet langer dan elf uren per <lag 
en zes en zestig uren per week, of indien mach
tiging wordt verleend tot afwijking van het 
bepaalde krachtens artikel 16, derde lid, dat 
een man en eene vrouw niet !anger arbeid 
mogen verrichten dan elf uren per <lag en twee 
en zestig uren per week. 

2. Van eene machtiging, als bedoeld in het 
voorgaande lid, mag op niet meer dan drie 
dagen achtereen worden gebruik gemaakt. 
Voordat van de maohtiging wordt gebruik 
gemaakt, moet daarvan door het hoofd of den 
bestuurder van de onderneming eene schrifte
lijke, gedagteekende en door hem ondertee
kende mededeeling worden gedaan aan den 
burgemeester en aan het districtshoofd, in 
den vorm, vastgesteld door Onzen Minister. 

3. Eene maohtiging, als bedoeld in het 
eerste lid, kan door Onzen Minister tusschen
tijds worden ingetrokken, wanneer het hoofd 
of de be tuurder dan wel een der hoofden of 
bestuurders van de onderneming, waarvoor 
de machtiging geldt, of een lid van het opzicht
houdend personeel onherroepelijk is veroor
deeld wegens overtreding van eene bepaling 
dezer wet. 

21. 1. Een arheider, die langer dan twaalf 
uren per week arbeid pleegt te verrichten bui
ten fabrieken · of werkplaatsen, winkels, .kan
toren, apotheken, koffiehuizen, hotels en ver
plegingsinrichtingen, mag in fabrieken of 
werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, 
koffiehuizen, hotels en verplegirigsinrichtingen, 
geen arbeid verrichten op tijden, waarop hij 
zulks niet buiten die inrichtingen zou mogen 
doen. 

2. Het districtshoofd kan ·voor een door 
hem bepaalden tijd schriftelijk en voorwaar
waardelijk of onvoorwaardelijk vergwmen, dat 
een man arbeid verricht in afwijking van het 
bepaalde bij het eerste lid. 

§ 3. Arbeid in fabrieken of werkplaatsen in 
het algemeen. 

22. 1. Een jeugdig persoon mag in fabrie
ken of :)Verkplaatsen op Zondag geen arbeid 
verrichten. 

2. Eene vrouw mag in fabrieken of werk 
plaatsen op Zondag geen arbeid verrichten, 
met uitzondering van den bij algemeenen 
maatregel van bestuur toegestanen arbeid in 
boter- en kaasfabrieken. 

3. Een man mag in fabrieken of werk
plaatsen op Zondag geen arbeid verrichten, 
behoudens in de gevallen bij algemeenen maat
regel van bestuur bepaald. 

4. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in het tweede of het derde 
lid, wordt behalve in het geval, bedoeld bij 
artikel 25, derde lid, in acht genomen, dat aan 
een man of aan eene vrouw, die op Zondag 
m~er dan vier uren arbeid verricht, binnen 
drie etmalen v66r het begin of na het einde van 
dien arbeid een onafgebroken rusttijd van ten 
minste zes en dertig uren moet gegeven worden. 

5. Indien in eene onderneming een bedrijf 
wordt uitgeoefend, waarin op bepaalde tijden 
van het jaar eene opeenhooping van werk 
pleegt voor te . komen, of indien in eene onder
neming zich bijzondere omstandigheden voor
doen, kan het districtshoofd, of in beroep in
gevolge het zevende lid Onze Minister, schrif
telijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vergunnen, dat mannen in die onderneming 
arbeid verrichten in afwijking van het bepaalde 
bij het derde lid. 

6. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van Onzen 
Minister voor het verleenen van eene vergun
ning voor twee of meer achtereenvolgende 
Zondagen. 

7. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het vijfde lid, lrn,n het hoofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen 
bij Onzen Minister. Wordt in beroep de ver
gunning gewijzigd, dan treedt de ge~ijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld . 

2;3. .Een arbeider mag in fabrieken of werk
plaatsen op Zaterdag na 1 uur des namiddags 
geen a-rbeid verrichten, behoudens in de ge
vallen bij algemeenen maatregel van bestuur 
bepaald. 

24. 1. Een arbeider mag in fabrieken of 
werkplaatsen niet langer arbeid verrichten dan 
acht uren per dag en vijf en veertig uren per 
week. 

2. Een arbeider mag in fabrieken of werk
plaatsen geen arbeid verrichten tusschen 6 uur 
des namiddags en 7 uur des voormiddags . 

25. 1. Bij algemeenen maatregel van be-
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stuur kan onder de in dien maatregel gestelde 
voorwaarden worden toegestaan, dat in af
wijking van het bepaalde in artikel 24, tweede 
lid, in fabrieken of werkplaatsen: 

a. arbeiders van 15 jaar of ouder bepaalde 
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde 
omstandigheden verrichten tusschen des na
middags 6 ·en 10 uur en tusschen des voor
middags 5 en 7 uur, mannen bovendien tusschen 
des namiddags 10 en 11 uur ; 

b. vrouwen van 21 jaar of ouder of mannen 
haring speten gedurende het tijdvak van 1 Oc
tober tot 15 Maart tot uiterlijk 12 uur des 
nachts en gedurende het tijdvak van 15 Maart 
tot 1 Juni tot uiterlijk 2 uur des voorptiddags. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan onder de in dien maatregel gestelde voor
waarden worden toegestaan, dat in afwijking 
van het bepaalde in artikel 24 in fabrieken of 
werkplaatsen : 

a. mannen of vrouwen, die werklokalen, 
werktuigen en toestellen v66r den aanvang van 
den bedrijfsarbeid daarvoor moeten gereed
maken of na het eindigen van den bedrijfs
arbeid moeten verzorgen, arbeid verrichten 
v66r 7 uur des voormiddags en na 6 uur des 
namiddags en gedurende ten hoogste tien 
uren per dag, mits vrouwen niet langer dan 
een en vijftig uren per week, en mannen niet 
!anger dan zeven en vijftig uren per week, 
voor zoover een en antler onontbeerlijk is voor 
den geregelden gang van den bedrijfsarbeid; 

b. mannen, die geen anderen arbeid ver
richten clan bewakingsdiensten, dezen arbeid 
gedurende ten hoogste tien uren per dag en 
zestig uren per week en tusschen 6 uur des 
namiddags en 7 uur des voormiddags ver
richten; 

c. mannen of vrouwen bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstan
dighede;n verrichten gedurende elf uren per 
dag, mits niet gedurende !anger dan vijf en 
veertig uren per week en niet tu schen 10 uur 
des namiddags en 5 uur des voormiddags. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan onder de in dien maatregel gestelde voor
waarden worden toegestaan, dat mannen in 
afwijking van het bepaalde in artikel 24 in 
fabrieken of werkplaatsen bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstan
digheden verrichten, wanneer die arbeid om 
redenen van technischen of maatschappelijken 
aard des nachts moet worden verricht, mits 
zoodanige arbeiders: 

a. hetzij in drie achtereenvolgende weken 
niet meer clan acht en veertig uren arbeid 

verrichten tusschen 10 uur des namiddags en 
6 uur des voormiddags, noch langer arbeid 
verrichten dan acht en veertig uren per week 
en honderd vijf en dertig uren in drie achter
eenvolgende weken ; 

b. hetzij in vier achtereenvolgende weken 
-niet meer dan zestig uren arbeid verrichten 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, noch !anger arbeid verrichten 
dan acht en veertig uren per week en honderd 
tachtig uren in vier achtereenvolgende weken. 

26. Onze Minister kan voor een door hem 
bepaalden tijd, eohter niet !anger dan gedu
rende twee jaren na het in artikel 101, vierde 
lid , bedoelde tijdstip toestaan, dat in eene 
bepaa.Jde fabriek of werkplaats arbeiders ge
durende ten hoogste een uur per dag en vijf 
uren per week langer arbeid verrichten, dan 
ingevolge het bepaalde bij artikel 24, eerste 
lid, of krachtens artikel 25, tweede lid, onder a, 
geoorloofd is. 

27. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan voor een daarbij bepaalden tijd, echter 
niet langer dan gedurende vier jaren na het 
in artikel 101, vierde lid, bedoelde tijdstip, 
worden toegestaan, da arbe'iders in bepaalde 
bedrijven of arbeiders , die bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid ondei: bepaalde omstandig• 
heden verrichten, in fabrieken of werkplaatsen: 

a. gedurende ten hoogste twee uren per 
dag en tien uren per week !anger arbeid ver
richten, dan ingevolge het bepaalde bij arti
kel 24, eerste lid, geoorloofd is ; 

b. gedurende ten hoogste een uur per dag 
en vijf uren per week !anger arbeid verrichten, 
dan krachtens artikel 25, tweede lid, onder a, 
geoorloofd is . 

28. 1. Indien in eene onderneming een 
bedrijf wordt uitgeoefend, waarin op bepaalde 
tijden van het jaar eene opeenhooping van 
werk pleegt voor te komen, of indien in eene 
onderneming zich bijzondere omstandigheden 
voordoen, kan het districtshoofd, of in beroep 
ingevolge het vierde lid Unze Minister, schrif
telijk en voorwa.ardelijk of onvoorwaardelijk 
vergunnen, dat in die onderneming werkzame 
arbeiders van 16 jaar of ouder arbeid verrich
ten in afwijking van het bepaalde bij artikel 23 
of artikel 24. 

2. . Bij het verleenen der vergunning wordt 
in acht genomen, dat een jeugdig persoon of 
eene vrouw niet !anger arbeid mag verrichten 
dan ~ien uren per dag en vijf en vijftig uren 
per week en een man niet !anger dan elf uren 
per dag en twee en zestig uren per week. 

3. Het districtshoofd behoeft ~ene voor 
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ieder geval aan te vragen maohtiging van 
Onzen Minister voor het verleenen van eene 
vergunning : 

a. indien de vergunning zich over een tijd
vak van meer dan zes dagen uitstrekt ; 

b. alvorens sedert het eindigen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen, geldende, 
vergunning ten minste zes dagen zijn verloo
pen, behalve indien de vergunning alleen strekt 
tot afwijking van het bepaalde bij artikel 23. 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, 
als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of 
de bestuurder binnen veertien dagen na de 
dagteekening der beschikking in beroep komen 
bij Onzen Minister. Wordt in beroep de 
vergunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

29. 1. Voor eene onderneming, waarin 
spoedeischende gevallen kunnen voorkomen, 
die het tijdig aanvragen en verkrijgen van eene 
vergunning, als bedoeld in artikel 22, vijfde 
lid , of artikel 28, eerste lid, onmogelijk maken, 
kan Onze Minister voorwaardelijk of onvoor
waardelijk toestaan, dat in zoodanige gevallen 
zonder eene bijzondere vergunning van het 
districtshoofd mannen arbeid verrichten in 
afwijking van het bepaalde bij artikel 222, 
artikel 23 of artikel 24. Bij het verleenen 
van zoodanige machtiging, die voor den tijd 
van ten hoogste Mn jaar na hare dagteekening 
wordt gegeven en waarvan binnen dien ter
mijn slechts mag worden gebruik gemaakt op 
vier en twintig dagen of zooveel minder als de 
macht iging bepaalt, wordt in acht genomen, 
dat een man niet !anger arbeid mag verrichten 
dan elf uren per dag en vijf en vijftig uren per 
week. 

2. Van eene machtiging, als bedoeld in 
bet voorgaande lid, mag op niet meer dan drie 
dagen achtereen worden gebruik gemaakt. 
Voordat van de machtiging wordt gebruik 
gemaakt, moet da-arvan door bet hoofd of den 
bestuurder van de onderneming eene schrif
telijke, gedagteekende en door hem onder
teekende mededeeling worden gedaan aan den 
burgemeester en aan bet districtshoofd, in den 
vorm, vastgesteld door Onzen Minister. 

3. Eene machtiging, als bedoeld in bet 
eerste lid, kan door Onzen Minister tusschen
tijds worden ingetrokken, wanneer bet hoofd 
of de bestuurder dan we! een der hoofden of 
bestuurders van de onderneming, waarvoor 
de machtiging geldt, of een lid van bet op
zichthoudend personeel onherroepelijk is ver-

oordeeld wegens overtreding van eene bepaling 
dezer wet, 

30. 1. Van eene vergunning, als bedoeld 
in artikel 22, vijfde lid of artikel 28, eerste lid, 
en van eene machtiging, als bedoeld in artikel 
29, eerste lid, mag slechts worden gebruik 
gemaakt, zoolang de acte dier vergunning of 
een in den door Onzen Minister bepaalden 
vorm vervat bewijs van die machtiging wordt 
opgehangen gehouden op eene door bet districts 
hoofd aangegeven plaats, of bij gebreke van 
zoodanige aanwijzing, naast de arbeidslijst. 

2. Indien, ingevolge artikel 25, eerste lid, 
onder a, of tweede lid , artikel 26, artikel 27 
of artikel 28, eerste lid, afwijkingen worden 
toegestaan van bet bepaalde in artikel 24, 
wordt in acht genomen, dat de arbeid in fabrie
ken of werkplaatsen van een jeugdig persoon 
of eene vrouw op twee achtereenvolgende 
dagen moet worden afgewisseld door eene 
nachtrust van ten minste elf uren achtereen 
en dat die personen in fabrieken of werkplaat
sen geen arb?id mogen verrichten tusschen 
10 uur des naniiddags en 5 uur des voormiddags. 

31. 1. De arbeidstijd van een arbeider 
moet op ·elken dag, waarop hij meer dan vijf 
uren in fabrieken of werkplaatsen arbeid ver
richt, na ten hoogste vier en een half uur arbeid 
worden afgewisseld door een onafgebroken 
ru ttijd van ten minste een half uur, behoudens 
in de gevallen bij algemeenen maatregel van 
bestuur bepaald. 

2. Bovendien moeten in eene onderneming 
ten aanzien van in die onderneming in fabrie
ken of werkplaatsen werkzame arbeiders wor
den nageleefd de eischen, welke door bet 
districtshoofd zijn gesteld omtrent : 

a. bet verleenen van een rusttijd van !anger 
dan een half uur, maar ten hoogste twee uren, 
in plaats van den rusttijd van een half uur ; 

b. bet verleenen van een of meer rusttijden 
van ten hoogste een half uur, buiten dien be
doeld in bet eerste lid of in bet tweede lid, 
onder a; 

c. de tijdstippen, waartusschen de in bet 
eerste lid of de in bet tweede lid onder a en b 
bedoelde rusttijden moeten worden gegeven. 

3. Rusttijden van minder dan een kwartier 
wordJn geacht tijden te zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht. 

4. Tegen een eisch, ingevolge bet tweede 
lid door bet districtshoofd gesteld, kan bet 
hoofd of de bestuurder der onderneming binnen 
veertien dagen na de dagteekening van den 
eisch in beroep komen bij Onzen Minister. 
Diens beslissing wordt met redenen omkleed . 
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5. Wordt in beroep de eisch gewijzigd, dan 
treedt de in beroep gestelde eisch in de plaats 
van <lien, waartegen beroep is ingesteld. 

6. Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geene verplichting voort nit een eisch, zoolang 
daartegen beroep kan worden ingesteld en 
zoolang omtrent een ingesteld beroep niet is 
beslist . 

7. Een arbeider mag gedurende de in <lit 
artikel bedoelde rusttijden niet verblijven op 
eene besloten plaats, waar alsdan de bedrijfs
arbeid wordt verricht, behoudens in de geval
len bij algemeenen maatregel van bestuur be
paald. 

8. Door of namens Onzen Minister kan 
voor eene bepaalde onderneming, <loch niet 
dan voor een bepaalden tijd, vergunning wor
den verleend om af t e wijken van het bepaalde 
bij het eerste en het zevende lid van dit artikel, 
onder zoodanige voorwaarden als noodig blijken 
en met <lien verstande, dat het aantal uren, 
gedurende welke arbeid wordt verricht, niet 
grooter worde dan ingevolge de artikelen 24 
tot en met 29 is geoorloofd . 

32. 1. Een arbeider, die langer dan twaalf 
uren per week arbeid pleegt te verrichten in 
eene fabriek of werkplaats, mag buiten die 
fabriek of werkplaats geen arbeid verrichten op 
tijden, waarin hij zulks niet in fabrieken of 
werkplaatsen zou mogen doeii. 

2. Het districtshoofd kan voor een door hem 
bepaalden tijd schriftelijk en voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een man 
arbeid verricht in afwijking van het bepaalde 
bij het eerste lid. 

§ 4. Arbeid in broodbakkerijen. 

33. In deze paragraaf wordt verstaan 
onder: 

a·. ,,broodbakkerij", alle open of besloten 
ruimten, behoorende tot eene inrichting, waar 
ten behoeve van eene onderneming brood 
wordt bereid of stoffen eene daartoe strek
kende bewerking ondergaan, voor zoover in 
die ruimten, al of niet voortdurend, met de 
broodbereiding verband houdende werkzaam
heden worden verricht ; 

b. ,,bakkersarbeid", alle werkzaamheden ver
rioht in eene broodbakkerij, met uitzondering 
van die dienende tot bewaking of tot reiniging 
der inrichting, tot herstelling van ovens of 
werktuigen, alsmede die tot herstelling of onder
houd van gebouwen; 

c. ,,bakkersgezel", een man, die al of niet 
voortdurend in de onderneming van een 
antler bakkersarbeid verricht. 

34. 1. Het bepaalde in deze paragraaf 
is van toepassing : 

a. op den arbeid va.n een bakkersgezel in 
of voor eene broodbakkerij, zulks in afwijking 
van het bepaalde in § 3 van <lit hoofdstuk ; 

b. voor zooveel de artikelen 35 tot en met 
39 betreft op den arbeid van het hoofd of den 
bestuurder van eene onderneming of <liens 
echtgenoot. 

2. Artikel 43 vindt nochtans eveneens toe
passing op anderen arbeid dan die i~ of voor 
een broodbakkerij. 

35. 1. Bet is verboden des Zondags bak
kersarbeid te verrichten. 

2. Het is verboden bakkersarbeid te ver
richten tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags, behalve : 

a. op Zaterdag tusschen 4 en 6 uur des 
voormiddags ; 

b. op tien andere clagen in het kalender
jaar tusschen 4 en 6 uur des voormidclags , 
mits die dagen zijn aangegeven op de arbeids
lijst, of door het hoofd of den bestuurder der 
onderneming ten minste vijf dagen voor den 
dag, waarop ingevolge deze bepaling bakkers
ar beid tusschen 4 en 6 uur des voormiddags 
wordt verricht, van zijn daartoe strekkend 
voornemen in den vorm, door Onzen Minister 
vastgesteld, aan het districtshoofd kennis ge
geven is en een afschrift dier kennisgeving 
naast de arbeidslijst is opgehangen; 

c. op Maandag tusschen middernacht en 
6 uur des voormiddags, voor zoover betreft 
het stoken van heetelucht- en heetwaterovens 
door een persoon in de broodbakkerij. 

36. 1. Voor eene broodbakkerij, waarvan 
ingevolge het bepaalde in het vierde, vijfde, 
zesde en zevende lid vaststaat, dat zij behoort 
tot eene onderneming, waarvan bet hoofd of 
de bestuurder tot een Israelitisch kerkgenoot
schap behoort, of dat zij staat onder rabbinaal 
toezicht, gelden met afwijking van het bepaalde 
in artikel 35 · de bepalingen van dit artikel. 

2. Het is verboden gedurende den Is:caelie
tischen Sabbath bakkersarbeid te verrichten. 

3. Het is verboden bakkersarbeid te ver
richten tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags, behalve: 

a. op Vrijdag tusschen 4 en 6 uur des voor
middags; 

b. in het etmaal, dat op den Sabbath volgt 
en bovendien in vijftie:n andere etmalen van 
het kalenderjaar, gedurende de uren bij alge
meenen maatregel van bestuur aangewezen, 
mits voldaan wordt aan de bij dien algemeenen 
maatregel gestelde voorwaarden. 
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4. Het bepi,alde in dit art ikel is van toe• 
passing voor eene broodbakkerij, waarvoor 
door het hoofd of den bestuurder der onder
neming aan het districtshoofd in den door Onzen 
Mini ste1· vastgestelden vorm eene verklaring 
is ingeleverd omtrent eene omstandigheid, als 
in het eerste lid bedoekl , en gedurende den tijd , 
waarvoor d ie verk laring geldt. Indien tot 
dezelfde onderneming meer dan eene broodbak
kerij behoort , geldt de verklaring voor alle 
broodbakkerijen der onderneming. 

5. Indien het districtshoofd van oordeel 
is, da t de in het voorgaande lid bedoelde ver
klaring in strijd met de waarheid is afgelegd 
of dat de in die verklaring vermelde omstan
digheid niet meer ten aanzien van de brood
bakker ij, waarop zij betrekking had, geldt, 
geeft h ij dit schriftelijk aan het hoofd of den 
b3stuurder der onderneming te kennen. Daar
na verliest de verkl11ring hare kracht. 

6. Het hoofd of de bestuurder kan binnen 
veert ien dagen , te rekenen van de dagteekening 
der kennisgeving, tegen het oordeel van het 
districtshoofd in beroep komen bij Onzen 
Minister. Diens beslissing wordt met redenen 
omkleed. Uit het oordeel van het districts
hoofd vloeit geenerlei rechtsgevolg voort , 
zoolang daartegen beroep kan worden inge
stelcl en zoolang omtrent een ingesteld beroep 
niet is beslist . 

7. Heeft eene verklaring hare kracht ver
loren, dan kan het hoofd of de bestuurder , 
welke die verklaring had afgelegd , geen nieuwe 
verk]l!,ring afleggen dan na daartoe door Onzen 
l\1inister gemacht igd te zijn . 

8. Door Onzen Minister kunnen op verzoek 
van het hoofd of den bestuurder eener onder
neming voor de toepassing van deze wet met 
broodbakkerijen, als bedoeld in het eerste lid, 
worden gelijkgesteld tot die onderneming be
hoorende broodbakkerijen of gedeelten van 
broodbakkerijen , waarin de uitoefening van 
het bedrijf geschiedt met inachtneming van 
door Onzen Minister gestelde voorwaarden. 
Zoodanige gelijkstelling kan te alien t ijde door 
Onzen Minister worden ingetrokken. 

37. 1. Het districtshoofd, of in beroep 
ingevolge het vierde lid Onze Minister , kan 
voor een bepaalden tijd vergunnen , dat in 
eene broodbakkerij, waarin t en minste zes 
bakkersgezellen bakkersarbeid plegen te ver
richten, op dagen, waarop de bakkersarbeid 
te A uur des voormiddags mag aanvangen , 
t usschen 2 e~ 4 uur des voormiddags - en op 
andere dagen, waarop c.es voormiddags bak
kersarbeid mag wo.rden verricht, tusschen 

4 en 6 uur des voormiddags - arbeid wordt 
verricht, bestaande in het gereedmaken van 
deeg en ovens onder voorwaarde dat : 

a. een bakkersgezel op niet meer clan zes 
dagen in drie achtereenvolgende weken krach
tens die vergunning arbeid verricht; 

b. geen deeg of brood, dat op denzelfden 
dag is bereid of opgewarmd , het gebouw, 
waarin de broodbakkerij zich bevindt , of 
andere door het district shoofd, of in beroep 
ingevolge het vierde lid door Onzen Minist.er, 
aangewezen ruimten verlaat v66r 9 uur des 
voormiddags ; 

c. in de onderneming, waartoe de brood
bakkerij behoort, geen brood, dat op denzelf
den dag is bereid of opgewarmd , wordt ver
kocht of afgeleverd v66r 10 uur des voor
middags. 

2. Het districtshoofd ," of in beroep inge
volge het vierde lid Onze Minister, kan voor 
een bepaalden tijd vergunnen, dat in eene 
broodbakkerij, waarin uitsluitend roggebrood 
wordt gebakken en waarin tot dat doe! t en 
minste vier ovens worden gebruikt, arbeid 
wordt verricht in afwijking van het bepaalde 
in artikel 35, tweede lid, of artikel 36, derde 
lid, bestaande in het leegmaken en stoken der 
ovens, onder voorwaarde, dat een bakkers
gezel op niet meer clan zes dagen in vier aohter
eenvolgende weken krachtens die vergunning 
arbeid verricht . 

3. Aan eene vergunning, als bedoeld in het 
eerste of het tweede lid , kan het districtshoofd, 
of in beroep ingevolge het vierde lid Onze 
Minister , nadere voorwaarden verbinden. 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoelcl in het eerst e of het tweecle lid , kan 
het hoofd of de bestuurder binnen veertien 
dagen na de dagteekening cler beschikking, in 
beroep komen bij Onzen Minister. Worclt in 
beroep de vergunning gewijzigcl, clan · treedt 
de gewijzigde vergunning in de plaats van die, 
waartegen beroep was ingesteld. 

5. Eene vergunning, als bedoeld in het 
eerste of het tweede lid, kan t e allen tijde 
worden ingetrokken door het districtshoofd, 
of, zoo zij in beroep verleend of gewijzigd is, 
door Onzen Minister . 

38 . 1. Het hoofd of de bestuurder van 
eene ondem eming, die in den regel zonder 
hulp van anderen bakkersarbeicl verrioht, 
mag tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags bakkersarbeid verrichten, 
indien hij daartoe vergunning heefi. 

2. Aan zoodanige vergunning wordt steeds 
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de voorwaarde verbonden, dat geen deeg of 
brood, dat op denzelfden dag is bereid of op
gewarmd, het gebouw, waarin de broodbak
kerij zich bevindt, of andere door Onzen l\finis
ter aangewezen ruimten verlaat tusschen 10 uur 
-des namiddags en 9 uur des voormiddags. 

3. Eene vergunning, als bedoeld in het 
-eerste lid, wordt slechts geweigerd, indien tegen 
.het verleenen ervan met het oog op de belangen 
-van anderen bezwaar bestaat. Zij wordt 
-verleend, voor de eerste maal voor niet !anger 
-dan Mn jaar, voor de volgende malen telkens 
-voor niet !anger dan drie jaren, doch kan steeds 
worden ingetrokken, indien blijkt, dat het 
hoofd of de bestuurder regehnatig met hulp 
van Mn of meer anderen bakkersarbeid ver
richt, of indien· de in het tweede lid bedoelde 
-voorwaarde niet wordt nageleefd. 

4. De aanvrage van eene vergunning wordt 
gericht tot den burgemeester der gemeente, 
waar de broodb!Lkkerij gevestigd is. Deze 
,geeft van de aanvrage kennis aan Onzen Minis
ter en geeft tevens aan de aanvrage openbaar
.heid op de wijze, door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. Bij dien 
.algemeenen maatregel kan worden bepaald, 
dat de kosten dier publicatie geheel of gedeel
telijk ten laste van den aanvrager k_omen. 
Bezwaren kunnen binnen een bij genoemden 
.algemeenen maatregel gestelden termijn mon
,deling of schriftelijk bij den burgemeester 
worden ingebracht. 

5. De burgemeester zendt de aanvrage 
-0nder mededeeling van de ingebrachte bezwa
ren binnen zes weken na het verstrijken van 
den in het voorgaa.nde lid bedoelden termijn 
.aan het di trictshoofd toe. 1 

6. Het districtshoofd brengt over de aan
vrage advies uit en doet dit met de aanvrage 
toekomen: 

aan den burgemeester, indien de bezwaren 
uitsluitend zijn ingebracht door inwoners der 
,gemeente, waar de broodbakkerij gevestigd is ; 

a.an Onzen Co=issaris in de provincie, 
indien bezwaren zijn ingebracht door inwoners 
van eene andere gemeente, doch uitsluitend 
:tloor inwoners der provincie, waar de brood
bakkerij gevestigd is ; 

. in andere gevallen a.an Onzen Minister. 
Deze beslissen over de hun toegezonden 

.aanvragen. 
7. Intrekking van eene vergunning, als 

in het eerste lid bedoeld, geschiedt door het 
,gezag, dat in eersten aanleg over de aanvrage 
heeft beslist, gehoord het districtshoofd en 
nadat aan den persoon, wiens vergunning het 

geldt, gelegenheid is gegeven zijne bezwaren 
in te brengen. 

8. Voor belanghebbenden en het districts
hoofd staat van eene ingevolge dit ai-tikel 
genomen beslissing van den burgemeester of 
van Onzen Commissaris in de provincie binnen 
veertien dagen na hare dagteekening beroep 
open op Onzen Minister . 

9. De bovenbedoelde beslissingen worden 
op de door Ons vastgestelde wijze openbaar 
gemaakt. 

39. l. Onze l\finister kan voor een door 
hem bepaalden tijd, echter niet !anger dan 
gedurende een jaar na het in artikel 101, 
vierde lid, bedoelde tijdstip, toestaan, dat in 
eene broodbakkerij bakkersarbeid wordt ver
richt tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags onder voorwaarde ·dat : 

a. geen deeg of brood, dat op denzelfden 
dag is bereid of opgewarmd, het gebouw, 
waarin de broodbakkerij zich bevindt, of 
andere door Onzen Minister aangewezen ruim
ten verlaat gedurende door Onzen Minister 
bepaalde tijdruimten ; 

b. de werkzaamheden van de in de brood
bakkerij werkzame bakkersgezellen zoodanig 
zijn geregeld, dat geen hunner op meer dan 
zes dagen in drie achtereenvolgende weken 
arbeid verricht tusschen 10 uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags . 

2. Aan zoodanige vergunning kan Onze 
Minister nadere voorwaarden verbinden, ten 
einde de naleving van het bij of krachtens het 
eerste lid, onder a, bepaalde te waarborgen. 

3. Bij niet-naleving van het bij of krach
tens het eerste en het tweede lid bepaalde ){an 
de vergunning door Onzen l\finister worden 
ingetrokken. 

4-0. 1. Een bakkersgezel mag per week 
niet !anger arbeid verriohten dan vijf en veer
tig uren, en per dag niet !anger dan acht uren 
behalve op de dagen, waarop ingevolge arti
kel 35, tweede lid, of artikel 36, derde lid, de 
bakkersarbeid in de broodbakkerij, waarin 
hij werkzaam is, te 4 uur des voormiddags 
mag aanvangen. Op deze dagen mag hij niet 
!anger dan elf uren arbeid verriohten. 

2. Indien ingevolge eene vrijstelling, als 
bedoeld in artikel 68, elfde of twaalfde lid, 
voor eene broodbakkerij op de arbeidslijst 
a.Ileen het uur van aanvang en dat van einde 
van den dagelijkschen werktijd zijn ingevuld, 
vindt het bepaalde in het eerste lid geen toe
passing, doch mag de tijd tusschen aanvang 
en einde van dien werktijd niet meer dan negen 
uren bedragen, behoudens op de dagen, waarop 
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ingevolge artikel 35, tweede lid, of artikel 36, 
derde lid, de bakkersarbeid in die broodbak
kerij te 4 uur des voormiddags mag aanvangen. 
Op deze dagen mag die tijd niet meer dan 
twaalf uren bedragen. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
lrnnnen voorschriften worden gegeven ten 
aanzien van de rusttijden van bakkersgezellen. 

41. 1. Door of namens Onzcn Minister, 
of in bijzondere omstandigheden door of 
namens Onzen Minister van Oorlog of van 
Marine, kan voor alle of voor sommige onder
nemingen in een of meer gemeenten, doch 
niet clan voor een bepaalden tijd, vergunning 
worden verleend om in het belang van de ver
zorging van krijgsvolk af te wijken van bet 
bep~alde bij of krachtens deze paragraaf, 
onder zoodanige voorwaarden als noodig blijken. 

2. Zulk eene vergunning wordt door of 
namens Onzen Minister van Oorlog of van 
Marine, behoudens in spoedeischende gevallen, 
niet verleend dan na overleg met Onzen Mi
nister of met door dezen aangewezen ambte
naren. 

42. 1. Indien in eene broodbakkerij eene 
Gpeenhooping van werk voorkomt of indien 
-i:ich in eene broodbakkerij bijzondere om
standigheden voordoen, kan het districtshoofd, 
o-f in beroep ingevolge bet vierde lid Onze Mi
nister, schriftelijk en voorwaardelijk of on
voorwaardelijk vergunnen, dat in of voor die 
broodbakkerij werkzame bakkersgezellen arbeid 
verrichten in afwijking van het bepaalde in 
artikel 40, eerste of° t weede lid . 

·2. Bij het verleenen van zoodanige ver
_gunning wordt in acht genomen : 

a. dat de werktijd per ,:fag met ten boogste 
·twee uren verlengd mag worden en per week 
met ten hoogste twaalf uren, indien op den 
.arbeid in de broodbakkerij het eerste lid van 
artikel 40 van toepassing is; 

b. dat de tijdruimte tusschen aanvang en 
einde van den werktijd per dag met ten hoogste 
twee uren verlengd mag worden, indien op 
den arbeid in de broodbakkerij het tweede 
lid van artikel 40 van toepassing is. 

3. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van Onzen 
Minister voor het verleenen van eene ver
gunning, indien deze zich over een tijdvak 
van meer clan zes dagen uitstrekt, of alvorens 
sedert het eindigen van eene voorgaande, voor 
dezelfde personen geldende, vergunning ten 
minste zes dagen zijn verloopen. 

4. Tegen de beschikking van het districts-
11oofd op een verzoek om eene vergunuing, als 

HJ19. 

bedoeld in het eerste lid, kan bet boofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen 
bij Onzen Minister. Wordt in beroep de ver
gunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

5. Van eene vergunning, als bedoeld in 
bet eerste lid, mag slecbts worden gebruik 
gemaakt, zoolang de akte dier vergunning 
wordt opgehangen gehouden op eene door het 
districtsboofd aangegeven plaats, of, bij ge
breke van zoodanige aanwijzing, naast de 
arbeidslijst. · 

43 . 1. Een bakkersgezel mag buiten eene 
broodbakkerij geen arbeid verrichten op tijden, 
waarin hij zulks niet in die broodbakke1·ij zou 
mogen doen. 

2. Het districtshoofd kan voor een door 
hem bepaalden tijd schriftelijk en voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een 
bakkersgezel arbeid verricht in afwijking van 
het bepaalde bij het eerste lid. 

§ 5. Arbeid in winkels. 

44. Het in deze paragraaf bepaalde geldt, 
behoudens in de gevallen bij algemeen~n maat
regel van bestuur genoemd, niet ten aanzien 
van arbeid, verricht in een winkel in de eigen 
woning van bet boofd of den bestuurder daar
van, die zijn bedrijf uitoefent zonder hulp van 
anderen clan zijn echtgenoot en bloed- of aan
verwanten, tot den derden graad ingesloten, 
die bij hem inwonen. 

45. Een jeugdig persoon mag in winkels 
op Zondag geen arbeid verrichten. 

46. Een jeugclig persoon mag in winkels 
geen a,rbeid verrichten tusschen 8 uur des 
namiddags en 8 uur des voormiddags. 

47. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden bepalingen vastgesteld ten aan
zien van de arbeids- en rusttijden van arbeiders 
in winkels. 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rust
tijden in dien algemeenen maatregel van be
stuur wordt in acht genomen : 

a. dat een man en een vrouw in winkels 
geen arbeid mogen verrichten tusschen 11 uur 
des namiddags en 6 uur des voormiddags ; 

b. dat een man en een vrouw tusschen het 
uur van einde van den arbeid op een dag en 
het uur van aanvang van den arbeid op den 
volgenden dag een onafgebroken rusttijd heb
ben van ten minste elf uren ; 

c. dat een arbeider niet !anger clan tien uren 
per dag en vijf en vijftig uren per week arbeid 

• 44 
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mag verriohten, behoudens in de gevallen, bij 
dien algemeenen maatregel van bestum- be
paald; 

d. dat een man en een vrouw een weke
lijksohen, onafgebroken rusttijd hebben · van 
ten minste twee en dertig men, behoudens in 
de gevallen , bij dien algemeenen maatregel 
van bestuur bepaalcl .; 

e. clat een arbeider bovendien op een dag 
per week geen arbeid mag verriohten na 1 uur 
des namicldags. 

3. lndien de in het voorgaande lid, onder 
d, bedoelde rusttijd begint op den dag, dat de 
arbeider na 1 uur des namiddags geen arbeid 
mag vei-riohten, moet die rusttijd ten minste 
een en veertig uren bedragen. 

4. Het bepaalde in het tweede lid onder 
a, b en c vindt geen toepassing ten aanzien 
van mannen, die geen anderen arbeid ver
riohten dan bewakingsdiensten, mits deze 
personen niet !anger arbeid verriohten clan 
t waalf uren per dag. 

5. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in het eerste lid, kan geen 
kortere arbeidsduur worden voorgesohreven 
clan aoht uren per dag en vijf en veertig uren 
per week. 

48. 1. Een arbeider, die langer dan twaalf 
uren per week a,rbeid pleegt te verriohten in 
een winkel, mag buiten dien winkel geen 
arbeid verriohten op tijden, waarin hij zulks 
niet in winkels zou mogen doen. 

2. Het distriotshoofd kan voor een door 
hem bepaalden tijd sohriftelijk en voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een 
man arbeid verrioht in afwijking van het be
paalde bij het eerste lid. 

§ 6. Arbeid in kantoren. 

49. 1. Een jeugdig persoon mag in kan
toren op Zondag geen arbeid verriohten. 

2. Eene vrouw mag in kantoren op Zondag 
geen arbeid verriohten behoudens in de gevallen 
bij algemeenen maatregel van. bestuur be:paald. 

3. Aan een man of eene vrouw, die op een 
Zondag meer dan vier uren arbeid verrioht in 
een kantoor, moet een onafgebroken rusttijd 
van ten minste zes en dertig uren binnen drie 
etmalen v66r het begin of na het einde van 
dien arbeid gegeven worden. 

50 . 1. Een arbeider mag in kantoren op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags geen arbeid 
verriohten, behoudens in de gevallen bij alge
meenen maatregel van bestuur bepaald. 

2. Het distriotshoofd, of in beroep inge
volge het vierde lid Onze Minister, kan sohrif-

telijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vergunnen, dat arbeiders in afwijking van het 
bepaalde bij het voorgaande lid des Zaterdags 
na 1 uur des namiddags in een kantoor arbeid 
verriohten. 

3. Het distriotshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen maohtiging van 
Onzen Minister voor het verleenen van eene 
vergunning voor twee of meer aohtereenvol
gende Zaterdagen. 

4. Tegen de besohikking van het distriots
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 

· bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of 
de bestuurder binnen veertien dagen na de 
dagteekening der besohikking in beroep komen 
bij Onzen Minister. Wordt in beroep de ver
gunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

51. Een jeugdig persoon mag in kantoren 
geen arbeid verriohten tussohen 6 uur des 
namiddags en 8 uur des voormiddags. 

52. 1. Een arbeider mag in kantoren niet 
langer arbeid verriobten clan aoht uren per dag 
en vijf en veertig uren per week. · 

2. Het bepaalde in het voorgaande lid 
vindt geene toepassing ten aanzien van mannen, 
die geen anderen arbeid verriohten dan be
wakingsdiensten, mits deze personen niet 
langer arbeid verriohten dan twaalf uren 
per dag. 

3. Indien zioh in eene onderneming bij
zondere omstandigheden voordoen of indien 
in eene onderneming eene · opeenhooping van 
werk voorkomt, kan het distriotshoofd, of in 
beroep ingevolge het vijfde lid Onze Minister, 
sohriftelijk en voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk vergunnen, dat in een kantoor werkende 
mannen of vrouwen ten hoogste tien uren per 
dag, dooh niet langer dan vijf en vijftig uren 
per week, arbeid verriohten. 

4. Het distriotshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van Onzen 
Minister voor het verleenen van zoodanige 
vergunning, indien deze zioh over een tijdvak 
van meer dan zes dagen uitstrekt, of alvorens 
sedert het eindigen van eene voorgaande, voor 
dezelfde personen geldende, vergunning ten 
minste zes dagen zijn verloopen. 

5. Tegen de besohikking van het distriots
hoofd op een verzoek om eene vergunning, 
als bedoeld in het derde lid , kan het hoofd of 
de bestuurder binnen veertien dagen na de 
dagteekening der besohikking in beroep komen 
bij Onzen Minister. Wordt in beroep de ver
gunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
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vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld . 

6. Voor eene ondememing, waarin spoed
eischende gevallen kunnen voorkomen, die het 
tijdig aanvragen en verkrijgen van eene ver
gu:rining, als bedoeld in het derde lid of in 
artikel 50, tweede lid, onmogelijk maken, kan 
Onze Minister voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk toestaan, dat in zoodanige gevallen 
zonder eene bijzondere vergunning van het 
districtshoofd mannen of vrouwen arbeid 
verrichten in afwijking van het bepaalde bij 
het derde lid of bij artikel 50, tweede lid. Bij 
het verleenen van zoodanige machtiging, die 
voor den tijd van ten hoogste elm jaar na hare 
dagteekening wordt gegeven en waarvan bin
nen dien termijn slechts mag worden gebruik 
gemaakt op vier en tw:intig dagen of zooveel 
minder als de machtiging bepaalt, wordt in 
acht genomen, dat een man en eene vrouw niet 
!anger arbeid mogen verrichten dan elf uren 
per dag en vijf en vijftig uren per week. 

7. Van eene machtiging, als bedoeld in 
het voorgaande lid, mag op niet meer clan drie 
dagen achtereen worden gebruik gemaakt. 
Voordat van de machtiging wordt gebruik 
gemaakt, moet daarvan door het hoofd of den 
bestuurder van de onderneming eene schrif
telijke, gedagteekende en door hem onder
teekende mededeeling worden gedaan aan den 
burgemeester en aan het districtshoofd, in den 
vorm, vastgesteld door Onzen Minister. 

8. Eene machtiging, als bedoeld in het 
zesde· lid , kan door Onzen Minister tusschen
tijds worden ingetrokken, wanneer het hoofd 
of de bestuurder clan wel een . der hoofden of 
bestuurders van de onderneming, waarvoor 
de machtiging geldt, of een lid van het op
zichthoudend personeel onherroepelijk is ver
oordeeld wegens overtreding van eene bepa
ling dezer wet. 

9. Van eene vergunning, als bedoeld in 
het derde lid of in artikcl 50, tweede lid, en 
van eene machtiging, als bedoeld in het zesde 
lid, mag slechts worden gebruik gemaakt, 
zoolang de acte dier vergunning of een in den 
door Onzen Minister bepaalden vorm vervat 
bewijs van die machtiging wordt opgehangen 
gehouden op eene door het districtshoofd aan
gegeven plaats, of bij gebreke van zoodanige 
aanwijzing, naast de arbeidslijst. 

53. 1. Een arbeider, die !anger dan twaalf 
uren per week arbeid pleegt te verrichten in 
een kantoor, mag buiten dat kantoor geen 
arbeid verrichten op tijden, waarin hlj zulks 
niet in kantoren zou mogen doen. 

2. Het districtshoofd kan voor een door 
hem bepaalden tijd schriftelijk en voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een 
man arbeid verricht in a,fwijking van het be
paalde bij het eerste lid . 

§ ·7_ Arbeid in apotheken. 

54. Het in deze paragraaf bepaalde geldt, 
behoudens in de gevallen bij algemeenen maat
regel van bestuur genoemd, niet ten aanzien 
van arbeid, verrioht in eene apotheek in de 
eigen woning van het hoofd of den bestuurder 
daarvan, die zijn bedrijf uitoefent zonder hulp 
van anderen dan zijn eohtgenoot en bloed- of 
aanverwanten, tot den derden graad ingesloten, 
die bij hem inwonen. 

55. Een jeugdig persoon mag in apotheken 
op Zondag geen arbeid verriohten. 
· 56. Een jeugdig persoon mag in apotheken 
geen arbeid verriohten tussoh!Jn 8 uur des 
namiddags en 8 uur des voormiddags. 

57. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden bepalingen vastgesteld ten aan
zien van de arbeids- en rusttijden van arbei
ders in apotheken. 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rust
tijden in dien algemeenen maatregel van be
stuur wordt in aoht genomen : 

a. dat een man en een vrouw een weke
lijksohen, onafgebroken rusttijd hebben van 
ten minste zes en dertig uren, behoudens in 
de gevallen, bij '<lien algemeenen maatregel 
van bestuur bepaald, en dat in dezen tijd ten 
minste zes en twintig maal in een kalenderjaar 
de Zondag valt ; 

b·. dat een arbeider niet !anger clan tien 
uren per dag en vijf en vijftig uren per week 
arbeid mag verriohten, behoudens in de ge
vallen, bij dien algemeenen maatregel van 
bestuur bepaald. 

3. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in het eerste lid, kan geen 
kortere arbeidsduur worden voorgesohreven 
clan aoht uren per dag en vijf en veertig uren 
per week. 

58. 1. Een arbeider, die !anger clan twaalf 
uren per week arbeid pleegt te verriohten in 
eene apotheek, mag buiten die apotheek geen 
arbeid verrichten op tijden, waarin hij zulks 
niet in apotheken zou mogen doen. 

2. Het distriotshoofd kan voor een door 
hem bepaalden tijd sohriftelijk en voorwaar: 
delijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat 
een man arbeid verrioht in afwijking van het 
bepaalde bij het eerste lid. 

44"' 
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§ 8. Arbeid in koffeehiiizen en hotels. 

69. Het in deze paragraaf bepaalde geldt, 
behoudens in de gevallen bij algemeenen 
maatregel van bestuur genoemd, niet t en aan
zien van arbeid, verricht in een koffiehuis of 
een hotel in de eigen woning van het hoofd of 
den bestuurder daarvan , die zijn bedrijf uit
oefent zonder hulp van anderen dan zijn echt
genoot en bloed- of aanverwan ten , tot den 
derden graad ingesloten, die bij hem inwonen . 

60. Een jeugdig persoon mag in koffie
huizen of in hotels op Zondag geen arbeid 
verrichten . 

61. Een jeugdig per oon mag in koffie
huizen of in hotels geen arbeid verrichten 
t usschen 8 uur cJ.es namiddags en 8 uur des 
v oormiddags. 

62. 1. Bij algemeenen maatregel van be
s tuur worden bepalingen vastgesteld ten aan
-zien van de arbeid s- en rust t ijden van arbei
ders in koffiehuizen en hotels . 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rust
tijden in dien algemeenen maatregel wordt in 
acht genomen : 

a. dat een man en een vrouw een dagelijk
chen , onafgebroken rusttijd hebben van ten 

minste tien uren ; 
b. dat een man en een vrouw een weke

lijkschen, onafgebroken rust t ijd hebben van 
ten minste zes en dertig uren , behoudens in 
de gevallen , bij dien algemeenen maatregel 
van bestuur bepaald, en dat in dezen t ijd ten 
minste zes en twint ig maa l in een kalender
jaar de Zondag valt ; 

c. dat een jeugdig persoon niet !anger 
arbeid mag verrichten dan negen uren per 
dag; 

d. dat een man en een vrouw niet !anger 
arbeid mogen verrichten dan tien uren per dag, 
behoudens in de gevallen , bij dien algemeenen 
maatregel van bestuur bepaald . 

3. Het bepaalde in het voorgaande lid , 
onder d, v:indt geene toepassing ten aanzien 
van mannen, die geen anderen arbeid ver 
richten dan bewakingsdiensten , mits deze 
personen niet !anger arbeid verrichten dan 
twaalf uren per dag . 

4. Bij een algemeenen maatregel van be
s tuur, als bedoeld in het eerste lid, kan geen 
kortere arbeidsduur worden voorgeschreven 
cian acht uren per dag en v ijf en veertig uren 
per week . 

63. 1. Een arbeider, d ie !anger clan twaalf 
uren per week arbeid pkegt te verrichten in 
een koffiehuis of in een h9tel, mag bui ten dat 

koffiehuis of dat hotel geen arbeicl verrichten 
op tijden, waarin hij zulk niet in koffiehuizen 
of in hotels zou mogen doen . 

2. Het districtshoofd kan voor een door 
hem bepaalden tijd schriftelijk en voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk vergunnen , dat elm 
man arbeid verricht in afwijking van het be
paalde bij het eerste lid . 

§ 9. Arbeid in verplegingsinrichtingen. 

64. Het in deze paragraaf bepaalde geldt 
niet t en aan zien van arbeid verricht door : 

a. genee kundigen en vroedvrouwen ; 
b. personen , die in eene verplegingsinrich

t ing, n och krachtens arbeidsovereenkomst , 
noch in dienst van eenpubliekrechtelijklichaam, 
arbeid verrichten. 

65. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden bepalingen vastgesteld t en aan
zien van de arbeid - en rusttijden van arbei
ders in verplegingsinricht ingen. 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rust 
tijden in dien algemeenen maatregel wordt in 
acht genomen : 

a. dat een arbeider een wekelijkschen, on
afgebroken rustt-ijd heeft van t en minste ze. 
en dertig uren ; 

b. clat een arbeider niet !anger arbeid mag 
verrichten clan tien uren per dag en vijf en 
vijftig uren per week , behoudens in de gevallen 
bij dien algemeenen maatregel van bestuur 
bepaald. 

3. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in het eerste lid , kan geen 
kortere arbeidsduur worden voorgeschreven 
dan acht uren per dag en vijf en veertig uren 
per week . 

66. 1. Een arbeider , die !anger dan twaalf 
uren per week arbeid pleegt t e verrichten in 
eene verplegingsinri cht ing, mag buiten die 
verplegingsinrichting geen arbeid verrichten 
op tijden , waarin hij zulks niet in verplegings
inrichtingen zou mogen doen. 

2. H et district shoofd kan voor een door 
hem bepaalden tijd schriftelijk en voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat 
een man . arbeid verricht in afwijking van het 
bepaalde bij het eerste lid . 

HOOFDSTUK V. 

ADMINI STR ATIEVE BEPALiNOEN. 

67. 1. Het hoofd of de bestuurder van 
eene onderneming is verplicht t e zorgen , dat 
in zijne onderneming geen arbeid wordt ver
ri cht door een jeugdig persoon of eene ge
huwde vrouw, tenzij hij in het bezit is van 
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eene dien persoon of die vrouw betreffende 
arbeidskaart, welke voldoet aan de in dit 
artikel gegeven voorschriften en waarvan -
indien zij eene gehuwde vrouwelijke persoon 
betreft - de geldigheidsduur ruet verstreken 
is. Hij is verplicht te z01·gen, dat de arbeids
kaarten op aanvrage onverwijld ter inzage 
worden verstrekt aan de bij artikel 84 bedoelde 
ambtenaren, en dat op de kaarten, zoolang zij 
in zijn bezit zijn, geene aanteekeningen of merk-
teekens worden geplaatst. · 

2. Onverminderd het bepaalde in het voor
gaande lid, kan het districtshoofd voor be
paalde ondernemingen eischen, dat een jeugdig 
persoon of eene gehuwde vrouw bij den arbeid 
in die ondernemingen een duplicaat bij zich 
draagt van de in het voorgaande lid bedoelde 
arbeidskaart. Dat duplicaat moet op aan
vrage onverwijld ter inzage worden ver
strekt aan de bij artikel 84 bedoelde ambte
naren. 

3. De arbeidskaart vermeldt den naam, de 
voornamen, den dag en de plaats van geboorte 
van den persoon, wien zij betreft. Is cleze 
een jeugdig persoon, clan vermelat de arbeids
kaart mede den naam en de woonplaats van het 
hoofd van het gezin, bij wien, of den naam van 
het gesticht, waarin die persoon inwoont. Be
treft de arbeidskaart eene gehuwde vrouwelijke 
persoon, clan vermeldt de kaart in plaats van 
de in de voorgaande zinsnede bedoelde op
gaven, hare woonplaats, den dag en de plaats 

. van haar huwelijk en den naam van haren 
echtgenoot, de data harer bevallingen en den 
tijd, waarvoor de kaart geldig is. Deze tijd 
wordt bepaald overeenkomstig door Onzen 
:Miruster gegeven voorschriften. 

4. Het model der arbeidskaart wordt vast
gesteld door Onzen Minister. Ten behoeve 
van verschillende groepen van personen, voor 
wie eene arbeidskaart is voorgeschreven, kun
nen verschillende modellen worden vastgesteld. 

5. De arbeidskaart wordt onderteekend en 
afgegeven door of van wege den burgemeester 
der gemeente, binnen welke de persoon woont, 
op wien de arbeidskaart betrekking heeft. DA 
datum van bevalling eener gehuwde vrouwe
lijke persoon wordt op hare kaart aangetee-

. kend en gewaarmerkt door of vanwege den 
burgemeester der gemeente, waar de beval
ling plaats had. 

6. De burgemeester houdt op eene door 
Onzen Miruster te bepalen wijze aanteekerung 
van de arbeidskaarten, welke door of van
wege hem zijn afgegeven. 

7. Voor kinderen, die ingevolge deze wet 

geen arbeid mogen verrichten, worden geene 
arbeidskaarten afgegeven. 

8. Voor een tweede of verder exemplaar 
van eene arbeidskaart of van een duplicaat, 
als bedoeld in het tweede lid, wordt ten bate 
van de gemeentekas een bedrag van vijf en 
twintig cents betaald. 

9. De ai·beidskaarten, de daarvoor noodige 
inlichtingen en uittreksels uit de registers van 
den burgerlijken stand en van het bevolkings
register, alsmede de stukken of inlichtingen 
waaruit kan blijken, of een persoon nog leer
plichtig is, worden kosteloos verstrekt. · 

10. Bij het eindigen van de arbeidsbetrekking 
tusschen het hoofd of den l;>estuurder van de 
onderneming en den persoon, ten aanzien van 
wien hij ene arbeidskaart in zijn bezit hee~, 
zorgt hij, dat de arbeidskaart op eerste aan
vrage aan dezen wordt afgegeven of onver
wijld tot <liens beschikking wordt gesteld. 

68. 1. Het hoofd of de bestuurder van 
eene onderneming, waarin arbeid wordt ver
richt in eene fabriek of werkplaats, een winkel, 
een kantoor, eene apotheek, een koffiehu.is, 
een hotel of eene verplegingsinrichting, is ver
plicht te zorgen : 

a. dat in die inrichting op eene plaats, die 
vrij toegankelijk is voor alle arbeiders in de 
inrichting werkzaam, eene gedagteekende en 
door hem onderteekende arbeidslijst, welke 
voldoet aan de in dit artikel g~geven voor
schri~en, wordt opgehangen en opgehangen 
blijft, zoodanig, dat daarvan gemakkelijk kan 
worden kennis genomen ; 

b. dat in die inrichting, voor zoover daarin 
door een of meer jeugdige personen of vrouwen 
of door vijf of meer mannen geregeld arbeid 
wordt verricht, een arbeidsregister aanwezig 
is, dat voldoet aan de in dit artikel gegeven 
voorschriften . 

2. De arbeidslijst vermeldt omtrent alle 
in de onderneming in de inrichting, genoemd 
in het eerste lid, werkzame personen , het uur 
van begin en einde van den dagelijkschen werk
tijd en de daartusschen gelegen rusttijden, 
alsmede den dag voor wekelijkschen rustdag 
of de tijdruimte, voor wekelijkschen rusttijd 
bestemd . 

3. Is de in het voorgaande lid bedoelde 
regeling niet voor alle werkdagen of voor elke 
week dezelfde, clan moeten die verschillende 
regelingen op de arbeidslijst afzonderl ijk 
worden vermeld. 

4 . De arbeidslijst vermeldt mede de stand
plaats van het districtshoofd. 

5. De arbeidslijst kan uit een of meer 
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bladen bestaan. Elk dier bladen moet over
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid 
onder a, gedagteekend en onderteekend zijn. 

6. Indien de arbeidsregeling niet voor alle 
in de inriohting, genoemd in het eerste lid, 
werkzame personen gelijk is, moeten die ver
sohillende regelingen ieder op een afzonderlijk 
blad van de arbeidslijst worden vermeld. 
Tevens moet op elk blad duidelijk zijn aap.
gegeven voor welke groep van personen die 
arbeidsregeling geldt. 

7. De arbeidslijst mag geene regeling 
"bevatten, anders dan inderdaad pleegt te wor
den gevolgd. Zij mag voorts geene regeling 
bevatten, welke in strijd is met het bepaalde 
bij of kraohtens cl.eze wet. 

8. Een arbeider mag in eene inriohting, 
genoemd in het eerste lid, waar eene hem 
betreffende arbeidslijst geldt, geen arbeid 
verriohten tussohen het' voor hem op de lijst 
vermelde uur van einde en dat van aanvang 
van den dagelijksohen werktijd, en evenmin 
gedurende de rusttijden of op de rustdagen, 
voor hem op de lijst vermeld, een en antler 
voor zoover niet ingevolge het bij of kraohtens 
deze wet bepaalde tussohen die uren of gedu-. 
rende die rusttijden of op die rustdagen door 
hem arbeid mag worden verricht. 

9. Elk blad der arbeidslijst treedt in wer
king op den daarop bepaalden dag, of is zoo
danige dag ,op dat blad niet bepaald, op den 
dag, waarop het is gedateerd. Het geldt 
onveranderd, totdat het door een antler blad 
is vervangen. Door het in werking treden 
van een blad der arbeidslijst wordt het blad, 
waarvoor eerstgenoe~d blad in de plaats 
treedt, geaoht te zijn vervallen. 

10. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming zendt v66r of op den dag, waarop 
een blad der arbeidslijst in werking treedt, 
een afsohrift daarvan aan het districtshoofd. 

ll. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan, onder de bij <lien maatregel gestelde voor
waarden, voor bepaalde bedrijven of voor be
paalde groepen van inrichtingen geheel of 
ten deele vrijstelling worden verleend van het 
bepaalde bij het eerste, het tweede, het derde 
en het zesde lid van di t artikel. 

12. Door of namens Onzen Minister kan 
aan het hoofd of den bestuurder van eene 
onderneming ,voor een bepaalden tijd en voor
waardelijk of onvoorwaardelijk geheel of ten 
deele vrijstelling worden verleend van het 
bepaalde bij het eerste, het tweede, het derde 
en zesde lid van dit artikel. 

13. Het_ arbeidsregister vermeldt de namen, 

de voornamen en de geboortedata van alle 
personen, werkzaam in de inriohting, genoemd 
in het eerste lid, benevens voor ieder hunner 
eene aanwijzing op welk blad der avbeidslijst 
te zijnen of haren aanzien de arbeidsregeling 
is vermeld. 

14. Door Onzen Minister kan voor alle of 
voor sommige ondernemingen worden vast
gesteld, in welken vorm aan de bepalingen 
van dit artikel moet worden voldaan. 

69. Het hoofd of de bestuurder van een 
onderneming in het eerste lid van artikel 68 
bedoeld, is verplicht te zorgen : 

a. dat in elke door het districtshoofd aan
gewezen ruimte, waar in zijne onderneming 
arbeid wordt verrioht, een afschrift van het 
blad van de arbeidslijst, dat de arbeidsrege
ling, voor in die ruimte werkzame personen 
geldend, aangeeft, wordt opgehangen en op
gehangen blijft, zoodanig dat daarvan gemak
kelijk door de daar werkende arbeiders kan 
worden kennis genomen ; 

b. dat het arbeidsregister op aanvrage 
onverwijld ter inzage wordt verstrekt aan cte 
bij artikel 84 bedoelde ambtenaren ; 

c. dat aan de bij artikel 77 bedoelde arnb
tenaren gelegenheid wordt gegeven om op de 
bladen van de arbeidslijst en de afschriften 
van die bladen en in het arbeidsregister de 
door hen wenschelijk geaohte aanteekeningen 
te stellen, betrekking hebbende op de naleving 
van eenige wet, waarvan het toezioht op de 
naleving aan de arbeidsinspectie is opgedragen. 

d. dat de onder c bedoelde aanteekeningen 
niet onleesbaar worden gemaakt, daaraan niets 
wordt toegevoegd en daarin geene verande
ringen worden aangebracht door anderen dan 
de onder c bedoelde ambtenaren en dat op 
een nieuw blad .van de arb'lidslijst, alsmede 
in een nieuw arbeidsregister, de aanteekenin
gen worden overgenomen van het vervallen 
blad of register ; 

e. dat wordt voldaan aan een eis~h van 
het districtshoofd om op eene door hem aan
gegeven plaats op te hangen en opgehangen 
te houden de door of namens dat districtshoofd 
sohriftelijk, gedagteekend · en onderteekend, 
verstrekte-mededeelingen, betrekking hebbende 
op de naleving van eenige wet, waarvan het 
~oezicht op de naleving aan de arbeidsinspectie · 
is opgedragen. 

70 . Op arbeid, verricht in een winkel, eene 
apotheek, een koffiehuis of een hotel in de 
eige• woning van het hoofd of den bestuurcler 
daarvan, die zijn bedrijf zoncler hulp van 
anderen dan zijn eohtgenoot en bloecl- of aan-
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verwanten, tot den derclen graad ingesloten, 
die bij hem inwonen, uitoefent, zijn de artike
len 67 tot en met 69 niet toepasselijk, behou
dens in de gevallen bij algemeenen maatregel 
van bestuur genoemd. 

71. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften van overeenkomstigen 
aarcl, als zijn vervat in de artikelen 68 tot en 
m et 70, worden vastgesteld voor alle of bepaalde 
bedrijven, waarin buiten fabrieken of werk
plaatsen, winkels, kantoren, apotheken, kof
fiehuizen, hotels en verplegingsinrichtingen 
arbeid wordt verricht. Het hoofd of de be
stuurder van eene onderneming, waarin zoo
danig bedrijf wordt uitgeoefend, is verplicht 
die voorschriften na te !even, en te zorgen, dat 
die voorschriften in zijne onderneming worden 
nageleefd. 

72. Wanneer bij het districtshoofd de over
tuiging bestaat, dat in eene onderneming de 
bij of krachtens deze wet vastgestelde bepalin
gen ten aanzien van de arbeids- en rusttijden 
worden overtreden, kan Onze Minister, na 
onderzoek en na het hoofd of den bestuurder 
der onderneming in de gelegenheid te hebben 
gesteld om te worden gehoorcl, bepalen, dat 
deze verplicht is na te !even en te zorgen, dat 
in diens onderneming worden nageleefd, door 
hem aangewezen voorschriften, welke bij alge
meenen maatregel van bestuur zijn vastgesteld 
en strekken ter bevordering van eene richtige 
naleving van die bepalingen. 

HOOFDSTUK VI. 

V.A,N DE AANSPRAKELIJKHEID . 

73. Het hoofd of de bestiturder mag in 
zijne onderneming geene werkzaamheden in 
strijd met het bij of kraohtens de artikelen 35 
tot en met 39 bepaalde verrichten. 

74. 1. Het is verboden arbeid, strijdig 
met het bij of krachtens deze wet ·bepaalde, 
te doen verrichten, alsmede om - voor zoo 
veel dit niet bij algemeenen ma-atregel van 
bestuur is toegestaan dan wel door of namens 
Onzen Minister is vergund - gedurende de 
in de artikelen 18, 31, 40, 47, 57, 62 en 65 be
doelde rusttijden arbeiders te doen verblijven 
op eene besloten plaats, waar alsdan de bedrijfs
arbeid wordt verricht. 

2. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht te zorgen, clat in 
zijne onderneming geen arbeid wordt verricht 
in strijd met het bij of krachtens deze wet 
bepaalde, alsmede dat in zijne onderneming 
wordt nageleefd : 

a. het bepaalde bij of krachtens artikel 67, 
tweede lid; 

b. het bepaalde ten aanzien van de rust 
tijclen, in het zevende lid van artikel 31 of 
krachtens de artikelen 18, 40, 47, 57, 62 en 
65, voor zooveel niet van zoodanige bepaling 
afwijking bij algemeenen maatregel van be
stuur is toegestaan of door of namens Onzen 
Minister is verguncl . 

3. De in het voorgaande lid bedoelde ver
plichting van het hoofd of den bestuurder 
geldt niet ten aanzien van personen, die. geen 
dee! nemen a.an den bedrijfsarbeid, indien die 
personen hetzij zelf hoofd of bestuurder zijn 
van eene andere onderneming, hetzij in dienst 
zijn van zoodanig hoofd of zoodanigen be
stu urder . 

4 . Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht na te !even en te 
zorgen, dat in zijne onderneming wordt na-
geleefd: · 

a. het bepaalde bij de artikelen 20, tweede 
lid, eersten volzin ; 29, tweede lid, eersten 
volzin; 30, eerste lid; 42, vijfde lid, en 52, 
zevende lid, eersten volzin, en negende lid ; 

b. eene voorwaarde, als bedoeld in artikel 
37, eerste lid, onder b of c, of derde lid; arti
kel 38, tweede lid, of artikel 39, eerste lid, 
onder a, of tweede lid. 

75. Gelijke verplichting als door de arti
kelen 11, tweede lid; J2, eerste lid ; 20, tweede 
lid, tweeden volzin; 29, tweede lid, tweeden 
volzin ; 52, zevende lid , tweeden volzin ; 
67, eerste en tiende lid·; 68, eerste en tiende 
lid; 69 ; 74, tweede en vierde lid; en 79, tweede 
lid, of krachtens de artikelen 16, tweede lid, 
71 en 72 op het hoofd of den bestuurder is 
gelegd, rust op het opzichthoudend personeel, 
voor zoover het door hem met de zorg voor 
de naleving van die bepalingen is bela-st. 

76. Aan de verplichting van het hoofd of 
den bestuurder en van het opzichthoudend 
personeel wordt geacht te zijn voldaan , wan
neer zij aantoonen, dat door hen de noodige 
bevelen zijn gegeven, de noodige middelen 
zijn vprschaij en he.t redelijkerwijze te vor
deren toezicht is gehouden, om de naleving 
te verzekeren van de bepalingen, voor welker 
naleving zij verplicht waren te zorgen. 

HOOFDSTUK :VII. 

VAN HET TOEZICHT EN HET VERSTREKKEN VAN 

INLICHTINGEN. 

77. 1. Er is eene arbeidsinspectie. 
2. Ten behoeve van den dienst der arbeids-
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inspectie wordt het Rijk door Ons verdeeld voor de naleving van het bepaalde in de arti
in districten. kelen 21, 32, 43, 48, 53, 58, 63 en 66 in die 

3. De ambtenaren der arbeidsinspectie ondernemingen. 
zijn behalve met de taak, hun bij andere I 81. De in artikel 77 bedoelde ambtenaren 
wetten opgedragen, belast met de handhaving nemen behalve in de gevallim, door Onzen 
van deze wet en met de medewerking aan de Minister bepaald, zonder <liens toestemming 
uitvoering ervan. Zij zijn werkzaam onder middellijk noch onmiddellijk dee! aan onder
de bevelen van Onzen Minister, en worden nemingen, waarvoor bepalingen gelden, welker 
door Ons benoemd, geschorst en ontslagen. handhaving aan hen is opgedragen of tot 

4. Hun werkkring en bevoegdheden worden welker uitvoering zij moeten medewerken. 
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. 82. 1. Ieder geneeskundige is verplicht 
Daarbij wordt bepaald, dat en op welke wijze aan Onzen Minister of aan een door <lien Minis
voor de arbeidsinspectie en voor elk district ter aangewezen ambtenaar schriftelijk aan
een ambtenaar als hoofd van· dienst wordt gifte te doen van de aan zijne behandeling 
aangewezen. onderworpen gevallen van bepaalde, bij alge-

5. De instructien voor de ambtenaren der meenen maatregel van bestuur aangewezen, 
arbeidsinspectie worden door Ons vastgesteld. ziekten. De algemeene maatregel kan, ten 

6. Jaarlijks wordt een verslag van de aanzien van alle of sommige dier ziekten, de 
werkzaamheden der arbeidsinspectie aan de verplichting tot aangifte beperken tot die 
Staten-Generaal overgelegd. gevallen, waarin · de patient in bepaalde, bij 

78. 1. Aan de ambtenaren, bedoeld in den algemeenen maatregel genoemde, bedrij
het vorige artikel, worden toegevoegd de ven werkzaam is of binnen zekeren termijn 
ambtenaren en bedienden, die zij voor de uit- v66r den aanvang der geneeskundige behan
oefening van hunne taak behoeven. Deze deling werkzaam is geweest. 
worden door Ons of krachtens Onze machti- 2. De algemeene maatregel van bestuur 
ging door Onzen Minister benoemd, geschorst regelt nader de wijze, waarop aan de verplich
en ontslagen. ting van het voorgaande lid moet worden 

2. Hunne instructien worden vastgesteld voldaan en kan voor het doen van aa.ngifte 
door Onzen ~inister. eene geldelijke vergoeding vaststellen. 

79. 1. Het hoofd of de bestuurder van 
eene onderneming en (le daarin werkzame 
personen zijn verplicht, aan de bevoegde 
ambtenaren de verlangde inlichtingen te geven 
omtrent zaken en feiten, de naleving van deze 
wet betreffende. 

2. Het hoofd of de bestuurder is verplicht 
op aanvrage van het districtshoofd hem in 
het belang van de vervulling van de bij arti
kel 77 omschreven taak in de gelegenheid te 
stellen en hulp te verleenen om monsters te 
nemen van stoffen of voorwerpen, welke in 
de onderneming ontstaan, worden verwerkt, 
vervaardigd, bereid of ten behoeve van de 
onderneming worden gebruikt. 

3. Op verzoek van het hoofd of den be
stuurder stelt het districtshoof4 hem .gelijk
tijdig een gelijk monster ter hand, dat door 
dat districtshoofd in tegenwoordigheid van 
het hoofd of den bestuurder behoorlijk is in
gepakt en verzegeld. 

80. De arbeider, die in meer dan een 
onderneming arbeid verricht, is verplicht aan 
de hoofden of bestuurders dier ondernemingen 
of aan het opzichthoudend personeel, bedoeld 
in artikel 75, uit eigen beweging tijdig alle 
inlichtingen te verstrekken, welke noodig zijn 

HOOFDSTUK VIII. 

STRAFBEPALINGEN. 

83. 1. Overtreding van het bepaalde in 
een der artikelen 11, tweede lid; 12, eerste 
lid ; 20, tweede lid, tweeden volzin; 29, tweede 
lid, tweeden volzin; 52, zevende lid, tweeden 
volzin ; 67, eernte en tiende lid ; 68, eerste en 
tiende lid; 69; 73; 74; 75; 79, eerste en tweede 
lid, en 80 of krachtens een der artikelen 16; 
tweede lid; 71 en 72, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste Mn maand of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

2. lndien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert 
eene vr<iegere veroordeeling van den schuldige 
wegens eene overtreding, in het vorige lid 
bedoeld, onherroepelijk is geworden, kan 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste twee honderd 
gulden worden opgelegd. 

3. Bij tweede herhaling binnen twee jaren, 
nadat de eerste veroordeeling wegens her
haling onherroepelijk is geworden, wordt 
slechts de straf van hechtenis opgelegd. 

4. Eene afzonderlijke straf wordt opge
legd ten opzichte van elken persoon, met of 
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ten aanzien van wien overtreding is gepleegd, 
en voor iederen dag, in den loop waarvan die 
overtreding is gepleegd. 

5. Overtreding van het bepaalde in artikel 
82 wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijftig gulden. Geldboete van ten hoogste 
honderd gulden kan worden opgelegd, indien 
tijdens het plegen van het feit nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert eene vroegere ver
oordeeling van den schuldige wegens gelijke 
overtreding onherroepelijk is geworden. 

6. Niet strafbaar is een bij het eerste lid 
strafbaar gesteld feit, indien het onder de 
gegeven omstandigheden als gerechtvaardigd 
is te beschouwen en onverwijld door of namens 
het hoofd of den bestuurder der ondernem.ing 
wordt medegedeeld aan het districtshoofd. 

84. 1. Met het opsporen van de bij arti
kel 83 strafbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de bij artikel 8 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast de 
marechaussee, alle ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie, alsmede de. in artikel 77 
bedoelde ambtenaren. 

2. Ten aanzien van de inrichtingen, be
doeld bij artikel 24 der wet van 2 Juni 1875 
(Staatsblad n°. 95), zijn uitsluitend met deze 
taak belast de districtshoofden en de door 
Onzen Minister van Oorlog op grond van het 
tweede lid van genoemd artikel 24 der wet 
van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) aangewezen 
ambtenaren en officieren. 

85. 1. De in het eerste lid van artikel 84 
bedoelde ambtenaren hebben toegang tot alle 
plaatsen, waar arbeid verricht wordt of pleegt 
verrioht te worden of ten aanzien waarvan 
redelijkerwijze vermoed kan word en, dat ald.aar 
arbeid verricht wordt, met uitzondering van : 

a. de inrichtingen bedoeld bij artikel 24 
der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95), 
waartoe, behoudens uit andere hoofde aan 
anderen toekomende bevoegdheid, alleen toe
gang hebben de districtshoofden ; 

b. door Onzen Minister aangewezen ver
plegingsinrichtingen en gestichten, waartoe, 
behoudens uit anderen hoofde aan anderen 
toekomende bevoegdheid, alleen toegang heb
ben de door Onzen Minister aangewezen amb
tenaren, die bij het gebruik maken van deze 
bevoegdheid de door dien Minister gegeven 
voorschriften hebben na te !even. 

2. De veld- en boschwachters, de beambten 
der marechaussee, niet zijnde hulpofficier van 
justitie, en andere ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie beneden den rang van inspec
teur der Rijksveldwacht en van comm.issaris 

van politie, behoeven daartoe, voor zoover 
hun de toegang niet uit anderen hoofde vrij 
staat, een schriftelijken bijzonderen last van 
den burgemeester of van den kantom·echte1· . 
Aan de in den voorgaanden volzin bedoelde 
beambten der marechaussee en ambtenaren 
van Rijks- en gemeentepolitie kan, voor zoo

. ver hun de toegang niet uit anderen hoof de 
vrijstaat, een algemeene schriftelijke last 
worden verstrekt, die, behoudens intrekking 
t usschentijds, van kracht is voor den tijd van 
drie maanden. Deze last wordt verstrek~ 
aan beambten der marechaussee en aan amb
tenaren van Rijkspolitie door den kantonrech
rechter onder goedkeuring van den procureur
generaal, fungeerend directeur van politie, 
aan die van gemeente-politie door den burge
meester onder goedkeuring van Onzen Com
m.issari s in de provincie. 

3. Wordt aan de bij artikel 84 bedoelde 
ambtenaren de toegang geweigerd, clan ver
schaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

4. In plaatsen, waar arbeid _verricht wordt 
of pleegt verricht te worden of ten aanzien 
waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden, 
dat aldaar arbeid verricht wordt, die tevens 
woningen of alleen door eene woning toegan
kelijk zijn, treden zij tegen den wil van den 
bewoner niet binnen dan op vertoon van eenen 
schriftelijken bijzonderen last van den burge
meester of van den kantonrechter. Van djt 
binnentreden wordt door hen proces-verbaal 
opgemaakt en binnen tweemaal vier en twintig 
uren aan dengenen, in wiens woning is binnen
getreden, in afschrift medegedeeld. 

86. 1. De bij artikel 84 bedoelde ambte
naren zijn verplicht tot geheimhouding van 
hetgeen hun in plaatsen waar arbeid wordt 
verricht of pleegt verricht te worden omtrent 
het daar uitgeoefend wordend bedrijf is be
kend geworden, voor zoover deze niet in strijd 
is met de bepalingen dezer of eener andere 
wet . Zij zijn, behoudens tegenover hen, aan 
wier bevelen zij uit kracht van hun ambt zijn 
onderworpen, verplicht tot geheimhouding 
van de namen der personen, door wie aangifte 
is gedaan van eene overtreding van bet bij of 
krachtens deze wet bepaalde, behoudens 
wanneer deze personen hun schriftelijk hebben 
verklaard, tegen de mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben. 

2. Hij, die opzettelijk de bij het vorige lid 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanclen of gelclboete van ten hoogste 
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zeshonderd gulden, met of zonder ontzetting 
van het recht om ambten te bekleeden. 

3. Hij, aan wiens schuld schending van 
die geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met heohtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van t en hoogste driehonderd 
gulden. · 

4. Geene vervolging heeft plaats dan op 
klachte : 

a. van het hoofd of den bestuurder van de 
onclerneming, ter zake van overtreding van 
het bepaalcle bij den eersten volzin van het 
eerste lid; 

b. van hem, wiens naam is medegedeeld, 
ter zake van overtreding van het bepaalde 
bij den tweeden volzin van het eerste lid. 

87. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen , 
behalve de feiten, strafbaar gesteld bij het 
tweede en derde lid van artikel 86, die als 
misdrijven worden beschouwd. 

HOOFDSTUK IX. 

SLOT· E N OVERGANGSBEP ALI NGEN. 

88. Deze wet is niet van toepassing op : 
a. werkzaamheden in ambachtsscholen en 

vakscholen , voor zoover verricht door het 
onderwijzend personeel en door leerlingen 
dier inrichtingen ; 

b. werkzaamheden in Rijksopvoedingsge
stichten , in Rijkswerkinrichtingen , in tucht-
9holen en in gevangenissen , voor zoover ver

richt door het personeel dier inrichtingen, 
door verpleegden en door gevangenen ; 

c. door Onzen Minister bepaalde werk
zaamheden in door dien Minister aangewezen 
gestichten , waarin kinderen worden opgevoed, 
die ter beschikking van de Regeering zijn 
gesteld of waarin personen worden verpleegd, 
die daar zijn opgenomen in verband met het 
feit, dat zij met justitie of politie in aanraking 
zijn geweest ; 

d. werkzaamheden , verricht door militairen 
in dienst . 

89. 1. Het bepaalde in de Hoofdstuk
ken IV en V, met uj t zondering van artikel 67, 
geldt niet• voor arbeid in dienst van spoor- en 
tramwegonderneiningen , waarop de wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) ·tot regeling 
van den dienst en het gebruik der spoorwegen 
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk van toepa.ssing 
is - behalve voor zoover betreft den arbeid 
in fabrieken of werkplaat en en in koffiehuizen. 

2. Nochtans kunnen bij algemeenen maat
regel van bestuur voorschriften van overeen
komstigen aard, als zijn vervat in de Hoofd-

stukken IV en V, worden vastgesteld ten aan
zien van arbeid in dienst van een spoor- of 
tramwegonderneming, verricht door arbeiders , 
wier dienst- of arbeids- en rusttijden noch 
ingevolge de in het eerste lid bedoelde wet 
of de Locaalspoor- en Tramwegwet, noch in
gevolge het voorgaande lid bij of krachtens 
deze wet geregeld zijn. 

90. 1. Door Ons kan worden bepaald, 
dat het bepaalde in de Hoofdstukken IV en 
V en in de artikelen 84 en 85 geheel of ten 
deele niet van toepassing is op bepaalde soor
ten van arbeid of arbeicl, onder bepaalde om
standigheden van mannen of van vrouwen 
in dienst van het Rijk of van door Ons aan
gewezen provincien, gemeen ten of andere 
publiekrechtelijke lichamen , mits die arbeid 
geschiedt met inachtneining van door Ons 
gestelde voorwaarden. 

2. Het bepaalde in het eerste lid vindt 
geen toepassing ten aanzien van den arbeid 
van vrouwen · in fabrieken of werkplaatsen, 
voor zoover be.treft het gestelde in Hoofd
stuk I V. 

91. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan voor alle of voor bepaalde bedrijven voor
waardelijk of onvoorwaardelijk worden bepaald, 
dat het bepaalde in de Hoofdstukken I V en V 
geheel of ten deele niet van toepassing is : 

a. op den arbeid van personen , ujtslujtend 
of in hoofdzaak belast met de leiding van eene 
onderneining of een onderdeel daarvan of met 
wetenschappelijk onderzoek of wetenschap, 
pelijke cont role ; 

b. op den arbeid van personen, wier jaar
lijksch inkomen in de onderneining, waarin 
zij . werkzaam zijn, de grens overschrijdt bij 
dien algemeenen maatregel van bestuur aan
gegeven , welke grens niet lager dan drie duizend 
gulden mag worden gesteld. 

92. Op arbeid in het schippers- of vis
schersbedrijf , aan boord van een vaartuig • 
verricht door aldaar wonende bloed- en aan
verwanten, tot den derden graad ingesloten, 
van den schipper, is, behoudens in de gevallen 
bij algemeenen maatregel van bestuur genoemd, 
niet van toepassing het bepaalde in de Hoofd
stukken II, IV en V en evenmin artikel 12. 

93. Wanneer in eene fabriek of werkplaats · 
of in een kantoor een arbeider aangetroffen 
wordt op eene besloten plaats , waar arbeid 
wordt verricht of pleegt t e worden verricht 
en die niet tevens een woonvertrek is , wordt ' 
.hij geacht aldaar zelf arbeid te verrichten , 
tenzij het tegendeel blijkt. 

94. 1. Ind ien twee of meer personen voor 
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gezamenlijke reken!ng of als leden eener coope
ratieve vereeniging tot bereiking van haar 
doe! werkzaamheden verrichten, welke bij 
niet-toepassing van het bepaalde in artikel 1, 
eerste lid , onder c, als arbeid in den zin dezer 
wet zouden zijn aan te merken, worden zij 
als arbeiders eri die werkzaamheden als arbeid 
beschouwd, tenzij ingevolge de bepaling van 
h et vierde lid op hen de verplichtingen rusten 
van het hoofd of den bestuurder der onder
neming. 

2. De in het eerste lid genoemde personen 
of de bestuurders der vereeniging wijzen aan 
den burgemeester der gemeente, waar de 
werkzaamheden worden verricht, zoomede 
aan het districtshoofd onder vermelding van 
naam en woonplaats, een dier personen of een 
der leden van die vereeniging aan, dien zij 
wenschen te zien aangemerkt als hoofd of be
stuurder der onderneming. Bij niet-voldoening 
aan deze verplichting wordt door den burge
meester Mn dier personen of een der leden 
als hoofd aangewezen. 

3. Het districtshoofd is bovendien bevoegd 
personen, niet aangewezen ingevolge het voor
gaande lid , op hun daartoe strekkend verzoek 
als hoofd of bestuurde1· der onderneming aan 
te wijzen. Bij weigering van het district -
hoofd om zoodanig verzoek in te willigen, 
kan de aanwijzing door Onzen Minister ge
schieden. 

4. Op de ingevolge het derde en het vierde 
lid aangewezenen rusten de verplichtingen, 
bij deze wet op het hoofd of den bestuurder 
der onderneming gelegd. 

5. Het in het eerste tot en met het vierde 
lid bepaalde geldt niet ten aanzien van twee 
echtgenooten, die voor gezamenlijke rekening 
werkzaamheden verrichten, indien een hunner 
hoofd of bestuurdar der onderneming is of 
beiden zulks zijn. 

95. lndien een persoon in dienst van een 
publiekrechtelijk liohaam, voor a.at lichaam 
arbeid verricht, wordt als hoofd of bestuurder 
der onderneming aangemerkt het hoofd of de 
bestuurder van de inrichting, waar die werk
zaamheden worden verricht, of - indien zij 
buiten eenige inrichting plaats hebben - het 
hoofd van den tak van dienst, waarvoor zij 
worden verrioht. · 

96. Alie stukken, tengevolge van deze 
wet opgemaakt, worden behoudens het be
paalde in het aohtste lid van artikel 67, koste
loos uitgereikt. 

97. 1. Eene vergunning, maohtiging of 
vrijstelling ingevolge een der artikelen 19, eerste 

lid, 20, eerste lid, 22, vijfde lid, 26, 28, eerste 
lid, 29, eerste lid,. 31 , achtste lid, 42, eerste 
lid, 50, tweede lid, 52, derde lid en zesde lid 
en 68, twaalfde lid, verleend, kan 'onvermin
derd het bepaalde bij die artikelen te alien 
t ijde door Onzen Minister worden ingetrokken 
of gewijzigd op verzoek van eene vakvereeni
ging waarvan arbeiders lid zijn, voor wie de 
vergunning, machtiging of vrijstelling geldt, 
it1dien Onzen Minister blijkt dat door de ver
gunning, machtiging of vrijstelling de belangen 
der arbeiders worden geschaad. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorsohriften gegeven omtrent de 
mededeeling van beschikkingen, waarbij eene 
vergunning, maohtiging of vrijstelling, als 
bedoeld in het eerste lid, is verleend aan de · 
daar bedoelde vakvereenigingen en arbeiders. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriaen gegeven ter uitvoering 
_van het bepaalde in het eerste lid. 

98. 1. Bij een algemeenen maatregel van 
bestuur, ingevolge deze wet vastgesteld, kan 
worden bepaald, dat de, maatregel, geheel of 
ten deele, slechts voor bepaalde gemeenten of 
gedeelten van gemeenten zal gelden. 

2. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur, ingevolge deze wet vastgesteld, kan 
eene verschillende regeling voor versohillende 
gemeenten of gedeelten van gemeenten worden 
getroffen. 

99. Gemeentelijke verordeningen op de 
sluiting van winkels en van koffiehuizen wor
den geacht te vallen buiten het onderwerp, 
in deze wet geregeld. 

100. · Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van ,,Arbeidswet" met bij
voeging van het jaartal van het Staatsblad, 
waarin zij zal worden afgekondigd. 

101. 1. Door Ons wordt bepaald, op 
welk tijdstip, of op welke tijdstippen onder
soheidenlijk, de bepalingen van deze wet in 
werking treden. 

2. Zoodanig tijdstip kan met betrekking 
tot versohillende soorten van arbeid verschil
lend worden gesteld. 

3. De artikelen 9, 10 en 22 tot en met 43 
treden nochtans tegelijkertijd in werking. 

4. Op het tijdstip, waarop in werking 
treden de a rtikelen 9, 10 en 22 tot en met 43, 
vervalt de Arbeidswet 1911. 

5. Het bepaalde bij artikel 9 geldt niet : 
a. voor kinderen, die op het in. .het vierde 

lid bedoelde tijdstip tw.aalf jaar oud en niet 
leerplichtig zijn, indien v66r dat tijdstip te 
hunnen aanzien eene verklaring is afgegeven, 
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als bedoeld in de slotzinsnede van artikel 22, 
vierde lid, der Arbeidswet 1911 ; 

b. voor kinderen, die op het in het vierde 
lid bedoelde tijdstip dertien jaar oud en niet 
leerpliohtig zijn ; 

c. voor dertienjarige, niet leerpliobtige 
kinderen van het mannelijk ge laoht, die dien 
leeftijd zullen bereikt hebben tussohen het in 
het vierde lid bedoelde tijdstip en een antler 
door Ons te bepalen tijdstip, hetwelk niet 
later dan 1 September 1922 mag worden 
ge teld. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad 
za.l worden geplaatst, en clat alle Ministe1ieele 
Departementen, Autoriteiten , Colleges en Amb
tenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
ujtvoering de hand zullen bouden. 

Gegeven ten paleize Het Loo, den l sten No
vember 1919. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 20 Nov. 1919.) 

1 Novenwer 1919. WET, tot nadere aanvulling 
en verhooging van het tiende hoofdstuk A 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1919. s. 625. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingelascht. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Vele afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
genoemcl hoofdstuk verhoogd met f 5,466,000. 

1 Novenwer 1919. WET, tot aanvulling en ver-
hooging van het tiende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 626. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd en wordt een artikel ver
minderd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd hE.t 
totaal der Ile afdeeling met f 64,265 ; 

dat der IIIde afdeeling met f 9,719,340; 
dat der !Vele afdeeling met f 3,484,564; 
dat der Vele afdeeling met f 528,000; 
t erwijl het eindcijfer van het hoofdstuk XA 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919 
wordt verhoogd met f 13,796,169 . 

1 Novenwer 1919. WET, tot nadere aanvulling 
en verhooging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 627. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd en. 
ingelascht. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het 

totaal der Iste af<l eeling met f 2000; dat der 
IIIde afdeeling met f 2,000,000; terwijl het 
eindcijfer van hoofdstuk V der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1919 wordt verhoogd 
met f 2,002,000. 

3 Novernber 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Bij de telastegelegde overtreding -an 
·art. 28 der Jaohtwet is in het vonnis ten 
onrechto de verbeurdverklaring van de in
beslaggenomen buidels uitgesproken, daar 
deze geon stcun vind t in art . 45 der J acht
wet, noch in eeni5e andere wetsbepaling. 

(Ja.chtwet art . 45.) 

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

Raden: Mrs. A. J. L . Nijpels, H. Hesse, Jhr. 
E. A. E. van Meeuwen en B. Ort. 

10. D. G. v. d. ~1. enz., 20. P. A. T. enz., 
requiranten van cassa.tie tegen een vonnis 
van de Arr .-Recht bank te Zutphen van den 
23sten Juli 1919, waarbij in hooger beroep 
na vernietiging ya,n een vonnisya.nhet K anton 
gerecht te Zutphen van 6 Juni 1919 requiranten 
werden schuldig verklaard a.an : ,,het vangen 
van konijnen door middel van fret en buidels 
zonder schriftelijke vergunning van den eige
na.a.r of rechthebbende" en met toepa. sing 
van de a.rtt. 28, 40 en 45 der ja.chtwet en 
a.rt. 23 Sr. veroordeeld ieder tot beta.ling ya,n 
een geldboete van f 20 en 40 <la.gen vervangende 
hechtenis met verbeurdverkla.ring der inbeslag
genomen buidels ; 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het versla.g van den R aadsheer 
Jh1· . van Meeuwen; 

Gelet op de schriftuur door de requira.nten 
ingediend ; , 

Gehoord den Advocaat-Generaa.l Mr. Lede
boer namens den Procureur-Generaa.l, in zijne 
conclusie, strekkende tot verwerping van het 
ingestelde beroep ; 

0. , da.t bij het bestreden vonnis te la.ste 
van requiranten wettig en overtuigend is 
bewezen verklaard, da.t zij den 4 April 1919 
des midda.gs circa. 12 uur te. Al.men, gemeente 
Gorssel, op grond, toebehoorende a.an Gra.a.f
land zijn bezig geweest met het vangen van 
konijnen door middel van een fret en buidels 
zonder .schriftelijke toestemming van den 
eigena.a.r of rechthebbende en zonder te zijn 
in <liens gezelschap ; 



701 4 N OVEMBER. 1919 

dat dit feit is gequalificeerd en te dier zake 
straf is opgelegd gelijk aan het hoofd van dit 
arrest is vermeld ; 

0 ., dat in bo venvermelde schriftuur, welke 
s lechts een feitelijke voorstelling inhoudt van 
het gebeurde op het tijdstip, waarop het telaste
gelegde zoude zijn gepleegd, geen gronden 
voor cassatie zijn aangevoerd ; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis ten onrechte 

de verbeurdverkl_aring van de in beslag genomen 
buidels is uitgesproken, daar deze geen steun 
vindt in art. 45 der Jachtwet noch in eenige 
andere wetsbepaling; 

dat toch de buidels bestemd voor het vangen 
van konijnen met behulp van fretten, waar 
deze wijze van vangen bij art. 28 der Jachtwet, 
zij het dan ook onder zekere voorwaarden, als 
geoorloofd is erkend , zeer zeker niet kunnen 
gerekend worden tot het in letter a. van art. 45 
dier wet bedoelde jachttuig; 

dat ook het bepaalde onder Jetter b. van dat 
artikel op deze buidels niet van toepassing, is, 
reeds daarom niet, omdat niet gebleken is dat 
requ'iranten jagende waren of zich met geladen 
schietgeweer in het veld bevinden; 

dat dus de Rechtbank door deze beslissing 
art. 45 der J·achtwet en de artt. 214 en 219 Sv. 
heeft geschonden ; 

Vernietigt het in deze zaak gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Zutphen, doch a.Ileen 
voor wat betreft de verbeurdverklaring; 

Te dien aanzien opnieuw rechtdoende in
gevolge art. 105 R. 0 . : 

Beveelt dat de als stukken van overtuiging 
gediend hebbende buidels binnen 8 dagen na 
de uitspraak van dit arrest a.an requira.nten 
zullen worden teruggegeven; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J.) 

4 Novernher 1919. WET, betreffende vrijwillige 
ouderdomsverzekering. S. 628. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n °. 484, 1-19; 
1919/20, n°. 215, 1. 

Hand. id. 1918/19, bladz. 3052-3070, 3072-
3075, 3104-3133 ; 1919/20, bladz. 9. 

Hand. l • Kamer 1919/20, bladz. 39, 60-68, 
120-122. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. • doen te weten: 

Alzoo wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is aan arbeiders en personen, 
die economisch met arbeiders zijn gelijk te 
stellen, onder bepaalde voorwaarden de ge-
1egenheid te geven, bij de Rijksverzekerings-

bank eene vrijwillige verzekering te slu iten 
tegen geldelijke gevolgen van den ouderdom ; 

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

§ 1. Algemeene Bepalingen. 

Art. 1. Omschrijvingen. 
In deze wet word~ verstaan onder : 
De Bank: de Rijksverzekeringsbank ; 
Ouderdomsfond s : het fonds, waarin gestort 

worden de gelden, aan de Bank toekomende 
krachtens deze wet ; 

Onzen Minister: Onze Minister, met de uit
voering van deze wet belast. 

2. Onder Nederlanders worden in deze wet 
begrepen Nederlandsche onderdanen ingevolge 
de wet van 10 Februari 1910 (Staatsblad n°. 55). 

3. Onder echtgenoot wordt in deze wet ver
staan de niet van tafel en bed gescheiden echt
genoot. 

Middelen. 

4. 1. De middelen voor de dekking der 
krachtens deze wet uit te keeren renten, met 
uitzondering van de renten, bedoeld bij de 
artikelen 28 en 37, en der uitkeeringen bij over
lijden worden gevonden door het heffen van 
premien van de verzekerden en door een door 
het Rijk te verleenen bijdrage , waarvan de 
duur en het bedrag nader bij de wet zullen 
worden vastgesteld. 

2. De middelen voor de dekking der uit te 
keeren ;renten, bedoeld bij de artikelen 28 en 
37, worden gevonden door eene jaarlijksche 
bijdrage van het Rijk gedurende 30 jaren van 
17,700,000 gulden. 

3. De uit deze wet voortvloeiende admini
stratiekosten komen ten laste van het Rijk. 
De wijze waarop deze kosten worden vastgesteld 
en begroot wordt door Ons geregeld. 

4. De storting der Rijksbijdrage, bedoeld 
in ·het _tweede lid, heeft voor het eerst plaats in 
Januari 1920 en verder jaarlijks in dezelfde 
maand. 

5. Het Rijk schiet aan het Ouderdomsfonds 
de gelden voor, noodig, voor de uitgaven van 
het fonds, zoolang dat fonds geen voldoende 
middelen bezit. 

6. De krachtens het voorgaand lid voorge
schoten gelden worden met de renten, berekend 
tegen vijf ten honderd 's jaars, verrekend met 
de Rijksbijdragen in het eerste en tweede lid 
van dit artikel voorgeschreven. 

Uitvoering der 
verzekering. 

5. De uitvoering der verzekering wordt, 
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overeenkomstig bij algemeenen maatrege} van 
bestuur te stellen regelen, opgedragen aan het 
bestuur der Bank, aan de Verzekeringsraclen 
en aan de Raden van Arbeid. 

Uitgaven der Ra<len 
van Arbeid . 

6. 1. De kosten, welke voor de Raden van 
Arbeid voortvloeien uit bij of krachtens cleze 
wet gegeven voorschriften, worden door hen 
bij voorschot voldaa.n en komen ten laste van 
het Ouderdomsfonds. 

2. De wijze, waarop deze kosten worden 
vastgesteld of begroot, a.lsmede de wijze, waarop 
de vastgestelde of begroote kosten door het 
Ouderdomsfonds aan de R~len van Arbeid 
worden terugbetaald, wordt door Ons geregeld. 

Aansprakelijkheid van 
het Rijk. 

7. Het Rijk is zonder eenig voorbehoud 
aansprakelijk voor de betaling door de Bank 
van de ingevolge deze wet toegekende renten 
en uitkeeringen. 

8. Alie stukken opgemaakt ter uitvoering 
van de bepalingen bij of krachtens deze wet 
gegeven zijn vrij van het recht van zegel en 
van de formaliteit van registratie, en worden 
kosteloos uitgereikt. 

Posterijen. 

9. 1. De diensten door de posterijen aan 
de Bank te bewijzen, worden door het Rijk 
bekostigd. 

2. Voor brieven en verdere stukken, welke 
den dienst der Bank en, voor zooveel betreft 
de uitvoering dezer wet, den dienst der Raden 
van Arbeid betreffen, wordt vrijstelling van 
port en, indien de afzender dit verlangt, van 
het recht verschuldigd voor de gewone aantee
kening verleend. 

3. Ingeval van verlies van brieven of andere 
stukken, voor welker aanteekening geen recht 
is voldaan, is het Rijk geen schadevergoeding 
verschuldigd. 

§ 2. · Van het voorwerp der verzekering . . 

Ouderdomsverzekering. 

10. 1. Ieder Rijksingezetene, die den leef
tijd van 35 jaar nog niet bereikt heeft en die 
zelf of wiens echtgenoot niet naar een inkomen 
van 2000 gulden of meer in de Rijksinkomsten
belasting is aangeslagen, is bevoegd zich bij 
de Bank te verzekeren voor eene rente na het 
bereiken van den 65-jarigen leeftijd. 

2. Dezelfde bevoegdheid verkrijgt de Rijks-

ingezetene, die, bij het in werking treden van 
deze wet den leeftijd van 35 jaar, doch dien 
van 65 jaar nog niet bereikt heeft, zoodra hij 
niet meer aan de in artikel 24 gestelde welstands
eischen voldoet. 

3. Een gehuwde vrouw kan de verzekering 
sluiten zonder bijstand van haar echtgenoot. 

Bedrag rente. 

11. De rente, in het vorig artikel bedoeld, 
bedraagt, naar keuze van den verzekerde, 3, 
4, 5 of 6 gulden per week. · 

Uitkeering bij 
overlijden. 

12. Bij overlijden van den verzekerde, mits 
niet binnen drie jaren na den dag, waarop de in 
artikel 10 bedoelde verzekering werd gesloten, 
wordt een bedrag van 100 gulden uitgekeerd 
aan den persoon, daartoe door den verzekerde 
op door Ons te bepalen wijze aangewezen; bij 
gebreke van zoodanige aanwijzing wordt be
doeld bedrag uitgekeerd aan zijn echtgenoot 
en is er geen echtgenoot, aan hen, die binnen 
drie maanden na het overlijden aantoonen, 
dat zij voor de begrafenis hebben gezorgd. 

Ingang· rente. 

13. De rente gaat in op den eersten dag 
der week, waarin de verzekerde den leeftijd van 
66 jaar bereikt. 

Uitbetaling der rente. 

14. 1. De uitbetaling der rente geschiedt 
eenmaal per week ten kantore der posterijen 
van de woonplaats van den rechthebbende of 
op zoodanige andere plaatsen als door Ons aan
gewezen mochten worden. Indien de rente 
minder dan 50 cents per week bedraagt, kan 
het bestuur der Bank andere uitbetalingster
mijnen vaststellen. 

2. De renteuitkeeringen worden betaalbaar 
gesteld op Dinsdag van elke week of, wanneer 
de betaaldag een Kerstdag of Nieuwjaarsdag 
zou zijn, op den daaraan voorafgaanden werk
dag. 

3. Van de bepaling van het voorgaand lid 
kan bij algemeenen maatregel van bestuur, 
geheel of gedeeltelijk worden afgeweken. 

4. Aan buitenslands gevestigde rentetrek
kers kan op hun verzoek de rente worden over
gemaakt, in de termijnen en op de wijze, voor 
ieder geval afzon<lerlijk door het bestuur der 
Bank te bepalen, onder aftrek van de-kosten 
op de overmaking vallend. 

5. De eerste uitbetaling van de rente omvat 
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z66veel wekelijksche rente-termijnen als na den 
<lag van ingang der rente verschuldigd zijn. 

Uitbetaling na over-
lijden van een 
rentetrekker. 
15. 1. Na overlijden van den rentetrekker 

wordt de rente, die tot en met den eersten dag 
van uitbeta~n·g na het overlijden zou zijn ver
schuldigd aan <liens echtgenoot uitbetaald. 

2. Bij ontstentenis van een echtgen_oot kan 
het bestuur der Bank het bedrag uitbetalen aan 
personen , die naa.r zijn oordeel daarvoor op bil
lijkheidsgronden in aanmerking komen. 

3. Voor de toepassing van het voorgaand 
lid wordt alsnog vers~huldigd geacht de rente-

' termijn, die betaalbaar zou zijn in de week, 
waarin de reohthebbende is overleden. 

Verjaring. 

16. 1. De termijnen van een rente, welke 
niet zijn ingevorderd binnen een jaar na den 
dag, waarop zij voor het eerst betaalbaar waren, 
worden niet meer uitbetaald. 

2. Zijn de renten gedurende vijf achtereen
volgende jaren niet ingevorderd, dan is het 
recht op renten vervallen. Door Ons kunnen 
de belanghebh.nden, die dit mochten ver
zoeken, in het genot van hun vervallen rente 
worden hersteld. 

3. Dat genot zal, in het hierbedoeld geval, 
ingaan met de week, volgende op die, waarin 
het verzoek is ingewilligd. 

Vervreemding, beslag. 

17. 1. De renten, in deze wet bedoeld, zijn: 
a. onve~vreemdbaar ; 
b. niet vatbaar voor verpanding of be

leening; 
c. niet vatbaar voor executori_aal of conser

vatoir beslag noch voor faillissementsbeslag. 
2. Volmacht tot ontvangst van rente, onder 

welken vorm of welke benaming ook verleend, 
is steeds herroepelijk. 

3. Elk beding, strijdig met het tweede lid 
van dit artikel, is nietig. 

§ 3. Van de premie. 

Bedrag premie. 

18. 1. Door den verzekerde wordt een 
pre~ie betaald, afhankelijk van den leeftijd 
van den verzekerde bij het aangaan der ver
zekering en van het bedrag der verzekerde 
rente . 

2. Het bedrag der premie en alles wat op 
de premiebetaling betrekking heeft, wordt bij 
algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld. 

Ontheffing premie 
betaling. 

19. 1. Van de verplichtingen om premie 
te betalen wordt op zijn verzoek door het be
stuur der Bank ontheven de verzekerde, die 
blijvend invalide is . Ontheffing wordt niet 
verleend indien zij wordt gevraagd binnen drie 
jaren na den dag, waarop de in artikel 10 be
doeld verzekering werd gesloten. 

2. Ingeval van ontheffing van de verplich
ting tot premiebetaling duurt de verzeke.ring 
voort en wordt aangenomen, dat de premien , 
welke anders verschuldigd zouden zijn, door 
den verzekerde worden voldaan. 

Eindigen der premie
betaling. 

20. 1. De verzekerde. is te alien tijde be
voegd de premiebetaling te doen eindigen. 

2. Indien artikel 19 op •<;ien verzekerde niet 
van toepassing is, geeft het bestuur der Bank 
den verzekerde een bewijs, vermeldende: 

a. den datum, waarop de premiebetaling 
eindigt; 

b. het rentebeclrag, waarop de verzekerde 
bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd 
reoht heeft. Dit bedrag wordt vastgesteld 
volgens regelen, bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen. 

3. Indien itan een verzekerde een bewijs, 
als bedoeld in het voorgaand lid, is uitgereikt, 
vervalt het recht op de uitkeering bij overlijclen, 
bedoeld in artikel 12. 

21. 1. De verzekerde is verplicht . de premie 
op den ingevolge den in het tweede lid van 
artikel 18 bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur vastgestelden vervaldag te voldoen. 

2. De verzekerde, die 10 achtereenvolgencle 
vervaldagen in gebreke gebleven is de premie 
te betalen, wordt geacht de premiebetaling te 
hebben doen eindigen. Het vorig artikel is 
alsdan van toepassing. 

3. De verzekerde, die minder dan 10 achter
eenvolgende vervaldagen in gebreke gebleven 
is, premie te betalen, en wederom premie be
taalt, wordt geacht die premie te voldoen ter 
betaling van de premie, die het !angst geleden 
vervallen is. 

4. De premien, welke bij het toekennen · 
eener rente door den verzekerde nog versohul
digd zijn, worden overeenkomstig bij algemeenen 
maatregel van bestuur te stellen regelen met 
die rente verrekend. 

Herstel verzekering. 

22. 1. De verzekering, die ingevolge de 
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twee voorgaande artikelen gewijzigd is , kan op 
verzoek van den verzekerde worden hersteld , 
mi ts de verzekerde aan het bestum der Bank 
een inkoopsom betaalt . 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden regelen omtren t de berekening en de 
betaling di~r inkoopsom gesteld en word t alles , 
wat verd er op het herstel der verzekering be
t rekking heeft, geregeld . 

3. Bij overlijden van een verzekerde, wiens 
verzekering her teld is, binnen een jaar na het 
herstel der verzekering, wordt de uitkeering bij 
overlijclen , als bedoeld in artikel 12, niet uit
betaald. 

R echter. 

23. 1. Van de be lissingen van het bestuur 
der Bank omtrent het weigeren om eene ver
zekering te sluiten, het vaststellen van het be
drag der premie, het toekennen of weigeren 
eener ren te, het toekennen of weigeren eene1· 
uitkeering bij overlijden , het ontheffen van de 
verplichting tot premiebetaling, het beeindigen 
der premiebetaling en het herstel der verzeke
ring staat beroep open bij de Raden van Beroep 
en hooger beroep bij den Cen tralen Raad van 
Beroep, bedoeld in artikel 1 der Beroepswet. 

2. De bepalingen van de Beroepswet en 
van de ter ui tvoering dier wet genomen besluiten 
zijn van toepassing, met inachtneming van de 
wij zigingen , die de aard van het onderwerp 
vordert. 

3. Het beroep wordt ingesteld bij den R aad 
van Beroep, binnen ,riens ressort hij , die het 
beroep instelt , zijn woonplaats heeft, of , heeft 
hij zijn woonplaats niet binnen het Rijk , bij 
den Raad van Beroep te Amsterdam . 

4. Alles hetgeen verder op dit beroep be
trekking heeft wordt zoo noodig bij algemeenen 
maatregel van bestuur geregeld . 

Overgringsbepa/ingen. 

Outler clan 35 ja.ar. 

24. Gedurende de eerste vier jaren na het 
in werking treden van deze wet, is ieder Rijks
ingezetene, die den leeftij d van 35 jaar <loch 
<lien van 65 jaar nog niet bereikt heeft , mits 
hij zelf of zijn echtgenoot niet in de vermogens
bclasting en niet in de inkomstenbelasting naar 
een inkomen van 2000 gulden of meer is aan
geslagen , bevoegd zich bij de Bank te ver
zekeren voor eene ren te na het bereiken van 
den 65-jarigen leeftij d. De verzekering wordt 
geacht een aanvang te nemen op den dag,waarop 
deze wet in werking treedt. 

2. I s de betrokkene bij het in werking 

t reden van deze wet geen Nederlander dan is 
hij niet bevoegd zich te verzekeren, t enzij hij 
aan toont gedurende de zes jaren, onmiddellijk 
voorafgaande aan het in werking treden van 
deze wet, zijn woonplaat s of zijn hoofdverblijf
binnen het Rijk t e hebben gehad. 

25. 1. Degene, die ingevolge het vorig 
artikel bevoegd is zich te verzekeren en hetzij 
ten t ijde van de aanmelding tot de verzekering 
verzekeringsplichtig is ingevolge de Invalidi
teitswet, hetzij na die aanmelding verzekerings
plicht ig wordt, betaalt de premie bij den alge
meenen maatregel van be tuur in het tweede 
lid van artikel 18 bedoeld , vastgesteld voor 
personen van vier en dertig jaar, te betalen 
voor een rente van f 3 per week en heeft na het 
bereiken van den 65-jarigen leeftijd recht op 
een rente, waarvan het bedrag wordt bepaald 
door het bedrag der premie in verband met 
zijn leeftijd bij toetreding. 

2. De berekening van het bedrag der rente 
geschiedt overeenkomstig bij algemeenen maat
rngel van bestuur te stellen regelen. 

3. De bepalingen van dit a,rtikel vinden 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de ui t keering bij overlijden. 

26. Degene, die ingevolge artikel 24 bevoegd 
is zich te verzekeren en Iiiet , hetzij t en tijde 
van de aanmelding tot de verzekering verzeke
ringsplicht ig is ingevolge de Invaliditeitswet, 
hetzij na die aan melding verzekeringsplichtig 
word t, betaalt de premie bij den algemeenen 
maatregel van bestuur in het t weecle lid van 
artikel 18 becloeld, vastgesteld voor personen 
van 34 jaar, te betalen voor eene rente van 3 
gulden per week en heeft na het bereiken van 
den 65-jarigen leeft ij cl recht op eene rente tot 
dat bedrag . 

27. De artikelen 12, 19, 20, 21 , 22 en 23 
zijn op de hiervoren 1/ecloelde verzekeringen 
van toepassing. 

Rente zonder premie. 

28. 1. Iecler Rijksingezetene, die bij het in 
werking treclen van deze wet de,f leeftijcl van 
65 jaar heeft bereikt of overschreden en niet 
in het genot is van eene ren te als bedoeld in 
de artikelen 369 of 370 der Invalicliteitswet of 
van eene uit keering, welke hem in de plaats 
van die rente uit 's R ijks kas is toegekend, heeft 
behoudens het bepaalde bij artikel 30 recht op 
eene ren te van 3 gulden per week. 

2. I s de betrokkene bij het inwerking treden 
van cleze wet geen Nederlancler , clan heeft hij 
geen recht op eene rente, t enzij hij aantoont 
geclurende de zes jaren, onmiddellijk vooraf-
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gaand aan het in werking treden van deze wet, 
zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf binnen het 
Rijk te hebben gehad. 

29. 1. Voor echtgenooten, die beiclen recht 
op een der renten, bedoeld in de artikelen 26 
en 28 clezer wet hebben, of die een van beiclen 
recht op een ouderdomsrente als bedoeld in de 
artikelen 369, 370 en 373 der Invaliditeitswet 
hebben, beclraagt de rente voor ieder 2 gulden 
en 50 cent per week. Wordt krachtens de 
artikelen 26 of 28 dezer wet of krachtens de 
artikelen 369, 370 of 373 der Invaliditeitswet 
aan een cler echtgenooten een rente toegekend 
na de toekenning eener rente krachtens de 
1,rtikelen 26 of 28 dezer wet aan den ancleren 
,,chtgenoot, dan wordt met ingang der laatst
toegekende rente de eerst toegekende rente 
·loor het bestuur der Bank verminderd. Wordt 
het huwelijk gesloten na de toekenning der be
loelde renten aan de echtgenooten, dan wordt 

.le rente door het bestuur .der Bank verminderd 
~et ingang van de kalenderweek , volgencle op 

·:jie, waarin het huwelijk gesloten is . 
2. De rente van 2 gulden en 50 cent word t 

rloor het bestuur der Bank · verhoogd tot 3 
!:!;ulden : 

a. bij het overlijden van den anderen echt-
6enoot; 

b. geclurende den tijd, clat de rente aan den 
. nderen echtgenoot niet uitgekeerd wordt 

regens toepassing van art ikel 36 of in het geval 
,an artikel 16, tweede lid, eerste zinsnecle. 

3. Het bovenstaande vindt overeenkomstige 
toepa sing met betrekking tot eene uitkeering 
a ls in artikel 28 bedoeld. 

30 . Geen recht op rente, bedoeld in artikel 
28, heeft hij : 

a. die zelf of wiens echtgenoot in de ver
mogensbelasting is aangeslagen over het be
lastingjaar eindigende den 30sten April van 
het jaar, waarin deze wet in werking treedt; 

b. die zelf of wiens echtgenoot over het 
loopende of voorafgaa-nde belastingjaar in de 
inkomstenbelasting is aangeslagen naar een 
inkomen van 1200 gulden of meer; 

c. die hoewel tot arbeid in staat, heeft nage
laten regelmatig door arbeid in de behoeften 
van zich en zijn gezin te voorzien . 

Toekenning rente. 

31. 1. De rente in artikel 28 bedoeld, wordt 
toegekend door het bestuur der Bank. 

2. Alles wat betreft het bewijzen van de 
aanspraak op ren te krachtens artikel 28, de 
indiening en de behandeling van de verzoeken 
-0m rente wordt door Ons geregeld. 

191\l 

Ingang rente. 
32. 1. De rente, bedoeld in artikel 26, gaat 

in op den eersten dag der week, waarin de ver
zekerde den leeftijd van 65 jaar bereikt. Indien 
echter de verzekering is aangegaan meer clan 
twee jaar na het in, werking treden van deze 
wet, gaat de ren te in, evenveel weken na het 
bereiken van den 65-jarigen leeftijd, als de ver
zekering la ter dan twee jaar na het in werking 
treden van deze wet is aangegaan . 

2. De rente bedoeld in artikel 28 gaat in 
op den <lag waarop deze wet in werking treedt, 
indien het verzoek wordt gedaan binnen een 
jaar na het in werking treden dezer wet en op 
den datum van indiening van het verzoek, 
indien clit gedaan wordt meer clan een jaar na 
het in werking treden dezer wet. 

33. 1. Degene, die bij het in werking tredell 
van deze wet den leeftijd van 65 jaar heeft be
reikt of overschreden en geen recht op de rente, 
bedoeld bij art ikel 28, had , uitsluitend op grond 
van het bepaalde onder letters a of b van ar
tikel 30, heeft alsnog recht op vorenbedoelde 
rente, wanneer hij aantoont, dat hij zelf of zijn 
echtgenoot niet !anger in de vermogensbelas
t ing of in de inkomstenbelasting naar een in
komen van 1200 gulden of meer is aangeslagen. 

2. In dat geval gaat de rente in op den d'ag 
van de indiening der op de veranderde om tan
digheden gegronde aanvraag . 

Opschorting beslissing. 

34. 1. Zoolang op eene aanvraag om rente 
ingevolge artikel 370 der Invaliditeitswet niet 
onherroepelijk is besli st, wordt op eene aan
vrage om rente ingevolge deze wet geen be
slissing genomen. 

2. Hij, die den leeftijd van 70 jaar heeft 
bereikt in het tijdvak liggende t usschen 3 
December 1918 en 3 December 1919 heeft de 
keuze om of een rente aan te vragen als bedoeld 
in artikel 28 dezer wet of als bedoeld in artikel 
370 der Invaliditeitswet. 

3. Indien hij een rente als bedoeld in artikel 
28 heeft aangevraagd, wordt hij geacht afstand 
gedaan te hebben van zijn recht op rente inge
volge artikel 370 der Invaliditeitswet en wordt 
een rente ingevolge dat artikel niet meer toe
gekend. 

4. Het bovenstaande vindt overeenkom
stige toepassing met betrekking tot eene uit
keering als in artikel 28 bedoeld. 

35 . De artikelen 14, 15, 16, 17 en 23 zijn 
op de renten bedoeld in de artikelen 25, 26 en 
28 van toepa sing. Artikel 13 is van toepassing 
op de renten , bedoeld in artikel 25. 

45 
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36. Artikel 169 der Invaliditeitswet vindt 
overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot de renten, bedoeld in de artikelen 26 en 28 
dezer wet. 

37. Van de renten, toegekend kracbtens 
artikel 369 of artikel 370 der Invaliditeitswet 
en aanvangende of bereids aangevangen op 
een dag v66r dien, wa-arop deze wet in werkin.g 
treedt, worden, te beginnen met den eersten 
Dinsdag na laatstbedoelden dag, de termijnen 
gekweten uit bet Ouderdomsfonds. 

Straf en Slotbepalingen, 

Inlichtingen door 
in pecteu_rs der 
registratie en der 
di recte belastine;en. 

38. 1. De Inspecteurs of ieder der Inspec
teurs der registratie , onderscheidenlijk der 
directe belastingen, binnen wiens of wier divisie 
of afdeeling de verzoeker in het jaar bedoeld 
in artikel 30 be~ft gewoond, geven omtrent de 
aanslagen in een der onder a of b van artikel 30 
bedoelde belastingen aan bet bestuur der Bank, 
op zijn verzoek eene verklaring af. 

2. Het is, ook na verlies van ambt of be
trekking verboden aan ieder, die ten gevolge 
van de toepassing van bet eerste· lid kennis 
bekomt van zaken, waaromtrent aan Inspec
teurs der registratie of der directe belastingen 
geheimbouding is opgelegd, die zaken verder 
bekend te maken clan voor de uitoefening van 
zijn ambt of betrekking gevorderd wordt. 

Inlichtingen door 
&mbtenaren burger-

lijken stand. 

39. Alie ambtenaren, tot afgifte van uit
treksels uit registers van den burgerlijken stand 
bevoegd, zijn verplicbt aan bet ·bestuur der 
Bank en de door dit bestuur aan te wijzen per
sonen de door dezen gevraagde uittreksels uit 
die registers kosteloos toe te zenden. Op die 
stukken wordt door den ambtenaar, die deze 
afgeeft, vermeld, dat zij uitsluitend kurinen 
dienen bij de toepassing van deze wet. 
Strafbepalingen. 

commissien of leden van comm.issien, belast met 
de uitvoering dezer wet . 

41. 1. Met gevangenisstraf van ten boogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste zes
bonderd gulden, met of zonder ontzetting van 
bet recht om ambten of bepaalde ambten te 
bekleeden, wordt gestraft elke opzettelijke 
scbending van de in bet tweede lid van artikel 
38 opgelegde geheimbouding. 

2. Hij, aan ,viens scbuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste clrie maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

3. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klacbte van hem ten aanzien van wien de 
geheimbouding is geschonden. 
Misdrijf of ovei-treding. 

42. De in artikel 40 strafbaar gestelde feiten 
worden b schouwd als overtredingen, die in 
artikel 41 strafbaar gesteld zijn als misdrijven. 

Op poring van 
s traf bare fei ten. ' 

43. Met het opsporen van de feiten, in de 
artikelen 40 en 41 strafbaar gesteld, zijn bebalv'e 
de personen, aangewezen bij artikel 8 van bet 
Wetboek van Strafvordering, belast alle amb
tenaren van Rijks- en gemeentepolitie, en de 
marecbaussee, de in artikel 82 der Ongevallen
wet 1901 bedoelde agenten der Rijksverzeke
ringsbank, alsmede de personen aan wie de in 
bet eerstgenoemde artikel bedoelde opgaven 
of inlicbtingen zijn gedaan. 

Naam der wet. 

44. Deze wet kan worden aangebaald onder 
den naam: Ouderdomswet 1919. 

45. Deze wet treedt in werking op 3 Decem
ber 1919. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 4den 

November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 13 Nov. 1919.) 

November 1919. WET, tot aanvulling en 
verbooging van bet afzonderlijk boofclstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 

· 1917, dat de uitgaven bevat voor bet 
}iinisterie van Arbeid. S. 629. 

40. Met becbtenis van ten boogste drie 
maanden of · geldboete van ten boogste drie 4 

bonderd gulden wordt gestraft elke opzettelijk 
onvolledige of onware opgave of inlicbting, ten 
aanzien van zakei::t of feiten, de naleving, de 
uitvoering of de al of niet toepasselijkbeid van 
deze wet of van een kracbtens deze wet genomen 
besluit betreffende, mondeling of scbriftelijk 
gedaan of verstrekt aan ambtenaren, beambten, 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd en wordt de omschrijving van een artikel 
gewijzigd. 
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Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal van ,,oucl Hoofclstuk V" met f 201,000; 
dat van ,,oud Hoofclstuk IX" met f 17 ,000 ; 
dat van ,,oucl Hoofdstuk X" met f 14,500 ; 
terwijl het eindcijfer van het afzonderlijk 
H oofdstuk der Staatsbegrootingvoor hetdienst
jaar 1917, dat d e uitgaven bevat voor het 
Ministerie van Arbeid, wordt verhoogd met 
f 232,500. 

4 Noverrwer 1919. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het afzonderlijk Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1918, dat de uitgaven bevat voor het 
Ministerie van Arbeid. S. 630. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt een artikel ingelascht. 

Ten ge.volge h1ervan wordt verhoogd het 
totaal van ,,oud Hoofdstuk V" met f 317,200 ; 
dat van ,,oud H oofdstuk IX" met f 110,160; 
dat van ,,oud Hoofdstuk X" met f 17,300 ; 

. terwijl het eindcijfer van het afzonderlijk 
Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1918, dat de uitgaven · be vat voor het 
Ministerie van Arbeid wordt verhoogd met 
f 444,660. 

4 November 1919. WET, tot verhooging en 
w1Jz1gmg van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 631. 

Bij . deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt de omschrij ving 
van eenige artikelen gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 
de lste &fdeeling verhoogd met f 2100; van 
de Ilde afdeeling met f 370 ; van de VIde afd. 
met f 659,629; van de Vllde afd . met£ 1,100,000 ; 
van de VIIIste afd. met f 503,200 ; van de 
IXde afd. met f 20,000; van de Xde afd . met 
f 375,000; van de XIde afd. met f 26,000 
en het eindcijfer van dat hoofdstuk met 
f 2,686,299. 

4 November 1919, WET, tot wijziging van ar
tikel 411 van het W etboek van Strafrecht. 
s. 632. 

Bijl. H and . 2• Kamer 1918/1919, n°. 526, 1-3 ; 
1919/1920, 96. . 

Hand. id . 1919/1920, bladz. 191. 
Ha.nd. l • Kamer 1919/1920, bladz. 102- 103. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van artikel 411 van het Wetboek 
van Strafrecht noodzakelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz• 
Art. 1. In artikel 411 van het Wetboek 

van Strafrecht wordt, in plaats van ,,schip", 
gelezen: ,,vaartuig" en in plaats van ,,wetende 
dat hem krachtens wettelijk voorschrift de 
bevoegdheid daartoe is ontnomen": ,,wetende 
dat hij ingevolge wettelijk voor~chrift daartoe 
onbe"oegd is" . 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK, 
( Uitgeg . 12 Nov. 1919.) 

4 November 1919. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor het herstel van 
een waterloop in de gemeente Mill en 
St . Hubert . S. 633 . 

4 November 1919. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen noodig voor en ten behoeve 
van de verruiming van verkeerswegen 
achter het nieuwe raadhuis en postkantoor 
te Rotterdam. S. 634. 

4 November 1919. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen, 
noodig voor het beschikbaar stellen van 
een terrein voor het stichten van een jaar
beursgebouw te Utre,cht, , S. 635. 

4 November 1919. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig 'voor het aanleggen 
van verhoogde trottoirs in straten, welke 
dee! uitmaken van de hoofdverbinding 
tusschen het station der Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij en Scheve
ningen en van de hoofdverbinding tusschen 
den Loosdiiinscheweg en den Bezuiden
hoiitscheweg te 's-Gravenhage. S. 636. 

4 November 1919. WET, tot v~rklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het aanleggen van 
een industrieterrein langs de Donge 

I 
te 

Raamsdonk, alsmede ter bestrijding van 
werkloosheid. S. 637. 

45• 



1919 4 NOVEMBER. 708 

4 November 1919. WET, houdende machtiging 
tot het geven van rentedragende voor
schotten aan Frankrijk. S. 638. 

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

dat het wenschelijk is Onzen M:iruster van 
Financien t e machtigen tot het geven van rente
dragende voorschotten aan Frankrijk ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister '"an Financien wordt 

gemachtigd aan Frankrijk rentedragende voor
schotten te verstrekken tot een bedrag van 
f 25,000,000 ten behoeve van de betaling van 
leveringen door Nederla.nd en de Nederlandsche 
kolonien. 

2. Ter voorziening in de kasbehoeften voor 
de verleening van de in het vorig artikel be
doelde voorschotten kunnen schatkistpro
messen en schatkistbi ljetten worden uitgegeven 
en schatkistbiljetten worden beleend tot zoo
danig bedrag, als voor de verleening dier voor
schotten benoodigd zal zijn. 

3 . . Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n°. 62), zooals die is gewijzigd, laat telijk bij 
de wet van 26 Juli 1918 (StaatsblQ.d n°. 499) 
gelden ten aanzien van de in het vorig artikel 
bedoelde schatkistbiljetten de volgende be
palingen: 

De looptijd der schatkistbiljetten kan bepaald 
worden op ten hoogste vijf jaren. Onver
minderd de bevoegdheid tot tusschentijdschen 
inkoop van de biljetten, kan het recht worden 
voorbehouden de biljetten tusschentijds af te 
lossen met rentebetaling tot den dag, waarop 
zij alsdan aflosbaar zijn. Ingeval tot tusschen
tijdsche a flos ing van een dee! der op denzelfden 
datum betaalbare biljetten wordt beslciten, 
worden de aflosbaar te stellen biljetten vooraf 
bij uitloting aang\lwezen. Deze uitlotingen 
hebben plaats volgens door On te stellen 
regelen. 

De schatkistbiljetten kunnen beneden pari 
worden uitgegeven. 

4. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met den l sten Mei 1919. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 24 Nov. 1919.) 

4 November 1919. WET, houdende verhoogiug 
van het pensioens-maximum voor de 
civiele ambtenaren en de leeraren bij het 
bijzonder hooger en middelbaar onderwijs. 
s. 639. 

Bijl. Hand. 2• Kamer1918/ 1919, n°. 489, 1-7; 
1919/20, n°. 62 . 

Hand. id. 1919/20, bladz. 192- 195. 
H --- :1 l• Kamer 1919/20. bladz. 56, 10i, 125. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het pensioens-maximum 
voor de civiele ambtenaren en voor de leeraren 
bij het bijzoncler hooger en midd~lbaar onder
wijs t e verhoogen, benevens de salarisgrens, 
beneden welke geen bijdrage voor pensioen 
gevorderd wordt, te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het eerste en in het tweede lid 

van art. ·ll en in art. 12, sub b, der Burgerlijke 
Pensioenwet wordt voor ,,drie duizend gulden" 
gelezen ,,vier duizend gulden". 

2. In het tweede lid van art . 11 en in art . 
12, sub a, der Burgerlijke Pensioenwet wordt 
voor ,,vier duizend gulden" gelezen ,,zes diiizend 
gulden". 

3. In art. 12 en in het tweede lid van art. 
39 der Pensioenwet voor de gemeente-ambte
naren 1913 wordt voor ,,drie duizend gulden" 
gelezen ,,vier duizend gulden". 

4. In het eerste en in het tweecle lid van art . 
9 en in het tweede lid, lit. a, van art. 21 der 
Pensioenwet voor de bijzonclere leeraren 1913 
wordt voor ,,drie duizend gulden" gelezen 
,,vier duizend gulden". 

5. De op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet in dienst zijnde burger. 
lijke ambtenaren, ten opziohte van wie het 
vijfde lid van art. 20 of art. 31 der Burgerlijke 
Pensioenwet is toegepast, dragen alsnog voor 
pensioen bij het bedrag, dat zij aan pensioens
bijdrage of meer aan ·pensioensbijdrage ver. 
schuldigd zouden zijn geweest, wanneer op het 
tijd stip, waarop de bij genoemde wetsbepalingen 
voorgesohreven vrijstelling van de verpliohting 
tot bijdragen te hunnen aanzien is ingegaan, 
het bepaalde bij art. 1 dezer wet reeds van 
kracht ware geweest. 

Zoo ook wordt voor de gemeenteambtenaren 
en voor de leera ren bij het hooger of middelbaar 
onderwijs, in dienst op het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet, voor wie op 
grond van het tweede of van het derde lid van 
art. 39 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913, respectievelijk van het 
tweede lid , lit. a, of van het derde lid van art. 



709 4 NOVEMBER. 1919 

21 der Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 
1913 niet of niet over den vollen pensioens
grondslag voor pensioen werd of wordt bijge
dragen, alsnog aan pensioensbijdrage betaald 
het bedrag, dat voor hen geoontribueerd of 
meer gecontribueerd had moeten worden, wan
neer op het tijdstip, met ingang waarvan een 
der eerstgenoemde twee, respectievelijk een 
der laatstgenoernde twee wetsbepalingen toe

passing voor hen heeft gevonden, het bij artikel 
3, respectievelijk artikel 4 dezer wet bepaalde 
reeds van kracht ware geweest. 

Het tweede lid is mede van toepassing voor 
hen, die als gemeenteambtenaa:r worden her
plaatst en ten opzichte van wie in hunne vroe
gere gemeentelijke betrekking het tweede of 
het 3de lid van artikel 39 der Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913 werd toe
gepast, tenzij over het tijdvak, waarover op 
grond van een dier beide wets bepalingen niet 
werd bijgedragen, reeds pensioen werd verleend. 

6. Het door een burgerlijk ambtenaar op 
grond van het eerste lid van artikel 5 verschul
digde wordt van het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet af in twee gelijke jaar
lijksche termijnen op zijn traktement inge
houden. 

Het totaal van het door eene gemeente op 
grond van het tweede lid van artikel 5 voor 
ambtenaren in haran dienst verschuldigde 
wordt v66r 15 Januari 1920 door haar voldaan. 

Het bedrag, op grond van het tweede lid van 
artikel 5 in totaal voor leeraren van een bijzonder 
gymnasium of van eene b\jzondere hoogere 
burgerschool versohuldigd, wordt, voor zoo
ver het niet in mindering kan komen van eene 
aan de onderwijsinrichting verleende Rijks
bijdrage, door het bestuur of het hoofd der in
richting in 's Rijks kas gestort. 

De storting geschiedt van het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet af in twee 
gelijke jaarlijksche termijnen. 

Is bij het ontslag van een burgerlijk ambte
naar of van een bijzonder leeraar het op grond 
van het eerste, respectievelijk het tweede lid 
van artikel 5 door of voor hem verschuldigde 
nog niet ten volle ingehouden of gestort, dan 
wordt, indien belanghebbende wordt gepen
sionneerd, het niet ingehouden of gestorte dee! 
in twee gelijke jaarlijksche termijnen inge
houden op zijn pensioen. 

7. Voor de toepassing van artikel 39 der 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
wordt ten opzichte van de op het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet in dienst 
zijnde gemeenteambtenaren, ten aa'nzien van 

wie zich een der in het tweede en het derde lid 
van dat artikel genoemde gevallen heeft voor
gedaan, de herplaatsing, respeotievelijk de 
verhooging van den pensioensgrondslag geacht 
onmiddellijk na dat tijdstip te zijn ingegaan. 

8. In art. 15, derde en vierde lid, en in art. 
20, derde lid, der Burgerlijke Pensioenwet, 
alsmede in art. 21, tweede lid b, der Pensioen
wet voor de biizondere leeraren 1913 wordt 
telkens voor ,,vierhonderd" gelezen: ,,twaalf
honderd". 

9. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met 1 Januari 1919. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

November 1919. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 20 Nov. 1919.) 

4 November 1919. WET, houdende goedkeuring 
van eene met de gemeente Tegelen gesloten 
overeenkomst wegens afstand van gronden 
in die gemeente. S. 640. 

4 November 1919. WET, tot nadere wijziging 
van c!e ,,Wet voor het reservepersoneel 
der Jandmacht 1905" (Wet van 6 Juni 
1905, Staatsblad n°. 177), gewijzigd en 
aangevuld bij de Wet van 31 October 1912 
(Staatsbl.ad n°. 335.) S. 641. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n°. 508, 1-3, 
1919/20, 96. -

Hand. id. 1919/20, bl.adz. 191. 
Hand. 1° Kamer 1919/20, /il.adz. 103, 125. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot nadere 
wijziging van de ,,Wet voor het reserve-perso
neel der landmacht 1905" (Wet van 6 Juni 1905; 
Staatsbl.ad n°. 177), zooals die is aangevuld bij 
de Wet van 31 October 1912 (Staatsb/,ad n°. 335); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en~. 
Art. 1. In artikel 5 vervallen onder 4°. de 

woorden: ,,tussohen 1 Mei en 1 October". 
2. De aanhef en punt 1°. van artikel 43 

worden gelezen : 
Bij ontslag uit den dienst heeft het reserve

personeel recht op pensioen : 
1°. a. ter zake van ten minste vijf jaren 
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dienst bij dat personeel, indien de belangheb- 4 
bende reedij in het genot is van militair pen-

Novemher 1919. WET, tot verhooging van 
het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 643. sioen; 

b. ter zake van ten minste twintig jaren 
dienst, hetzij uitsluitend bij het reserve-per
soneel doorgebracht, hetzij verkregen door 
samenvoeging van diensttijd bij dat personeel 
met daaraan voorafgaanden diensttijd als be
doeld bij artikel 57 ; 

een en antler met inachtneming van het be
paalde in artikel 4 7. 

3. Deze wet wordt, voor zooveel betreft de 
wijziging bedoeld bij a.rtikel 2, geacht te zijn in 
Werking getreden op 1 Augustus 1914. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, Al.TING VON GEUSAU. 
(Uitgeg. 17 Nov. 1919.) 

4 November 1919. WET, tot intrekking der 
,, Oorlogsmolestverzekeringswet" (Staats
blad n°. 210 van 1916.) S. 642. 

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

dat onder de tegenwoordige omstandigheden 
kan worden overgegaan tot de intrekking van 
de ,,Oorlogsmolestverzekeringswet" (Stbl. n°. 
210 van 1916) en de regeling van den overgang 
tot den normalen toestand ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De ,,Oorlogsmolestve;rzekerings

wet" (Stbl. n°. 210 van 1916), gewijzigd bij de 
wet van 1 December 1917 (Stbl. n°. 684), wordt 
ingetrokken. 

2. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel wordt gemachtigd de maatregelen 
te nemen, welke noodig zijn tot afwikkeling 
van de ingevolge 

I 
de in het voorg~and artikel 

genoemde wet aangegane verzekenngsovereen
komsten, welke op het tijdstip van inwerking
treding dezer wet nog niet mochten zijn afge
loopen . Deze overeenkomsten blijven tot het 
tijdstip harer algeheele afwikkeling van kracht. 

3. Deze wet treedt in• werking op een door 
Ons te bepalen tijdstjp. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo , den 4den 

November 1919. 
WILHELMINA. 

De Min . van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 20 Nov. 1919.) 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten g·evolge hiervan wordt verhoogd : het 
totaal van de Iste afd. met f 35,970; van de 
Ude afd. met f 9,535; van de Uide afd. met 
t 5,100 en het eindcijfer van het hoofdstuk 
met f 50,605. 

4 Novemher 1919. WET, houdende W1Jz1gmg 
en verhooging van het Xlde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 644. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt een artikel ingelascht. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Iste, ·Ude en Vllde afdeeling onderscheidenlijk 
,erhoogd met f 51,967 f 34,105, f 27,372 en 
f 14,000 en het eindcijfer van het hoofdstuk met 
f 127,444. 

4 November 1919. WET, betreffende den aan-
leg van scheepvaartkanalen naar Twenthe. 
s. 645. 

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

dat het wenschelijk is Twenthe door een scheep
vaartkanaal met den Boven-Rijn te verbinden 
en de scheepvaartverbinding van Zwolle met 
den IJssel bij Katerveer te verbeteren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Van Rijkswege zal worden aangelegd 

en onderhouden een scheepvaartkanaal van 
Twenthe naar den Boven-Rijn met eene scheep
vaartverbinding naar den IJssel bij Zutphen. 

2. Van Rijkswege zal worden aangelegd 
en onderhouden eene cheepvaartverbinding 
van het Zwa.rte Water bij Zwolle met den 
IJssel. 

3. Van Rijkswege zal worden aangelegd 
en onderhouden een zijkanaal, uitgaande van 
het in artikel 1 genoemde kanaal nabij Hengelo, 
naar Borne, 

4. Tot de uitvoering van de in artikel 1 
bedoelde werken zal niet worden overgegaan 
dan nadat de belanghebbenden zich ten ge
noegen van Onzen Minister van Waterstaat 
hebben verbonden eene som van zes millioen 
vijfhonderd duizend gulden in de kosten van die 
werken bij te dragen. 

5. Tot de uitvoering van de in artikel 3 
bedoelde werken zal niet worden overgegaan 
dan nada~ de belanghebbenden zich ten ge
noegen van Onzen Minister van Waterstaat 



711 4 NOV E 1\1 BE R. 1919 

hebben verbonden eene som van vijfhonderd 
duizend gulden in de kosten bij te dragen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 

(Uitgeg. 24 Kov. 1919.) 

4 November 1919. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van aanleg van een verbindingsbaan 
tusschen het baanvak Nuth,..-Heerlen van 
den S'[!OOrweg Sittarrlr-Herzogenrath en den 
spoorweg H eerlen~- V alkenburg en ui t
breiding van het stationsemplacement 
Hoensbroek. S. 646. 

4 November 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 647. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de IX:de Afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 345,000. 

4 November 1919. WET, houdende toepassing 
van artikel 44 der Burgerlijke Pensioenwet 
ten behoeve van den oud-kantoorknecht 
der posterijen A. ALWON. S. 648. 

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

dat liet wenschelijk is het aan den oud-kantoor
knecht der posterijen A. ALWON verleend pen
sioen, met toepassing van artikel 44 der Bur
gerlijke Pensioenwet te verhoogen ; 

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

Aan A. ALwoN, oud-kantoorknecht der pos
terijen, wordt met intrekking van het hem, bij 
Ons besluit van 25 J anuari 1918 n°. 45 met in
gang van 1 September 1917 toegekend pensioen 
van f 261, met ingang va-n laatstgemelden 
datum een pensioen verleend ten la-ste van den 
Staat ten bedrage van f 631 met verrekening 
van het aan pensioen reed door hem genotene. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, DE VRIES. 
\ 

(Uitgeg . 20 Nov. 1919.) 

4 Yovember 1919. BESLUIT, houdende bepa
lingen ter verleening van gratie nan mili 
tairen in verband met de tijde.ns de mo
bilisatie door de krijgsmacht bewezen bij
zondere diensten. S. 649. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de artikelen 16 en 17 van Ons besluit 

van 13 December 1887 (Staatsblad n°. 215), 
zooals dit gewijzigd is bij besluit van 21 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 127) ; 

Gezien het advies van het Hoog Militair Ge
rechtshof, dd. 24 Juni 1919, n°. 55 A, Geheim; 

Gezien het gemecnschappelijk rapport van 
Onze Ministers van Justitie, Oorlog en Marine, 
van 22 October 1919, 2de afdeeling B, n°. 256, 
Geheim, van 25 October 1919, Geheim, Litt. 
0 140 en van 30 October 1919, Afdeeling B, 
2e Bureau, n°. 375 A, Geheim; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan alle militairen, onherroepelijk 

veroordeeld ter zake van een strafbaar feit, ge• 
pleegd na 31 Juli 1914 en v66r 1 Juli 1919, wordt 
met inachtneming van de na volgende bepalingen 
gratie verleend van de hun opgelegde straffen. 
welke nog geheel of gedeeltelijk moeten worden 
ondergaan. 

2. Gratie wordt verleend : 
a. van de straffen, opgelegcl ter zake van 

de volgende strafbare feiten : 
1°. desertie, mits de opgelegde vrijheidstraf 

niet zwaarder is dan drie maanden ; 
2°. feiten, vallende onder artikel 97 van 

het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
Lande, en die, vallende onder artikel 367, tweede 
lid , van het Wetboek van Strafrecht, mits, 
ingeval vrijheidstraf is opgelegd, deze niet 
zwaarder is dan veertien dagen ; 

3°. feiten, vallende onder artikel 99 van het 
Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
Lande, en onder artikel 99, eerste lid, van het 
Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
Water, mits de opgelegde vrijheidstraf niet 
zwaarder is clan twee maanden ; 

4°. feiten, vallende onder artikel 100 van 
het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
Lande, en onder artikel 99, tweede lid, van 
het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
Water, mits de opgelegde vrijheiclstraf niet 
zwaarder is dan een maand ; 

5°. feiten, vallende onder artikel 104 van 
het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk 
te Lande, en de artikelen 225 en 326, van het 
Wetboek van Strafrecht, mits de opgelegde 
vrijheidstraf niet zwaarder is dan een maa-nd; 

6°. feiten, va-llende onder artikel 95 van het 
Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
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Lande en artikel 98 van het Crimineel Wetboek ' 4 Juni 1919, n°. 21, betreffende het uitvoeren 
voor het K.rijgsvolk te Water, mits de opge- Yan werken tot verbetering van de noord-we ·
legde vrijheidstraf niet zwaarder is, dan een telijke waterkecring van dien polder; 
maand ; Den Raad van State, Afdeeling voor de 

b. van de straf of straffen, bij eene rnchter- Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
hjke uitspraak opgelegd ter zake van meerdere 15 October 1919, no. 383; 
strafbare feiten, onder a genoemd, mits de vrij- Op de voordracht van Onzen :Minister van 
heidstraf of gezamenlijke vrijheidstraffen niet Waterstaat van 30 October 1919, n°. 284, 
zwaarder zijn dan vier maanden; Afd. Wat. A.; 

c. van het nog overblijvende gedeelte van Overwegende : dat Gedeputeerde Staten Yan 
straf, waarvan een dee! in preveutieve hechte- Noord-Holland bij besluit van 4 Dec. 191 , 
nis werd ondergaan, opgelegd ter zake van een no. 68, krachtens art. 38 der gewijzigde wet 
strafbaar feit, genoemd onder a, mits de straf- van 10 November 1900 (Staatsblad n°. 176) 

rest minder bedraagt dan een maand. het bestuur van den Oostbijlmerpolder hebben 
3. In stand worden gehouden de bij de in gelast v66r den 1•• Mei 1919 de waterkeering 

artikel 1 bedoelde veroordeelingen opgelegde van <lien polder van de Gaasp tot de Visschers
bijkomende straffen van degradatie en van kade te brengen op eene hoogte van ten minstc 
ontzegging van het recht om bij de gewapende 0.25 M. + N.A.P., met eene overhoogte van 
macht of als militair geemployeerde te dienen. 0.10 M., daarbij zorg te dragen dat de kruins-

4. De gratie strekt zich niet uit tot de in breedte van de waterkeering na de ophooging 
artikel 2 bedoelde straffen, indien deze voor- voor die gedeelten, waarop een weg ligt, ten 
waardelijk zijn opgelegd en de tenuitvoerleg- minste 2.80 M. bedraagt en voor de overige ge
ging daarvan niet werd gelast . deelten ten minste 1.00 M. bedraagt; voorts het 

5 . De gratie strekt zich niet uit tot straffen, buitentalud te maken onder eene helling niet 
opgelegd ter zake van strafbare feiten, behoo- steiler dan 1 ~ ~ aanleg op 1 hoogte en dit talud 
rende tot de in artikel 2, sub a, vermelde, indien zoo noodig af te dekken met grove puin , en 
den daarvoor veroordeelde bij dezelfde rechter- het binnentalud eveneens onder een helling niet 
lijke uitspraak voor nog andere strafbare feiten, stei ler dan l½ aanleg op 1 hoogte te maken; 
in dat artikel niet vermeld, vrijheidstraf werd verder de langs den hie! van den dijk loopende 
opgelegd . sloot tot ruim maaiveldshoogte voor zooveel 

Onze Ministers van Justitie, Oorlog en Marine noodig aan te plempen, zoodat overal langs 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met den hie! van het nieuw te maken talud een 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het berm wordt gevormd van ten minste 3 :u. 
Staatsblad zal worden opgenomen. breedte, zullende, alvorens met de ophooging 

Het Loo, den 4den November 1919. wordt bagonnen, de grasmat verwijderd en 
WILHELMINA. het binnentalucl trapsgewijze bewerkt 1noeten 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. worden; terwijl na het aanbrengen van de 
De Minister van Oorlog, Al.TING VON GEUSAU. ophooging de talucls met zoclen afgedekt of 
De Minister van Marine, H. BIJLEVELD JR. bezaaid moeten worden; 

( Uitgeg. 10 Nov. 1919.) dat, nadat dit polderbestuur, zich met dat 

4 November 1919. BESLUIT, houdende beslis
sing dat een aanschrijving van Gedep. 
Staten, waarbij wordt aangedrongen op 
de uitvoering en voltooiing van de in een 
vroeger bevelschrift gelaste werken niet 
is aan te merken als een bevel, bedoeld 
bij art. 38 der Wet van 10 November 
1900 (Staatsblad n°. 176) , waartegen op 
grond van art. 39 dier wet voorziening 
bij de Kroon openstaat. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Besohikkende op het beroep, ingestelcl door 

het Bestuur van den Oostbijlmerpolder te 
Wee perkarspel tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noorcl-Holland van 28 Mei/ 

bevel niet kunnende vereenigen, zich door 
een deskundige heeft doen voorlichten en oncler 
overlegging van <liens rapport zijne bezwaren 
bij missives van 31 .faart en 5 April 1919 aan 
Gedeputeerde Staten heeft kenbaar gemaakt, 
het van Gedeputeerde Staten d.d. 28 Mei /4 
J uni 1919, n °. 21 eene aanschrij ving heeft 
ontvangen, waarin deze de opmerkingen van 
den deskunclige bestrijden en o.m. naar aan
leiding van diens bewering clat het graven 
van eene nieuwe bermsloot, na demping, ,-an 
de bestaande, hoewel niet door Ged. Staten 
voorgeschreven, niet achterwege zal kunnen 
blijven, er op wijzen, dat h. i. met het maken 
van eene veekeering voor afscheirli ng en het 
graven van een greppel ter voorziening in de 
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afwatering zou kunnen worden volstaan, om 
ten slotte het polderbestuur te verzoeken hua 
binnen t,vee weken te melden of zijnerzijds 
alsnog onmiddc,llijk tot het onvoorwaardelijk 
uitvoeren en met bekwamen spoed voltooien 
van de door hen bevolen werken zal worden 
overgegaan, daar bij gebreke van dien de wer
ken overeenkomstig de artt . 42, 47 en volgende 
der wet van 10 November 1900 (Slaatsblad n°. 
176) van hunnentwege voor rekening van den 
polder zullen worden · uitgevoerd ; 

dat hiertegen het bestuur van den Oostbijl
merpolder bij Ons in beroep is gekomen, a~n
voerende dat de door Ged. Staten voorgeschre
ven werken door het polderbestuur niet nood
zakelijk worden g~acht ; dat het zich daarvoor 
beroept op het overgelegde deskundig rapport, 
waa.ruit het groote verschil van opva.tting ten 
opzichte van de noodig geoordeelde verbete
ringen benevens de enorme kostenbespa.ring 
blijkt ; dat echter zijn voornaamste- grief be
staat in de onmogelijkheid aan het bevel t e 
voldoen; dat Ged. Staten hun bevelschrift 
van 4 December 1918, n° . 68, bij hun nader 
bevelschrift van 28 Mei/4 Juni 1919 n°. 21 
hebben gewijzigd en daarin hebben voorge
schreven dat het bestuur van den Oostbijlmer
polder zal kunnen volstaan met bet maken 
van eene veekeering en het graven va,n een 
greppel ; dat, wanneer het Bestuur van den 
Oostbijlmerpolder ingevolge voornoemd bevel
schrift van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland de sloot aan den hie! van den dijk 
zou doen dempen, ten einde den berm overal 
langs den dijk eene breedte te doen verkrijgen 
van 3 M., het dan de verkeering zou moeten 
stellen aan de grens van de gedempte sloot, 
zijnde de grens van de gronden der ingelanden, 
t erwijl zij bovendien den te graven greppel 
eveneens zou moeten graven in -den grond van 
de in~ landen; dat door Ged. Staten aan het 
bestuur van den Oostbijlmerpold er noch bevel 
is gegeven, noch eenige ma,chtiging om bedoelde 
gronden voor het plaatsen der veekeering en 
het graven van den greppel af te koopen van 
de ingelanden en evenmin aan het bestuur 
machtiging is verleend om zich tot de bevoegdo 
autoriteiten te wenden, met een verzoek tot 
verkrijging eener onteigeningswet voor de gron
den benoodigd tot het plaatsen eener vee
keering en het graven van den voorsohreven 
greppel ; dat het Bestuur van den Oostbijlmer
polder niet gerechtigd is zelfstandig · over die 
gronden van de ingelanden te beschikken, daar 
het zich in dat geval zou sohuldig maken aan 
schending van het bezitsrecht, waardoor zeer 

groote moeilijkheclen zouden kunnen ontstaan, 
en eventueele processen tot schadevergoeding 
niet zouden zijn uitgesloten ; weshalve het 
Bestuur verzoekt het bevel van Ged. Staten 
van 28 Mei/4 Juni 1919, n°. 21 te vernietigen 
met zooclanige verdere b~slissing als nooclig 
zal worclen geacht ; 

Ovenvegende : clat de aanschrijving van 
Geel. Staten van 28 Mei/4 Juni 1919, n°. 21 
waartegen het beroep is gericht, niet is aan 
te merken als een bevel, bedoeld bij art. 38 
der ' wet van 10 November 1900, Staatsblad 
n°. 176, waartegen op- groncl van art. 39 c\er 
wet voorziening bij Ons openstaat ; 

clat in die aanschrijving door Ged. Staten 
sleclits wordt aangedrongen op de uitvoering 
en voltooiing van de in hun bevelschrift van 
4 December 1918, n°. 68 gel~ste werken; 

dat tegen dit bevelsohrift het polderbestuur 
niet in beroep is gekomen en de daarvoor in 
art. 39 der wet gestelde termijn van drie weken 
is verstreken ; 

Gezien de gewijzigde wet van 10 November 
1900 (Staatsblad n°. 176); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk t e verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

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

6 November 1919. BESLUIT, tot regeling van 
den herijk der ·maten en gewichten in 1920 
en 1921. S. 650. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 1 October 
1919, n°. 8306, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op art. 15, letter a, der wet van 7 April 
1869 (Staat8blad n°. 57), waarvan de gewijzigde 
t ekst is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 
van 29 November 1874 (Staatsblad n°. 143) ; 

den Raad van Stat~ gehoord (advies van 
28 October 1919, n°. 48) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 1 
November 1919, n°. 9220, afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
1°. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1920 of 1921 worden onderworpen aan den 
herijk, bedoeld bij artikel 15, letter a, der 
bovengenoemde wet ; 

2°. de herijk heef t plaats binnen het tijdvak 
van 1 Januari 1920 tot en met 30 September 
1921; 

30. aan Gedeputeerde Staten der provincien 



1919 6 NOVEMBER. 714 

wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waar
op de herijk voor elke gemeente binnen het 
onder 2°. geooemde tijdvak zal geschieden ; 

4°. het merk van goedkeuring, dat in 1918 
en 1919 bij den ijk en den herijk van maten en 
gewichten is gebezigd, is geldig tot en met 30 
September 1921. 

Onze Minister van Landb9uw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het StaaJ,sblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 6den November 1919. 

WILHEL HNA. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H . A. VAN IJssELSTEIJN: 
( Uitgeg. 20 Nov. 1919.) 

6 November 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 2lsten 
,Juli 1917 (Staatsblad n°. 496), gewijzigd 
bij bet Koninklijk besluit vaL 20 December 
1918 (Staatsblad n°. 832), tot vaststelling 
van de inrichting van den Rijkswater
staatsdienst, als bedoekl bij artikel 5, 
tweede lid , der wet van 10 November 1900 
(Staatsblad n°. 176), houdende algemeene 
regels omtrent het waterstaatsbestuur. 
s. 651. 

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

Waterstaat van 30 September 1919, n°. 243, 
afdeeling Waterstaat T; 

Gezien artikel 5, tweede lid, der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), hou
dende algemeene regels omtrent het water
staats bestuur ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
21 October 1919, n°. 34; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 1 November 1919, 
n°. 240, afdeeling Waterstaat T; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Koninklijk besluit van 21 Juli 1917 

(Staatsblad n°. 496), tot vaststelling van de 
inrichting van den Rijkswaterstaatsdienst, als 
bedoeld bij artikel 5, tweede lid, der wet van 
10 November 1900 (Staatsbl!d n°. 176), hou
dende algemeene regels omtrent het water
staatsbestuur, zooals dat is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 20 December 1918 
(Stwtsblad n°. 832), worclt nader gewijzigd 
als volgt: 

I. In artikel 4 wordt tusschen de woorden : 
,,tijdelijka ingb:-;eurs" en ,,adjunct-opzichters" 
ingevoegcl het wo.,rd : ,,opzichters" ; 

II. In artikel 6 wordt tusschen het laatste 
en voorlaa.tste lid een nieuw lid ingevoegd, 
luidende : 

,,Tot opzichter van den Rijkswatersta.a.t zijn 
als regel sleohts benoembaa.r zij, die een diploma. 
wegens voldoend afgelegd examen als technisch
ambtenaar van den Rijkswaterstaat of een 
antler daarmede door ons gelijk te stellen 
diploma hebben verkregen en ten minste drie 
jaren bij den Rijkswaterstaat zijn werkzaam 
geweest, van welke eischen kan worden afge
weken bij instelling van het korps en voorts 
ten aanzien van hen, die ervaring bezitten 
betreffende werken van bijzonderen aard en 
van anderen, van wie wordt aa.ngetoond, da.t 
hun opneming in het korps wegens hun bij
zondere eigenschappen in het belang van den 
dienst wenschelijk moet worden geacht." 

III. In art . 7 wordt onder de woorden : 
,,verdeeld in vier klassen" ingevoegd: ,,ten 
hoogste ltonderd opzichters"; 

IV. In het eerste lid van artikel 11 worden 
de woorden: ,,ingenieurs en technische amb
tenaren" vervangen door de woorden : ,,inge
nieurs, technische ambtenaren en opzichters". 

Tusschen het eerste en tweede lid van arti
kel 11 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende : 

,,Voor de -opzichters worden 3 hunner tijde
lijke dienstja.ren bij den Rijkswaterstaat niet 
voor periodieke verhooging der jaarwedde in 
aanmerking gebracht." 

V. De vorenstaande wijzigingen worden 
geacht in werlring te zijn getreden op 1 Juli 
1919. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

Het Loo, den 6den November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waferstaat, A. A. H. W. KoNIG, 
(Uitgeg. 24 Nov. 1919.) 

6 November 1919. WETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

Hermann Heinrich Bakenecker, geboren te 
Epe (Pruisen) den 9 Juni 1861, reiziger, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 652. 

Theodor Hermann Volkeri, geboren te 
Ochtrup (Pruisen) den 18 Juli 1879, koop
man, wonende te Zierilczee, provincie 
Zeeland.. S. 653. 

Anselm Louis Dreijfus, geboren te Weilburg 
(Pruisen) den 7 J anuari 1860, handels-



715 6 NOVEMBER. 1919 

agent, wonende te Amsterdam, provincie 
NoordhoUand. S. 654. 

Peter Noll, geboren te Vallender (Pruisen) 
den 10 Februari 1870, schippersknecht, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 655. 

Emile de Haas, geboren te Boekarest (Rume
nie) den 27 October 1856, handelsagent, 
wonende te Hamhurg, Duitschland. S. 656. 

Julius Karl ·Friedrich Wilhelm Millier, ge
boren te Lerbach (Pruisen) den 31 Juli 
1882, kantoorbediende, wonende te Rot
terda1n, provincie Zuidholland. S. 657. 

J acob Remarque, geboren te Aken (Pruisen) 
den 6 December 1857, meesterkneoht, 
wonencle te Vaals , provincie Limburg. 
s. 658. 

Else Dreijfus, geboren te Crefeld (Pruisen) 
den 21 October 1894, correspondente, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 659. 

Rudolf Rowe, geboren te Lahden (Pruisen) 
den 8 December 1861, koopman, wonende 
te Arnhem, provincie Gelderland. S. 660. 

Anna baronesse van Lijnden, weduwe van 
Vincent Mathias Willem Rudolf Achard 
baron d'Ablaing van Giessenburg, ge
boren te Arnhem (Gelderland) den 1 No
vember 1858, zonder beroep, wonende 
te Velp, gemeente Rheden, provincie 
Gelderland. S. 661. 

Elisa Henrica Helena Maria Bletscher, ge
boren te Antwerpen den 27 September 
1882, adjunct-commies bij het Departe
ment van Waterstaat, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 662: 

Gerhard Heinrich Bokeloh, geboren te 
Aslage (Pruisen) den 21 April 1867, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 663. 

Melanie Clara Bircher, geboren te Delemont 
(Zwitserlandl den 13 November 1897, 
tijdelijk ambtenaar bij den po t- en 
telegraafdienst te Voorschoten, wonende 
te Voorschoten, provincie Zuidholland. 
s. 664. 

Liena Johanna van Boeschoten, geboren 
te Pretoria (Zuidafrikaansche Unie) den 
8 November 1888, zonder beroep, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 665. 

Julius Arthur trauss, geboren te Frank/ore 
(Pr·uisen) den 23 Juli 1890, handelaar in 
granen en veevoeder, wonende te Amster
clam, provincie Noordholland. S. 666. 

Jan Engelbert Miintinga , geboren te Siider 

Christian Eberhad's Polder, gemeente Bun
de (Pruisen) den 4 Februari 1856, land
bouwer, wonende te Nieuw-Beerta, ge
meente Beerta, provincie Groningen. S. 667. 

Frerich Miintinga, geboren te Suder Chris
tian Eberhad's Polder, gemeente Bunde 
(Pruisen) den 28 April 1858, landbouwer, 
wonende te Nieuw-Beerta, gemeente Beerta, 
provincie Groningen. S. 668. 

Ernst Wilhelm August Gundlach, geboren 
te Rudinghausen (Pruisen) den 29 Sep
tember 1877, buffetchef, wonende te 
Schiedam, provincie Zuidholland. S. 669. 

Carl Heinrich Leonhard Toell, geboren te 
Keulen (Prui8en) den 18 November 1875, 
gemeente-ambtenaar in tijdelijken dienst, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 670. 

Hendrik Karl Kreijenveld, geboren te Lage 
(Pruisen) den 25 Mei 1877, bakker en 
molenaar, wonende te ltterbeck, Pruisen. 
s. 671. 

Adele Elisabeth Wilhelmine Julie Reinecke, 
weduwe van Gijsbert Anne Blokhuis, 
geboren te Dusseldor/ (Pruisen) den 
21 Juni 1852, zonder beroep, wonende te 
Diisseldor/, Pruisen. S. 672. 

Julius Heinrich Feldwisch, gen. D1·entrup, 
geboren te Pentrup (Pruisen) den 26 Janu
ari 1874, handelsagent, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 673. 

Maria Cornelia Peeters , geboren te Merxplas 
(Belgie) den 25 October 1867 , telefoon
kantoorhoudster, wonende te Baarle-Nas
sau, provincie Noordbrabant. S. 674. 

Mary Maes, weduwe van Friedrich Albert 
Berg, geboren te Brussel (Bel,gie) den 
13 Juni 1865, zonder beroep, wonende te 
Landen S. W. (Groot-Britannie). S. 675. 

Hermann Bernard Fortmann, geboren te 
Vechta (Oldenburg) den 26 Febrauri 1869, 
koopman en winkelier, wonende te Amers
foort, provincie Utrecht. S. 676. 

Heinrich Hubert Christian Baur, geboren 
te Kaldenkirchen (Pruisen) den 12 April 
1872, drukker, wonende te M. Gladbach 
Land, Pruisen. S. 677. 

Victor Bernard Strotmann, geboren te EUe 
(Pruisen) den 1 Mei 1874, winkelier, wo
nende te Apeldoorn, provincie Gelderland. 
S, 678. 

Joseph Ernst J ohann van de Loo, geboren 
te Wetten, gemeente Kevelaer (Pruisen) 
den 13 Maart 1887, steenfabrikant, wonen
de te Brummen, provincie Gelderland. 
s. 679. 
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Theodor Hohn, geboren te Daubenrath 
(Pmisen) den 23 Februari 1870, winkelier, 
wonende te Amsterdam, provincie N oord
holland. S. 680. 

Ernst Johannes Ostermann, geboren te 
Oeldern (Pruisen) den 20 Mei 1884, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 681. 

Gustav Anton Wilhelm Bothe, geboren te 
Molbergen (Oldenburg) den 31 Maart 1863, 
agent in manufactaren, wonende te Slaten, 
provincie Noordholland. S. 682. 

Wilhelm Borggreve , geboren te Veldhausen 
(Pruisen) den 21 September 1879, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. S. 683. 

Eberhard Gottfried Lippe, geboren te Buren 
(Pruisen) den 16 September 1877, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordho!land. S. 684. 

Ferdinand Joseph Winnen, geboren te 
Arnhem den 5 Augustus 1897, surnumerair 
bij de Staatsspoorwegen, wonende te 
Zwolle, provincie Overijssel. S. 685. 

Johann Josef Stossberg, geboren te Bochem 
(P.ruisen) den 3 Januari 1873, koopman, 
wonende te Maastricht, provincie Lim
burg. · S. 686. 

Max Robert Dietrich Tetzner, geboren te 
Groningen (Groningen) den 25 September 
18!)6, mediecb student, wonende te Gro
ningen, provincie Groningen. S. 687. 

Georg Ferdinand Osterhaus, geboren te 
Haste (Pruisen) den 31 Augustus 1869, 
landbouwer, wonende te Neede, provincie 
Ge/,dP.rland. S. 688. 

~aria Philomena, Wynants, geboren te 
Bilsen (Belgii!) den 21 April 1869, onder
wijzeres, wonende te .711eerssen, provincfe 
Limburg. S. 689. 

Louis Maria Bocker, geboren te Rossenray 
(Pruisen) den 21 Januari 1870, zonder 
beroep, wonende te Apeldoorn, provincie 
Ge/,de.rland. S. 690. 

Wilhelm Albert Maximilian Friedlaender, ge
boren te Cedochowitz(Oostenrijk)den 20 De
cember 1857, handelsreiziger, wonende te 
Am.,terdam, provincie Noordholland. S. 691. 

Gustav Michael Nobis, geboren te R heydt 
(Pruisen) den 8 Nove:nb.:ir 1883, Roomsch
Katholiek priester, wonende te Echt, 
provincic Limburg. S. 692. 

Desire Grandsaert, geboren te de Clinge 
(Belgie) den 2 Augustus 1853, soharen
slijper; wonende te Oostburg, provincie 
Zeeland. S. 693. 

Wilhelm Joseph Liibh!>rs, geboren te Rich
terich (Prnisen) den 30 Januari 1855, 
zonder beroep, wonende te Kohlscheid, 
Pruisen. S. 694. 

Friedrich Hessling, geboren te Marienhafe 
(Pruisen) den 22 Juni 1861, restaurateur, 
wonende te Middelburg, provincie Zee
land. S 695. 

Bernard Julius Diittmg, geboren '.(' Reckling
hausen (Prui«en) den 7 December 1866, 
koopman, wonende te Helmond, provincie 
Noordbraba-.t. S. 696. 

Franz Andreas Christoph Wagner, geboren 
te Strassberg (Pruisen) den 31 Mei 1Sll3• 
kun~tmimsrnalwaterfabrikant, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 697. 

Adolph Clahsen, geboren te Munchen Glaii
bach (Pruisen) den 26 October 1883, 
katoendrukker, wonende te Enschede, 
provincie Overijssel. S. 698. 

Albert, Funke, geboren te Arnsberg (Pruisen) 
den 26 December 1861, koopman, wonende 
te Haarlem. provincie Noordholland. 
S. 699. 

Ludwig Werner, ~eboren te Weisena.u (Hes
sen) den 13 Januari 1874. scheepseigenaar, 
wonende te I,obith, provincie Ge/,derland. 
s. 700. 

Charles Jacob Schutz, geboren te Landen 
(Groot-Rritannie) den 23 November 1868, 
fabrikant, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 701. 

Joseph Hermann Leonard Lampe, geboren 
te Mettingen (Pruisen) den 19 October 
1873, koopman, wonende te Roermond, 
provincie Limburg. S. 702. 

Heinnch August Wilbers, geboren te Anten 
(Pruisen) den 21 Juli 1877, manufactµrier, 
wonende te Sint Maartensbrug, gemeente 
Zijpe, provincie Noordholland. S. 703. 

Albert Hans, geboren te Feldmark-Anholt 
(Pruisen) den 4 October 1876, landbouwer, 
wonende te Mechelen (gemeente G•ndrin
gen,) provincie Gelder/and. S. 704 . 

Hermann Christian Wilhelm Saul, geboren 
te Berlijn (Prnisen) den 25 Augustus 1872, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 705. 

Wilhelm August Richard Mundhenke, ge
boren te Essen (Pruisen) den 19 Novem
ber l 'l64, Rijnloods, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 706. 

Franz Stapff, geboren te .Kralingen, thans 
gemeente Rotterdam (Zuidholland) den 
17 October 1893, vaandrig, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 707. 
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Hermann Friedrich Wilhelm Knop, geboren 
te Zanow (Pruisen) den 4 AJ_Jril 1874, 
coupeur, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordhalland. S. 708. 

Felix Franz Joseph van de Loo, geboren te 
Wellen, gemeent~ K evelaer (Pruisen) den 
22 Februari 1885, 5teenfabrikant, wonende 
te Brummen, provincie Geklerland. S. 709. 

Franciscus Rogiers, geboren te Clinge (Belgie) 

den 26 April 1877, onderwijzer, wonende 
te Bergen op Zoom, provincie Noordbra
bant. S. 710. 

Johann Hermann Casper Arck, geboren te 
Vechta (Oldenburg) den 20 Maart 1859, 
koopman, wonende te Alkrnaar, provincie 
Noordholland. S. 711. 

Ernst Karl Schilling, geboren te Mehlis 
(Saks~n-Coburg-Gotha) den 28 Juni 1864, 
winkelier, wonende te Arnhern, provincie 
Gelderland. S. 712. 

Carl Franz Want ia, geboren te Harwick 
(Prui.<en) den 14 September 1879, land
bouwer, wonende te Harwick (Prui8en). 
s. 713. 

Carl Richard Bartels, geboren te Batavia 
(Nederlandsch-Indie) den 6 Maart 1897, 
cadet-vaandrig, wonende te Breda, pro
vincie Noordbrabant. S. 714. 

Otto Malsch, geboren te Barmen (Pruisen) 
den 24 Augustus 1872, houder van een 
technisch bureau, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland. S. 715. 

Wilhelm Brinkmann, geboren te Lindern 
(Oldenburg) den 27 December 1891, koop
man, wonende te Deventer, provincie 
Ovel'ijssel. S. - 716. 

Max Kaufmann, geboren te Geldem (Pruisen) 
den 27 September 1881 , koopman , wonende 
te 's -Gravenhage, provincie Zuidlwlland. 
s. 717. 

Alexander Rliza de Roever, geboren te 
Frankfurt a/M. (Pruisen) den 30 April 
1863, koopman, wonende te Dusseldorf, 
Pruisen. S. 718. 

Georg Ludwig Mertens, geboren te Munchen 
Gladbach (Pruisen) den 3 September 1859, 
koopman, wonende te Tilburg, provincie 
Noordbrabant. S. 719 . 

Luis Frankenberg, geboren te Hoxter (Prui
sen) den 1 Januari 1876, boekhandelaar, 
wonende te Alkmaar, provin,i!' Noord
lwlland. S. 720. 

Wilhelm Julius Burung, geboren te Bippen 
(Pruisen) den 21 Mei 1863, winkelier, 
w<inende te Alkmaar. provinoie Noord-
holland. . 7 21. 

Hermann Franz Pleus, geboren te Plankorth 
(Pruisen) den 30 September 1879, handels
rpiziger, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 722 . 

Fritz Bernhard Franciscus Schilmoller, ge
boren te 's-Gravenhage (Zuitllwlland) den 
2 September 1894, tweede-1uitenPnt der 
infanterie bij het Nerlerlandsch-Indische 
leger, laatstelijk in garnizoen te Aarden
hurg, provincie Zeeland, thans op reis naar 
Nederlandsch-lndie. S. 723. 

Priscilla Schutz, geboren te Londen (Groot
Bri!annie) den 14 Maart 1867, zonder be
roep, wonende te Arnsterdam, provincie 
Noordholland. S. 724. 

Johannes Frank, geboren te Rebgeshain 
(Hessen) den 16 Juni 1848, zonder beroep, 
wonende te Alkrnaar, provincie Noord
hoU✓-1,nd. S. 725. 

Gerhard Joseph Michel, geboren te Mettingen 
(Pruisen) den 15 Juli 1868, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 726. 

Fran z J oseph Havickhorst, geboren te Lehm
den, gemeente Steinfeld ( Oldenburg) den 
18 April 1870, koopman, wonende t 3 
De11enter, provincie Overijssel. S. 727. 

J ohann Heinrich Joseph Robbers , geboren 
te SpeUen bij Wesel (Pr·ui8en) den 28 Mei 
1847, schipper, wonende te Bemme!, pro
vincie Gelderlar>d. S. 728. 

Geertruida Prins , weduwe van Jacob Leeser, 
geboren te 's -(Jravenhage (Zuidholland) 
den 11 April 1854, zonder beroep, wonende 
te Sche:veningen, gemeente 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 729. 

Peter J oseph Wintgens, geboren te Aken 
(Pruisen) den 22 Maart 1884, tuinier, 
wonende te Eberburg bij Ronheide, kring 
Aken (Pruisen) . S. 730. 

Gerhard Biilsing, geboren te Vreden (Pruisen) 
den 15 October 1857, zonder beroep, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. ,S. 731. 

Otto Weismann, geboren te Mainz (Hessen) 
den 25 J anuari 1866, handelsagent , wonen
de t e Rotterdam, provincie Zuidholland. 
s. 732. 

K arl August Reisinger, geboren te Bernings
hausen (Pruisen) den 2 Juni 1856, koop· 
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. S. 733. 

Arnold August van Scholl, geboren te Griethe
rort (Pruisen) den 11 December 1867, 
schipper, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 734. 
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Herman Cohn, geboren te 's-Gravenhage den 
7 November 1896, zonder beroep, wonende 
te 's-Ckavenhage, pro"incie Zuidlwl/,arul . 
s. 735. 

Willem Bijland, geboren t e Leeuwarden, den 
29 Augustus 1892, hulp-brievenbesteller, 
wonende te Leeuwarden, provinoie Fries
/,arul. s. 736. 

Heinrich Gerhard Brenninkmeyer , geboren 
te Mettingen (Pruisen ) den 27 April 1855, 
koopman, wonende t e Leeuwarden, pro
vincie Fries/,arul. S. 737. 

Bernhard Blessing, geboren t e Bohmenkirch 
(Wurtemberg) den 1 Januari 1857 en Johan
nes Blessing, geboren te Am.9terdam den 
2 November 1895, beiden stukadoor, en 
Rosalie Theresia Blessing, geboren te 
Amsterdam den 6 Maart 1898, zonder be· 
roep, alien wonende t e Amsterdam, pro
vincie Noordlwl/,arul. S. 738. 

Franz Anton August Engel, geboren te Halle 
(Pruisen) den 31 Augustus 1842, zonder 
beroep, wonende te 's -Ckavenhage, pro• 
vincie Zuidhol/,and. S. 739. 

6 November 1919. BESLUIT, betreffende st eun 
voor den bouw van middenst andswoningen . 

Art . l . Onze Minister van Arbeid kan ten 
behoeve van den bouw van middenst ands
woningen uit 's Rijks kas aan gemeenten bij 
dragen toekennen t ot ten hoogste het drievoud 
van het bedrag, dat voor hetzelfde doe! uit 
de gemeentekas wordt beschik baar gest eld . 

De bijdragen worden alleen gegeven voor 
middenstandswoningen, waarvan de huurprijs 
niet overschrijd t een bedrag, door Onzen voor
noemden Minister vast te stellen voor de ge
meente , d ie een bijdrage uit ' s R ijks kas vraagt. 

Art . 2. De bijdragen van het Rijk en de 
gemeente te zamen voor een bepaald bouw
plan mogen niet meer bedragen daJ1 het ver
schil , tusschen de werkehjke _bouwkosten en 
a.nderhalf maal het bedrag van de kost en, die 
de uit voering van het bouwplan in 1914 zou 
hebben gevorderd. ' 

Onze Minister van Arbeid kan in zeer bij
zondere gevallen een bijdrage tot een hooger 
bedrag toestaan . 

Art. 3. E en bijdrage ui t 's Rijks kas wordt 
niet verleend, indien het gemeentebestuur met 
betrekking tot het plan, waarvoor de bijdrage 
wordt gevraagd , niet de goedkeuring van Onzen 
Minister van Arbeid heeft verkregen op ; 

1°. het bouwplan; 
2°. de regeling van de huren ; 
3°. de regeling van de financieele verhouding 

tusschen de gemeente en hen , die de woningen 
bouwen of doen bouwen , en van het toezicht, 
dat van gemeentewege op de naleving van die 
regeling znl worden geoefend ; 

4°. de regeling van de bepaling van bet 
bedrag van den voor de gemeente te verleenen 
st eun. · 

Art. 4. Aan een bijdrage zijn behalve de 
voorwaarden die Onze Minister van Arbeid 
voor ieder voorkomend geval noodig acht, 
verbonden de voorwaarden: 

1°. dat de woningen gedurende tenminste 
15 jaren voor , 7 erhuring bestemd blijven ; 

2°. dat de woningen verhuurd worden alleen 
aan hen, die op grond van hun inkomen als 
huurders van d ie woningen in aanmerking 
komen; 

3°. dat indien de gemeen te een recht van 
voorkoop of naa.sting heeft bedongen, de be
slissing of men van dat recht gebruik zal maken, 
wordt onderworpen aan de goedkeuring van 
Onzen Minister voom oemd ; 

4°. dat de R ijksbijdrage zal worden t erug 
betaald voor zoover mocht blijken, da t zij te 
hoog is geweest; 

5°. dat ingeval van latere verreken ing van 
de bijdrage der gemeente ook de bijdrage van 
het R ijk worde verrekend ; 

6°. dat de gemeente zorg draagt , clat het
geel). Onze voom oemde Minist er ingevolge 
artikel 3 heeft goedgekeurd, en de voorwaarclen 
worden nageleefd ; 

7°. dat de gemeente de R ijksbijdrage geheel 
of ten deele , n aar gelang Onze voornoemde 
Minister dat noodig acht, terug betaalt binnen 
zes maanden na de dagt ee]i:ening van de be
schikking, waarbij Onze voornoemde Minister, 
onder vermelding van redenen , verklaart, dat 
de gemoonte de voorwaarden, verbonden aan 
de bijdrage niet behoorlijk naleeft . 

Art. 5. Ons besluit va.n 18 Juli 1918, 11°. 92, 
blijft va.n kracht met betrekking tot overeen
komstig dat besluit verleend e bijdragen . 

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

6 N ovember 1919. .ARREST van den Roogen 
Raad. 

Terecht is door het H of uitgemaakt, dat 
oncler ,,bestuur" nimmer een dee\ van het 
bestuur is te verst aan, zocdat aan het wet
telijk voorschrift omtrent een door het 
bestuur te stellen onderteekening (art . 13 
Wet Coop . Vereen .) niet is voldaan, nu 
~lechts door een dee! van het bestuur (vier 
van de vijf leden, Red.) is geteekend. 

(Wet Coop. Vereen. art. 13.) 
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Voorzitter: Mr. S. Gra.ta.ma. 

Raden : Mts. B . C. J. Loder, C. 0 . Segers, 
Jhr. R. Feith en Dr. L. E. Visser. 

L. M. Straathof, wonende te Rijpwetering, 
gemeente Alkema.de, eischer tot cassatie van 
een arrest door het Gerechtshof te Amsterdam, 
den 14 Februa.ri 1919, tusschen pa.rtijeu ge
wezen, advoca.a.t Mr. J. Wolterbeek Muller, 

tegen: 
Mr. C. A. van Renterghem, en l\fr. Gerard 
Nauta, beiden advocaat en procureur, wonende 
te Rotterdam en optredende in hunne boe
danigheid van Cura.tor in het faillissement van 
de Cooperatieve Vereeniging ,,Cooperatieve 
Veevoederfabriek en Olieslagerij van den Pro
vincialen Zuid-Hollandschen Boerenbond", te 
Scbiedam, verweerders in cassatie, advocaat 
Mr. B. Yan Rossum, gepleit door Mr. G. Nauta. 

. Conolusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

in bet ledenregister in de kolom ,,datum ,an 
ontzetting of uittreding" voormelde datum is 
ingescbreven en in de kolom ,,bandteekeningen 
der ontzette of uitgetreden leden", de ver
klaring ,,nevensgaand lid verklaart dat bij zijn 
lidma.atscbap beeft opgezegd, verleend bij 
scbrij ven van 5 December 1911" gevolgd door 
de b a.ndteekening van den eiscber ei1 die van 
v ier bestuursleden, terwijl bet bestnur destijds 
bestond uit vijf leden - zulks op den enkelen 
docb onjuisten grond dat artikel 13 voormeld 
niet gea.cbt kan worden met ,,het bestuur" iets 
anders te bebben bedoeld dan bet bestuur in 
zijn gebeel, waardoor tegenover de ontkentenis 
van verweerders volgens bet Hof de opzegging 
van het lidmaatscbap, althans bet verleenen 
van bet ontslag als zoodanig niet zou bewezen 
zijn". 

Bij bet arrest, waarvan beroep, wordt aange
nomen dat de bew(lring des eiscbers, dat het 
register in elk geval van zijn ontslag melding 
maakt en dit dus vaststaat, zoodat daardoor 
ook de opzegging bewezen is, onjuist is omdat 

Tusschen den eiscber in cassatie, in rechte de opzegging niet door vermoedens maar a.Ileen 
geroepen a. ls lid der Cooperatieve veevoeder- door de verklaring in bet register bewezen kan 
fabnek en olieslagerij van den Provincialen worden. 
Zuid-Hollandscben Boerenbond, en de ver- In de wet wordt niet gezegd, dat de opzegging 
weerders, curators in bet faillissement dezer van het lidmaatscbap van recbtswege ontslag 
cooperatieve vereeniging bestaat verscbil om- medebrengt; ook al zou voor ontslag nog een 
trent de beantwoording van de vraa.g of de besluit van bet bestuur noodig zijn, da.n ,kon 
eiscber alsnog lid van de vereeniging is. De dit wettig toch a.Ileen op de opzeggingberusten ; 
verklaring omtrent de opzegging va.n bet lid - betzij nu bet ontsla.g door de opzegging recht
maatschap door den eischer is n a.melijk in het streeks bewerkt wordt , hetzij bet alleen het 
ledenregister der vereeniging onderteekend gevolg van de opzegging is, bet heeft toch altijd 
door slecbts vier van de vijf bestuurders der deze tot noodzakelijke voorwaa.rde, en staa.t en 
vereeniging, terwijl zoowel volgens artikel 13 valt met bet wattige bewijs van de opzegging. 
der Wet op de Cooperatieve vereenigingen Dat deze niet bewezen is wordt nu in de eerste 
(17 November 1876, Stbl. 227) als volgens ar- plaats afgeleid uit a rti1el 12 der statuten, 
tikel 12 der statuten, waarin artikel 13 der Wet waarin de bepaling van artikel 13 der wet -
is overgenomen, de opzegging van lidmaatscbap geheel overtollig - is overgenomen, en boYen
alleen bewezen kan worden door inscbrijving dien uit deze bepaling. 

· van eene daartoe strekkende verklaring, door Het cassatiemiddel is gericbt a.Ileen tegen de 
bet uittredende lid en bet bestuur onderteekend - 1 laatste beslissing, en de vraag rijst of bet daar
De eiscber meent dat onderteekening door het om we! de uitspraak van bet Hof in baar ge
geheele bestuur niet vereiscbt is, en stelt als heel, die op twee beslissingen berust, kan aan
middel van cassatie tegen het arrest waarbij tasten. Het Hof had kunnen volstaan met 
het tegendeel beslist wordt: ,,Schending of een beroep enkel op de wet, omdat de bepaling 
verkeerde toepassing van de artikelen 13 en 11 van de statuten zonder beteekenis is , maar bet 
in verband met de artikelen 19 en 14 der Wet betrekt ook de statuten in zijne beslissing; 
.an 17 ~ovember 1876, Stbl. n°. 227, tot rege- men kan dus zeggen dat het arrest op twee be
ling der cooperatieve vereenigingen, omdat bet slissingen berust, waarvan slechts eene wordt 
Hof ten onrechte heeft beslist, dat de eischer aangevallen, zoodat het middel niet tot cassatie 
in cassatie, die lid was van de ten processe be- zou kunnen leiden . 
doelde coopera.tieve vereeniging, niet op 5 Daartegen ka.n worden aa.nge ·rnerd da.t, nu 
December 1911 a.ls zoodanig is ontsla.gen, hoe- de bepa.ling der statuten enkel is de reproductie 
we! bet Hof feitelijk vaststelt da.t hij zijn naam van die der wet, de uitlegging van de statuten 
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ook niet meer of anders is dan uitlegging van 
de wet . 

Watbiervan zij ,de beteekenis door het Hof aan 
beide bepalingen toegekend komt mjj juist voor. 

Het Hof overweegt, dat bier niet de rede is 
van eene beslissing van bet bestuur, bij meer
derheid van stemmen genomen, maar van 
medewerking van bet bestuur tot eene hande
ling. Neemt men nu al eens aan, dat ook daar
toe bet bestuur zich volgens de statuten kan 
doen vertegenwoordigen door hen dfo met de 
uitvoering van zijne handelingen belast zijn, 
het zou ten deze niet beslissend zijn, omdat 
niet blijkt dat de onderteekening namens het 
bestuur door zijne vertegenwoordigers is ge
daan, a. Ileen dat vier van de vijf bestuurders 
zonder vermelding van een bijzondere qualiteit 
de verklaring onderteekend bebben. 

Neemt men aan dat de onderteekening door 
de meerderheid van aanwijzen dat door bet 
bestuur een besluit tot onderteekening genomen 
is, dan wordt de zaak nog met ve rder gebrach t 
omdat l'liet een besluit van bet bestuur te be
wijzen is, maar onderteekening door bet be
stuur vereiscbt wordt, en vier van de vijf leden 
niet het bestuur vormen. Er is tocb geene 
bepaling waaruit voortvloeit dat in het alge
meen eene daad van een dee! van bet bestuur 
is de daad van het bestuur. 

Onder bet bestuur kan dus a.Ileen bet gebeele 
bestuur verstaan worden, en de onderteekening 
moet worden gedaan door alle bestuurders . 

Blijft zij acbterwege en kan bet betrokkene 
lid ze niet van bet bestuur verkrijgen, dan geeft 
artikel 14" der wet de gelegenbeid op andere 
wijze van de opzegging te doen blijken, waar
van hier ecbter geene sprake is. 

Ik meen dus dat terecht be list is, dat voor 
het bewijs van de opzegging de 'onderteekening 
van alle bestuurders, behoudens clan bet geval 
van we'gering, noodig is, en ooncludeer tot ver
werping van bet beroep met veroordeeling van 
den eischer in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. : 

0., dat blijkens het bestreden arrest de ver
weerders den eiscber bebben aangesproken tot 
betaling van f 2389.63 ½ , later verminderd tot 
f 2214.43 ½, als zijn voorloopig vastgesteld 
aandeel in bet tekort van den door hen als 
curatoren te vereffener boedel der op 10 Januari 
1913 in staat van fai llissement verklaarde 
,,Coiiperatieve Veevoederfabriek en Olieslagerij 
van den Provincialen Zuid-Hollandschen 
Boerenbond", verrrieerderd met 50 %, over
eenkomstig a rtikel 19 der Wet van 17 Novem-

ber 1876 (Staatsblad n°. 227) tot regeling der 
Coiiperatieve Vereenigingen; 

dat verweerders daarbij stelden, dat eischer 
ten tijde der Faillietverklaring, lid der voor
noemde Coiiperatieve Vereeniging was, althans 
zijn lidmaatscbap eerst binnen bet jaar, a.an 
de fai llietverklaring voorafgaand, wasgeeindigd; 

dat, nadat deze vordering door de Arr.
Recbtbank te Haarlem, den 30sten Juni 1914 
bij verstek was toegewezen, eiscber tegen die 
veroordeeling in verzet is gekomen,-onder meer 
op grond, dat, zoo hij ooit lid der bedoelde 
Vereeniging mocht zijn geweest, hij zulks in 
elk gen.I ten tijde der faillietverklaring en in 
bet jaar daaraanvoorafgaande niet meer was, 
vermits hij, blijkens eene aanteekening, voor
komende in bet ledenregister der Vereeniging, 
zijn lidmaatscbap reeds op 5 December 1911 
heeft opgezegd ; 

dat verweerders hiertegen bebben aange
voerd, dat voorzegde aanteekening als niet 
door het bestuur, <loch slechts door een c\eel 
daarvan geteekend, niet voldoet a.an bet be
paalde in artikel 13 der wet, zoodat de door den 
eiscber beweerde en door hem ontkende op
zegging rechtens niet vaststaat ; 

dat de Rechtbank daarop bij vonms van 22 
Mei 1917 bet vonnis, waartegen verzet, bevestig
de, met dien verstande, dat het bedrag, tot 
welks beta.Jing eiscber was veroordeeld, werd 
teruggebracht tot f 2214.43½ , terwijl bet Ge
recbtsbof te Am terdam dit vonnis bij bet be
streden arrest bekrachtigde; 

dat het H of daarbij overwoog : 
dat onder de door eiscber bedoelde ver

klaring, bebalve <liens handteekening slecbts 
vier handteekeningen voorkomen, boewel in 
December 1911 bet Bestuur der Vereeniging 
nit vij f leden bestond ; 

dat derhalve niet bet bestuur, gelijk in ar
tikel 12 der Statuten is voorgeschreven, docb 
slecbts een dee! daarvan de verklaring van op
zegging beeft onderteekend ; 

dat de opzegging en dns ook bet eindigen van 
bet lidmaatschap, dat volgens de statuten 
afhankelijk is ,,a,n een door ontslag gevolgde 
opzegging, - derhalve niet op de daarvoor voor
gescbreven wijze zijn bewezen; 

dat eischer we! beeft tegengeworpen, dat 
volgens artikel 21 der Statuten bet Bestuur 
beslist bij meerderbeid van stemmen , doch een 
beroep op dat artikel bier fa.a.It, waar bet niet 
geldt eene door bet bestuur te nemen beslissing ; 

dat bovendien artikel 13 der Wet, betwelk 
in artikel 12 der statuten is overgenomen, niet 
geacht kan worden met ,,bet bestuur" iets 
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anders te hebben bedoeld dan het bestuur in 
2ijn geheel, waar het hier gaat om een borg 
voo r de j ui stheid van de ingeschreven verklaring; 

0 ., dat tegen deze uitspraak is gericht het 
navolgende middel van cassatie: zie concl. 
Proc. -Gen.; 

0., dat de verweerders dit middel hebben 
bestreden met de opmerking, dat dit reeds 
daarom niet tot cassatie kan leiden, wijl het 
a lleen op beweerde schending van artikel 13 
der Wet is gegrond, terwijl 's Hofs beslissing, 
behalve op de b.eteekenis aan voormeld artikel 
te hechten , ook op eene uitlegging der statuten 
zou steunen ; 

dat dit betoog echter de hierboven vermelde 
motiveering onjuist wedergeeft; 

dat toch, waar bij de statuten niet kan worden 
afgeweken van hetgeen artikel 13 der wet om
trent het bewijs der opzegging bepaalt en dit 
artikel blijkens het door het Hof 'daaromtrent 
overwogene in artikel 12 der onderwerpelijke 
statuten ook alleen is ,,overgenomen" - de be-
treden uitspraak niet kan worden gezegd op een 

uitlegging van wet en statuten beide te steunen, 
daar zij inderdaad siecbts de beteekenis der 
eerstgemelde tot onderwerp heeft ; 

dat het middel derhalve beboort te worden 
onderzocbt; 

0., dst tot ordersteu'l.ing hiervan i aange
voerd: 

dat het verschil in regeling in de artikelen 
12 en 13 der wet, van welke het eerste voor het 
bewijs der toetrt>ding alleer eene door het lid 
onderteekende verklaring vordert, terwijl het 
tweede voor h:et bewijs der opzegging bovendien 
<>ene onderteekening door het bestuur voor
schrijft, er op wij t dat, al moge in laatstge
noemd artikel alleen van opzegging worden 
gesproken, hier inderdaad van een uittreding, 
dit is : van een met medewerking van het be
stuur te verleenen ontslag, de rede is ; 

dat het Hof alzoo ten onrechte in de voor
geschreven onderteekening door het bestuur 
!outer een waarborg voor de juistheid der inge
schrevep verklaring heeft gezien, daa r het hier 
in werkelijkheid een door het bestuur te nemen 
beslissing betreft, voor welker totstandkoming 
ingevolge de statuten eene meerderheid van 
stemmen voldoende is ; 

0., aangaande dit verweer: 
dat de in artikel 13 voorgeschreven onder

teekenin~ ook bij de door eischer verdedigde 
opvatting slechts zou strekken om van de door 
het bestuur genomen beslissing te doen blijken 
en dus niet met die beslissing.mag worden ver
eenzel vigd ; 

1919. 

dat nu terecht door bet Hof is uitgemaakt, 
dat onder ,,bestuur" nimmer een deel van het 
bestuur is te verstaan en derhalve moet worden 
aangenomen, dat, vermits van eene bevoegd
heid a.an een dee! van het bestuur toegekerid, 
om namens het geheele bestuur te onderteeke
nen niet is gebleken en zoodanige onderteeke
ning ,,namens het bestuur" ten deze trouwens 
niet heeft plaats gehad, aan het wettelijk voor
sohrift omtrent eene door het bestuur te stellen 
onderteekening niet is voldaan, nu slechts 
door een deel van het bestuur is geteekend ; 

dat het middel alzoo is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

7 November 1919. .ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Reeds de inhoud van genoemd art. 3 op 
zichzelf geeft geen aanleiding tot de opvat
ting, dat de daarin genoemde rechten van 
,, jabt', visscherij, vogelarij" enz., niet zou
den zijn hersteld, maar aan de ,,eigenaren 
der heerlijkheden" slechts uitzicht daarop 
zou zijn geopend. 

Zulks wordt bevestigd door eenige an
dere bepalingen van het bewust-e S. B. 
zelf, t erwijl ook latere besluiten de hier 
aangenomen meening bevestigen . 

(B. W. art . . 641). 

Voorzitter: Mr. . Gratama. 

Raden: Mrs. J. A. A. Bosch, H. M. A. Savel
berg, Jhr. R . Feith en .Dr. L. E. Visser. 

Het Zedelijk Lichaam ,,bet Polderdistrict 
de Ciroul van de Ooy", gevestigd te Nijmegen, 
daartoe behoorlijk gemachtigd, eischer tot 
cassatie van een arrest van het Gerechtshof te 
Arnhem den 22 October 1918 tusscben partijen 
gewezen, advocaat Mr. J. van Kuyk, 

tegen: 
Mr. W. E. J. baron van Balvren , wonende te 
Arnbem, verweerder, ad vocaat Mr. W. Fran
cken. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal J\Ir. 
Besier. 

Bij bet bestreden arrest is beslist, dat bet 
door geintimeerde - nu verweerder - inge
roepen viscbrecht was een beerlijk viscbrecht, 
dat bij de constitutie van 1798 afgeschaft, bij 
het Sou v. Besluit van 26 Ma.art 1814 is herleefd, 
docb dat nog niet geheel vaststaat, of de Boonen
kampscbe kolk, om bet viscbrecbt waarin bet 
geding meer in het bijzonder loopt, begrepen 
jS onder de ,,strengen en waden", met de vis-

46 
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scherij, wa.a.rin <liens rechtsvoorga.nger in 1402 
werd beleend en wa.a.rop dus <lit heerlijk visch
recht betrekking heefi . Om het bewijs hier
va.n volledig te ma.ken is hij toegela.ten tot het 
bewijs door getuigen, da.t hij in a.a.nsluiting a.an 
zijne auteuren sinds onheugelijke ja.ren voort
durend en onafgebroken, ongestoord, openba.a.r 
en niet dubbelzinnig heeft gevischt of door 
pa.chters en andere vergunninghouders heeft 
doen visschen in zekere in het arrest genoemde 
strengen, kolken en wa.den, specia.a.l ook in de 
Boonenka.mpsche kolk. 

Tegen <lit arrest .voert eischer a. ls middel van 
cassatie aa.n : 

,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artikelen 1, 2, 3 en 8 van bet besluit van 26 
Ma.a.rt 1814 no. 20 (Staa.tsblacl n°. 46), in ver
ba.nd met het Besluit van 21 September 1814 
n°. 25 (Sta.atsblad n°. 101), het Besluit va.n 
28 September 1814 n°. 4 (Staa.tsblacl n°. 102), 
de artikelen 1 en 2 van het Besluit va.n 8 F e
bruari 1815 no. 42 (Sta.atsbla.d n°. 11), a.rt. 27 
der Staatsregeling van 1 798, de publicatie van 
H. H. M. aa.ngaa.ncle de heerlijke regten van 9 
Juni 1806, art. 1 der Wet van 17 April 1807, 
behelzende algemeene bepalingen op de jagt en 
visscherij (Kon. Courant 1807 n°. 98), de artt . 
10 en 13 van het R eglement op de visscherij 
van 23 September 1808 (Kon. Courant 1808 
n°. 251), en a.rt. 1 van het Besluit van 25 Augus
tus 1814, doordien het Hof ten onrechte be
slist, clat het door den verweerder ingeroepen 
recht ZOU zijn een heerlijk vischrecht, dat bij 
de staatsregeling van 1798 afgeschaft, bij het 
sou verein Besluit van 26 Ma.art 1814is herleefd". 

Blijkens het gehouden pleidooi is de strekking 
van dit middel, dat in het bestreden arrest in 
het bijzonder art. 3 van het Souv. Besluit van 
26 Maa.rt 1814 (Stbl. 46) is geschonden en wel 
door de beslissing, da.t dit Besluit het in 1798 
a fge cha.ft heerlijk vischrecht heeft doen her
leven en dus niet slechts den door de a.fschaf
fing benadeelden rechthebbende de bevoegdheid 
heeft gegeven, zich in het b~it van het recht 
te doen herstellen. De overige in ·verband met 
art . 3 van dit Souv. Besluit in het middel ge 
noemde wetsvoorschriften schijnen daarin 
slechts genoemd te zijn om de stelling van 
eischer te sta.ven. Intusschen is ten aanzien 
van sommige van deze wets,oorschriften bij 
pleidooi niet toegelicht, in welk verband zij met 
deze stelling staan en is ntij dit verband ook 
niet duidelijk geworden ; ik zal deze da.n ook 
,ercler met stilzwijgen voorbijgaan. 

Door verweerder is betoogd, dat dit middel 
nimmer tot cassatie zal kunnen leiden, omdat 

zelfs wanneer het oordeel, dat het heeriijk 
vischrecht bij gemeld Besluit is herleefd, on
juist mocht zijn, de beslissing van het Hof, 
- t. w. zijne toelating tot gemeld getuigenbe
wijs - toch juist zou blijven, omdat bij het 
slagen van dit getuigenbewijs zou komen vast 
te staa.n, dat hij het door hem ingeroepen 
vischrecht door verjaring had verkregen. Het 
komt mij e.chter voor, dat hij hierbij over het 
hoofd ziet, dat reeds sedert 1838 vischrecht niet 
meer op een anders water gevestigd kan worden, 
zoodat een in 1918 omtrent de uitoefening van 
vischrecht opgelegd getuigenbewijs, hetwelk 
nimmer zal kunnen loopen over de uitoefening 
gedurende 20 of 30 jaren v66r 1838, ook nimmer 
zal kunnen leiden tot de uitkomst, da.t het 
recht door verjaring is verkregen. Daaren
tegen zal het bewijs dat het recht, waarvan 
eenmaal is beslist, clat het in het algemeen a.ls 
heerlijk vischrecht in 1814 is herleefd, ook ge
durende latere jaren in de Boonenkampsche 
kolk is uitgeoefend, wellicht een vermoeden 
kunnen opleveren, dat dit heerlijk vischrecht 
zich ook over die kolk uitstrekt ; aldus heeft 
blijkbaar het Hof de oplegging van dit bewijs 
bedoeld. 

De vraag blijfi dus te beantwoorden, wat de 
beteekenis is van art. 3 va,n het Souv. :Besluit 
van 26 Ma.art 1814: herstel onder meer van de 
vroegere afgeschafte heerlijke vischrechten, 
of a.Ileen het in beginsel toezeggen, dat die 
rechten zullen worden hersteld, waarvoor dan 
echter nog een nadere algemeene of bijzondere 
maatregel nooclig zal zijn. Mij komt het voor, 
dat de bewoordingen va.n het · Besluit geen 
a.ndere opvatting toelaten clan de eerste, welke 
eveneens is gehuldigd o.a. in Uw arrest van 13 
November 1914 (Wbl. 9810) (N. J. 1915, biz. 
98, Re.d.), zij het clan ook dat <lit arrest niet a.an 
een opzettelijke beantwoording van deze vraag 
was gewijd. Art. 3 toch bepaalt, dat de regten 
van jagt, visscherij enz. op den voet bepaald 
bij art. 2 ~ waarin sprake was van het voortaan 
a.an de Heeren of eigenaren· overlaten van het 
vervullen van kleinere gemeentebedi(!ningen, 
welke te voren door hen vervuld wierden - door 
de eigenaren der heerlijkheden behoudens latere 
modificatien en reglementaire bepalingen 
zullen warden behouden, waaronder in verband 
met de beweegreden van het Besluit in den 
aanhef daarvan, welke spreekt van bet door de 
eigenaren van heerlijkheden begeerd herstel 
in de regten en voordeelen, die daaraan oud
tijds zijn geaccrocbeerd geweest en van des 
Vorsten wensch, hieraan door provisioneele 
bepalingen tegemoet te komen, moet worden 
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verstaan, dat zij hierin voorloopig worden her
st eld. Ik wij s voorts op de a.rtt. 8 en 9 van 
het Besluit, waarin regelingen worden getroffen 
omtrent de beslechting van ,,quaestien over de 
applicatie" der daarin vervatte beginselen op 
d e bijzondere gevallen en van de ,,moeilijkheden 
uit het verstand, de toepassing en uitvoering" 
\Tan het Besluit in de bij zondere gevallen ont
staande, a lsmed e op art . 12, waarin wordt ge 
constat eerd , dat de bepalingen van het Besluit 
zijn ,,geschikt om alle botsingen voor t e komen • 
en den loop der administratie op een billijke 
wijze t e regelen". Dit alles is niet vereenig 
baar met de opvatting, dat het Besluit slechts 
een algemeene beginselverklaring zou bevatten, 
bestemd om later te worden ver vangen door 
andere ma.a. t regelen , welke de eigena.ars der 
heerlijkheden eerst weder in hunne vroegere 
rechten zouden doen t reden. 

Het valt intusschen niet te ontkennen, da.t 
uit wat na de t ot st a.ndkoming van het Souv . 
Besluit van 26 Ma.art 1814 is geschied , gewich
tige betooggronden voor de door mij gewraakte 
oprntting zijn te ont leenen. Reeds op 12 Mei 
van hctzelfde ja.ar gaf de Secreta.ris van Staat 
voor de Binnenlandsche Za.ken bij Disposit ie 
a a.n dit Besluit eene au thentieke uitlegging, 
wa.arin wordt gezegd, d a.t het ,,voora.lsnog 
a lleenlijk moet beschouwd worden als behelzen
de het beginsel, wa.arnaar het stuk der Heerlijke 
regten za.l worden beha.ndeld, ma.a.r geenszins 
a.ls eene strekking hebbende , om reeds dadelijk 
dat beginsel in werking te brengen". En in 
het Souv. Besluit van 21 September 1814 
(Stbl. 101 ) wordt overwogen, da.t dat van 26 
:Ma.a.rt te voren t ot n ag toe buiten werking is 
gebleven, doch da.t er enkele Heerlij ke rechten 
zijn, waa.rva.n het genot vroeger dan de overige 
a.an de eigenaars zoude kunnen worden toege
kend, wa.a.rop dan - evenals of dit nog niet 
met rechtsgevolg voor alle gronden geschied 
ware - in a rt . 1 wordt bepa.a.ld , dat het ,,regt 
va.!l de jagt . . . . van nu af a.an wederom zal 
kunll.lln warden uitgeoefend d oor de eigena.ars 
der Heerlijkheden , waa.ra.a.n hetzelve te voren 
verbonden was - , mits zich . ... bepalende tot 
die gronden, welke niet a.an p a.rticulieren in 
eigendom toebehooren" enz., welke beperking 
weder wordt opgeheven bij art . 1 van het 
Souv. Besluit van 8 F ebrua.ri 1815 (Stbl. 11) . 
Eindelijk wordt op gelijke wijze bij art . 1 van 
het Sou v. Besluit· van 28 September 1814 
(Stbl. 102) bepaa!d , d at met den l sten Novem
ber a.a.nstaande in werking zullen gebragt en 
voort aan geobser veerd zullen warden de be 
pa.lingen omtrent de uitoefening van het regt 

van calla.tie of beroeping van Predikanten, 
voorkomende in a.rt. 5 van Ons Besluit van 26 
Ma.a.rt 11. no. 20" . 

Hieromtrent zou ik in bet a.lgemeen willen 
opmerken, da t men destijds leefde in een tijd
perk van groote verwa.rring oak op wetgevend 
en administratief gebied. Na den ommekeer, 
t eweeggebracht door de geweldda.dige ver
drijving van het Fransche geza.g, moest en wet
geving en bestuur met groote haa.st en door 
nieuwe a.utorit eiten zooveel mogelijk a.an de 
vera.nde rde omsta.ndigheden warden a.a.ngepa. t. 
Dat t oen wel eens bij het treffen van nieu we 
ma.atregelen de juiste zin van wa.t reeds ver 
ordend was werd over het hoofd gezien, mag 
niemand verba zen en allerminst den recht er 
van beden, die nog zoo kart geleden eveneens 
een tij dperk van overha.a.ste wetgeving onder 
de eigen oogen heeft gehad. De onjuist e op
va.ttingen , die in zulk een tijdperk gegolden 
hebben, mogen echter bij de rustige overwe
gingen, welke den rechter bij de uitlegging der 
wet leiden, niet veel gewicht in de sch a.a.l leggen. 
En di t zeker niet, wa.ar de oorzaa.k der gema.akte 
fou t zoo gemakkelijk is a.an t e wijzen a.ls b . v. 
het geva.l is t en opzichte van de zooeven ge
noemde Disposit ie van den Secretaris van 
Staat , welke het Souv . Besluit van 26 Ma.ar t 
1814 verla.agde tot een een voudige beginsel
verkln.ring. Deze font was die van te veel 
genera.liseeren . Blijkens den verderen inhoud 
der Disposit ie gold zij in het bijzonder de v oor
dracht van Schouten en andere Gemeente- en 
P olde r-ambtenaren door de eigenaren van 
Heerlijkheden. Omtrent dit heerlij k recbt 
nu beva.tte het bedoelde Souv. Besluit in art. 1 
inderdaad niet meer da.n een beginsel verkla.ring ; 
immers het werd a.an de Heeren slechts daa.r 
gegeven ,,a.lwaar de plaatselijke of a.ndere bij
zondere omsta.ndigheden bet niet raadzaam 
zullen ma.ken, de a.anstellingen (nl. door den 
Souvereinen Vorst ) onmiddellijk en zonder 
voorafgaa.nde voordragt te doen plaa.ts hebben " . 
De inwerkingtreding van dit recht vereischte 
dus inderda.a.d n og een na.dere regeling. De 
steller der Dispositie breidde ten onrech te dezen 
eisch tot alle heerlij ke rechten uit . 

Wat nu ook van dit a.Iles zij, het staat t ot 
de beteekenis, welke bet Souv. Besluit van 26 
Ma.a.rt 1814 voor het heerlijke vischrecht beeft 
slech ts in zijdelingscb verba.nd. Van recht
streeksch bela.ng hiervoor zijn slechts de Sou v . 
Besluiten van 19 Februari en 25 Augustus 1814, 
waa.rop d oor eischer eveneens beroep is geda.an. 
Dit beroep fa.a.It echter te eenen male. Want 
we! rogelen cleze, hoe de eigenaren van vissche-

46"' 
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rijen, welke zouden vermeenen te zijn verkort 
bij de verpachtingem daar.an door het bij 
eeratgenoemd Besluit opgehe,en Bestnur van 
wateren en bosschen, zullen worden opgeroepen 
tot het indienen van hunne reclamatien, waarop 
dan door den Vorst zal worden gedisponeerd, 
en hoe diegenen, welke gedurende de Fransche 
overheersching door genoemd Bestuur zonder 
eenige schadevergoeding in bet bezit hunner 
visscherijen zijn geturheerd geworden en daar 
van aan het Departement van Binnenlandsche 
Zaken doen blijken, in dat bezit zullen worden 
hersteld, - hetgeen alles niet blijkt t en op
zichte van de visscherij in de Boonenkampsuhe 
kolk te zijn geschied - , doch het is duidelijk, 
dat deze regelingen niets a fdoen tot de beant
woording der vraag, of de heerlijke vischrechten 
zelve door het Besluit van 26 Ma.art 1814 al 
of niet werkelijk hersteld waren. Zij regelen 
alleen het herstel in het bezit van die visch
rechten, welke de staat aan zich getrokken had 
(te weten die op de bevaarbare stroomen, waar
toe de Boonenkampsche kolk niet eens behoord 
kan hebben) en waar van deze sindsdien de uit 
oefening verpachtte. Evenals ieder particu
lier had natuurlijk de Staa.t de herstelde heer
lijke rechten te eerbiedigen, doch alleen tegen
over de werkelijke rechthebbenden, welke hij 
in hun bezit, voorzooveel dit bij hem berustte, 
had te herst elleu, en die door de intusschen door 
hem geschiede verpachtingen niet mochten 
worden benadeeld. De bedoelde Besluiten nu 
regelen slechts, hoe die rechthebbenden tegen
over hem van hun door het Besluit van 26 
Ma.art hersteld recht zullen doen blijken. 

.Inderdaad is niet in te zien, noch hoe de 
voormalige rechthebbenden op heerlijk visch
recht naast laatstgenoemd Besluit nog iets 
zouden behoefd hebben om in hun rechten te 
worden hersteld, noch dat ,oor zoodanig her
stel eenige nadere matregel is getroffea. Uit 
het ontbreken van dergelijke maatregelen mag 
ten overvloede wel worden afgeleid, dat voor 
het herstel van heerlijk vischrecht het Besluit 
van 26 Maart 1814 afdoende was. Anders 
toch ware geen enkel heerlijk vischrecht her
stela, wat toch zeker niet de bedoeling is geweest 
van den wetgever, die na de omwenteling in 
1814 is opgetreden. 

H et middel komt mij dan ook ongegrond 
,,oor en ik coneludeer tot verwerping van het 
beroep en verwijzing van eischer in de daarop 
gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0 ., dat blijkens bet aange,allen arrest de 

tegenwoordige eischer bij inleidende dagvaar
ding, voor zoover thans ,an belang, heeft 
gesteld: 

dat hij is eigenaar van een daarbij kadastraal 
aangeduide kolk, gelegen onder Ooy, plaatselijk 
bekend als de kolk aan de Boonenkamp : 

dat hij het vischrecht in deze kolk sinds on
heugelijke tij den heeft verpacht en zijne pach
ters dit vischrecht steeds ongestoord hebben 
uitgeoefend ; 

dat echter de gedaagde, than ,erweerder , 
die pachters bij de uitoefening der visscherij 
heeft bemoeilijkt, en heeft goedgevonden op 
1 Juli 1914 het vischrecbt in genoemde kolk te 
verpachten, waardoor des eischers recht is Yer
kort en hij is benadeeld; 

op welke gronden hij heeft gevraagd , met 
eenige bijvorderingen, erkenning van zijn ,isch
recht en schadevergoeding ; 

dat de verweerder na ontkenning van des 
eischers eigendom van de kolk en zijn v iscb
recbt er op, daartegenover heeft gesteld, dat 
hij zelf is eigenaar en racht hebbende tot dat 
vischrecht, als zijnde dit recht verbonden aan 
de heerlijkheid Ooy, met welke heerlijkheid 
zijne recbtsauteurs op rechtmatige en regel
matige wijze zijn beleend geworden, en daarna 
bij afschaffing van bet leenstelse l het voormalig 
leen als allodiaal goed hebben in eigendom 
verkregen en overgedragen, - weshalve hij 
~ijnerzijds tevens in reconventie een eisch heeft 
ingesteld, in hoofdzaak overeenkomende met 
die van eischer in conventie : 

dat de Rechtbank heeft overwogen, na te 
hebben ,astgesteld, dat de strijd tusschen par
tij en loopt over het vischrecht in de bewuste 
kolk, niet over den eigendom daarvan, dat 
hoewel eischer in convent ie eigenlijk zijl/- recht 
zou hebben te bewijzen, de verweerder, die 
zich beroepen heeft op een hem toekomend, 
zelfstandig bestaand vischrecht, daarvan den 
bewijslast op zich heeft genomen ; 

dat de Rechtbank onder erke1~ning, d~t er 
hier sprake is van een tot de heerlijkheid Ooy 
behoorend heerlijk vischrecht, hetwelk door 
art . 3 van het Souverein Besluit van 26 Ma.art 
1814 (Staatsblad n°. 46) weder is herleefd, 
waardoor vaststaat, dat een der rechtsauteurs 
van den verweerder in 1814 een gewoon zake
lijk recht verkreeg om zich de visschen uit het 
bedoelde water toe t e eigenen, het door ver
weerder aangeboden bewijs geleverd achtte en 
mitsdien den eisch in conveutie af- en dien 
in reconventie, behalve op een ondergeschikt 
punt, toewees; (Rb. Arnhem 30 Ma.art l 9J,7 

r . J . 1917, biz. 962, Red.); 
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0., dat het Hof, omtrent de afdoendheid 
dier bewijsvoering met de Rechtbank in ge
voelen verschillende, a.an beide partijen bewijs 
heeft opgelegd, daarentegen, in zoover zich 
daa.rmede heeft vereenigd, dat het, overwegende 
dat a.Iles wat partijen in hare conclusie aan
voeren ,,over den rechtstoestand der visscher~j 
tusschen de jaren 1798 en 1814 a.ls niet ter za.ke 
dienende en zonder bela.ng kan worden gepas
seerd", heeft uitgemaakt, dat ,,de eenige vra.a.g 
ten deze is, of het door geintimeerde, than~ 
verweerder ingeroepen vischrecht was een 
heerlijk vischrecht, dat bij de constitutie van 
1 798 a.fgeschaft, bij het Souverein Besluit van 
26 Ma.art 1814 is herleefd", welke vra.ag het 
met de Rechtbank bevestigend heeft beant
woord, vermits da.a.rbij a.an de benadeelde 
eigena.a.rs niet slechts de bevoegdheid is gegeven 
om zich te doen herstellen in hun bezit van 
zoodanig heerlijk vischrecht; 

0., dat door den eischer, die reeds bij het Hof 
deze meening had bestreden, tegen deze be
slissing wordt opgekomen met het middel van 
cassatie, luidende : zie cone!. Adv.-Gen. ; 

0., hieromtrent.: 
da.t het Souverein Besluit van 26 Ma.art 1814 

(Stbl. n°. 46) in a.rt. 3 inhoudt, da.t de ,,regten 
van jagt, visscherij, vogelarij" enz. ,,door de 
eigena.ren der heerlijkheden zullen worden be
houden", en wel ,,op den voet bij het voorga.a.nde 
a.rtikel bepaald", hetwelk te dien aanzien be
helst, dat de Souvereine Vorst zich voorbe
houdt om ingeval verschillen da.aromtrent ont
staa.n, te beschikken, terwijl in het eerstge
noemde artikel zelf nog gezegd wordt, dat 
,,dezelve regten" worden onderworpen a.an zoo
danige ,,modifica.tien en reglementa.ire bepa.lin
gen, a.ls deze noodig zal achten"; 

0., da.t reeds de inhoud van het bewuste ar
tikel op zichzelf geen a.anleiding geeft tot de 
opvatting, da.t de genoemde rechten niet zouden 
zijn hersteld, maa.r a.an de ,,eigenaren der beer
lijkheden" slechts uitzici1t daa.rop zou zijn ge
opend, zooa.Is bij het middel wordt be
doeld; 

0 ., da.t zulks bevestigd wordt door eenige 
a.ndere bepa.lingen. van het bewuste Souverein 
Besluit zelf, zooals de a.rtt. 8, 9 en 12, die, ware 
in art . 3 slechts een beginselverkla.ring te lezen, 
geheel of zoo goed a.ls geheel beteekenis zouden 
missen; 

0., dat ook in latere besluiten, a.ls die van 21 
eptember 1814 (Stbl. n°. 101), 28 September 

1814 (Stbl. n° . 102), 1 Fehr. 1815 .,o_ 15 en 8 
Februari 1815 (Sthl. n°. 11), welke beva.tteP 
de uitwerking van dat van 26 Ma.a.rt van 1814, 

althans daa.rmede een ,erband houden en daar
op steunen, de hier aangenomen meening be
vestigen, immers regolmatig van de uitoefening 
der in het laa.tstgenoemde opgenomen rechten 
spreken en omtrent die uitoefening nadere rege
ling inhoude'l., terwijl de besluiten, welke zioh 
meer in het bijzonder met de visscherij bezig 
houden, zijnde die van 19 Februari en 25 Augus
tus 1814, enkel betreffende eigenaars van 
vischrechten, die door het Fransche Staats
bestuur ,,in hun bezit" waren, ,,geturbeerd" 
zonder eenige scha.devergoeding, van al het
welk in het onderhavige geval niet de rede is; 

0 ., dat tegenover dit a.Iles a.an het beroep op 
de ,,dispositie" van den Secreta.ris van Sta.at 
voor de Binnenlandsche Zaken, van 12 Mei 
1814, zooals bij de toelichting van het middel 
is geschied, ook ol ware het juist, geen gewicht 
kan worden gehecht ; 

0., dat dit beroep echter is niet juist, immers 
bij bedoeld Staa.t~stuk door den bewusten amb
tenaar wordt gezegd, dat het meergenoemd 
besluit v3,n 26 Ma.art 1814 ,,voorr lsnog alleenlijk 
moet worden beschouwd a.ls behelzende het 
beginsel, waarnaar het stuk der heerlijke regten 
zal worden behandeld", maar geenszins dat } et 
enkel een beginselverklaring omtrent een voor
genomen herstel der bewuste rechten bevat ; 

0. immers, da.t integendeel daarbij wordt 
~iteengezet, da.t het Souverein Besluit van 26 
Ma.art 1814 in ,,beginsel" vaststelt, hetgeen nog 
nadere uitwerking behoeft, terwijl het clan ooh. 
niet is vrn algemeene strekking, maar slechts 
betreft hetgeen in het Souverein Besluit wordt 
voorgeschreven omt.rent de uitoefening van 
het recht tot benoeming van bepaalde ambte 
na.ren in ,,de voormalige heerlijkheden", wa.ar
omtrent wordt gezegd dat het besluit geenszips 
de strekking heeft ,,om reeds dadelijk dit be
ginsel in werking te brengen", veelmin om de 
functien, waartoe de voordracht van Zijne 
Koninklijke Hoogheid moet geschieden zonder 
zoodanige voordragt en daarop gevolgde goed
keuring van Hoogstdezelve te mogen uitoefenen; 

0., dat a lzoo het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep in cassatie; (N. J .) 

8 November 1919. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 35 der Woningwet. S. 740. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onze Ministers van 
Arbeid, van Justitie en van Financien van 8 
September 1919, n°. 10727, a.fdeeling Volks
gezondheid, van 25 September 1919, n°. 832, 
afdeeling 1 C en van 11 September 1919, n°. 
180, afdeeling Genera.le Thesaurie ; 
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Gezien a.rtikel 35 der Woningwet, zooa.ls da.t 
a.rtikel is gewijzigd bij de wet van 27 Juni 1919 
(Staatsblad n°. 423); 

Overwegende, da.t bij a.lgemeenen ma.a.tregel 
van bestuur moeten worden geregeld de ta.a.k 
en de sa.menstel!ing van den Woningra.a.d; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
7 October 1919, no. 27) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, van Justitie en van Fina.ncien van 
18 October 1919, n°. 13547, a.fdeeling Volks· 
gezondheid, van 1 November 1919, no. 846• 
a.fdeeling 1 C en van 4 November 1919, n°. 
178, a.fdeeling Genera.le Thesa.urie ; 

Hebben goedgevonaen en versta.a.n : 
vast te stel!en het na.volgende : 
Art. 1. 1. De Woningra.ad, bedoeld in 

artikel 35 der Woningwet, heett zijn zetel 
te 's-0,,avenhage. 

2. De Ra.ad besta.a.t uit ten hoogste twintig 
leden. 

3. Uit de leden wordt door Ons beha.lve 
een voorzitter, ook een pla.a.tsverva.ngend voor
zitter a.a.ngewezen. 

4. Aa.n den secreta.ris worden zoo noodig 
a.mbtena.ren toegevoegd. Zij worden door Ons 
of, met Onze ma.chtiging, door Onzen Minister 
van Arbeid benoemd en ontsla.gen. 

2. 1. De Ra.ad dient Onzen Minister van 
Arbeid op verzoek of uit eigen beweging van 
ra.ad betreflende de belangen der volkshuis
vesting, da.a.ronder begrepen vra.a.gstukken van 
grondpolitiek. 

2. De Ra.ad houdt zich da.a.rtoe op de hoogte 
van hetgeen in het binnen- en het buitenla.nd 
op het gebied van de volkshuisvesting geschiedt 
en wa.a.rva.n de kennisneming voor de vervulling 
van zijn ta.a.k gewenscht is. 

3. De voorzitter van den Ra.ad is bevoegd 
in het binnenla.nd persoonlijk een onderzoek 
ter pla.a.tse in te stel!en of dergelijk onderzoek 
te doen instel!en door een of meer zijner mede· 
leden ; ook den secreta.ris ka.n hij zooda.nig 
onderzoek opdragen. Acht hij een onderzoek 
in het buiten!a.nd wenschelijk, da.n ka.n da.t 
slechts geschieden met ma.chtiging van Onzen 
Minister van Arbeid. 

3. 1. De leden van den Ra.ad treden om 
de vijf ja.a.r a.fen zijn a.a.nstonds weder benoem
ba.a.r. 

2. Hij die tot lid is benoemd ter vervulling 
van eene• tusschentijds opengeva.llen pla.a.ts, 
treedt a.f op het tijdstip wa.a.rop degeen, in 
wiens pla.a.ts hij is benoemd, moest a.ftreden. 

4. 1. De Ra.ad vergadert zoo dikwijls dit 
door den voorzitter wordt noodig geoordeeld, 

zoomede wa.nneer hem door ten minste een 
derde der leden met opga.a.f van redenen wordt 
medegedeeld, da.t zij het houden van eene 
vergadering noodig a.chten. 

2. De voorzitter bepa.a.lt den tijd en de pla.a.ts 
van de vergadering. 

3. In eene vergadering mogen geen besluiten 
worden genomen zoo niet ten minste de he!ft 
der leden a.a.nwezig is. 

4. Alle besluiten over za.ken worden bij 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stem
men genomen. Bij staking van stemmen heeft 
de voorzitter eene beslissende stem. 

5. 1. De voorzitter k3:n ter voorbereiding 
van de werkza.a.mheden van den Ra.ad, commis
sien uit den Ra.ad benoemen. 

2. Hij ka.n a.an eene commissie leden buiten 
den Raad en een secreta.ris toevoegen. 

3. Elke commissie brengt pra.e-advies uit 
a.an den Ra.ad. Zij, die dee! uitma.ken van 
eene commissie en geen lid zijn van den Ra.ad, 
worden opgeroepen ter bijwoning van de ver
gaderingen van den Ra.ad, wa.a.rin het pra.e
advies der commissie wordt beha.ndeld. Zij 
hebben in die vergaderinge°: eene ra.adgevende 
stem. 

4. In spoedeischende geva.llen ka.n de voor
zitter bepa.len da.t het pra.e-ad vies eener com
missie a.ls het ad vies van den Ra.ad za.l worden 
uitgebracht. 

6. Wa.nneer door den Ra.ad a.dvies wordt 
uitgebracht, is de minderheid bevoegd in een 
a.fzonderlijk ad vies van ha.a.r gevoelen te doen 
blijken. Gelijke bevoegdheid heett eene min
derheid van eene commissie uit den Ra.ad. 

7. De Ra.ad stelt onder goedkeuring van 
Onzen Minister van Arbeid tot nadere regeling 
van zijn werkza.a.mheden en van die der com
missien een reglement van orde vast, zoomede 
eene instructie voor zijn secreta.ris. 

8. 1. De !eden en de secreta.rissen van 
commissien uit den Ra.ad, die niet lid . of se
creta.ris van den Ra.ad zijn, genieten vergoe
ding van reis- en verblijfkosten op gelijken voet 
a.ls de leden van den Ra.ad. Ten a.anzien van 
hun toekomende vergoeding voor het bijwonen 
van vergaderingen is Oris besluit van 19 Decem · 
her 1918 (Staatsblad n°. 804a), zooals da.t is 
gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juli 1919 
(Staatsblad n°. 490), van toepassing. 

2. Ter za.ke van andere werkza.a.mheden 
kan a.an hen en aa.n leden van den Ra.ad door 
Onzen Minister van Arbeid eene toela.ge worden 
toegekend. 

9 . De Ra.ad doet ja.a.rlijks a.an Ons v66r 
een door Ons te bepa.len datum versla.g van 
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zijn werkza.a.mheden in het a.fgeloopen ka.lender
ja.a.r. 

10. De a.rtikelen 23-28 va.n Ons besluit 
va.n 28 Juli 1902 (Staatsblad n°. 160) verva.llen. 

11. Dit besluit treedt in werking met in
ga.ng va.n een door Ons te bepa.len da.g. 

Onze Minister va.n Arbeid is bela.st met de 
uitvoering va.n dit besluit, da.t in het Staatsblad 
za.l worden gepla.a.tst en wa.a.rva.n a.fschrift za.l 
worden gezonden a.a.n den Ra.ad va.n State en 
a.a.n de Algemeene Rekenka.mer. 

Het Loo, den 8sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister, van Arbeid, AALBER.SE. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Ministerv an .F:inancien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 20 Nov. 1919.) 

8 Novemh•r 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een nieuw formulier voor het beschrij
vingsbiljet der Personeele belasting. S. 741. 

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

Financien van 15 October 1919, n°. 184, afd. 
Directe Belastingerr. 

Gelet op art . 40 der 
I 
wet van 16 April 1896 

(Staatsblad n°. 72) tot regeling der personeele 

belastmg, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
19 September 1919 (Staatsblad n°. 5go); 

Herzien Ons besluit van 9 Juli 1913 (Staats• 
blad n°. 324) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
28 October 1919, n°. 40; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 November 1919, 
n°. 113, afd. Directe BE>lastingen; 

Hebben goedgevonden en verst,aan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Het formulier voor het beschrijvings biljet 

voor de personeele belasting, Jaatstelijk vast
ge~teld bij Ons besluit van 9 Juli 1913 (Staats• 
blad n°. 324), wordt met ingang van 1 Januari 
1920 vervangen door bet formulier, behoorende 
bij dit besluit,. 

_Onze Minister van Fina.ncien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
•afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 8sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 17 Nov. 1919.) 



GEMEENTE . ............... . .. . Uitgereikt . . .............. 19 ... . 

. . . . . . . . . . . . straat n° ......... Afd. . ....... no ...... . Besohrijvingsbiljet no ..... .. ..... . 

... .. ....... graeht n° ......... Wijk 

. .... ....... plein n° ......... Buurt 
. ....... no .. . ... . 
.. . ..... no ...... . 

Register n° ....... . ....... . ... .. . 

BELASTINGJAAR 19 . ... 

Beschrijvingsbiljet voor de personeele belasting. 
Aangifte van ........ ...... .......... . . . ..... . •.... . . . 

I. .Welk pereeel (of welke pereeelen) hebt Gij in gebrnik in bovenvermelde gemeente ?. 

(Aan te wijzen door straat of wijk enz. en huisnommer.) Ingeval er meer dan Mn pereeel is , moeten de 
volgende opgaven voor elk pereeel afzonderlijk worden gedaan. 

N.B. Peroeelen, die geheel buiten de belasting vallen, moeten niet worden opgegeven. 

HUURWAARDE. 
II. Is het pereeel door U gehuurd ? • • • • • • 

Zoo ja, hoeveel bedra.agt de huur per ja.ar ? . . . . 
Moet bij de opgegeven huur iets worden opgeteld of 

waarom en hoeveel ? • • • • • • • • • • • • • • 

............. . .... . 
moet daarvan iets worden afgetrokken ? Zoo ja, 

Indien er reden is om den huurprijs niet of niet voor het voile bedrag als de huurwaarde aan te morken, 
worde die reden hiernaast opgegeven. 

VERMINDERING VAN BELASTING NAAR DE GRONDSLAGEN HUURWAARDE EN MOBILAIR. 
~ " · i Ingeval het perceel eene a mbtswoning is, waarvan de belastbare huurwaarde zich behoort to regelen 
S ·§ ;l naar de ja.arlijksohe inkomsten, a.an het a.mbt of de betrekking van don bela.stingplichtigo vorbonden, geve 
..: ~ "" deze het bedra.g der inkomsten hierna.ast op. 

In de hieronder genoemde geva.llen is de bela.sting lager clan gewoonlijk : 
1. indien een perceel uitsluitend client tot uitoefcning van het bedrijf van verhuurder van gemeubelde 

woningen; 

2. indien een gedeelte van oen perceel door den hoofclgebruiker gemeubelcl wordL vcrhuurcl; 
3. inclien een peroeel of een gecleelte van een perceel uitsluitencl dient : 

a. tot uitoefening van het bedrijf van logementhouder ; 
b. tot ,vinkel of loka.a.l tot uitsta.lling. 

Wie op deze vermindering aa.nspra.ak hecft geve hiernaast op, welke der genoemde geva.llen zieh voordoet. 
Bevinden zich de onder 1 on 2 genoemde perceelen of gedeelten van perceelen op baclplaa.tsen, lust

of ontspanningsoorden, on worclen zij doorga.ans niet dan gedurende een korten t ijcl van hot jaar verhuurd, 
dan make mon hicrvan melding door bijvoeging van het woord ,,seizoenverhuring". 
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J 
Wie aanspraak moent te hebbon op vormin<lering wegons inwonen<le kinderen, geve hierno.a.st op het 

t\antal oigon of t\angoh uwdo kimlercn, ldeinkinclorcn on pupillen, die met hem het perceel bewonen, on
gohuwcl zijn, en op 1 Januari va,n hot bclastingjaar don vollen ouderdom van 20 jaar nog niet haclden 

I bereikt. 
I Zij , d'ie tijdclijk elders verblijven tot het verkrijgen van onderwijs, worden a. ls inwonend beschouwd. 

D I E N S T B O D E N. 
N.B. Dierstboden, wolko buiten de belasting vallen, moeten niet in do opgaaf worden begrepen. 
III. Hoevoel personen hobt Gij in dienst, die gebezigd wordcn tot per- { a. mannelijke ? . .... 

soonlijko of huiselijke diensten: b. vrouwelij ke ? . . . . 
IV. Hoevelon van de personen, bedoeld bij de beantwoording van de vorenstaande vraag, vallen onclor de 

volgende categorieiin (voor zooveel nooclig bij to voegcn: mannelijke of vrouwelijke) : 
a. Vrouwel\jke dienstboden, die op 1 Januari van het belastingjaar den v')Jlen oudcrdom van · 21 jaar nog 

niet hebben bereikt ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
I,. Personen, die doorgaans on hoofdzakelijk werkzaam zijn in het beroep of bedrijf van den belastingplichtige 

of ten behoeve van eene inrichting, als bedoeld in art. 4, § le end, der wet, waaraan de belastingplicbtigc 
a.ls inwonend bestuurder, leeraar of beambte is verbonden ?. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

c. Huisbewaarders of huisbewaarsters, bij afwezigheid van het gezin eene woning bewarende, onversebillig 
of zij, ook bij voorbijgaande aanwezigheid van leclen des gezins, enkele malcn anderc persoonlijke of buiselijke 
cliensten verrichten ? . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . 

d. Jagers, uitsluitencl voor de jacht dienende? . . . . . . . . . . . . . . . 
e. Schippers of andere personen, uitsluitend voor de pleiziervaart cliencnde ?. 

PAAR.DEN. 
N.B. Paarclen, wclke buitcn de belasting vallen, moeten niet in de opgaaf worden begrepen. 
V. Hoeveel paarden worclen door U gehouden ?. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hier kan wordcn opgegeven, hoevelen van de paarden, bcdoeld bij de beantwoording dor vorenstaancle vra.ag, 
vallen onder een der volgende oategorieen, waarvoor de belasting tot een lager bcdrag wordt berekend : 

a. Paarden in gemengd gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
liieronder a.Ileen te verstaan paarden, die doorgaans en hoo/dzakelijk worrlon gebezigd voor de uitoe/enirf:(J van 

oen beroep of bedrijf van den belastingpliehtigc, mits niet het bedrijf v:.n verhuurder van rijpaardcn, manege
houder of po.a.rdenkooper. 

b. Paarden uitsluitend of hoo/dzakelijk gebezigd voor de uitoofening van bet bedrijf van verbuurdcr van rij
paarden of manegebouder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c. Paarden van paardenkoopers, die niet tevens een bedrijf onder b genoemd uitoefenen . . . . . . . . 

M OT ORR IJ TU I GEN. 
N.B. Motorrijtuigen, welke buiten de bola.sting vallen, moeten niet in het antwoord op de vragen VI, VII 

on IX begrepen worden. 
VI. Hoeveel motorrijwielen worden door U gebouden : 
a. ingericht tot het vervoer van Mn persoon ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. ingericbt tot bet vervoer van meer dan Mn persoon, of die door middel van ecn voorspan-, zijspan- of aan

hangwagen gebezigd worden tot het vervoer van meer clan Mn persoon ! . . . . . . . . . . . . . . 
VII. Hoeveel motorrijtuigen OJ? drie wielen worden door U gehouden ? . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VIII. Hoeyeel motorrijtuigen, mtsluitend voorzien van een eleetromotor, en uitslui tend gebezigd in het beclrijf 
van verbuurder clier rijtuigen, worden door U gehouden ?. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
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IX. Hoeveel motorrijtuigen worden door U gehouden, niet vallcncle oncler vraag VI, VU of VIII ? . . . . . 
Hoe is de nauwkeurige omschrijving en hoeveel bedraagt de waardc voor iecler van die motorrijtuigcn 
afzonderl ijk ? • . . . . • • • • • . • • • • . . • . . • • • • . • • . • • . . . • . • . • . • . 

X. Indien Gij eon of meer van de motorrijtuigen, bedoeld bij de beantwoording van de vragen VI, VII en IX, 
hoofdzakelijk voorUw beroep of beclrijf bezigt, met hoeveel en welke van die motorrijtuigen is clit het geval ? 

XI. Indien Gij het bedrijf uitoefent van verhuurder van motorrijtuigen of ondernemcr van personenvervocr, 
of een dier bedrijven en daarnevens het bedrijf van fabrikant van of handelaar in die voorwcrpen, l10evele 
en welke van de motorrijtuigen,bedoeld bij de beantwoording van de vragen VI, VII en IX, worden door U 
gebezigd hetzij nitsluitencl of hoofdzakelijk in een der eerstbcdoelde bedrijven, hetzij teven. in een dicr 
bedrijven <loch hoofdzakelijk in het bedrijf van fabrikant van of handelaar in die voorwerpen ? . . . . 

PL EI ZIER V AA RTUI GEN. 
N.B. Pleiziervaartuigen, welke buiten de bela.sting va.llen, moeten niet in do opgaaf worden bogrepen. 

XII. Hoeveel pleiziervaartuigen worden door U gehouden ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Van welke soort zijn die vaartuigen, hoeveel bedraagt de waarcle van ieder vaartuig afzonderlijk en welko 
is de gewone ligpla.ats dier vaartuigen? . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... . 

XIII. Indien Gij een of meer van de vaartuigen, bedoeld bij de beantwoMcling van vraag XII, hoofdz11,kolijk 
voor Uw beroep of bedrijf bezigt, met welke ' van die vaartuigen is dit het geval ? . . . . . . . . . . . 

XIV. Indien Gij het bedrijf uitoefent van verhuurder van ,Pleiziervaartuigen of ondernemer van personenvervoer, 
of het bedrijf van bouwer van of handelaar in pleiz1ervaartuigen, welke van de vaartuigen, bcdoeld bij de 
beantwoording van vraag XII, worden door U gehouden, die gebezigd worden hetzij uitsluitcnd of hoofd. 
zakelijk in een der eerstbedoelde bedrijven, hetzij hoofdzakelijk in het bedrijf van fabrikant van of hando
laar in pleiziervaartuigen ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 

In het antwoord op deze vraag moeten niet worden begrepen de pleiziervaartuigen die uitsluitcncl of bij voorkcur 
ter bcschikking plegen te worden gesteld van de leden, deelgenooten of a.andeelhouders cener vereeniging of ven
nootschap. 

BILJ ARTEN. 
N.B. Biljarten, welke buiten de belasting vallen, moeten niet in de opgaaf worden begrepen. 

XV. Hoeveel biljarten w01·den door U gehouden : 
a. in cen koffiehuis of andero voor het publiek toegankelijke inrichting ? 
b. in eene woning ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. op eene andcre plaats clan gcnoemd onder a en b ?. . . . . . 

ALGEMEENE VRAGEN. 
Welke personen wonen bij U in bniten de ledcn van Uw gezin en Uwe dienstboden ? 

Welk is Uw beroep of bedrijf ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inclien de aangever na 15 Januari belastingplichtig is geworden of indien hij aangifte doet, omdat doo 1· vcrande
ring van den toestand naar den grondslag dienstbodcn, paarden, motorrijtuigen, pleiziervaartuigcn of biljartcn 
de belastin~ hooger is geworden, geve hij hier op: 

het tijdst1p, waarnp de belastingplichtigheicl is aangevangen of de toestand is vcrandercl . 
De belasting of de verhooging wordt alsdan niet over het geheele jaar, doch naar tjjclsgelang bcrckend . 

N.13. Vorenstaande vragen moeten, op straffe bij de wet bepaa/,d, duidel;jk, 
stellig en zonder voorbehoud naar waarheid worden beantwoord, oak 
al meent' de belanghebbende, dat hij niet belastingplichtig is. 

H et antwoord moet worden onderteekend. 
Voor zoover het biljet niet ree,ds vroeger is teruggehaald, nwet het 

iiiterlijk op den 20sten dag na dien der uitreiking warden ingeleverd 
ten lrantore van den Ontvanger der Dfrecte Belastingen te 

Dew aangifte naar waarheid gedaa.n. 

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

(llandteelcening van den aangever.) 

00 
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S November 1919. BESLUIT, tot vrijstclling 
van overlegging van attestatien de vita 
bij betaling van onderstandcn ten laste 
van de Staatsbegrooting, alsmede van 
pensioenen, gagementen en onderstanden 
ten laste van de begrooting van N eder• 
landsch-Indie, en van toelagen teii be
hoeve van vrouw en ltinderen van gepen• 
sionneerden, in de kolonien Suriname en 
Oura,;ao. S. 742. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen fungei>renden 
Minister van Kolonien en van Onzen Minister 
van Financien, van 21 October 1919, llde af. 
deeling, n°. 15, en van 4 ovember 1919, 
n°. 100, afdeeling Pensioenen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 8 ,Jµli 
1915, n°. 24 (Staatsblad n°. 311); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Ter aanvulling van Ons be luit van 8 Juli 
1915, n°. 24, te bepalen, dat tot het bekomen 
van betaling van onderstanden ten IR.ste van 
de Staatsbegrooting, alsmede van pensioenen, 
gagementen en onclerstanden t en Iaste van de 
begrooting van Nederlandsch-Indie, en van 
toelagen ten behoeve van vrouw en kinderen 
van gepensionneerden, indien het toegelegd 
pensioen ingevolge artikel 30 van het reglement, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit, van 17 Febru. 
ari 1905, n°. 8 (Staatsblad n°. 74) is vervallen, 
in de kolonien Suriname en Ourayao, over
legging van eene attestatie de vita niet noodig 
is , indien belanghebbenden het hun toekomende 
in persoon komen ontvangen. Alsdan moet 
echter door den met de uitbetaling belasten 
ambtenaar op het betalingsstuk eene verkla
ring worden gesteld, dat de uitbetaling van 
het bedrag aan den - hem bekenden - be
langhebbende in p·-rsoon heeft plaats gehad. 

Onze Ministers van Kolonien en van Finan
cien zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den Ssten ovember 1919. 

WILHELMINA. 

De fungeerend Minister van Kolonien, 
CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 27 Nov. 1919.) 

10 November 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Als hoofd der onderneming eener bij de 
Hinderwet bedoelde inrichting in strijd 
handelen met de gestelde voorwaarden. 

(Hinderwet art . 22.) 

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

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, J. Kosters, 
Jhr. P. L. van Leeuwen en B. Ort. 

De Hooge Raad, enz.; 
W. P. van P. enz., requiTant van cassatie 

tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Zierikzee van 11 Juli 1919, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een vonnis van 
den Kantonrechter tf, Zierikzee van 16 April 
1919, de requirant werd chuldig vdrklaard 
aan het : ,,als hoofd der onderneming eener 
inrichting, als bedoeld bij de Hinderwet, han
delen in strijd met de gestelde voorwaarden", 
en met toepassing van de artt. 1, 2, p, 13, 15, 
20 en 22 der Hinderwet en art. 23 Sr., werd 
veroordeeld tot beta.ling van eene geldboete 
van f 25 en eene vervangende hechtenis van 
5 dagen; (Gepleit door ll'Ir. F. Wolfson te 
's-Gravenhage). 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters; 

Gelet op het middel van ca.ssatie, namens den 
requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 

,,Schending en verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 21, 12, 13, 22 der Hinderwet, 211, 221 
Sv. door beklaagde te veroordeelen wegens het 
handelen in strijd met de gestelde voorwaarden, 
hoewel de Rechtbank aanneemt, dat beklaagde 
de inrichting in werking heeft gehouden a!vorens 
aan de voorwaarden te hebben voldaan, daar 
nem niet in strijd kan handelen met voorwaar
den waaraan men nog niet heeft voldaan" ; 

0., dat bij het bestreden vonnis in overeen
stemming met de aanklacht en met qualificatie 
en strafoplegging gelijk hierboven is vermelcJ , 
ten laste van requirant als wettig en overtuigend 
bewezen werd aangenomen, dat hij in de maand 
Ma.art 1919 te Zierikzee als hoofd van eene 
brikettenfabriek, eene inrichting door • een 
stoomwerktuig gedreven, tot het oprichten 
waarvan in de perceelen· aan de Pottebakker
straat Sectie B n°. 1952 en 1953 hem bij K. B. 
van 21 Januari 1919 vergunning was verleend 
onder de YOl~ende voorwaarden: ,,dat de koller
gang en stoomaanjager van de Iocomobiel niet 
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gebruikt mogen worden tusschen 8 uur des I Onder verwijzing naar de met ingang l dezer 
namiddags en 7 uur des voormiddags ; in werking getreden voo1·schriften betreffende 

dat de schoorsteen van den locomobielketel de verzending van stukken onder genot van 
en van den stoomverhitter moet reiken tot ten \ vrijstelling van port en aanteekenrecht, op
minste eene hoogte van 15 Meter gemeten van I genomen in het Portvrijdomsbesluit (Staats
uit den beganen grond; blad 1919, n°. 573) heb ik de eer Uwe bijzondere 

dat de afvoerkoker boven den mengbak moet aandacht te vestigen op de nieuwe voorschriften 
reiken tot eene hoogte van ten minste 12 l\leter betreffende de waarmerking en aanduiding 
gemeten van uit den beganen grond; van portvrije stukken (art. 3) en op de bij 

dat boven de bestaande schutting een 2 Meter art. 7, 3e en 49 lid van het besluit bedoelde 
hooge schuine opstand aa.nwezig moet zijn ; en beperking van de verzending en uitreiking 
voorts onder bepaling dat de inrichting moet van portvrije stukken op Zon- en feestdagen. 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen De in evengenoemd 4• lid bedoelde stukken 
vier maanden na de dagteekening van genoemd moeten door den afzender ;z;ijn voor-1.ien van 
K. B."; in gemelde perceelen deze inrichting het bij alle kantoren der posterijen verkrijg
in werking heeft gehouden zonder dat aan alle baar gestelde etiket ,,Bestellen op Zondag". 
deze genoemde voorwaarden was voldaan en In verband met het bepaalde bij artikel 2, 
zelfs bedoelden stoomaanjager heeft gebruikt , 4• lid van het meergenoemde besluit geldt 
tusschen 8 uur des namiddags en 7 uur des ook voortaan, dat rollen met teekeningen, 
voormiddags ; eene lengte van ten hoogste 1 Meter en van 

0., ten aanzien van het middel; portefeuilles met teekeningen, de afmetingen 
dat dit berust op eenen onjuisten gedachten- van 85 bij 75 c.M. niet te boven gaande, onder 

gang, da.ar bet in strijd handelen met eene genot van portvrijdom zijn toegelaten. 
voorwaarde kan plaats vinden vane.£ het oogen- Voor de stukken, bedoeld bij art. 3, 3• lid 
blik, dat deze is ge teld, terwijl juist voldoening van het Portvrijdombesluit (Staatsblad n°. 573 
aan de voorwaarde bet handelen in strijd daar- van 1919) blijven de voor elk bijzonder geval 
mede uitsltrit ; voorgeschreven bijzondere aanwijzingen van 

dat nu blijkens het bestreden vonnis aan den kracht. De verleende machtigingen tot het 
requirant bij K. B. van 21 Januari 1919 ver- gebruik van gestempelde of gedrukte aanwij
gunning werd verleend tot het oprichten der zingen, als ·bedoeld bij het 48 lid van bovenge
bedoelde brikettenfabriek onder de vermelde_ noemd artikel, blijven geldig. , Inzonderheid 
voorwaarden, zoodat van a£ de uitvaardiging wordt met nadruk de aandacht gevestigd op 
van dat besluit, het den requirant a.Ileen ver- het bepaalde bij art. 27, laatste lid en ·art. 30, 
oorloofd was, zijne reeds bestaande fabriek lste lid, sub 3 en 2e lid der Postwet (Staat.sblad 
voortaan in werking te houden, indien hij de 1919, no. 543). (W. v. d. B. A.) 
hem bij bet besluit opgelegde voorwaarden 
nakwam; 

dat hij dus, door na de uitvaarcliging van het 
besluit zijne fabriekin werking te houden zonder 
d~rbij aan alle hem opgelegde voorwaarden 
te voldoen, en meer in het bijzonder bedoelden 
stoomaanjager tusschen 8 uur des namiddags 
en 7 uur des voormiddags te gebruiken in strijd 
met de gestelde voorwaarden, handelde en mits
dien te dier zake terecht door de Rechtbank 
is veroordeeld ; 

dat derhalve het middel is ongegrond ; 
Verwerpt bet beroep. 

[Gewezen overeenkomstig con.cl. Adv.-Gen. 
Mr. Tak.] 

10 November 1919. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende portvrijdom. 

11 November 1919. BESLU1T, tot toepassing 
van artikel 3, § 2 en ar t ik~l 6 der Rivieren
wet. · S. 743. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen J\finister van 
Waterstaat van 20 October 1919, La. R., 
afdeeling Waterstaat A; 

Gezien de Rivierenwet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

4 November 1919, n°. 41; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister voornoemd van 7 November 1919; La, 
T., afdeeling Waterstaat A; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

vast te stellen de volgende bepalingen tot 
toepassing van art;kel 3, § 2 en artikel 6 der 
Rivierenwet : 

Art. 1. Als terrein, bedoeld in artikel 3, 
§ 2 cler Rivierenwet, clienende tot zijdelingsche 
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afleiding van het hoog opperwater van de Maas 
in Noord-Brabant, wordt aangewezen het 
daartoe van ouds gediend hebbende gebied 
van den Beerschen Overlaat en de als voort
zetting daarvan aan te merken Beersche Maas 
aan de linkerzijde van de rivier, waarvan de 
bovenmond is gelegen in de gemeenten Escha
ren, Gassel en Linden en de benedenmond ·in 
de gemeenten Empel en Meerdijk en 's-Her
togenbosch. 

Dat terrein 1s in rood en groen op de bij dit 
besluit behoorende kaart aangeduid. (l) 

2. Ingevolge artikel 6 der Rivierenwet 
wordt bepaald, dat artikel 5, § 1 dier wet 
buiten toepassing blijft ten aanzien van de 
gedeelten van het in artikel 1 van dit besluit 
omscbreven gebied, die op de kaart in rood 
zijn aangeduid. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van bet Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, den llden November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
A. A. H_ W. KiiNIG. 

( Uitgeg. 17 Nov. 1919.) 

11 November 1919. BESLUIT, houdende in
trekking van bet uitvoerverbod van 
celluloid. S. 744. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat niet !anger noodig is den uitvoer van 
celluloid te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats 
blad n°. 344), zooals deze gewijzigd is bij de 
wetten van 31 December 1915 (Staatsblad 
n°. 532) en van l September 1917 (Staatsblad 
no. 578); 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 
2 Februari 1917 Staatsblad 198) en van 28 Juli 
1919 n°. 77; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel, van 24 Sep
tember 1919, n°. 55820, Afdeeling Crisis
Nijverbeid.; 

(1) De bij <lit besluit, behoorende kaart wordt 
hier niet opgenomen. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 October 1919, n°_ 45) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 November 1919, 
n°. 56857, Afdeeling Crisis-Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken het verbod van uitvoer van 

celluloid, uitgevaardigd bij Ons· aangehaald 
be luit van 2 Februari 1917 (Staatsblad 198). 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van bet Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
utvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staa.tsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den llden November 1919. 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
· H. A. vAN IJssELSTEIJN. 

( Uitgeg. 24 Nov. 1919 .) 

11 November 1919. BESLUIT, houdende in
trekking van het uitvoerverbod van 
.sponsen . S. 745. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende dat het in het belang van den 
Staat niet langer noodig is den uitvoer van 
sponsen te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) zooals deze gewijzigd is bij de 
wetten van 31 December 1915 (Staatsblad 
n°. 532) en van 1 September 1917 (Staatsblad 
no. 578); 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 27 Mei 
1916 (Staatsblad n°. 213) en van 13 September 
1919, n°. 11; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijv&heid en Handel van 29 Sep
tember 1919, n°. 55949, Afdeeling Crisis
Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 October 1919, n°. 44) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 November 1919, 
n°. 56856, Afdeeling Crisis-Nijverheid; 

Hebben goea.gevonden en verstaan : 
in te trekken het verbod van uitvoer van 

sponsen, uitgevaardigd bij Ons aangehaald 
besluit van 27 Mei 1916 (Staatsblad n°. 213). 

Dit besluit t;eedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 
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Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst, en in afschri~ aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den llden November 1919. 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel , 
H. A. VA..~ IJsSELSTEIJN. 

( UitgetJ. 24 ::Vov. 1919.) 

11 November 1919. BESLUIT, houdende in
trekking van het uitvoerverbod van 
aether. S. 746. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van 
den Staat niet !anger noodig is den uitvoer 
van aether te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (StafltS
blad no. 344), zooals deze gewijzigd is bij de 
wetten van 31 December 1915 (&aatsblad 
n°. 532) en van 1 September 1917 (Staatsblad 
no, 57S); 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 7 Au
gustus 1914 (Staatsblad 392) en van 30 Augus
tus 1919, n°. 31 ; 

Op de voordracht van Onzen )finieter van 
La.ndbouw, Nijverheid en Handel van 24 Sep
tember 1919 n°. 55821, a.fdeeling Crisis-Nijver
heid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 October 1919, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 November 1919, 
no. 56854, afdeeling Crisis-Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken het verbod van uitvoer van 

aether, uitgevaardigd bij Ons aangehaald 
Besluit van 7 Augustus 1914 (dtaatsblad n°. 
392); 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag no. dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaa.tst. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst, en in afschrift a.an den 
Raad van State medegedeeld zal worden . 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN JJSSELSTEIJ N. 

( Uitgeg. 24 Nov. 1919.) 

13 ::Vovemher 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
de regeling der opleiding van Indiscbe 
jongelieden aan de Rijkskweekscholen voor 
onderwijzers . S. 747. 

WIJ WILHEL)IINA, EC'IZ. 

Op de voordracht van Onzen fungeerend 
Minister van Kolonien van 10 October 1919, 
5de Afdeeling, n°. 5 ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
28 October 1919, n°. 53) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Miruster van 7 November 1919, 5de 
Afdeeling, n°. 70; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ten eerste. 

De cerste alinea van artikel 5 van Ons be
sluit van 3 Februari 1915 (]{ederlandsch Staats
blad 1915, n°. 67 ; lndisch Staatsblad 1915, 
n°. 173), zooals · die wordt gelezen ingevolge 
Ons besluit van 18 December 1918, n°. 29 
(:Vederlandsch Staatsblad 1918, n°. 802; lndisch 
Staalsblad 1919, n°. 142), worclt nader gelezen 
als volgt: 

Gedurende hunne opleiclmg als kweekeling 
ontvangen de jongelieclen, boven de toelage 
voor huisvesting en verpleging becloeld in ar
t ikel 31, tweede lid, der bij het Koninklijk be
sluit van 21 Mei 1891 (Nederlandsch Stciatsblad 
no. 97) vastgestelde regelen voor de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers en onderwijze
ressen, eene vergoecling tbt een door Onzen 
Minister van Kolonien vast te stellen bedrag. 

Onze Min'ster van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en vVetenschap
pen, aan den Raad van State , en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 13den November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRA.AFF, 

( Uitgeg. 21 Nov. 1919.) 

13 November 1919. BESLUIT, houdende in
trekking va.n het uitvoerverbod van bier. 
s. 748. 

WIJ WILHELlIINA, ENZ. 

Overwegende, da.t het in het belang va.n den 
Sta.at niet !anger noodig is den uitvoer va.n 
bier te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
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bl,ad no. 344), zooals deze gewijzigd is bij de 
wetten van 31 December 1915 (Staatsbl,ad 
n°. 532) en van 1 September 1917 (Staatsbl,ad 
no. 578); 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 
26 Mei 1916 (Staatsblad n°. 195) en van 28 Juli 
191!>, no. 76; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Sep
tember 1919, n°. 55822, Afdeeling Crisis
Nijverheid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 October 1919, n°. 43) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 November 1919, 
n°. 56855, Afdeeling Crisis-Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken het verbod van uitvoer van 

bier, uitgevaa.rdigd bij Ons aangehaald besluit 
van 26 Mei 1916 (Staatsbl,ad n°. 195). 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,ad geplaatst, en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 13den November 1919. 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN !JSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 26 Nov. 1919.) 

13 November 1919. BESLUIT, tot intrekking 
van het uitvoerverbod voor rubberafval. 
S. H9. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat niet !anger noodig is den uitvoer van 
rubberafval te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
bl,ad n°. 344) zooals de7e gewijzigd is bij de 
wetten van 31 December 1915 (Staatsbl,ad 
n°. 532) en van 1 September 1917 (Staatsbl,ad 
no. 578); 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 
27 Maart 1915 (Staatt,bl,ad n°. 165) en van 
28 Juli 1919 n°. 75; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Octo
ber 1919, n°. 56048, afdeeling Crisis-Nijver
heid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 November 1919, n°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 November 1919, 
n°. 57032, Afdeeling Crisis-Nijverheid; 

Ilebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken het verbod van uitvoer van 

rubberafval, uitgevaardigd bij Ons aangehaald 
besluit van 27 Maart 1915 (Staatsbl,ad n°. 165), 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsbl,ad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,ad geplaatst, en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 13den Novemper 1919. 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgey. 26 Nov. 1919.) 

15 No1:ember 11)19 . . BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet 
van 4 April 1870 (Staatsbl,ad n°. 62), laat
stelijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staat.•bl,ad n°. 240) en de wet van 5 Decem
ber 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 750. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is maat
regelen te treffen ten einde 's Rijks kas tijdelijk 
te kunnen versterken ; 

Gelet op de bij de wet van 22 November 1918 
(Staat8blad n°. 602), gewijzigde wet van 15 De
cember 1917 (Staatsbl,ad n°. 714) en op de wet 
van 20 December 1918 (Staatsbl,ad n°. 810), 
beide wetten houdende aanwijzing van de mid
delen ter goedmaking van de uitgaven begre· 
pen in de Staatsbegrooting, onderscheidenlijk 
voor de dienstjaren 1918 en 1919, voorts gelet 
op de wet van 20 December 1918 (Staatsblad 
n°. 831), tot voorziening in het kastekort van 
den Indischen dienst in 1919; 

Gezien artilfel 1, litt. b, 2 en 4 der wet van 
4 April 1870 (Staatsbl,ad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1912 (Staats · 
bl,ad n°. 240) en de artikelen 3 en 6 der wet van 
5 December 1881 (Staatsbl,ad n°. 185) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 12den November 1919, 
n°. 162 (Genera.le Thesaurie) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Onze Minister van Financien 
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wordt gemachtigd tot de uitgifte van schat
kistbiljetten en schatkistpromessen tot een 
gezamenlijk bedrag van f 130,000,000, waar
van f 11,900,000 op de Middelenwet 1918, 
f 107,100,000 op de Middelenwet 1919 -en 
f 11,000,000 op de wet voor het Indisch kaa
tekort 1919 zijn aan te wijzen. 

2. De rente der ingevolge het vorige artikel 
uit te geven schatkistbiljetten wordt, zoolang 
daaromtrent niet anders is beschikt, bepaald 
op vier en een half ten horuJ,erd in het jaar. 

Onze Minister van Financien is belastJmet 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatablad en in de Staat8courant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 15den November 1919. 

WILHELMINA. 

De MiniBter van Financii!n, DE VRIES. 

(Uitge,g. 19 Nov. 1919.) 

15 Novemher 1919. BE~LUIT, houdende be
palingen, betreffende vrijdom van accijns 
voor zout vervat in zouthoudend water, 
dat wordt afgeleverd uit inrichtingen tot 
uitlooging van steenzoutlagen. S. 751. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 22 October 1919, n°. 114, 
Accijnzen; 

Gezien a.rtikel 74 der wet van 27 September 
1892 (StaatBbkul n°. 227) en a.rtikel 22 der wet 
van 17 Juni 1918 (StaatBbl.ad n°. 383), a.lsmede 
Ons besluit van 19 Augustus 1898 (Staatsbkul 
n°. 202), zooals da.t laatstelijk is gewijzigd bij 
da.t van 9 Ja.nua.ri 1917 (Staat8bkul n°. 170); 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
4 November 1919, n°. 37) ; 

Gelet op het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 November 1919, 
n°. 133, Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en versta.a.n te 
bepalen: 
Art. I. De a.a.nzuivering der termijnen van 

krediet, bedoeld in artikel 11 der wet van 
17 Juni 1918 (Staatsbl.ad n°. 383), ka.n mede 
geschieden door afschrijving van den accijns 
van het zout, verva.t in zouthoudend water, 
da.t uit de inrichting voor zoutwinning met 
vrijdom van accijns wordt afgeleverd a.an 
fabrieken en trafieken, wa.a.rin op den voet 
van Ons besluit van 19 Augustus 1898 ·(StaatB· 

bkul n°. 202) zout met vrijdom van a.ccijns ka.n 
worden ingesla.gen. 

De twee la.a.tste leden van gemeld a.rtikel 11 
zijn alsda.n toepa.sselijk, zoodra. de hoeveelheid 
zout die in het uitgeelagen zouthoudend water 
is verva.t, va.ststa.a.t ; de a.a.nzuivering geschiedt 
in minder;ng van den oudsten alsda.n open
sta.a.nden termijn. 

Art. II. De a.flevering bedoeld in het vorii;, 
artjkel 6eschiedt in tankwa.gens, die voor 
a.mbtelijke sluiting of verzegeling vatha.ar 
zijn en die voorts zooda.nig zijn ingericht, da.t 
de hoeveelheid van het daarin a.a.nwer,ige zout
houdend water door middel van een peilglas, 
peilitok of eene a.ndere door den inspecteur 
der a.ccijnzen over de plaa.ts van uitsla.g goed 
t e keuren peilinrichting, voldoende na.uwkeu
rig kan worden bepaald. 

De ta.nnwagens dragek een opschrift, ver
meldende den naam van den afleveraar en een 
doorlcopend volgnummer. 

Art. III. Ten aa.nzien van den in artikel 1 
van cl.it besluit bedoelden vrijdom zijn de 
a.rtikelen 6 tot en met 13 van Ons voormeld 
besluit van 19 Augustus 1898 toepasselijk, met 
dien verstande, dat uitelag uit de inrichting 
voor zc utwinning wordt gelijk gesteld met 
uitslag uit de in de artikelen 6 en 9 van dit 
laatste besluit bedoelde zoutziederij, dat voor 
zout het in het tegenwoordig besluit bedoelde 
zouthoudend water in de plaa.ts treedt, dat 
van dit laa.tste de hoeveelheid in literma.a.t moet 
worden vermelcl in de a.angifte ter bekominb 
van het document tcit uitslag en da.t dit docu
ment, bij den uitslag, a.mbtelijk moet worden 
afgeteekend. 

De a.mbtena.ren der accijnzen zijn bevoegd, 
bij aflevering van zouthoudend water over
eenkomstig dit besluit, zoo bij den in- a.ls b~j 
den uitslag, de hoeveelheid daa.rvan te bepalen 
en daa.rvan monsters te nemen. 

Degene, in wiens inrichting tot zoutwinninl!,, 
fa.brick of trafiek de in hot vorig lid bedoelde 
verrichtingen geschieden, is gehouden de 
da.a.rtoe noodige werklieden, werktuigen, fles
schen en bussen te versehaffen. Indien a.an 
een en antler niet wordt voldaan, wordt het 
op de aflevering betrekking hebbende docu
ment niet door de ambtena.ren a.fgeteekend. 

Art. IV. De fa.brikant of tra.fikant, wien 
door Ons de bevoegdheid tot inslag van zout
houdend water op den voet van dit besluit is 
ontzegd, mist tevens de bevoegdheid tot insla.g 
van zout met vrijdom van accijns. 

Onze Minister van Fina.ncien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-
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blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden pezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 15den November 1919. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitge,g. 3 Dec. 1919.) 

15 Novem)Mr 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artiJ..el 113 der Jnvalidi
teitswet. S. 752. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 8 October 1919, n°. 4838, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 113 der Invaliditeitswet ; 
Den Ra.ad van State gehoord (ad vies van den 

4 November 1919, n°. 45) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 12 November 1919, no. 
5504, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De artikelen 102-112 der Invali

diteitswet zijn niet van toepassing op den ver
zekerde, aan wien invaliditeitsrente is toege
kend en die buiten Nederland is gevestigd. In 
plaats van de bepaiingen dier artih.elen geldt 
het bepaalde in de artikelen 2-7 van dit be
sluit. 

2. Indien de Raad ~ an Arbeid het noodig 
oordeelt, een verzekerde, tot wiens oproeping 
hij ingevolge het eerste lid van art1kel 102 der 
Invaliditeitswet levoegd zoude zijn, indien de 
verzekerde in Nederland gevestigd was, op te 
roepen, doet hij hiervan mededeeling aan het 
bestuur van de Rijksverzekeringsbank. 

8. Na het ontvangen van de in het vorig 
artikel bedoelde mededeeling is het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank bevoegd, den ~erzekerde 
op tt· roepen, ter plaatse door het bestuur, hetzij 
hier te lando, hetzij buiten Nederland te be
palen, hem te ondervragen of te doen onder
vragen en door een of meer geneeskundigen, 
door of namens het bestuur daa.rtoe aange
wezen, te doen onderzoeken. 

.Het bestuur der Rijksvorzekeringsbank is 
ook bevoegd een verzekerde, die in het buiten
land is gevestigd, op te roepen, te doen onder
vragen en geneeskundig te doen onderzoeken 
zonder dat de in artikel 2 bedoelde mededeeling 
door den Ra.ad van Arbeid gedaa.n werd. 

It. Geschiedt de oproeping, omdat naar het 
oordeel van den Raad van Arbeid of het be
stuur der Rijksverzekeringsbank de verzekerde 

19)\l 

niet langer invalide is of daaromtrent twijfel 
bestaat. dan wordt, zoo noodig, aan de onder
vraging dee!genomen door een of meer per
sonen, bekend met de loonen ter plaatse in de 
artikelen 72 en 73 der Invaliditeitswet bedoeld, 
als loonkundigen door of namens het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank daartoe aangewezen. 

5. Indien de aangewezen geneeskundigen 
of een van hen opneming van den verzekerde 
ter observatie in eene inrichting noodig a.chten, 
of voorschriften geven in het belang van het 
geheel of gedeeltelijk berstel der verloren ar
beidskracht en de opvolging dier voorschriften 
genees- of Leelkundige behandeling of opneming 
in een inrichting medebrengt, kan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank besluiten aan den 
verzel erde de gonee•- of heelkundige behande. 
ling te doen verleenen of hem in een imichting 
te doen opnemen. 

6. Het bestuu!· der Rijksvc;rzekeringsban1-
is bevoegd de rente in te trekken ingeval : 

a. de verzekerde, opgeroepen, niet ver
schijnt; 

b. de verzekerde wligert of nalat.ig is, hetzij 
de door of vanwege het bestuur bestelde vragen 
te beantwoorde~, hetzij z,e,h door de aange
wezen geneeskund1ge of geneeskund1gen te 
1aten onderzoeken, hetzij zich tet observatie 
of tot herstel in een inrichtmg to laten opnemen ; 

c. de verzekerde we1gert of nalatig 1s de 
voorschriften op te volgen, die de aangewezen 
geneeskundige of de meerdElrheid der aange
wezen goneerkun!ligen geven in bet belang van 
het geheel of gede3ltelijk herstel der verloren 
arbeidskracht; 

d. de aangewezen geneeskund1ge, of de 
mecrderheid oer aangE1wczen geneeskundigen 
c.an wel oe aangewezen loonk1.J1dige of de 
meerderheid c:!.er aangewezen Joonkundigen 
van oJrdeel zijn, dat dEI verzekerde niet langer 
invalide is. 

7. Het bestuur der Riiksverzekeringsbank 
doet aan den betrokken Raad van Arbeid mede
deeling van de beslissing, wa.artor de maat
regelen, genomeD. als uitvloeisel van de in .ar
t-ikel 2 bedoelde mededeeling, hebben goleid. 

Onze Minister van Arbeid is helast met de 
1 itvoet ing van dit beslJ.it, dat in het Staatsb!ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift za t 
worden gezonden o.an den Raad van State. 

Het Loo, den 15den November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arb,id, AALBERSE. 

(Tlitgeg. 27 Nnv, liH!l .) 
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15 November 1919. BESLUIT, houdende wijzi 
ging van het Koninklijk besluit van 6 
Ma.a.rt 1905 (Staatsbl.ad n°. 90), gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van ll Juli 1914 
(Staatsbl,ad n°. 302). S. 753. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de a.rtikelen l, 3 en 13 der Telegra.a.f
en Telefoonwet 1904 (Staatsbl,ad n°. 7), zooals 
deze is gewijzigd en a.a.ngevuld bij de wet van 
21 Ma.art 1919 (Staatsbl,ad n°. 130) ; 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Watersta.at van 11 October 1919, n°. 2, Af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
ll November 1919, n°. 50) ; 

Gelet op het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 November 1919, n°. 
21, Afde~ling Posterijen en Telegrafie; 

H abben goedgevonden en verstaan : 
te bepa.len a.ls volgt : 
Art. I. Artikel l, lid 1, sub 3 en artikel 1, 

lid 3, van Ons Besluit van 6 Ma.a.rt 1905 (Staats
blad n o, 90), zooals dit Besluit luidt na de 
da.arin bij Ons Beslnit van ll Juli 1914 (Staats
blad n°. 302) a.a.ngebra.chte wijzigingen, zijn 
ingetrokken. 

In lid 4 van evengenoemd artikel worden 
de woorden ,,2 en 3" vervangen door de woorden 
,,en 2". 

Art. II. Na. artikel 3 van het in artikel I 
genoemde Besluit wordt een nieuw a.rtikel 3bis 
van den volgenden inhoud opgenomen : 

,,De voorga.a.nde a.rtikelen van dit Besluit 
gelden mede voor telegra.fen en telefonen, van 
Rijkswege a.a.ngelegd doch niet bestemd voor 
het openba.a.r verkeer". 

Art. III. Overa.l waa.r in het in artikel I ge
noemde Besluit, voorkomen de woorden ,,Onzen 
iMnister van Watersta.a.t, Handel en Nijverheid" 
worden daarvoor gelezen de woorden ,,Onzen 
Minister van Wa.tersta.a.t". 

Art. IV. Dit Besluit treedt in werking op 
den dag, wa.a.rop in werking treedt de wet 
van 21 Maart 1919 (Staatsbl.ad n°. 130). 

Onze voornoemde Minister is bela.st met de 
uitvoering van dit Besluit, da.t in het Staatsblad 
zal worden gepla.atst en in a.fschrift aa.n den 
Ra.ad van State za.l worden medegedeeld. 

Het Loo, den 15den November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitgeg . 26 Nov. 1919.) 

18 Novernber 1919. BESLUIT, tot schorsing 
van het besluit van den gemeenter,a.d 
van Sittard, van 26 September 1919, be
treffende het a.fgra.ven van wallen te 
Sittard. S. 754. 

Geschorst tot l Mei 1920. 

18 Novenwer 1919, BESLUIT, houdende voor
schriften tot uitvoering van de Wet van 
14 September 1866 (Staatsblad n°. 138), 
houdende bepalingen betrekkelijk de in
kwartiering en het onderhoud van het 
K.rijgsvolk, en de transporten en lever
antien voor de legers of verdedigingswerken 
van het Rijk gevorderd . S. 755. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Marine en van Binnenlandsche 
Z1,ken van ll November 1919,VIeAfd, n°.ll7, 
12 November 1919, Afd. S. n°. 29, en van 13 
November 1919, n°. 13911, afd. Binnenlandsch 
Bestuur; 

Gelet op het bepaalde in artikel 33 van . de 
Wet van 14 September 1866(Staatsbladn°. 138); 

Overwegende, dat, zoolang de toestand van 
oorlogsgevaar gehandhaafd wordt, het nood
zakelijk kan zijn, gebruik te ma.ken van de 
machtiging in voornoemd a~tikel bedoeld ; 

H ebben goedgevonden en verstaan, met 
ingang van 15 November 1919: · 

I. In te trekken het Koninklijk Besluit van 
31 Juli 1914 (Staatsblad n°. 334A), en 

II. Te bepalen : 
Art. 1. De Commandant van het Veldleger 

wordt door Ons gemachtigd, voor zoover be
treft de landstreek, waar afdeelingen van het 
Velclleger zich bevinden, om op zoodanige wijze 
in de behoeften van inkwartiering, onderhoud , 
transporten en leverantien van allerlei aard 
(ook aan paarden, rund- en ander vee) te voor
zien of door zijn ondergeschikten te doen voor
zien, als hem op zijne verantwoordelijkheid, 
het meest geraden voorkomt, hetzij door het 
benoodigde, na een voorafgaande _vordering, 
van zijnent~vege te doen verstrekken of, in 
dringende omstandigheden, zonder vooraf
gaande vordering, door zijne ondergeschikten 
in gebruik of in eigendom te doen nemen, hetzij 
door goedkeuring van hetgeen te dien opzichte, 
zonder zijn last, in het belang van den krijgs
dienst is verricht. 

2. Gelijke machtiging als boven wordt ver
leend aan den Commandant eener linie, vesting 
of sterkte voor het geval deze in staat van oor
log of beleg mochten.komen te verkeeren, doch 
a Ileen voor zoover betreft het terrein, waarover 
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de staat van oorlog of beleg zich zou uitstrekken. 
3. Lasten en bevelen, dat deze in het Staats

blad zal worden geplaatst en dat alle Ministe
rieele Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Het Loo, den 18den November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van Marine, H. Br.rLEVELD JR. 

De ~Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 27 Nov. 1919.) 

20 November 1919. BESLUIT, betreffende 
W1Jz1gmg van het Koninklijk besluit 
van 10 November · 1892 (Staatsblad n°. 
253), zooals dat achtereenvolgens is 
gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 
5 Augustus 1895 (Staatsblad n°. 147), 17 
Januari 1898 (Staatsblad n°. 22), 24 Juni 
1898 (Staatsblad n°. 149) en 16 December 
1902 (Staatsblad n°. 222), van welk ge
wijzigd Koninklijk Besluit de tekst i be
kend gemaakt bij het Koninklijk Besluit 
van 19 Februari 1903 (Staatsblad n°. 78) 
en zooals deze tekst sedert wederom is ge
wijzigd bij het Koninklijk Besluit van 9 
September 1910 (Staatsblad n°. 279) en 
bij het Koninklijk Besluit van 28 October 
1915 (Staatsblad n°. 442), houdende o. a. 
vaststelling der reglementaire bepalingen 
ter uitvoering van de wet betrekkelijk de 
inkwartieringen en bet onderhoud van bet 
krijgsvolk en de transporten en leverantien 
voor de legers of verdedigingswerken van 
het Rijk gevorderd, van den 14 September 
1866 (Staatsblad n°. 138) zooals die wet is 
gewijzigd bij de wetten van 29 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 53), van 15 April 1886 
(Staatsblad n° .. 64), van 10 Mei 1890 (Staats
blad n°. 83) en van 22 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 175). S. 756. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Binnenlandsche Zaken, van Land
bouw, Nijverheid en Handel, van Financien, 
van Marine en van Kolonien, onderscheiden
lijk van 3 Juli 1919, VIde afdeeling, n°. 126, 
van 9 Juli 1919, n°. 8262, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, van 15 Juli 1919, n°. 17643, 
Directie van den Landbouw, Algemeene Dienst, 
van 19 Juli 1919, n°. 31, Generale Thesaurie, 
van 5 Augustus 1919, A, n°. 68, en van 6 Augus
tus 1919, 7de afdeeling n°. 54; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
17 September 1919, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers, onderscheidenlijk van 25 Sep
tember 1919, VIde afdeeling, n°. 168, van 3 
October 1919, n°. 11837, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, van 11 October 1919, Directie 
van den Landbouw, n°. 23603, Algemeene 
Dienst, van 15 October 1919, no. 150, afdeeling 
Generale Thesaurie, van 13 November 1919, 
afdeeling B, lste Bureau n°. 63, en van 15 
November 1919, 7de afdeeling, n°. 36; 

Overwegende, dat de ondervinding heeft ge
leerd, dat het wenschelijk is om wijziging te 
brengen in den sedert herhaaldelijk gewijzigden 
tekst van het KoninklijkBesluit van 10 Novem
ber 1892 (Staatsblad n°. 253), zooals deze is be
kend gemaakt bij het Koninklijk Besluit van 
19 Februari 1903 (Staatsblad n°. 78) en sedert 

· weder is gewijzigd bij het Koninklijk Besluit 
van 9 September 1910 (Staatsblad n°. 279) en 
bij het Koninklijk Besluit van 28 October 1915 
(Staatsblad n°. 442); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in voormelden gewijzigden 

tekst de volgende wijzigingen worden gebracht : 
3. Dit artikel te doen luiden : 
,,In geval van i.nkwartiering zonder voeding 

moet worden verschaft : 
,,a. V oor een militair beneden den rang van 

ond eroffecier : 
,,huisvesting, een zindelijk strooleger met 

twee bedlakens, een deken des zomers en twee 
des winters, eene tafel, een stoel of eene bank, 
gelegenheid tot reiniging met waschgereed
schap en, zooveel noodig, vuur en licht of plaats 
bij vuur en licht, ter keuze van den inwoner; 

,, b. V oor een onderoffecier beneden den rang 
van adjudant-onderoffecier : 

,,huisvesting - bet verblijf afgescheiden van 
dat der militairen in punt a hiervoren bedoeld 
- een zindelijk nachtleger met twee bedlakens, 
een deken des zomers en twee des winters, eene 
tafel, een stoel of eene bank, gelegenheid tot 
reiniging met waschgereedschap en, zooveel 
noodig, vuur en licht, of plaats bij vuur en 
licht, ter keuze van den inwoner ; 

,,c. Voor een adjudant-onderoffecier, een 
onderoffecier daarmede gelij kgesteld of van hoogeren 
rang. en voor een subaUern-offecier : 

,,eene kamer voorzien van de noodige meu
belen, als: tafel, stoelen, een ledikant of bed
stede, met een gevulden stroozak en een matras 
of een vederen bed, eene hoofdpeluw of een 
hoofdkussen, twee bedlakens en een deken des 
zomers en twee des winters, alsmede bet noodige 
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waschgereedschap en, zooveel noodig, vuur en 
licht of plaats bij vuur en licht , ter keuze van 
d en inwoner. 

,,Worden twee of meer onderofficieren als 
in dit punt bedoeld of twee of meer subalterne 
officieren in een huis ingekwartierd, dan kan 
bedoelden onderofficieren, respectievelijk ofli
cieren, een kamer, doch alsdan met voor ieder 
der betrokkenen eene afzonderlijke slaapplaats 
worden verschaft. 

,,d. Voor een hoofd- of een opperofficier : 
,,als in de eerste alinea van punt c hiervoren 

omschreven, met dien verstande, dat zoo moge
l ijk twee kamers behooren te worden verschaft, 
waarvan een tot slaapvertrek is ingericht. 

,,e. Wanneer gereedschappen tot het ge
reedmaken van spijzen en dranken moeten 
worden verschaft, moeten de daartoe ver
eischte keukengereedschappen, alsmede de 
noodige kachels, fornuizen of andere tot het 
doe! geschikte toestellen of inrichtingen voor 
zooveel noodig met toebehooren, beschikbaar 
worden gesteld". 

4. In dit artikel het gestelde onder : 
,,a. Voor een onderofficier of een soldaat" te 

doen luiden : 
,,a. V oor een onderofficier beneden den rang 

van adjudant-onderofficier of een soldaat" . 
en dat onder : 

,, b . Voor een officier te doen luiden : 
,,b. Voor een officier en een adfud,;nt-onder

officier, een onderofficier daarmede gelijk gesteld 
of van hoogeren rang". 

De laatste alinea te doen luiden : 
,,Wanneer het hoofd van het gezin mocht 

verlangen dat aan de gewone maaltijden en 
ververschingen van het gezin wordt deelge
nomen, behooren deze met bovenstaande om
schrijving ongeveer overeen te komen en mag 
de hierbedoelde oflicier of onderoflicier, geene 
afzonderlijke maaltijden en ververschingen 
eischen".' 

8. Het gestelde in de punten 1°., 2°. en 3°. 
te doen luiden : 

,,1°. Voor huivesting zonder voeding, hetzij 
met of zonder verschafling van hetgeen tot het 
gereedmaken van spijzen en dranken vereischt 
wordt: 

,,a. Voor een militair beneden den rang van 
onderoflicier : 

,,twintig cent (f 0.20); 
,,b. Voor een onderoflicier beneden den 

rang van a-dj udant-onderoflicier : 
,,vijftig cent (f 0.50) ; 
,,c. Voor een adjudant-onderoflicier, een 

onderoflicier daarmede . gelijkgesteld of van 

hoogeren rang en van een subaltern-officier : 
,,een gulden (f 1.-); 
,,d. Voor een hoofd- of een opperoflicier: 
,,een gulden vijftig cent (f 1.50) ; 
,,2°. Voor huisvesting met voeding van mili

tairen beneden den rang van adjudant-onder
oflicier : 

,,zestig cent (f 0.60) vermeerd~rd respectieve
lijk met de sub 1, ad a en b, genoemde bedragen ; 

,,3°. Voor voeding zonder huisvesting door de 
ingezetenen, als bedoeld onder a, van art. 6, 
voor militairen beneden den rang van adjudant
onderofficier : 

,,zestig cent (f 0.60). 
9. Dit artikel te doen luiden : 
,,Wanneer een oflicier, een a-djudant-onder

officier, een onderofficier daarmede gelijkgesteld 
of van hoogeren rang, in het geval verkeert, 
hiervoren in art. 4 bedoeld, zal hij aan den 
inwoner, bij wien hij ingekwa.rtierd is, voor zijne 
voeding betalen : 

,,een gulden vijf en twi11tig cent (f 1.25)". 
Onze Ministers van Oorlog, van Binnenland

sche Zaken, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, van Financien, van Marine en van 
Kolonien, zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit Besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan a.fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Min. van Landbouw, Nijverlieid en Handel. 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

De jJ:[inister van Marine, H. BIJLEVELD JR. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg, 8 Dec. 1919.) 

20 November 1919. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Ra.ad der gemeento 
Zevenhuizen van 31 October 1919, hou
dende bepa.ling, dat alle stukken, welke 
bij den Ra.ad ter tafel zullen worden ge
bra.cht, voora.f aa.n de !eden zullen worden 
rondgezonden. S. 757. 

Ge,schorst tot 1 Maart 1920. 

20 November 1919. BESLUIT, tot uitvoering 
van a.rtikel 31, eerste lid, der Ouderdoms
wet 1919. S. 758. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
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• .\rbeid van 17 November 1919, n°. 5497, af. i zulks overigens door Onzen :\Iinister mocht 
deeling Arbeidersverzekering ; , zijn bepaald. 

Gelet op artikel 31, tweede lid, der Outler- I 5. 1. De invulling van het formulier ge. 
domswet 1919 ; · schiedt bij voorkeur door een tusschenpersoon, 

Hebben goedgevonden en verstaan : Alsdan wordt het bepaa.lde in de volgende- leden 
vast te stellen de volgende bepalingen: van dit a.rtikel in a.cht genomen . 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
' 2. De tusschenpersoon vult het formulier 

in naar de opgaven en in tegenwoordigheid 
Art. 1. 1. In dit bcs!uit wordt verstaan van den a.anvrager. Echter doet hij het for. 

onder: 
Onzen Minister: Onze Minister van Arbeid; 
tusschenpersoon : een persoon, aangewezen 

door het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 
om aanvragers eener rente, a.ls bedoeld in 
artikel 28 der Ouderdomswet 1919, behulp• 
zaam te zijn ; · 

administratief tusschenpersoon : een persoon, 
aangewezen door het bestuur der Rijksver
zekeringsbank voor een bepaald gebied, a.an 
wien de verzoeken om rente ingevcilge artikel 28 
der Ouderdomswet 1919 door de tusschen-
personen, of door den aanvrager of diens wet
telijken vertegenwoordiger moeten worden 
toegezonden ; 

de Bank : de Rijksverzekeringsbank. 
2. In dit besluit wordt onder ,,aanvrager" 

begrepen ,,aan'l}raagster". 
2. 1. In het belang van een richtige in

diening en behandeling van verzoeken om 
rente, a.ls bedoeld in artikel 28 der Ouderdoms
wet 1919, verdeelt Onze Minister het Rijk in 
gebieden. Voor elk gebied wijst het bestuur 
der Bank een administratief tusschenpersoon 
aa.n. Bovendien wijst het bestuur der Bank 
voor elke gemeent e een of meer tusschenper-
sonen a.an. 

2. Aa.n de tusschenpersonen en a.an de a,d. 

ministra.tieve tusschenpersonen wordt, naa.r 
door Ons vast te stellen bepalingen, eene ver
goeding toegekend. 

§ 2. Van de indiening der verzoeken om rente. 

3. Een rente, a.ls bedoeld in a.rtikel 28 der 
Ouderdomswet 1919, ka.n doo·r hen, die op 
3 December 1919 den leeftijd van 65 ja.ar be
reikt of overschreden zull~n hebben, worden 
a.a.ngevraagd, zoodra de in het volgend artikel 
bedoelde formulieren verkrijgbaar zijn gesteld. 

4. 1. Een rente, a.ls bedoeld in a.rtikel 28 
der Ouderdomswet 1919, wordt aa.ngevraa.gd 
door indiening van een ingevuld en door of 
namens den a.a.nvrager onderteekend formu. 
lier. 

2. 
ieder 
hulp-

Zoodanige formulierev. zijn voor een 
kosteloos verkrijgbaa.r aa.n de hoofd., 
en bijkantoren der posterijen, en waa.r 

mulier niet eerder on.derteekenen dan nada.t 
hij - voor zooveel ncodig en mogelijk - de 
juistheid en · volledigheid der opgaven heeft 
onderzocht; zijn de opga.ven naar zijn oordeel , 
onjuist of onvolledig, dan verzoekt hij den 
a.anvrager toe te stemmen in een wijziging of 
aanvulling der opga.ven. Wordt deze toe. 
stemming verleend, da.n worden de noodige 
wijzigingen of aanvullingen in het formulier 
a.a.ngebracht of wordt een nieuw formulier 
opgemaa.kt. In dat geva.l, zoomede indien geen 
wijziging of aanvulling van het formulier noo
dig was, wordt door den tusschenpersoon a.an 
den voet van het formulier de verklaring ge. 
steld en onderteekend : ,,nagegaan en juist 
bevonden". 

3. Geeft de aanvra.ger zijn toestemming 
tot een wijziging of aanvulling van het for. 
mulier niet, dan la.at de tusschenpersoon den 
a.anvrager het formulier onderteekenen, doch 
dee]t op een afzonderlijk blad mede, in welk 
opzicht de opgaven naa.r zijn meening onjuist 
of onvolledig zijn, a.lsmede dat en waarom de 
aanvrager heeft geweigerd in de wijziging of 
aanvulling toe te stemmen. 

4. De tusschenpersoon geeft den aanvrager 
inzage van het blad, in het vorige lid bedoeld . 
Wordt het formulier, wa.arbij zulk een bla.d 
behoort, niet door den tuschenpersoon inge
diend, ma.ar door den aanvrager zelf, dan 
zendt de tusschenpersoon dit blad afzon
derlijk aan den administratieven tusschen
persoon. 

6. De invulling van het formulier kan ook 
geschieden door of namens den aanvrager, 
zonder medewerking van een tusschenpersoon. 

7. 1. Alvorens bij den administratieven 
tusschenpersoon te worden ingediend, wordt 
het ingevulde formulier onderteekend. 

2. De onderteekening geschiedt door den 
aanvrager. Heeft hij een wettelijken ver
tegenwoordger, da.n kan - met vermelding 
van die hoedanigheid - de aanvraag door 
dezen worden onderteekend . De handteeke
ning ka.n worden verva.ngen door een kruis, 
mits door een tus. chenpersoon op het formu
lier wordt verklaard, dat het kruis in zijn tegen-
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woordigheid is gesteld 
evontueel door <lien 
woordiger. 

door den aanvrager, 
wettelijken vertegen-

3. Is de aanvrager, eventueel diens wet
telijke vertegenwoordiger, buiten staat tot 
het stellen van een kruis, dan geschiedt de 
onderteekening van het formulier door een 
tusschenpersoon. Deze verklaart dan op het 
formulier, door welke oorzaak de onderteeke
ning niet kan geschieden door den aanvrager, 
eventueel door diens wettelijken vertegen
woordiger. 

8. 1. Door iederen tusschenpersoon wordt 
gehouden en dagelijks bijgehouden een register 
van de formulieren van aanvraag eener rente, 
als bedoeld bij artikel 28 der Ouderdomswet 
1919, bij welker invulling hij behulpzaam is 
geweest. 

2. De in chrijvingen in dit register geschie
den onder een doorloopend volgnummer en 
vermelden : 

a. naam en adres, zoomede dag, maand, 
jaar en plaats van geboorte, van den aanvrager: 

b. den dag, waarop het door den tusschen
persocn ingevulde formulier in <liens tegen
woordigheid werd onderteekend ; 

c. den dag, waarop het formulier door den 
tusschenpersoon aan den aclministratieven 

,tusschenpersoon werd gezonden ; 
d. den dag, waarop door den tusschen

persoon het bewijs· werd ontvangen, bedoeld 
in artikel 9, 2de lid ; 

e. hetgeen den tusschenpersoon wensche
lijk mocht voorkomen of hem ingevolge arti
kel 13, 2de l id, mocht zijn opgedragen of ge
vraagd. 

3. Het register moet steeds ter in?age zijn 
voor den administratieven tusschenpersoon 
en voor d e personen door het bestuur der Bank 
aangewezen. 

9. 1. Ret ingevulde en onderteekende 
formulier wordt met de bijbehoorende stukken, 
ingediend bij den administratieven tusschen
persoon, binnen wiens gebied de aanvrager 
woont. 

2. De administratieve tusschenpersoon zendt 
den aanvrager of diens wettelijken vertegen
woordiger zoomede den tusschenpersoon, door 
wien het formulier werd ingezonden, een be
\vijs van ontvangst uiterlijk op den eersten 
werkdag na den dag, waarop hij het formulier 
ontving. 

§ 3. Van de behandeling der verzoeken om rente 
door den administratieven tusschenpersoon. 

10. 1. De admini tratieve tusschenper-

soon gaat na of de opgaven in en bij het for
mulier verstrekt, voor de Bank voldoende zijn 
om een juiste beslissing te nemen. 

2. Zijn de opgaven naar zijne meening niet 
voldoende, dan vraagt hij aan den tusschen
persoon, door wiens tusschenkomst het verzoek 
om rente werd bevorderd, inlichting of stelt, 
indien het verzoek om rente niet door bemid
deling van een tu,schenpersoon geschiedde, 
zelf een nader onderzoek in. 

11. 1. Door den administratieven tusschen
persoon wordt op de ingekomen aanvrage om 
rente ingevolge artikel 28 der Ouderdomswet 
1919 op de daarvoor op het formulier aange
geven plaats, het nummer vermeld , ,oor
komende op de in zijn bezit zijnde kaart (model 
I. W., no. ll0*), welke op den persoon van 
aanvrager betrekking heett. 

Voorts wordt door hem op die kaart aan
geteekend: 

a. de datum, waarop de aanvrage om rente 
door hem werd ontvangen ; 

b. de datum, waarop het bewijs, bedoeld 
in artikel 9, tweede lid , door hem werd ver
zonden; 

c. de datum, waarop de aan\Tl·age door hem 
naar de Bank werd gezonden ; 

d. de datum, waarop door de Bank ten 
aanzien van de aanvrage nadere inlichtingen 
werden verzocht en de datum, waarop door 
hem aan dat verzoek werd gevolg gegeven ; 

e. de naam van den tusschenpersoon, die 
de aanvrage behandelde; 

f. hetgeen den administratieven tusschen
persoon verder wenscheEjk mocht voorkomen. 

2. De kaarten I. W. ll0* moeten steeds 
ter inzage zijn van de personen, door het be
stnur der Bank aangewezen. 

§ 4. Van het bewijs der aanspraak op rente. 

12. 1. Door den administratieven tus
schenpersoon worden de aanvragen om rente, 
waarin de opgaven naar zijne meening vcor 
het bestuur der Bank voldcende zijn om een 
juiste beslissing te nemen, - nadat hij de 
aanvragen voor ,,gezien en accoord" heett 
geteekend -, zoo spoedig en regelmatig 
mogelijk aan de Bank toegezonden. 

2. In de gevallen, waarin het bt>stuur der 
Bank dit noodig oordeelt, wordt een nittrek
sel uit het register van den burgerlijken stand 
bij de aanvrage gevoegd. 

§ 5. Slotbepalingen. 

13. 1. De aclministratieve tusschenper
soon iR verplicht. de hem door het bestuur der 
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Bank gevraagde inlichtingen te verstrekken en 
de punten te onderzoeken, welke hem door 
dat bestuur in verband met de uitvoering der 
Ouderdomswet 1919 zijn aangegeven. 

2. De tussohenpersonen zijn verplicht zich 
te gedragen naar de aa.nwijzingen, hun ge
geven door den administratieven tus chen
persoon, binnen wiens gebied zij werkzaam 
zijn. Zij zijn medo verplicht om de inlichtingen 
te verstrekken, welke hun· door den admini
stratieven tusschenpersoon of door bet bestuur 
der Bank worden gevraagd. 

14. 1. Door Onzen Minister kunnen, voor 
de toepa'lBing van bepalingen uit dit besluit, 
formulieren en modelleu worden vastgesteld . 

2. Voor zoover door Onzen Minister voor 
bepaalde verricbtingen formulieren of model
leu zijn vastge teld, moet daarvan bij bet doen 
dier verri hti.ngen worden gebruik gemaakt. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer en clat in het Staatsblad za.l worden 
geplaats . 

's-Gravonhage, den 20sten November 1919. 
WILHEL1\1IN A. 

De 11-.finister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 1 Dec. 1919.) 

20 November 1919. BESLUIT tot vaststelling 
van een al5emeenen maatregol van be
stuur, als bedoeld b~ de artikelen 85, 
tweede lid, 143, tweede lid, en 152/ der 
Invaliditeitswet. S. 759. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 September 1916, n°. 2418, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gozien de artikelen 85, tweede lid, 143, 
tweede lid, en 152 / der Invaliditeitswet; 

Den Ra.ad van State geboord (advies van 
10 October 1916, n". 46) ; 

Gelet op hat nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid van 14 November 1919, n°. 5584, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en ,erstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. (1) De persoon, van wiens over

lijden ingevolge bet bepaalde bij de artikelen 
82, 83 en 84 der Invaliditeitswet het recht op 
weezenrente afhankelijk is, wordt vermoed 
overleden te 1ijn, wanneer hij gedurende elm 
jaar afwezig is, zonder dat er bericbt is inge
komen, waaruit blijkt, dat hij in !even is, of 
wanneer er een jaar verloopen is na den dag, 
waarop bij volgens de laatste tijding nog in 

!even was, en de omstandigheden zijn dood 
waarschijnlijk ma.ken. 

(2) Ingeval de in het eerste lid bednelde 
persoon 7ich bevond op een vaartuig en hij 
vennist is ter gelegenhoid van een sobeeps0 ng'3 
luk, wordt hij, in afwijkng van bet bepaalde 
in het eerste lid, vermoed overleden te zijn, 
wanneer gedurende drie maanden na het tijd
stip, waarop het ongeluk heett plaats gehad 
of geacht moet worden plaats gehad te hebben, 
geen bericht is ingekomen, waaruit blijkt, dat 
hij in !even is. 

2. (1) Uit de omstandigheden wordt afge
leid, welke dag a.ls dag van vermoedeliJk over
lijden vastgesteld meet worden. 

(2) Wanneer echter de in bet eerste lid van 
artikel 1 bedoelde persoon vermist is bij ge
legenbeid van een soheepsongeluk, wordt als 
dag van het vermoedelijk overlijden aange
nomen de dag, waarop dat ongeluk geacbt moet 
worden plaats gebad te bebben of heett plaats 
geltad. 

(3) Bevond die persoon zicb aan boord van 
een vaartui~, waaromtrent gedurende een jaar 
geen bericbt is ingekomen, dan wordt de dag 
van bet vermoedelijk overlijden gesteld op 
aertig dagen na den dag, waarop volgens de 
platste tijding het vaartt•ig nog bestond en zoo 
van geen tijding blijkt, op dertig dagen na de_n 
dag waarop het vaartuig het laatst in zee ge
Rtoken is. 

3 De Raad van Arbeid onderzoekt na ont
vangst van een aanvraag om weezenrente op 
grond van vermoedelijk overlijden, of de per
soon, op grond van wiens vermoedelijk over
lijden de aanvraag om weezenrente wordt ge
daan, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 
1 geacht kan worden te zijn overladen, en zoo 
ja, welke dag a.ls dag van het vermoedelijk 
overlijden beboort te worden aangenomen. 
De Raad van Arbeid doet van zijn gevoelen 
mededeeling a.an den vertegenwoordiger der 
weezen en, ingeval dE- Ra.ad van Arbeid ver
moedelijk overlijden aanneemt, bovendien a.an 
dengene, in wiens dienst de betrokkene v66r 
zijn vermoedelijk overlijden laatstelijk werk
zaam was. 

4. (1) Ingeval de Raad van Arbeid van 
gevoelen is, dat de aanvraag om weezenrente 
beboort te worden afgewezen op grond, dat de 
persoon van wiens overlijden het recht op die 
rente afhankelijk is, niet kan worden vermoed 
te zijn overleden, zendt de Raad van Arbeid de 
aanvraag a.an bet bEstuur der Rijksverzeke
ringsbank door, met het ,oorstel baar af te 
wijzen. 



1919 20 N O V E M B E R. 7-J.4 

(2) Ingeval het bestuur der Rijk.sverzeht
ringsbank in afwijl ing van bet gevoclen va.n 
den Raad va.n Arbeid van oordeel is, dat ver
moeddijk overlijden behoort te worden a.ange
nomen, doet het da.a.rvan mededeeling aa.n den 
Raad van Arbeid met vermeldin1, van den dag, 
welke als dag van vermoedE.lijk overlijden be
hoort te gelden. 

(3) De Raa.d va.n Arbeid deelt het gevoelen 
va.n het bestuur der Rijksverzekeringsba.nk 
mede a.an den vertegenwoordiger der weezen 
en bovendien a.an dengene, in wiens dienst de 
betrokkene v66r zijn vermoedelijk overlijden 
laatstelijk werkzaam wa.s. 

5. Binnen zeven de.gen na. ontva.ngst va.n 
een mededeeling, a.ls bedoeld in den laatsten 
volzin van ai·tikel 3 of va.n een mededeeling, 
a.ls bedoeld in het laa.tste lid va.n a.rtikel 4, zendt 
de werkgever, indien hij houder is va.n een rente
kaart, welke voor den vermoedelijk overledene 
is opgemaakt, deze ka.a.rt a.an den Ra.ad van 
Arbeid toe. 

6. Ingeval de vertegenwoordiger de1· wetzen, 
bij toepasselijkheid van a.rtikel 82 of artikel 
83 der Inva.liditeitswet, aa.nnemelijk ma.a.kt, 
dat de vermoedelijk overledene in het bez1t 
was· van een rentekaa.rt, welke met hem is ver
loren gega.an, en hij aa.ntoont het a.antal, ·de 
klasse en, zijn er rentezegels ter voldoening 
va.n twee of meer premien vervaa.rdigd, de 
waarde der zegels, die op de kaa.rt gepla.kt 
waren, da.n maakt de Raa.d van Arbeid een 
nieuwe kaart op en teekent hij daa.rop aan het 
a.a.nta.l en de klassen der premien, welker be
ta.ling bewezen zou geworden zijn door de zegels, 
die zijn te niet gegaa.n, a.lsmede den tijd, wa.ar
over die prem en geacht worden te zijn beta.aid. 

7. Op de behandeling van de aanvra.ag om 
rente zijn overigens de bepalingen van hoofd
stuk II, § 6 va.n de Tweede Afdeeling der In
validiteitswet van toepassing. 
· 8. De a.rtikelen 3, 4, 5 en 6 vinden bij een 

aanvraag om weduwenrente op grond van ver
moede!ijk overlijden van den verzekerde, over
eenkomstige toepassing ; op de behandeling 
dier aanvra.a.g zijn overigens de bepa.lingen van 
hoofdstuk II, * 6 van de Tweede Afdeeling der 
Invaliditeitswet van toepa.ssing. 

Onze Minister va.n Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan a.fschrift za.l 
worden gezonden aan den Ra.ad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 3 pee. 1919.) 

20 November 1919. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel va.n be
stuur als bedoeld bij de artikelen 137, 
tweedE. lid, en 153, derde lid, der Tnva
liditeitswet. S. 760. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op dE- voordra.cht va.n Onzen Ministe, van 

Watersta.at van 4 September 1916, n°. 2418, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 137, tweede lid, en artikel 153, 
derde lid, der Invaliditeitswet; 

Den Raa.d van State gehoord (a.dvies van 10 
October 1916, n°. 46); 

Gelet op het na.der rapport va.n Onzen Mi'
nister va.n Arbeid van 14 November 1919, 
n°. 5584, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Ingeval de aanvraag va.n rente per 

post is verzonden, geldt de dag van afzending 
der aa.nvraag a.ls dag va.n indiening. 

2. Ingeval blijkt, dat de a.a.nvrager van een 
invaliditeitsrente reeds invalide was op een 
vroegeren dag dan dien, waa.rop de ip.diening 
der aanvraag plaa.ts had, geldt als dag van in
diening de eerste dag der kalenderweek, vol
gende op die, waarover voor het laatst voor of 
door den rente-aanvrager premie blijkt te zijn 
beta.aid, mits ten genoegen van den Raad van 
Arbeid wordt aangetoond, dat de aanvrager 
door ziekte of andere redenen verhinderd is 
geweest zijn aanvraag vroe,;er in to dienen. 

3. Ingeva.l blijkt, dat de aanvra.agster va.n 
een weduwenrente reeds invalide was op een 
vroegeren da.g dan dien, wa.a.rop de indiening 
der aan vraa.g plaa.ts ha.d, geldt als dag vanindie
ningde eerste dag der kalenderweek, volgende op 
die, wa.arin de invaliditeit reeds bleek aanwezig 
te zijn, mits ten genoegen va.n den Raad va.n 
Arbeid wordt aangetoond, dat de aanvraagster 
door ziekte of andere redenen verhinderd is 
geweest haar a.anvraag vroeger in te dienen. 

4. Ingeval de aanvrager van een ouder
domsrente na den dag van de indiening der 
aanvra.ag, doch v66r dien, wa.:J<rop over de aan
vraag wordt beslist, den leeftijd van vijf en 
zestig ja.ar bereikt, geldt als daiz van indiening 
der a.a.nvraag de dag, waa10pdeaam,rager den 
leeftijd van vijf en zestig jaa.r heeft bereikt. 

5. Voor de beslissing op de aanvraag van 
rente wordt de verzekering in de gevallen, in 
de artikelen 1, 2 en 4 onderscheiden, geacht te 
hebben "vOortgeduurd tot den dag, welke m d,e 
gevallen als dag van indiening der aanvraag 
geldt. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, dat in het Staa/,Bblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschri~ zal 
worden gezonden a.an den Raad van State. 

2. De vrouwelijke arbeiders worden, onaf
hankelijh van den aard harer werkzaamheden 
en de plaa.ts wa.ar zij die werkzaa.mheden ver
richten, gera.ngschikt : ·s-Gravenhage, den 20sten November l919. 

WILHELMINA. 
De J1inister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 3 Dec. 1919.) 

I. indien zij den leeftijd van 21 jaar bereikt 

I 
hebben in de vierde loonklasse, met dien ver
stande, da.t : 

A. de arbeiders, die werkzaamheden ver-
21 November 1919. BESLUIT, houdende aa.nwij- richten in: 

zing van de loonklassen waartoe de ver- apotheken; 
schillende groepen van arbeiders voor de de diamantindustrie ; 
toepassing van de Inva.liditeitswet be- goud- en zilversmederijen; 
hooren. . 76l . ten behoeve van : 

Wu WILHELMINA, ENZ. bet schuren va.n schijven; 
Op de voordracht van Omen Minister van en de a.rbeiders, die belast zijn met de leiding 

Arbeid va.n 17 November 1919, N°. 5634, a.f- va.n of toezicht op personeel, met a.dministra
deeling Arbeidersverzekering ; tieve of technische burea.uwerkza.a.mheden, het 

Ge~ien de artikelen 61, eerste, tweede en onderwijzend personeel, a.lsmede het verplegend 
derde lid, 63, tweede lid, en 65, eerste lid, der personeel 
Invaliditeitswet; in de vijfde loonkla-sse gerangschik.t warden; 

Gehoord de Raden van Arbeid ; en dat 
Hebben goedgevonden en verstaan : B. de arbeiders, die werkzaamheden ver-

Te bepalen als volgt : richten ten behoeve va.n : 
Art. 1. De mannelijke arbeiders warden, aa.rdewerk (het vervaardigen van) ; 

onafhankelijk van den a.ard bunner werkzaam- caoutchoucwaren (het vervaardigen van) ; 
heden en de pla.ats waar zij die we1·kzaa.mheden gips (het bra.nden van) ; 
verrichten, gerangschikt : glas en g!aswa.ren (het vervaardigen van) ; 

I. indien zij den Ieeftijd van 21 jaa.r bereikt glas (het slijpen, verzilveren, etscn, schil-
hebben in de vijfde loonklasse ; deren of graveeren van) en het zetten van glas 

II. indien zij den leeftijd van 18 jaa;r, doch in lood ; 
dien va.n 21 jaa.r niet bereikt hebben, in de huiden (het zouten van) en het blooten van 
vierde loonklasse met dien verstande, dat de vellen ; 
arbeiders, die werkza.amheden verrichten : kunstgebitten (het vervaardigen van) ; 

in de dia.mantindustlie; lederwa.ren (het "ervaardigeri van) en in 
ten behoeve van : zadelmakerijen ; 
het schuren van schij"en ; linoleum (het vervaardigen van) ; 
de zeeva.art, beha.lve het huishoudelijk en pleisterbeelden (het vcrva.ardigen van); 

bedienend personeel ·op de schepen, schoenen (het vervaardigen va.n en herstellen 
in de vijfde loonkla.sse gera.ngschikt warden ; van, ; 
III. indien zij den leeft;jd van 14 ja.a.r, doch st eenen, pannen en tegels (het vervaardigen 

dien van 18 jaa.r niet bereikt hebben, in de van) ; 
derde !oonklasse, met <lien verstande, dat de tabakspijpen (het vervaardigen van) ; 
arbe1ders workza.am : zeemleder (het maken va.n) ; 

in de diamantindustrie ; in de derde !oonklasse gerangschikt warden ; 
ten behoeve van : II. indien zij den leeftijd van 18 ia.ar, doch 
het schuren van schijven, dien van 21 jaar niet bereikt hebben, in de 
de zeevisscherij en de visscherij op rivieren I derde loonklasse, met dieil verstande, dat 

en binnenwa.teren, met uitzondering van de A. de arbeiders, die werkzaamheden ver-
oester- en mosselvisscherij, I richten · 

in de vierde loonklassc gerangschikt warden, in de diamantindustrie en 
en I ten behoeve van hot, schuren van schijven, 

dat de a.rbeiders, werkzaam ten behoeve _va.n in de vijfde loonklasse gera,ngschikt warden ; 
de zeevaart, met uitzondering van het huis- en dat 
houdelijk en bedienend personee! op de B. de a.rbeiders, die werkza.amheden ver-
schepen, richten : 

in de ?Jijfde loonklasse gerangschikt 'warden. in apotbeken ; 
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ten beboeve van : 
boeken (bet bind en en linieeren van) ; 
cartonnages (het vervaardigen van); 
m goud - en zilversmederijen ; 
in rlen handel en bij bet verkeerswtzen ; 
in hotels en koffiebuizen ; 
in kapperswinkels ; 
ten beboeve van : 
lompen en anderen afva~ (bet sorteeren van); 
papier en cellulose, papierwaren en papieren 

za.kken (bet vervaardigen van) ; 
stroocarton of etroostof (bet vervaard1gen 

van): 
telefoon- en telegraafdienst en de brieven. 

posterij ; 
verplegend pe1soneel ; 
zeevaart (de); 
zoomede de arbeiders, belast met de leiding 

van of toezicht op personeel, met administra
tieve of techniscbe bureauwerkzaamheden en 
onderwijzend personeel, 

in de vierde loonklasse gera.ngschikt worden ; 
III. indien zij den leeftijd van 14 jaar doch 

dien van 18 jaa.r niet bereikt bebben, in do derde 
loonklasse, met dien verstande dat : 

A. de arbeiders, die werkza.amheden ver
richten in de dia.mantindustrie en ten behoeve 
van bet scburen van scbijven 

in de vierde loonkla.sse gerangschikt worden 
en dat: 

B. de a.rbt-iders, die werkzaamheden ver
ricbten ten beboeve van : 

a.ardewerk (bet ~ervaa.rdigen van); 
beclden en orna.menten (bet poly~bromeeren 

van) ; 
bezems, boendero, borstals, borstelhout, 

kwa.sten of penseelen (bet verva.a.rdigen van); 
bouten, klinknagels of moeren (bet verva.ar-

digen van); 
cacbetsnijden en graveeren (bet) ; 
ca.outchoucwa.ren (bet verva.ardigen van) ; 
capsules (het verva.a.rdigen van) ; 
in ooura.nt-, boek-, meta.al- en steendrukke

rijen ; 
ten behoeve van : 
draa.dnagels (het vervaardigen van) en in 

draa.dtrekkorijen ; 
gips (bet branden van) ; 
gla.s (bet slijpen, verzilveren, et~en, schil . 

deren of graveeren van) en bet zetten vari glas 
in lood); 

gloeilampen (bet verva.a.rdigen van elec
trische); 

hoepe!s (net ma.ken van); 
horloges en andere uurwerken (het vervaa.r

digen en herstellen van); 

bout (het ba.kken, zagen, 5chaven, ltloven, 
scbillen van) en bet teenscbillen ; 

huiden · (bet zouten van) en bet blooten van 
vellen; 

in juwelierswerkplaatsen ; 
ten beboeve van : 
kunstgebitten (bet verva.ardigen van); 
kurk, bale. in, been, boom, kunstbalem, of 

paarlemoer (bet vervaard1gen van voorwerpen 
van); 

land-, tuin- en boscbbouw ; 
lederwaren (bet vervaa.rdigen van) en in 

zadelmakerijen ; 
leesten (bet venaardigen van); 
linoleum (bet verva.a.rdigen van) ; 
manden (bet vervaa.rdigen van); 
matten (bet vervaardigen van) ; 
in messenmakerijen ; 
ten beboeve van : 
meubelen (hot scbilderen van) , 
porcelain, a.a.rdcwerk, fluweol, bout en andere 

stoffen (bet beschilderen van) ; 
rijtuigen en wagens (bet vervaardigen, be

kleeden en scbilderen van); 
rotting (bet scbillen of bet vlechten van) ; 
scboenen (bet verva.ardigen en herstellen 

van); 
steenen, pannen en tegels (bet verva.ardigen 

van); 
stoelen (bet ma.ken van) ; 
stoelen (bet ma.tten van1 ; 
stroo (bet vlecht,en van); 
stroohaksels (bet vervaardigen van); 
stroobuli1en (bet verva.ardigen van) ; 
tabakspijpen (bet verva.a.rdigen van); 
turf (bet baggeren van) en bet , ervaardigen 

van veenbagger ; 
veebouderij ; 
in veenderijen : 
ten behoeve van · 
vergulden (bet) ; 
weverskammen of rieten (bet ,erva.ardigen 

van): 
en de a.rbeiders, die werkza.a.mbeden ver

ricbten in inrichtingen van wetenscha.p ofkunst, 
van publieke vermakelijkheden, in scbouw
burgen, concertZRlen en dergelijke in de tweede 
loonklasse gerangscbikt worden. 

3. Indien een arbeider ingevolge de voor
gaa.nde artikelen zou behooren tot meer dan 
een broep van arbeiders, wordt hij voor de toe
passing van dit besluit 1,ea.cht te bebooren tot 
de groep, welke in de hoogste loonklasse is ge
rangscbikt. 

4 . Tot de eerste loonklasse behoort, onaf_ 
hankelijk van zijn leeftijd of geslacbt, de ar. 



747 21 ~ 0 V E M BF: R, 1919 

beider, wiens loon geheel bestaat m verstrek
kingen in natura. 

5. In afwijking van de bovenstaande be
palingen behoort de arbeider, die uitslt•itend 
recht heeft op een vast loon in geld, onafhanke
lijk. van zijn leeftijd of geslacht, tot de loon
klasse, waarin hij naar dat vast loon valt , wan
neer de dienstbetrekking geacht moet worden 
de arbeidskracht van dien arbeider geheel of 
zoo goed a.ls geheel in besla.g t e nemen. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatablad 
,r,al worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2lsten November 1919. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 3 Dec. 19l9.) 

21 November 1919. BESLUIT, regelende de toe. 
la.ting tot de verzekeiing van personen, 
bedoeld in arti1.el 368 der Invaliditeitswet. 
s. 762. 

WrJ WILHELMINA, ENZ 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arheid van 18 November 1919, no; 5425, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 368 der Invaliditeitswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen a.ls volgt : 
Art . 1. Hij, die den leeftijd van 65 jaa1 

reeds heeft bere1kt en voldoet a.an de voor
waarden gesteld in het eerste lid onder letters 
a, b en c van artikel 368 der Invaliditeitswet, 
ka.n tot de ve.zekering worden toegelaten in
dien hij aannemdijk maakt dat hij in het tijd
vak van tien jaar, dat onmiddellijk vooraf gaat 
a.an de vervulling van zijn vijf en zestigste jaar, 
te zamen gedurende ten minste ] 5(\ weken in 
de termen van verzekeringsplicht zou zijn ge
vallen, indien de verzekering bij den aanvang 
van dat tijdvak reeds ingevoerd ware, met dien 
versta.nde dat tusschen den datum, wa.a.rop 
hij het laatst arbeid in loondienst ve1richt heeft 
en den datum, waarop hij toelating tot de ver
zekering ver-oekt, niet meer dan een jaar mag 
zijn verloopen. 

2. Degeen die tot de , erzekering, al~ in 
artikel 368 der Invaliditeitswet bl)doeld, 
wenFoht te worden toegelaten client een aan
vrage bij den Raad van Arbeid in . De Raad 
van Arbeid onderzoekt de aanvrage zoo spoedig 
mogelijk en zendt rleze, ;ergezeld van de noodige 
bewijsstukken en zijn advies, aan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank. 

Het bestuur der Bank beslist, na ond~rzoek, 
omtrent de toelating tot de verzekrring en 

zendt van die beslissing bericht a.an den R-aa.d 
van Arbeid en a.an den aanvrager. 

3. Jn geval het bestuur der RijksverzekE. 
ringsbank goedgevonden heeft den aanvrager 
tot de verzekering toe te la.ten maakt de Raad 
van Arbeid zoo spoedig mogelijk een renteka.a.rt 
voor den aanvrager op en reikt hem deze uit. 

4. Op de verzekering, ingevolge artikel 368 
der Invaliditeitswet gesloten, zijn de bepalingen 
der Invaliditeitswet en die der krachtens de 
Invaliditeitswet gegeven, algemeene maat
regelen van bestuur en Koilinklijke en Minis
terieele besluiten van toepassing. 

Onzen Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het S1,aatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2lsten November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 3 Dec. 1919.) 

21 November 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van de niodellen der vrije zegels, bll(ioeld 
in artikel 341, eerste lid, der Invaliditeits
wet. S. 763. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 18 November 1919, n°. 5696, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 341, derde lid, in verband met 
artikel 230, vierde · lid, der Invaliditeitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a.ls volgt : 

Eenig artikel. 

Het model van de vrije zegels is a.ls volgt : 

met dien verstande, dat de kleur van het 
vrije zegel ter beta.ling van een achtste van een 
premie 1s donkergroen op lichtgroenen onder
grond en de daarop uitgedrukte geldswaarde 
25 cent, t erwtil de kle11r van het vrije zegel ter 
beta.ling van een premie is kobalt blauw op 
lichtblauwen ondergrond, en de daarop uitge
druk.te geldswaarde 2 gulden 

Onze Minister van Arheid is belast met de 
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uitvoering van dit besluiL, dat m het Staatablaa 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2lsten November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uit,geg. 3 Dec. 1919.) 

22 November 1919. BESLUIT, houdende vast . 
stelling van de modellen der rentezegels 
en van aanwijzing der plaat•en, waarop 
de rentezegols ten verkoop voorhanden 
zullen zijn. S. 764. 

WIJ WILHELMINA, . ENZ. 

Op de voordracht 11an On7en Minieter van 
Arheid van 19 November 1919, n°. 5677, af. 
deeling Ai beidersverzekering ; 
. Ge:rien de artikelen 230, vierde lid, en 231, 

eerste lid, de1 Invaliditoitswet ; 
Hebben 5oedge,ondcn t·n ven.ta.an: 

te bepa.len a.ls volgt , 
Art. 1. De modellen van de rentezegels, 

a.ls bedoeld in art. 230 der Invaliditeitswet, ten 
bewijze van de betaling van een p;emie, worden 
vastgesteld overeenkomst,ig de bij dit besluit 
gevoegde modellen. 

2. De rentezegels zijn ten verkoop voor
handen, behalve op de l!.a.ntoren der Ra.den van 
Arbeid en der Posterijen, bij de Rijksdepot
houders van postzegels, welke daartoe op voor
dracht van den Raad van Arb,.id, den Ver
zeb.eringsraad gehoord, '.'.Ullen wo1den aange
wezen door Onzen Minister, met de uitvoering 
van de Invaliditeitswet belast. 

3. 1. De depothouders, bedoeld in het vorig 
artikel, zijn verplicht de noodill'e rentezegels 
op den eernten werkdag van e)ke weeb. of m et 
langere tusschcnruimte:, mits op gemelden da!l', 
tegengereede beta.Jing in te koopen bij de daar
voor aangewezen postb.a.ntoren, naarde regelen, 
door den Directeur-Generr.al der P rsterijen en 
'I degrafie va•t te stellen. 

2. Van het bedra.g van .:ilken aankoop a.ls 
bovenbedoeld, genieten zij een l!.orting, wolke 
bedraagt: 

tot en met f 1000 1 % ; 
boven £ 1000 t/m f 2000 ½ % ; 
boven f 2000 ¼ %-
4. 1. Le rentezegels worden aan de Raden 

van Arbeid en de kantoren der Pcsterijen op 
aanvraag verstrekt doo1 den hoofda.mbtenaar, 
bela;t. met de oontrole op den zegelaanmaak. 

2. Ten aanzien "an de aanvraag, ·verstrek-
1 ing, bewa1ing, verkoop en verantwoording 
van rentezegels door de kanto~en der Posterijen 

gelden dezelide voorschriften als voor post· 
zegels van kraoht zijn. 

5. 1. H et Hoofdbestuur der· Posterijen en 
Telegrafie zendt v66r den 15den van elkl' maand 
aan het bestuur der Rijl!.sverzekeringsbanl!. e€n 
opgaa.£ van het bedrag dcr in de afgeloopen 
maand door de postk.antoren ,erkochte rente
zegels. 

2. Het bedrag van de verkochto rentezegels 
wordt eenmaal per jaa.r op de relenll!,g van de 
Rijks~erze1.eringsbank bij de 11.ederla-ndsche 
Bon1. bijgeschreven. 

6. 1. De rentezegels worden aan de Raden 
van Arbeid ve.rstrekt door den in a.rt. 4 bedoel
den hoofdaml:tenaar bij borclerel, wa.arvan het 
modd doo1· het be.tuur der Rijksverzekerings
bank wordt vastgesteld. 

2. Voor de eerste ma.al gesohiedt bet. ver
strekken van zegels aa.n de Raden van Arbeid . 
am btshalve. De grootte der t erste verstrel! 
king wordt bepaald door bet bestuur der Rijks: 
verzekeringsbank. 

3. Ter bekoming , an rentezegels rich ten de 
Raden van Arbeid den lsten en 15dE>n van 
iedere maand een desbetreffend verzoek tot 
den ambtenaar, belast met de controle op den 
aanmaak. Dit verzoek geschiedt op een daar
toe door het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
vastgesteld formulier. De Raden van Arbeid 
kunnen echter ook op andere dan de hiervoren 
genoemde data een ver,:oel· tot het aanvragen 
van zegels indienen, rnits daartoe gemachtigd 
door den Verzekeringsra.ad. 

4. De Raden van Arbeid storten v66r of op 
den 5den van elke maand de wa.a.rde van de in 
de voorafgaande ma.and door hen verkochtf
zegels ten behoeve van bet Invaliditeitsfonds, 
ter plaatse door het bestuur der R;jksverzeke
ringsba.nk a.an te wije.en, onder aftre1 van de 
bedragen, welke aan de verzekerden werden 
guestitueerd. 

5. De Raden van Arbeid zenden berioht 
van storting aan bet bestuur der Rijksverzeke-, 
ringsbank, eventueel verge-zeld van de rente
kaa.rten, waa.rop de afgescbreven zegels voor
komen of van verklaringen, waaruit blijkt, da.t 
restitutie plaats vond. 

7. l. De Ra.den van Arbeid houden re1,1sters 
a.an, wa.a1in aanteekening gehouden wordt van 
alle~ wat op verstrekking, verkoop en storting 
der zegels betrekking heeft. 

2. Het model van die registers en de wijze, 
waarop daarin aanteekening geschiedt, wordt 
door het bestuur der Rijksverzekeringsbank , 
vastgesteld. 

:i. Ten aanzien van de inwisseling 'van be-
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schadigde rentezegels geld,n de voorschriften, I 22 November 1919. BESLUIT, houdende beslis-
door het be.tuur der Rijksverzekeringsbank sing dat: 
gegeven. de wet de Gedeputeerde Staten toe-

s. De Raden van Arbeid doen op door het rust met middelen om voor de instand-
bestuur der Rijksverzekeringsba,:pk aa,n te houding van het vermogen der gemeente 
wijzeii. tijdstippen opgaven van alle op die te waken, maar dat tot deze middelen 
tijdstippen door hen nog niet verkochts zegels. niet behoort het opleggen aan de gemeente-

9. De controle op de zegelvoorraden en besturen van de verplichting om de ge-
gelden is opgedragen aan de Verzekeringsraden, meente-eigendommen tegen eventueele 
voor zooveel de Raden van Arbeid betreft en daaraan toegebrachte sehade, door brand 
aan de inspecteerende ambtenaren der Poste- of andere onvoorziene omstandigheden, te 
rijen, voor zooveel de postkantoren betreft. verzekeren ; 

Ome Minister van Arbeid is belast met de dat bijaldien dus de Raad met het oog 
uitvoering van dit tesluit, d&t in het Staa.f.•bl,ad op dat gevaar een fonds tot dekking van 
zal worden geplaatst. de daardoor eventueel toegebrachte schade 

's-Gravenhago, den 22sten November 1919. instelt, voor de beslissing over de goed-
WILHELMINA. keuring daarvan alleen in aanmerking 

De Minister van Arbeid, AALBER'lE. komt de vraag, of de get~offen regeling der 
( Uitgep. 3 Dec. 19l!l.) uitkeering van de premiebijdragen met het 

Het model van de rentezegels, als bedoeld 
in artikel 1 van dit besluit, is als volgt, : 

met dien· verstande dat : 

oog op de geldmiddelen der gemeente aan 
bedenking onderhevig is te achten. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente 's-Gravenhage tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 24/27 Juni 1919 B. n° .. 1181 

I (3• afd.), G. S. n°. 63, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn besluit van 17 Februari 
1919 tot wijziging van de Gemeentebegrooting 

i voor 1918; 
f Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1°. de kleur van het rentezegel voor loon- 4 November 1919 n°. 390; 

klasEe I is blauw violet op licht violetten onder- Op de voordracht van Onzen Minister van 
grond en de op het zegel uitgedrukte gelds- Binnenla.ndsche Zaken van 18 November 1919, 
waarde 25 cent , : n°. 13850, afd. Binnanlandsch Bestuur; 

2°. de kleur van het rentezegel voor loon. Overwegende dat de Raad der gemeente 
klasse II 1s roodbruin op liohtbruinen onder- I 's-Gravenhage in zijne op 17 Februari 1919 
grond en de op het zegel uitgedrukte gelds- gehouden openbare vergadering beeft besloten 
waarde 30 cent; I aan de gemeente-begrooting voor 1918 toe te 

3°. de l, leur van het rentezegel voor loon . voegen een volgnummer 287bismetde omschrij
klasse III is 1/'eelgroen op lichtgroenen onder- ving : ,,Premiebijdragen ten bate van het fonds 
grond en de op het zegol uitgedrukte gelds- tot dekking van brandschade aan gemeente
waarde 40 cent; eigendommen", dat volgnummer uit te trekken 

4°. de l leur van het rentezegel voor loon - op f 8000.- en met gelijk bedrag te vermin
klasse l V is brt1ingeel op lichtgelen ondergrond deren volgnummer 287 ,,Kosten van brandver
en de op het zegel uitgedrukte geldswaarde zekering der gebouwen" dier zelfde begrooting; 
50 cent; dat Gedeputeerde Staten der'provincie Zuid-

50. de kleur van het rentezegel voor loon- Holland bij besluit van 24/27 Juni 1919 B. 
klasse V is donkergrijs op liohtgrijzen onder- n°. 1181 {38 afd. ) G. S. n°. 63, aan het Raads
grond en de op het zegel uitgedrukte gelds- besluit de goedkeuring hebben onthouden uit 
waarde 60 cent. overweging dat de Raad tot het nemen van 

Behoort bij het Koninhlijk besluit ,an 22 zijn besluit, om voor de verzekering van ge-
November 1919 (Staatsbl,ad no. 764). meente-eigendommen tegen brand in het ver-

M~i bekend, volg de gemeente zelve het · risico te doen 
De MiniBter van Arbeid, AALBERS&. dragen, is geleid door de overweging, dat dit 
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stelsel voor de gemeente 
zal meebrengen ; 

financieel voordeel 1 van debiteuren der gemeente waren, welke 

dat immers uit den bij de voordracht van 
Burgemeester en Wethouders gevoegden staat 
E door Burgemeester en Wethouders wordt 
afgeleid, dat een bedrag van f 564,300 zou zijn 
bespaard indien de gemeente sedert 1853 het 
stelsel van eigen risico had aanvaard, datook voor 
de toekomst het gevaar voor emstige branden 
in 's-Gravenhage hiet groot te noemen zou zijn 
en dat speciaal de kans op veelvuldige branden 
in gemeentegebouwen niet groot te achten is, 

dat het derhalve te verwachten zou zijn dat 
over eene oneindige reeks van jaren de assu
rantie-premies het bedrag der brandschade 
zouden overtreffen ; dat dit alles echter te 
eenenmale onzeker is ; dat men immers uit 
de door het gemeentebestuur overgelegde ta
bellen kan zien dat het verzekerd bedrag der 
gemeente-eigendommen in het tijdvak van 
1853-1916metnietminderdan f 29,000,000.-
is geklommen, terwijl deze toeneming voom a
melijk in de laatste jaren heeft plaats gehad; 
zoodat de ervaring over 64 jaar slechts voor 
een zeer klein dee! der thans verzekerde ob
jecten geldt ; dat derhalve bij het trekken 
van conclusies omtrent het brandgevaar de 
grootste voorzichtigheid moet worden in acht 
genomen ; dat voorts de gemeente-eigendommen 
zeer ongelijksoortig en ongelijkwaardig zijn, 
zoodat de gunstige factor, dat zij een groot 
en verspreid liggend bezit vormen, weer te 
niet wordt gedaan door het feit dat er ver
scheiden objecten van buitengewone waarde 
toe behooren ; dat geen enkel brandverzekerings 
bedrijf dergelijke belangrijke risico's geheel 
voor eigen rekening, d. w. z. zonder herverze
kering op zich zou nemen, te minder omdat 
daaronder een zoo brandgevaarlijk object als 
de Schouwburg is begrepen ; dat de brandge
vaarlijkheid van een schouwburg, van een gas
fabriek enz. alleen kan worden geschat door 
na te gaan hoeveel branden in schouwbur
gen, gasfabrieken enz. waarvoor gelijksoortige 
maatregelen tegen brand genomen zijn, zijn 
voorgekomen ; dat overigens zoowel de brand 
in het Rijkstelegraafkantoor als die van de 
Oranjekazeme · eene andere opvatting dan die , 
van den Raad rechtvaardigt ; 

dat voorts het gemeentebestuur bij het op
maken van den staat E rekening had moeten 
houden met elk risico ten gevolge van brand, 
dat de gemeente gedurende het tijdperk 1863-
1916 heeft geloopen en dat derhalve daarin 
het Kurhaus (in 1886 afgebrand) opgenomen 
had moeten worden omdat de eigenal")in daar-

1 

Ja.atste bij niet bestaan der verzekering haar 
onderpand verloren zou hebben ; dat ten ge
volge van het z.g. assurantiebeding dan ook 
een bedrag van ruim f 522,000 door assura
deuren aan haar werd uitbetaald ; dat wanneer 
hiermede rekening wordt gehouden, van het 
hierboven genoemde bedrag, dat sinds 1853 
bespaard had kunnen worden, slechts een zeer 
gering dee! overblijft ; dat de gemeente voor 
de betaalde premien de zekerheid heeft gehad 
dat zij elke brandschade aan haar eigendommen 
vergoed zou hebben gekregen, terwijl zij, om 
zich die zekerheid ook bij eigen bedrijf te ver
schaffen, gedurende ta! van jaren voort zal 
moeten gaan met de tot dusver betaalde 
premien af te zonderen, totdat een zoodanig 
fonds is bereikt, dat verdere premiestorting 
kan worden gestaakt ; dat voorts de Raad heeft 
besloten, de dotatie aan het fonds van f 150,000 
te dekken door eene leening, welke in 30 a 40 
jaar zal zijn af te lossen ; dat dimtengevolge 
de toekomstige begrootingen gedurende langen 
tijd niet alleen niet ontlast zullen worden van 
het bedrag, dat thans voor premiebetaling voor 
brandverzekering is uitgetrokken, doch boven
dien nog gedurende een reeks van jaren belast 
zullen worden met rente en aflossing dezer 
dotatie ; dat zich aan deze verzwaring van 
lasten de kans zal paren, dat de gewone dienst 
der gemeente voor langen tijd met aanzienlijke 
bedragen voor rente en aflossing bezwaard zal 
worden ter zake van leeningen, welke de ge
m eente moet aangaan voor den weder-opbouw 
van waardevolle door brand vernielde objecten, 
als het kapitaal van het fonds tot dekking 
der kosten van weder-opbouw niet toereikend 
is; dat derhalve te vreezen is dat de zekerheid, 
welke de gemeente thans tegen betaling van 
een vrij gering jaarlijksch bedrag verkrijgt, 
opgeofferd wordt ter wille van de kans dat 
na verloop van langen tijd eenige besparing 
zal worden verkregen ; 

dat de Raad van het besluit van Gedepu
teerde Staten bij Ons in beroep gekomen is 
en onder bestrijding van de beschouwingen 
van Gedeputeerde Staten, alsnog de goed
keuring van zijn besluit heeft verzocht; 

Overwegende dat de wet de Gedeputeerde 
Staten toerustmetmiddelen om voor de inst nd
houding van het vermogen der gemeente te 
waken, maar dat tot deze middelen niet be
hoort het opleggen aan de gemeentebsturen 
van de verplichting om de gemeente-eigendom
men tegen eventueele daaraan toegebrachte 
schade, hetzij die i-s teweeggebracht door brand, 
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of door andere onvoorziene omstandigheden, 
te verzekeren ; 

dat, bijaldien de Raad, gelijk de Raad van 
's Gravenhage heeft gedaan, met het oog op 
het gevaar van brand waaraan de gemeente
eigendommen zijn blootgesteld, een fonds tot 
dekking van de eventueele schade door brand 
toegebracht instelt en de voor de uitkeering 
der premie-bijdragen aan dit fondsnoodzakelijke 
wijziging in de gemeentelijke begrooting aan
brengt, voor de beslissing over de goedkeuring 
dezer wijziging alleen de vraag in aanmerking 
komt .of de getroJfon regeling der uitkeering 
van de premiebijdragen met het oog op de geld
middelen der gemeente aan bedenking onder• 
hevig is te achten ; 

dat het hier niet het geval is ; 
Gezien de Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het besluit van Gede

puteerde Staten van Zuid-Holland waarvan 
appel, alsnog goedkeuring te verleenen aan het 
besluit van den Raad dergemeente 's-Gravenhage 
van 17 Februari 1919 tot wijziging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven dienst 1918. 

Onze Minister van Binnanlandsche Zaken is 
belast, enz. (W. v. d. B. A.) 

24 Jvorember 1919. BE%UIT tot va.ststelling 
van een algemeen reglement van politie 
voor rivieren, kanalen, havens, ~luizen, 
bruggen en daartoe behoorende werken 
onder het beheer van het Rijk. S. 765. 

WIJ WILHJJ:LMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 7 October 1919, n'. 300, afd. 
W aterstaat A ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats 
blad n°. 69) ; 

Den Raad .van State gehoord (advies van 
11 November 1919, n°. 60) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister va.n 20 November 1919, 
n°. 288, afd. WaterRtaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast tP stellen bet navolgend : 

ALGEMEEN REGLEMENT VAN POLI
TIE voor rivieren, kanalen, havwn,.s, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende 
werken onder het beheer van het Rijk. 

TITEL I. 

Algeineene bepalingen. 

Art. 1 (1) Dit reglement is toepa.sselijk op : 
1°. de hierna. te noemen rivieren, waaronder 

de daa.rtoe behoorende kunstwerken worden 
I geacht begrepen te zijn ; 

2°. de Rijkskanalen, waa.rin hunne oevers 
' havens, grand- en kunstwerken, beplantnngen, 

gebouwen en verder toebehooren zijn begrepen ; 
3°. de hierna te noemen verspreide havens, 

1 sluizen, bruggen, waarin, hetgeen daartoe be
'1 hoort, begrepen is ; 

a.lies voor zoover die wateren en werken 
zijn onder beheer van het Rijk en voor zoover 
van dit reglement bij bijzondere reglementen 
n,iet is afgeweken. 

(2) De rivieren, onder 1°. bedoeld zijn: 
de JJssel met zijne uitmondingen in de 

Zuiderzee, de Nieuwe Merwede, het Wantij, 
het Mallegat, de Dordtsche Kil, de Krabbe, 
de Maas met inbegrip van het afgesloten ge
cleelte tusschen het Heleind en de Waal bij 
Woudrichein, de Bergsche Maas, het Heusdensch 
kanaal, het 0ude Maasje , de Donge van het 
separatiepunt met den linker oever der 's Gra
veninoersche vaart tot hare uitmonding in den 
Ainer, de Ainer, de Killen in bet Bergsche veld, 
het Hollandsch Diep, de Koningshaven, de 
0ude_ Maas, de Nieuwe Maas antler de ge
meente Rotterdam, de rivieren beneden Rot
terdani tot in zee, het Spui met het Beerengat, 
het Hartelsche Gat, de Hollandsche IJssel met 
de Sliksloot, de Overijsselsche Vecht, het Zwarte 
Water en het Zwolsche Diep. 

(3) De verspreide werken, onder 3°. bedoeld, 
zijn: 

a. de havens te Moerdijk, Willem.qtad, Din
teloord, Breskens en Veere, de buitenhaven te 
Scheveningen, de buitenhaven te Middelliarnis, 
het Krabbersgat bij Enkhuizen, d~ havenmond 
en de oude haven te Stavore10 en de havens 
der eilanclen Terschelling, Vlieland, Wieringen, 
Marken, Urk en Schokland; 

b. de Rijks-sluizen en -beweegbare bruggen · 
in de provincie Friesland ; 

c. de Rijks-sluizen en -bruggen in den water
weg van Am.~terdain naar Rotterdam; 

d. de schutsluizen te St. Andries en in de 
afgesloten killen van het Bergsche veld, met 
hare havens ; 

e. de draaibruggen over het Aduarderdiep 
onder Aduard en over de Visvlietervaart onder 
Grootegast ; de draaibrug onder Raainsdonk 
en de rolbrug bij Geertruidenberg, beide over 
de rivier de Donge ; de ophaalbrug over het 
0ude Maasje onder Gapelle en de rolbrug 
onder Besoijen ; 

/. de beweegbare bruggen over de Mark 
en Dintel te Standdaarbuiten en nabij Dintel
oord; 
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g. de veerhavens te Tuil, te Gameren en 
te Sleeuwijk ; 

h. de beweegba.re brug over den Ouden Rijn 
a.an het Haaqsche Schouw. 

2. In dit en in bijzondere reglementen 
worden verstaan : onder schipper, ook hij die 
dezon vervangt ; 

onder dag, de tijd tusschen op- en onderga.ng 
der zon; 

onder nacht, de tijd tusschen onder- en op
gang der zon ; 

onder llfinister, de Minister met de uitvoe
ring va.n dit besluit belast ; 

onder Onzen Oommissaria, die in de pro
vincie, wa.arin de rivier, het kana.al, het be
trokken gedeelte van de rivier of het ka.naal 
of de werken zijn gelegen ; 

onder hoofdingenieur-directeur, de hoofdinge
nieur-directeur en onder ingenieur, de hoofd
ingenietir of ingenieur, met het beheer van 
de rivier, het ka.naa.l, het betrokken gedeelte 
van de rivier of het ka.na.a.l of va.n de werken 
bela.st; 

onder ambtenaren van den waterstaat : 
a. de hoofdingenieurs-directeuren, hoofdin

genieurs, ingenieurs, technische a.mbtena.ren• 
opzichters en a.djunct-opzichters va.n den 
Rijkswa.tersta.at en de Rijksba.kenmeesters ; 

b. de havenmeesters, onder- en hnlpha.ven
meesters en de sluis- en hnlpsluismeesters ; 

c. de ka.na.albea.mbten : sluis, - hnlpsluis-, 
stuw-, brug-, pont-, kanaal- en dijh..-,,vachters, 
opzieners bij stoompontveren, wa.chthonders, 
sluis-, brug-, pont- en havenknechten in dienst 
van het Rijk, a.lsmede andere personen, tijdeEjk 
met de bediening van eene sluis, stuw, brug 
of pont belast. 

3. Voor de toepassing va.n dit reglement 
en va.n de bijzondere reglementen wordt een 

· va.a.rtuig, da.t zich door zijne eigen mecha.
nisohe kra.cht voortbeweegt, ongea.cht of het 
daa.rbij al da.n niet zeil voert en ook da.n, wa.n
neer het gedurende de va.a.rt bij het ma.noeu
vreeren zich tijdelijk met stilsta.a.nde ma.chines 
beweegt of tijdeEjk stil ligt, a.angemerkt als 
stoomvaartuig. Is zooda.nig va.artuig, geen 
_gebruik makende van zijne eigen mechanische 
voortbewegingskracht, onder zeil, dan wordt 
het beschouwd a.ls zeilvaartuig. 

4. (1) Dit reglement en eene vertaling da.ar
va.n in het Engelsch, het Duitsch, het Fra.nsch 
en het Noorsch worden gedrukt en, evena.ls 
de bijzondere reglementen, a.lgemeen verkrijg
ba.ar gesteld. 

(2) Elke schipper, die een der in artikel 1 
genoemde wa.teren bevaa.rt of · va.n de a.lda.ar 

bedoelde werken gebruik ma.a.kt, moet va.n 
een exempla.a.r va.n dit reglement en va.n het 
betrokken bijzonder reglement, benevens va.n 
het Binnena.a.nva.ringsreglement, voorzien zijn. 
Hij moet deze, desgevorderd, a.an de ambte
na.ren en bea.mbten, in a.rt. 93 bedoeld, ,er
toonen. 

TIT EL II. 

Bepalingen betrekkelijk het gebruik maken van 
rivieren, kanalen en verspreide havens. 

5 . . (1) Alie va.a.rtuigen van meer dan 1 1\1. 
diepgang moeten aan of nabij den achtersteven 
voorzien zijn va.n eene schaal, wa.arop de diep
ga.ng duideEjk is a.f te lezen . 

(2) Het beginpunt va.n telling van de scha.a.l 
is het la.a.gste punt va.n het va.a.rtuig met in
begrip va.n de schroef, het roer en a.ndere be
weegba.re deelen, welker diepreligging onder 
de va.art niet ka.n worden verminderd. 

6. Vaartuigen zonder va.st dek en van 8 ton 
en meer laa.dvermogen moeten voorzien zijn 
"an waterdichte borden, boorden of wanden, 
welke ten minste 0.25 111. boven den water
spiegel reiken. 

7. (1) De na.am va.n het va.artuig, en bij
vaartuigen, niet, bestemd om de zee te bevaren, 
ook de naa.m en woonpla.ats van den schipper, 
moeten op eene in het oog va.llende pla.ats aan 
de buitenzijde op de vaste deelen va.n het vaa.r
tuig met letters va.n ten minste 0.10 111.hoogte 
en 0.01 111. breedte duidelijk leesbaa.r zijn a.an
gegeven. 

(2) Deze bepaling is a.Ileen va.n toepa.ssing 
op va.a.rtuigen van 10 ton en meer laadver
mogen. 

8. (1) Tenzij met vergunning of op uitdruk
keEjk bevel va.n een a.mbtena.ar va.n den water
sta.at, is het verboden, in eenig kanaa.l of in 
eenige ha.ven, elders da.n op de daartoe be
stemde a.anlegpla.a.tsen, a.an te leggen of met 
va.a.rtuigen, na.ast elkander va.stgema.a.kt, te 
va.ren. 

(2) Evenzoo is het verboden een va.artuig 
dwars in het va.a.rwa.ter te la.ten liggen of drijven. 

9. (1) Elk 7.,eeschip moet, zoolang het zich 
op eenig Rijkswa.ter of in eene zijner havens 
bevindt, over da.g de vlag voeren va.n de natie, 
wa.artoe het behoort. Hierva.n zijn uitge
zonderd de ingevroren schepen. 

(2) Va.a.rtuigen va.n meerderen diepga.ng dan 
4 M. voeren bovendien eene kleine via.g a.a.n den 
fokkema.st. Voor va.artuigen van minderen 
diepgang is dit verboden. 

(3) Koopva.ardijschepen mogen nimmer den 
wimpel voeren. 
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10. (1) De schipper, zijn va.artuig verlatende, I 
doet zich door een geschikt persoon vervangen. 
Deze bepaling is niet van toepassing op vaar
tuigen van minder laadvermogen dan 10 ton 
of die van den wal met den boom worden 
voortgeduwd. 

(2) Tenzij met vergunning van den haven
meester of van een ambtenaar van den water-
1,taat, genoemd in artikel 2, onder a; is bet 
verboden, vaartuigen van 10 ton en meer 
laadvermogen onbewoond op een Rijkswat er 
te la.ten liggen . 

(3) Het is mede verboden vaartuigen onbe
hecrd op een Rijkswater te la.ten drijven. 
· 11. (1) De schipper van een vaartuig, dat 

-0verladen of naar het oordeel van den haven
meester of van een ambtenaar van den water
staat, genoemd in artikel 2, onder a, onvol
doende bei:nand of getuigd is, moet op door 
hen gedane aanzegging de vaart staken en zijn 
vaartuig na.ar eene door hen a.an te wij zen 
plaats vervoeren. 

(2) De schipper van een vaartuig, dat in 
onmiddellijk g_evaar van zinken verkeert, moet 
het, zoodra mogelijk, buiten het vaarwater 
brengen. 

12. (1) De schippers van va.artuigen, niet 
bestemd om de zee te bevaren, moeten het 
kluifhout v66r de aankomst in de sluizen doen 
toppen. 
· (2) De havenmeester, de sluismeester en 
<le ambtenaren van den watersta.at, genoemd 
in artikel 2, onde£ a, kunnen bevelen, dat van 
vaartuigen, welke geheel of gedeeltelijk lossen, 
-de bramraa.s en bramstengen worden gestreken. 

13. (1) Het is verboden, een vaartuig der
wijze te plaa.tsen, dat de in- of uitvaart van 
een kanaal of van eene haven of de doorvaart 
van eene sluis of eene brug wordt belemmerd. 

(2) De schipper van een zoodanig gepla.a.tst 
va.artuig is verplicht, op bevel van een a.mbte
naar van den waterstaa.t, terstond te verha.len. 

14. (1) Het aa.ndoen van eene haven is 
verboden, wa.nneer des daa.gs eene roode vlag 
op een der ha.venhoofden en des na.chts een 
tweede rood licht wordt getoond nabij het 
gewone roode havenlicht. 

(-2) Bij havens, wa.a.r een en antler niet moge
lijk is, worden de genoemde seinen gepla.a.tst 
als is a.angegeven in de voor die havens gel
dende bijzondere reglementen van politie. 

15. (1) Het openen eener sluis tot spuiing 
worclt ten minste een uur te voren a.angeduid, 
des daags door eene blauwe vla.g, wa.arin met 
witte. letters het woord ,,spuien", des nachts 
door drie roode lichten, geplaatst in de hoek-

1919. 

punten van een 5elijkzijdigen driehoek, met 
den top na.ar boven gericht. 

(2) De va.a.rtuigen, in eene haven of een 
ka.na.a.l aanwezig, moeten door de schippers, 
bij vertoon van dit_ sein, of wa.nneer hun de 
spuiing door een der ambtena.ren van den water
sta.a.t, genoemd in artikel 2, onder b en c, wordt 
a.a.ngekondigd, stevig worden va.stgemeerd en, 
zoo noodig, ,vorden vertuid om het a.an den 
grond vallen te voorkomen. 

(3) Die ambtenaren zijn in dit geva.l bevoegd 
a.an de schippers eene ligpla.a.ts voor hunne 
va.a.rtuigen a.an te wijzen en hun omtrent de 
wijze van vastleggen da.a.rvan bevelen te geven. 

(4) Bij gebrek a.an geschikte ligplaa.ts 
hebben de gela.den vaartuigen de voorkeur 
boven de ledige. 

16. (1) Bij het naderen van sluizen en brug
gen moet de schipper de va.a.rt van het va.ar
tuig zooda.nig verminderen, da.t het zoo noodig 
op 100 M. van de sluis of brug kan stoppen . 
Bij de daartoe gestelde handwijzers of teekenen 
moeten de zeilen gestreken of in de gei gebra.cht 
worden. De sluis- of brugwachters moeten 
met de stoomfiuit, de scheepsklok of den 
misthoorn, of we! door roepen worden ge-
wa.arschuwd. • 

(2) De schipper. moet het vaa.rtuig doen 
stoppen, indien des daags een roode ·cylinder. 
afgedekt door een ha.lven bol, of een rood bord 
of een roode vlag op ·de sluis of brug wordt 
getoond en indien des nachts een of meer 
roode lichten worden getoond. Hij moet clan 
desgevorderd zijn va.artuig ter pla.atse, hem 
door den sluis- of brugwachter aan t e wijzen, 
vastleggen. De doorva.art is niet geoorloofd, 
zoolang de voornoemde seinen niet zijn ver
wijderd. 

(3) Wanneer de s!uis of" de brug niet voor 
doorvaart in gereedheid ka.n worden gebracht 
en dus de doorvaart gestremd is, wordt dit 
des nachts door twee reode lichten boven elkaar 
aangeduid ; deze bepaling geldt niet voor 
sluizen en bruggen, waa.rdoor volgens de bij
zondere reglementen de vaa.rt des nachts, 
hetzij geheel is verboden, hetzij slechts is 
toegelaten op vertoon van eene vergunning, 
of wa.arvoor andere bijzondere bepalingen 
omtrent doorva.art des nachts zijn gesteld. 

(4) De beheerders der sluizen en bruggen 
zijn verplicht, zoo noodig, ter beoordeeling 
van den Minister, de doorva.artopeningen des 
na.chts door groene lichten aan te duiden. 

(5) Het tweede, derde en vierde lid van dit 
artikel hebben geen betrekking op schip
bruggen . 

48 
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17 . Wanneer twee of meer va.a.rtuigen 
tegelijk eene sluis of brug na.deren, regelt de 
sluis- of brugwa.chter de volgorde, wa.a.rin zij 
mogen na.deren, en den a.fstand, dien zij da.a.rbij 
onderling moeten bewa.ren. 

18 . (1) Elk va.a.rtwg wordt, behoudens 
het bepaa.lde in a.rtikel 19, geschut na.a.r de 
orde van aa.nkomst, met dien verstande, dat 
een later a.a.ngekomen kleiner va.artwg geschut 
ka.n worden v66r een vroeger a.angekomen 
grooter va.a.rtuig, wa.nneer in verba.nd met de 
reeds rechtens ter doorschutting opgenomen 
of op te nemen va.a.rtuigen, voor het grootere 
voor het oogenblik de ruimte in de schutkolk 
ontbreekt. 

(2) Een va.a.rtwg, welks bemanning zich 
schuldig ma.a.kt a.an het doorsnijden van de 
ja.aglijnen of trossen van eens anders vaartuig, 
wordt eerst doorgela.ten na. het la.atstgemelde. 

(3) Indien zich van weerszijden vaartuigen 
ter doorschutting aa.nmelden, worden zij 
beurtelings van de eene · en de andere zijde 
doorgela.ten, te beginnnen met het va.a.rtwg, 
komende van den kant, wa.a.r de waterstand 
gelijk is a.an dien der schutkolk. Bij drukke 
scheepvaa.rt geven de sluismeesters of sluis
wa.chters voor het bewa.ren der orde num
mers a.f. 

19. · (1) Recht op voorschutting hebben, 
in de na te noemen volgorde : 

va.a.rtwgen, die den wimpel voeren; 
Rijksvaartuigen en va.a.rtwgen, dienende tot 

vervoer van in dienst zijnde ambtenaren van 
den watersta.a.t ; 

vaartuigen met hunne sleepbooten onder 
milita.ir commando of geleide, dienende voor 
vervoer van gewonden ; 

va.a.rtwgen, geregeld va.rende .tot vervoer 
van personen volgens afgekondigde dienst
regeling; 

va.a.rtuigen, met versche visch gela.den ; 
vaartuigen met la.ding van a.l of niet aa.n

gemunt edel meta.a.I, bestemd voor of komende 
van 's Rijks ]\font te Utrecht; 

vaartuigen met la.ding voor milita.ire doel
einden; 

vaartuigen, geregeld va.rende volgens afge. 
kondigde dienstregeling tot vervoer van stuk
goederen of vee, met hunne lichters of bij
liggers. 

(2) Va.a.rtuigen met ontplofbare of licht 
ontvlambare stoffen gela.den, worden zooveel 
mogelijk v66r alle andere en steeds afzonder
lijk geschut. 

20 . (1) Elk vaartuig, da.t zich in of in de 
na.bijheid van de schutkolk bevindt, moet 

voor en achter behoorlijk gemeerd zijn, ter 
pla.a.tse door den betrokken ambtena.a.r van 
den watersta.a.t, genoemd in artikel 2, onder 
b of c, a.angewezen. 

(2) De va.a.rtuigen welke geschut of doorge
laten moeten worden, na.deren de slws of brug 
niet, voorda.t die a.m btena.a.r da.a.rtoe het sein 
geeft. 

(3) -Wordt, na.a.r het oordeel van dien amb• 
tena.a.r, aa.n het sein niet spoedig genoeg gevolg 
gegeven, da.n ka.n hij bevelen, da.t een antler 
vaa.rtuig voorga.. 

(4) Wanneer een vaa.rtuig, na geschut te 
zijn, niet spoedig gen6eg uit de sluis haalt, of, 
eene brug doorvarende, hierbij niet genoeg 
spoed maakt, na.ar het oordeel van dien amb
tena.a.r, kan da.arin door hem worden voorzien. 

21. (1) Bij de vaart door eene sluis moeten 
a.lie zeilen gestreken en vastgebonden, en bij 
de vaart door eene burg moeten zij opgegeid 
zijn. 

(2) Het verhalen, het in- en uitwinden en 
het vastleggen van vaartuigen en vlotten mag 
alleen geschieden a.an de da.arvoor bestemde 
voo.werpen. 

(3) Bij het varen door sluizen of bruggen 
inogen de vaartwgen niet meer va.a.rt hebben, 
dan voor het besturen noodig is. 

(4) Het la.ten sleepen van ankers, kettingen 
of trossen is verboden bij het doorvaren van 
sluizen en bruggen, het kruisen van telegraaf
en andere kabels, buisleidingen en pontveren 
en het voorbijvaren van. in werking zijnde 
ba.ggerinrichtingen. 

(5) .Het is, behoudens het bepa.alde in het 
tweede lid, verboden, met ha.ken of boomen 
in de kunstwerken te steken, of da.araan, zon
der vergunning van den slws- of den brug
wachter, eenig va.artwg of vlot vast te ma.ken. 

22. (1) Tenzij met toestemming van een 
ambtena.a.r van den wa.tersta.a.t, ma.g in geen 
geval gea.nkerd worden of een a.nkerketting 
of tros tijdens de va.art gesleept worden of een 
a.nker te water uitstaan : 

1°. binnen 50 M. uit bruggen, sluizen of 
ponten; 

2°. binnen 100 M. uit de plaatsen, waa.r 
zich telegra.a.f. of a.ndere ka.bels of buisleidin
gen bevinden. 

(2) De plaatsen, onder 2°. bedoeld, worden 
a.angegeven door de rechte lijnen, zooa.ls die 
zijn geda.cht tusschen de op de wederzijdsche 
oevers gestelde teekens en - bij kabelveren -
tusschen de aanlegplaatsen op de wederzijdsche 
oevers. 

23. (1) Indien de doorva.a.rt door eene sluis 
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of brug wegens onstuimig weder, spuiing, I 28. (1) Indien van een vaartuig eenig voor
a.fta.pping of inla.ting va.n water onra.a.dza.a.m werp verloren ra.a.kt, hetwelk, drijvende of 
is, wordt die door den sluis- of brugwa.chter gezonken, voor de va.a.rt geva.a.rlijk of hinder
geweigerd. lijk kan zijn, is de schipper gehouden, hierva.n 

(2) Het is verboden door eene sluis of door zoo spoedig mogelijk kennis te geven a.an den 
eene beweegbare brug, die voor de doorvaart a.mbtena.a.r van den wa.tersta.a.t, tot wiens 
geopend moet worden, te va.ren, bij a.fwezig- dienstkring het va.a.rwa.ter behoort. · 
heid van den betrokken ambtena.ar van den (2) De plaa.ts, waar zoodanig gezonken voor
waterstaa.t, genoemd in a.rtikel 2, onder b of c, · werp ligt, moet door den schipper terstond 
of in strijd met <liens verbod. door eene boei worden a.a.ngewezen. 

24. (1) In den regel wordt eene brug, telkens (3) De schippers zorgen, dat geen lichters, 
nadat twee vaartuigen achtereen zijn door- vlotten of ba.Jken, bij hunne va.artuigen in 
gevaren, ten behoeve van het verkeer te land gebruik, zioh los of ongemeerd bevinden. 
gesloten. De brugwa.chter is bevoegd, bij 29. Wanneer een vaa.rtuig a.an den grond 
uitzondering van dezen regel af te wijken, zoo raakt en de la.ding na.ar het oordeel der a.mbte
het doorva.ren va.n een va.a.rtuig zoola.ng duurt, naren van den wa.tersta.a.t moet gelost worden 
da.t door het doorla.ten va.n een tweede va.a.rtuig om het weder vlot te brengen, is de schipper 
de bela.ngen van het verkeer te land te zeer verplioht onmiddellijk tot lossing over te ga.a.n. 
zouden worden bena.deeld. 30. De sohipper van een gezonken of a.an 

(2) Sleeptreinen worden in hun geheel in den grond gera.a.kt va.artuig geefi van het 
eens doorgela.ten. ongeval terstond kennis a.an den naa.stbij zijn-

(3) Bij het doorvaren eener brug hebben den a.mbtenaar van den waterstaa.t. 
de va.a.rtuigen, die voor stroom gaan, den voor- 31. Tot op het oogenblik, dat de beheerder, 
rang boven die, welke tegen stroom gaa.n. kraohtens de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad 
Wanneer er geen stroom gaa.t, hebben de vaa.r- n°. 151), tot opruiming overgaa.t, blijven be
tuigen, die voor den wind gaan, den voorrang langhebbenden bevoegd het gezonken vaartuig 
boven die, welke gesleept of geja.a.gd worden. te liohten of het a.an den grond zittend va.ar-

25. (1) Wordt een va.a.rtuig in een ka.na.a.l tuig weder vlot te ma.ken. 
of in eene haven door vcrst ingesloten, dan 32. (1) Bij het voorbijva.ren van diep ge
is de sohipper verplioht te zorgen, da.t rondom laden va.artuigen, ba.ggermolens, in lossing of 
het va.a.rtuig eene bijt van ten minste 0.50 M. la.ding liggende va.artuigen, vlotten of a.ndere 
breedte worde gehakt en opengehouden. drijvende inriohtingen, voor welke de golfslag 

(2) Het bevaren van een kana.al bij besloten gevaarlijk ka.n zijn en die tot teeken da.arva.n 
water ka.n door Onzen Commissa.ris worden moeten vertoonen des daags eene roode vlag, 
beperkt of verboden . des na.ohts twee helder roode lichten loodrecht 

(3) Het is verboden, te ha.ndelen in strijd boven elka.nder gehesohen, met eene tusschen
met de bepa.lingen van het besluit, wa.a.rbij ruimte van niet minder dan 0,50 M. en niet 
zoodanige beperking of zooda.nig verbod wordt I meer da.n 1 M., moeten stoomva.artuigen hunne 
gesteld. . I vaart zooveel verminderen a.ls noodig is om 

26 . . Bij het inva.Jlen van vorst, bij gemis na.deeligen golfsla.g te voorkomen. 
a.an voldoende ligpla.a.ts of wa.nneer zulks om (2) Hetzelfde moet geschieden op die ge· 
a.ndere redenen, ter beoordeeling van den deelten van rivieren of kana.len, waa.r op last 
ha.venmeester, noodzakelijk is, moeten de van de daartoe bevoegde ambtenaren van 
vaartuigen, die zich in eene buitenha.ven be- den waterstaat, genoemd in artikel 2, onder a, 
vinden, zoodra de havenmeester zulks beveelt, of van wege dijkbesturen door de bedoelde 
na.a.r de reede vertrekken of naa.r binnen ge- seinen is aangeduid, da.t door golfsla.g soha.de 
sohut worden. of onheil zou kunnen ontstaan. 

27. ·Bij het vervoeren, la.den en lossen van 33 . Bij stoomva.artuigen, welker ketels 
ontplofbare of Iioht ontvla.mba.re stoffen of I met cokes, turf of hout gestookt worden, moet 
van ongeblusohte ka.lk is de sohipper, onver- 1 de sohoorsteen bedekt zijn met eene ka.p van 
minderd zijne verpliohting tot na.leving der ijzerdraa.d, met openingen van ten hoogste 
omtrent het vervoer bestaa.nde wetten en 0,005 M. 
verordeningen, gehouden, de bijzondere voor- 1 34. (1) De vlotten moeten zoodanig zijn 
zorgsma.a.tregelen te nemen, die hem door de va.stgema.a.kt en a.an beide zijden verbonden, 
a.mbtena.ren van den wa.terstaat worden voor- da.t zij de va.art niet hinderen, noch a.ndere 
geschreven. va.artuigen of vlotten of de werken kunnen 

48"' 
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bescha.digen. Zij moeten zoo zijn sa.men- (2) Voorts moeten zij bij de da.a.rtoe gestelde 
gesteld, da.t de ha.I.ken gema.kkelijk kunnen teekenen de lijn la.ten va.llen, bij het na.deren 
gesteld worden en niet kruiselings. van bruggen en sluizen de va.a.rt verminderen 

(2) De tengels, dienende tot koppeling der en zich voorts in a.lles gedra.gen na.a.r de aan
balken, mogen niet buiten het vlot uitsteken wijzingen van de a.mbtena.ren van den Water-

(3) Ieder vlot moet voorzien zijn van een staat. 
langsscheeps gepla.a.tst wit bord, waarop aan 

1 

(3) Zij m:.ken den schipper opmerkzaam op 
beide zijden, met zwarte letters van ten minste al wat bij de va.a.1·t hinderlijk kan zijn. 
0 .30 M. hoogte en 0.05 M. breedte, de na.am (4) De schippers van de a.an het jaagpa.d 
en woonplaa.ts van den schipper zijn te lezen. 1 liggende vaa.rtuigen moeten zoo mogelijk de 

35. (1) De houtlading van een vaartuig I masten strijken en bij het overbrengen der 
mag niet te water worden gelaten om daarvan ja.agl:ijnen van de voorbijgaande va.a.rtuigen 
een vlot samen te stellen, de.n na. bekomen en vlotten behulpze.e.m zijn: 

vergunning van den betrokken ambtenaar . 42. Jagers, die wegens overtreding der be
van den waterstaat. I palingen van dit reglement zijn veroordeeld, 

(2) In geen geval mogen meer balken uit of die zich in kennelijken staat van dronken
een va.a.rtuig gelost worden__, da.n dadelijk tot 

I 
schap bevinden, kunnen door de a.mbtenaren 

een vlot of tot vlotten kunnen worden vereenigd, van den watersta.a.t worden geweerd. 
waartoe de noodige manscbappen moeten aan- I 43. (1) De schippers van de gesleept wor
wezig zijn. I dende vaartuigen zijn gehouden, de orders van 

(3) Deze bepalingen zijn ook van toepassing, den , scbipper der sleepboot ten opz1chte van 
wanneer balken tot samenstelling van vlotten bet steepen op t e volgen. 
van den wal te water worden gelaten. I (2) Bij weige·ring of na.latigbeid om de sleep-

36. (1) Schippers mogen met hunne vlotten I trossen of sleepkabels te vieren of door te halen 
de ligplaats daarva.n niet vroeger verla.ten heeft de laa.tste bet recht, die trosson of kabels 
dan een uur v66r zonsopgang. Zij mogen I los te gooien of te kappen. 
hunne reis niet later voortzetten dan een uur 1 44. (1) Het losla.ten der sleeptrossen of 
na zonsondergang, ten ware zij door onvoor- I sleepkabels mag door de schippers der gesleept 
ziene omstandigheden verhinderd werden om I wordende va.artuigen slechts beurtsgewijze 
v66r dat tijdstip de aa.nlegplaats te bereiken . geschieden, in dier voege dat bet achterste 

(2) Bij mist, sneeuwja.cht, storm, drij fij s , vaa.rtuig bet eerst loslaa.t en bet voorste bet 
of ijsga.ng mogen vlotten niet va.ren. Worden - laatst. 
zij er onderweg door overvallen, dan moeten ,

1 

(2) De schipper der sleepboot geeft telken
zij op de eerste bereikba.re aanlegplaats ten ma.le bet sein tot het loslaten door een slag 
anker gebra.cht of vastgemeerd worden. J op de klok. 

(3) Evenmin mag een vlot zich in eeno haven 45. Een lood , of a.ls zoodanig dienstdoend 
ophouden zonder vergunning van den haven- persoon, a.an boord van een vaartuig, dat zioh 
meester. op eene rivier, een ka.naa.l of in eene haven 

37. Een vlot wordt bij bruggen en sluizen I bevindt, is verpliC'ht zich, yoor zooveel de 
eerst na de aanwezige vaartuigen doorgelaten, J politie op d ie wa.teren betrefi, t e gedragen 
tenzij het, a.an een schip va.stgekoppeld, te naar de a.a.mvijzingen der ambtenaren van 
za.men met het schip in de sohutkolk ka.n wor- den wa.terstaat. 
den toegelaten. 46. Een ieder, a.ls loods a.an boord van een 

38. Een vlot mag een vooruitva.rend vlot schip dienstdoende, moet steeds voorzien zijn 
niet na.deren op een afstand van minder da.n van een exempla.a.r van dit reglement, van bet 
500 M. betrokken bijzonder reglement en van het 

39. De a.rtikelen 8, 10, 11, 13, 15 tot en met binnenaa.nvaringsreglement. 
18, 20, 24 tot en met 28, 30 ·en 31 zijn evenzeer 47. Als loods dienstdoende perso:ilen, die 
ten aanzien van vlotten toepa.sselijk. zich in kennelijken sta.at van dronkenscha.p 

40. Voor zooverre in bet betrokken bij- I bevinden, kunnen door de ambtenaren van den 
zonder reglement niet anders is bepaald, is wa.tersta.at worden geweerd. 
een ieder bevoegd <ls jagerij uit te oefenen. 48. Wa.nneer een vaa.rtuig scha.de heefi 

41. (1) De jagers zorgen, zooveel mogelijk J gevaren a.an eenig werk, geven de schipper en 
de lijn strak te houden a.ls zij over eehig vaa.r- de loods, en wa.nneer overtredingen van dit 
tuig of vlot jagen, en de lijn tijdig te la.ten ' reglement of van het betrokken bijzonder 
vallen, wanneer zij niet overjagen . , reglement zijn gepleegd, geefi de loods hierva.n 
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ten spoedigste kennis a.an den havenmeester meester, die, zoo noodig, do ordc bepaalt, waarin 
of een der andere zich in de nabijheid bevin- de vaartuigen en vlotten moeten verhalen. 
dende ambtenaren van den waterstaat. 56. (1) Het is ,erboden zonder vergunning 

49 . (1) Tenzij met vergunning van een van den Minister: 
ambtenaa.r van den wa.tersta.at, genoemd in 10. zich met eeni1, va.artuig of vlot in eene 
a.rt. 2, onder a, is het den schipper, buiten I rivier, een kanaa.l of eene haven te vcstigen tot 
het geva.l van ncodza.kelijkheid, verboden te het uitoefenen van een bedrijf, het drijven 
ankeren of vast te meren, of voor anker of vast- I van handel, het houden van her berg, het ver-
gemeerd te liggen : 1 

1 

leenen van huisvesting of het houden van 
1°. op pla.a.tsen, waar dit de scheepva.a.rt of vast verblijf; 

de overva.a.rt eener veerpont zou belemmeren; 20. in een rivier, kanaal of haven vaartui-
20. gedurende den tijd, dat de visscherij met I gen te sloopen. 

den zalmzegen mag worden uitgeoefend in 1 (2) De ingenieur, met de uitvoering van een 
een rivierva.k, beginnende op 100 M. boven werk belast, kan vergunning geven tot het 
de plaats, waar de zegens eener aa.n den wa.l I verleenen van huisvesting aan het daartoe 
gevestigde za.JmzegenviBl'cherij met va.sten behoorende per oneel in een vaartuig. 
spil worden uitgebraoht, en eindigende 100 M. I E L III 
beneden den benedensten opha.a.J van zoo- T T · 
danige zalmzegenvisscherij . Bijzondere bepalingen voor het gebruik maken 

(2) Het verbod onder 2°. geldt alleen voor van rivieren. 
de riviervakken en voor den tijd, waarin de 57. (1) Het is verboden, eenig riviervak 
visscherij met den zegen werkelijk wordt uit- te bevaren met een vaartuig van meer diep
geoefend, gang clan de ondiepste plaats van de vaargeul 

50. De schippers van stilliggende vaa.r- toelaat, blijkens de tijdens !age waterstanden 
tuigen en vlotten zijn v.erplicht, op een kanaal afgekondigde opgaven. 
of in ecne haven te verha.len naar de ligpla.atsen, (2) De schippers zijn verplicht, op de door 
die hun door de ambtena.ren van den water- tonnen, bakens of andere teekenen voor de 
staa.t worden a.angewezen en die, zoo noodig, scheepvaart aangeduide riviervakken, wier 
door dezen kunnen worden vera.nderd. geringe diepte of we! tijdelijke verondieping 

51. Tenzij met vergunning van een amb- bijzondere ornzichtigheid bij de doorvaart noo
tenaar van den waterstaa.t is het verboden, dig maakt, de aanwijzingen en bevclen, door de 
dichter bij de sluizen of bruggen te liggen da.n ambtenaren van den waterstaat nopens de vaart 
de da.a.rbij geplaa.tste stoppalen aanduid~n. op deze riviervakken gegeven, op te volgen . 

52. Beha.lve in geval van eenig onheil en (3) De schippei-s moeten opvolgen de door 
in de geva.Jlen, waarvoor dit verplicht is ge- openbare aankondiging of door het opstellen 
steld, mag a.an boord van een vaartuig of vlot \ van waarschuwingsposten bekend gemaakte 
des na.chts geen klok geluid en geen stoomfluit I voorschriften van de bevoegde autoriteiten 
of sirene gebruikt worden . en ambtenaren van den waterstaat, waarbij : 

53. De schipper, op wiens va.artuig brand a. op de in het tweede lid van dit artikel 
is ontstaan, moet terstond de klok doen luiden I aangeduide rivierva.kken de vaart des nachts 
of een daa.rmede overeenkomstig geluid doen I verboden wordt ; 
hoorcn, en het va.artuig uit de nabijheicl van b. op riviervakken, waarin na voorafgaand 
andere va.artuigen verhalen. overleg met de bevoegde autoriteiten militaire 

54. (1) Niemand mag a.~n boord van eenig oefeningen plaats hebben, de vaart tijdelijk 
in een J..a.naa.1 of in eene haven vertoevend j beperkt of verboden wordt. 
,-a.artuig of vlot ontplofba.re, licht ontvlam- 58. Wanneer een toomvaartuig, tegen 
bare of bij ontvlamming fel brandende stoffen I stroom gaande zonder eenig vaartuig te sleepen, 
smelten, koken of warmen, tenzij met vergun- het laatste vaartuig van een sleepkonvooi 
ning van een ambtenaar van den water taat. I beneden eene engte op een afstand van 120 M. 

' (2) Het is insgelijks verboden, tenzij dit door genaderd i , mag dat sleepkonvooi de engte 
het bevoegd gezag voor een bepaald doe] is niet bi1menvaren, voordat het door het eerste 
voorgeschreven of toegestaa.n, aa.n boord van stoomvaartuig is voorbijgevaren. 
va.artuigen of van vlotten te schieten, buskruit 59. (1) Op elk vaartuig moet gedurende 
te ontbranden of eenig vuurwerk a.f te steken. de vaart steeds een tot de bediening van het 

55. De chipper, die eene haven wil ver- roer bekwaam, ten minste 17 jaar oud per
la.ten, geeft hiervan kennis aan den haven- soon, zich aan het roer bevinclen. 
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(2) Op vaartuigen, zonder eigen beweeg- 1 (2) Onder groote ankerschuiten worden in 
kracht varende, van minder dan 150 ton laa.d- deze tabel verstaan die van een laadvermogen 
vermogen, is dit voorschri~ niet van toepassing. van meer dan 1. 750 ton ; onder kleine anker-

60. (1) Elk vlot moet eene bemanning schuiten die van een laa.dvermogen van 1.750 
hebben van ten minste 2 man voor elke 75 M". ton of minder. 
hard hout en 2 man voor elke 150M3

• zachthout. (3) Vlotten, waarvan de verplichte beman-
(2) Als hard hout worden onder meer be· ning niet meer dan 7 man bedraagt, mogen 

schouwd: eiken-, beuken-, olmen, esschen-, ker - in plaats van de kleine ankerschuit, een schuitje 
sen-, peren-, appel- en kornoeljehout; als zacht hebben, zoogenaamd ,,Dreibord", van 8 M. 
hout worden beschouwd onder meer: pope!-, lengte en van 1 tot 1.40 M. breedte aan den 
elzen-,dennen-,sparren-, pijnboomen- en lorken- bovenkant. 
bout, alsmede andere harsachtige houtsoorten. (4) De schuit van den waarschuwer is niet 

61. Voor vlotten, die door stoomvaartuigen in bovenvermeld aantal schuiten begrepen. 
gesleept worden, is de helft der in art. 60 64. (1) De beheerders der schipbruggen zijn 
genoemde verplichte bemanning voldoende, verplicht, de cloorvaartopeningen aan te duiden 
mits het vlot aan de voorzijde van eene doe!- overeenkomstig de volgende bepalingen : 
matige stuurinrichting voorzien zij en de sleep- 10. Zoodra de brugvakken zijn uitgevaren 
boot de volgende kracht bezitte : en doorvaart kan plaats hebben, moet elke 

1°. bij vlotten, van welke de verplichte zijde der opening bij dag door eene rood-witte 
bemanning niet meer clan 50 man bedraagt, vlag, bij nacht door twee roode lantaarns, 
ten minste 25 werkelijke paardenkrachten ; boven elkander geplaatst, worden aangeduid. 

2°. bij vlotten, van welke de verplichte be- De lantaarns mogen slechts uitstralen naar 
manning meer clan 50 en niet meer clan 80 man de zijde, aan welke het vaartuig zich bevindt, 
bedraagt, ten minste 35 werkelijke paarden- dat het eerst tot doorvaren wordt toegelaten. 
krachten; 2°. Indien eene brug wegens een beletsel, 

3°. bij vlotten, van welke de verplichte b.v. storm of bescha.diging, tijdelijk niet kan 
bemanning meer clan 80 man bedraagt, ten geopend worden, moet deze omstandigheid 
minste 45 werkelijke paardenkrachten. aan de zich voor doorvaart aanmeldende vaar-

62. Geen vlot mag eene bemanning hebben van tuigen worden te kennen gegeven, bij dag door 
minder clan 3 man, den vlotvoerder inbegtepen. eene blauw-witte vlag, bij nacht door twee 

63. (1) Vlotten, van welke de verplichte groene lantaarns, boven elkander geplaatst. 
bemanning meer clan 4 man bedraagt, moeten 30_ De volgende waarschuwingsseinen moeten 
voorzien zijn van het volgende materieel : gegeven worden om de naderende vaartuigen 
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op grooteren afstand te verwittigen, dat zij 
de brug kunnen doorvaren : 

a. ten teeken, dat de brug voor stroom kan 
doorgevaren worden, bij dag een roode vlag, 
bij nacht eene roode lantaarn. 

b. ten teeken, dat de brug tegen stroom kan 
doorgevaren worden, bij dag een witte vlag, 
bij nacht twee roode lantaarns. 

4°. De lantaarns moeten met voldoende 
helderheid branden en de vlaggen mogen, om 
goed te kunnen uitwaaien, slechts zoo groot 
zijn, dat zij op den afstand, waarvoor zij be
stemd zijn, nog duidelijk zijn te onderkennen. 

(2) De breedte der vlaggen moe~ ten minste 
gelijk zijn aan de hoogte, doch mag deze slechts 
met de helli overschrijden. 

(3) De vlaggen moeten aan schuins of hori
zontaal aangebrachte stokken of lijnen gevoerd 
worden of gedeeltelijk op een raam gespannen 
zijn. 

(4) Tweekleurige vlaggen bestaan uit twee 
. even groote horizontale en ongelijk gekleurde 

banen. 
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(5) Indien door mist of andere oorzaken de 
bovengenoemde seinen niet duidelijk te onder
scheiden of niet zichtbaar zijn, mag niet door
gevaren worden, voordat van den brugwachter 
op andere wijze vergunning is verkregen. 

65. (1) Het is verboden, eenig op of in den 
bodem of den oever met ankers of andere 
voorwerpen bevestigd· vischtuig te plaatsen 
of te doen verblijven : 

1°. in het vaarwater, tenzij met vergunning 
van den Minister ; 

2°. buiten het vaarwater, tenzij duidelijk 
aangewezen des daags door helder geschilderde 
boeien, des nachts door een helder wit licht 
en loodrecht daarboven op een afstand van 
ten minste 0,50 M. en ten hoogste 1 M. een 
he!der rood licht, welke beide lichten van alle 
zjiden duidelijk zichtbaar moeten zijn. 

Het iri het voorgaande lid bedoelde verbod 
is niet toepasselijk op aan een vaartuig ver
bonden blijvende vischtuigen (ankerkuilen). 
Bij het bezigen daarvan moet het vaartuig 
echter zoodanig worden geplaatst, dat het 
met het vischtuig de vaart niet belemmert. 

T !TEL IV. 
Bijzondere bepalingen voor het gebru·ik maken 

van kanalen en verspreide havens. 

66. (1) De 'bijzondere reglementen geven 
voor elk kanaal aan het maximum der afme
t ingen, welke voor de vaartuigen, met inbegrip 
van den last, zijn toegelaten. 

(2) Bij het ontstaan van ondiepten of bij 
!age waterstanden hebben de ambtenaren van 
den waterstaat het recht, den bij het bijzonder 
reglement bepaalden diepgang der vaartuigen 
te beperken. 

(3) Het is verboden, het kanaal te bevaren 
met vaartuigen van grooter afmetingen dan 
volgens het eerste lid of de voorschriften, be
doeld in het tweede lid van dit artikel, zijn 
toegelaten, tenzij krachtens schriftelijke ver
gunning van den hoofdingenieur-directeur. 

67. (1) Op·eJk vaartuig van 10 ton en meer 
doch van minder dan 150 ·ton laadvermogen 
moct gedurende de vaart steeds een ten minste 
17 _jaar oud persoon aan dek' aanwezig zijn, 
terwijl op elk vaartuig van 150 ton en meer 
laadvermogen gedurende de vaart een tot de 
bediening van het roer bekwaam, ten minste 
17 jaar oud persoon zich . aan het roer moet 
bevinden. 

(2) Deze bepaling is niet van toepassing op 
vaartuigen, welke van den wal met den boom 
worden voortgeduwd. 

(3) Afwijking van de in het eerste lid ge-

stelde bepaling wordt toegelaten voor gesleept 
of gejaagd wordende bakken, zolderschuiten 
of dergelijke vaartuigen van niet meer dan 
75 ton laadvermogen, welke derwijze aan 
elkander zijn gekoppeld, dat zjj een geheel 
vormen, mits met schriftelijke vergunning 
van den havenmeester en met inachtneming 
van hetgeen door dezen wordt voorgeschreven. 

(4) Bij het geven van zoodanige schriftelijke 
vergunningen en het daarbij stellen van voor• 
waarden mag niet afgeweken worden van 
hetgeen de bijzondere reglementen mochten 
bepalen in afwijking van artikel 8. 

68. (1) Het is verboden, ankers buiten 
boord te laten hangen, behalve : 

1°. in de buitenhavens, uitkomende in 
rivieren, stroomen, reeden, zeegaten of andere 
vaarwaters, alwaar het ankeren geoorloofd is; 

2°. voor- of boegankE>rs zonder uitstekenden 
stok. die zoodanig in de kluizen zijn gehaald, 
dat de ankerbladen tegen den romp van het 
vaartuig rusten : 

3°. achterankers, die zoo hoog_ mogelijk 
boven water zijn opgehaald en niet buiten de 
zijwanden van het vaartuig uitsteken. 

(2) De schippers zijn in ieder geval verplicht, 
buiten boord hangende ankers binnen boord 
te halen, indien hun dit door den havenmeester 
of door een met de bediening van eene sluis 
of brug belasten beambte of een kanaalwachter 
met het oog op de veiligheid van de vaart of 
in het belang van de werken wordt gelast. 

(3) Het is verboden, langs de berghouten, 
aan de stootklossen of voor aan de zwaarden 
van de vaartuigen uitstekende ijzers of punten 
te hebben. 

69. (1) Bij het doorvaren van een kanaal 
mogen geene ra- of lijzeilen gevoerd worden. 

(2) Schippers van raschepen, op een kanaal 
of in eene haven varende of liggende, moeten 
de raas, zooveel mogelijk, bakboord doen 
aanbrassen en de uitgaande vaartuigen bak
boord, de binnenkomende vaartuigen stuur
bciord optoppen, en den lossen kluiverboom 
en het jaaghout inhalen of ZOO'Veel noodig 
inschieten. 

70. Indien in de nabijheid van een kanaal
boord wordt gereden, is het verboden, de 
giek, boegspriet of antler scheepstuig over 
het-kanaalboord te laten uitsteken, of de zeilen 
aan die zijde van het kanaal te doen overval 
len of te strijken. 

71. (1) De bijzondere reglementen bepalen 
het maximum der snelheid, waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen. 

(2) In het belang van de vaart of van de 
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warken kan deze snelheid door de ambtenaren 
van den waterstaat tijdelijk worden beperkt. 

(3) Het is verboden, met grooter snelheid 
te varen dan volgens het eerste lid of de voor
chriften, bedoeld in het tweede lid van <lit 

artikel, is toegelaten, tenzij krachtens schrif
telijke vergunning van den hoofdingenieur
directeur. 

72. (1) Stoomvaartuigen mogen niet varen 
met eene grootere snelheid dan 75 M. in de 
minuut: 

1°. bij het varen tusschen de bij sluizen, 
bruggen en pontet} gepla.atste handwijzers of 
teekenen; 

2°. bij het voorbijvaren van in tegengestelde 
richting varende stoomvaartuigen. 

(2) De ambtenaren van den waterstaat, 
genoemd in a,tikel 2, onder b en c, zijn bevoegd, 
den schippers te bevelen, de boven aangegeven 
snelheid nog te verminderen. 

73. (1) De bijzondere reglementen geven 
voor elk kanaal aan : het maximum der af
metingen, _welke voor de vlotten zijn toege
laten en van de snelheid, waarmede zij ver
voerd mogen worden. 

(2) Het is verboden, het kanaal te bevaren 
met vlotten van grootere afmetingen, of vlotten 
met grootere snelheid te vervoeren dan volgens 
het vorige lid zijn toegelaten, tenzij krachtens 
schriftelijke vergunning van den hoofdinge
nieur-directeur. 

74. Terstond na de samenstelling van een 
vlot moet het buiten het kanaal of, indien de 
plaats zijner bestemming a.an het kanaal ge
legen is, naar die plaats worden gevoerd, waar 
het binnen tweemaal 24 uren na de aankomst 
moet worden gebroken en uit het kanaal ver
wijderd. Tenzij ingeval van overmacht, mogen 
de vlotten slechts stilliggen op de bij het bij 
zonder reglement aangewezen plaatsen en op 
d ie . daartoe door de a~btenaren van den 
waterstaat, genoemd in artikel 2, onder b en c, 
aan te wijzen. 

75. (1) · Een vlot van niet meer dan 25 
balken mag, mits daarop een man ter besturing 
is, aan een vaartuig worden vastgekoppeld. 

(2) Overigens moeten alJe vlotten afzonder
lijk gejaagd of gesleept worden. 

(3) Elk niet aan een vaartuig vastgekoppeld 
vlot van 25 M. of mindere lengte moet door 
tenminste twee bekwame mannen bestuurd 
worden . 

(4) Voor elke 20 M. meerdere lengte of een 
gedeelte daarvan moet een man meer ter 
besturing op het vlot aanwezig zijn. 

(5) De volgens <lit artikel ter besturing op 

de vlotteri aanwezige personen moeten tijdens 
het vervoer daarvan voortdurend de wacht 
houden. 

(6) Te zamen gekoppelde vlotten worden. 
a.ls Mn vlot beschouwd. 

76. De vlotten mogen geene masten of 
jaagstokken voeren hooger clan 4 M. boven 
den waterspiegel. 

77. Het is verboden, meer dan twee paar
den naast elkander aan de jaaglijnen te spannen. 

78. Het is verboden, met eene sleepboot 
een grooter aantal vaartuigen te sleepen dan 
bij de bijzondere reglementen als 1naximum. 

is aangegeven. 
79. De gesleept wordende vaartuigen mogen 

op het kanaal geen groot of klein zeil voeren. 
Van die vaartuigen moeten gedurende de 
vaart alle zeilen gestreken of opgeborgen zijn· 

80. (1) Stilliggende vaartuigen en vlotten 
moeten, waar <lit mogelijk is, worden va~tge
legd aan de daartoe bestemde meerpa.Jen en 
dukdalven. 

(2) Het vastleggen aan boomen, telegraaf
en telefoonpalen of a.an palen van andere 
electrische geleidingen, . als ook aan andere 
voorwerpen, welke voor dat doe! niet zijn in
gericht of tegen zoodanig gebruik niet bestand 
zijn, is verboden. . 

(3) Bij het naderen van vaartuigen moeten 
de kettingen, trossen, kabels en touwen, zoo 
noodig, tijdig losgegooid en zoover uitgestoken 
worden, dat de doorvaart niet belemmerd 
wordt. 

81. (1) Behalve in de buitenhavens, be
doeld in artikel 68, onder 1°., mag in eene 
haven of in een kanaal niet geankerd worden 
en mag geen anker te water uitstaan, t,enzij bij 
sterke strooming tengevolge van spuiing en 
in andere noodzakelijke gevallen. 

(2) Tenzij met toestemming van een ambte
naar van den waterstaat is het mede verboden 
tijdens de vaart ankers te laten sleepen over den 
bodem van de gedeelten van een kanaal of 
haven, niet bedoeld in de artikelen 21 en 22. 

(3) De schippers van vaartuigen, niet be
stemd .om de zee te bevaren, mogen zich ter 
plaatse. waar geen meerpalen of dukdalven zijn, 
van kantankers bedicnen. geheel in den grond 
en nabij het kanaalboord geplaatst. 

82. (1) Vaartuigen mogen alleen geladen 
en gelost worden op de daartoe bestemde of 
door de a.mbtenaren van den waterstaat aan
gewezen plaatsen . 

(2) Het is verboden eenig voorwerp op de 
boorden van een kanaal of haven of op den 
berm van een kanaal te brengen of tP 0ntladen, 
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zonder vergunning van een ambtenaar van den 
waterstaat. 

83. (1) B~j het laden of lossen van vaar
tuigen mogen de wegen, boorden en bermen 
niet versperd of verontreinigd worden. 

(2) Afval, vuil of overblijfselen der lading, 
welke niettemin op de wegen, boorden of ber
men zijn geraakt, moeten onmiddellijk worden 
opgeruimd door den schipper van het vaartuig, 
waarvan een en antler afkomstig is. 

(3) De schippers der naast elkander liggende 
vaartuigen zijn verp1icht ten gerieve van 
elkander, de noodige ruimte te maken tot het 
bezigen van lichters en tot het verhalen. 

84. De schipper van een vaartuig, liggende 
bij eene aanlegplaats, moet gedoogen, dat_ een 
antler vaartuig ter zijde van het zijne komt 
en daarover gemeenschap met den wal hebbe, 
mits niet om te laden of te lossen. 

85. (1) De schipper moet zijn vaartuig, 
zoodra het geladen of gelost is, terstond doen 
verhalen, wanneer een and 0 r vaartuig ter
zelfder plaatse moet geladen of gelost worden. 

(2) In geval van gebrek aan ruimte, hebben, 
bij gelijktijdige aankomst, de vaartuigen, welke 
komen laden, den voorrang boven die, welke 
komen lossen. 

86. De hoofdingenieur-directeur en, wan
neer er onmiddellijke noodzakelijkheid bestaat, 
de ingenieur, is bevoegd het kanaal op te 
zetten of af te laten. 

TITEL V. 

Bepalingen ter insta.ndhou,J,ing van de kanalP.n. 

87. Behoudens verkregen rechten is het 
verboden, zonder vergunning van den Minister: 

1°. water uit het kanaal of de daartoe be
hoorende waterleidingen af te leiden ; en 

2°. in, op, onder of over het kanaal eenig 
werk uit te voeren. In afwijking van voor
gaande bepaling is het geoorloofd, met ver· 
gunning van Onzen Commissaris, een trap, 
st-oep, voetpad, oprit, leunin~ of uitweg langs 
den kanaaldijk of -weg te maken, te veranderen 
of op te ruimen met inbegrip van de daartoe 
noodige werken in de bermsloot. 

88. Het is verbodcn : 
1°. het gebruik van de werken te belemme

ren of te beletten ; 
2°. in bet kanaal, met inbegrip van de daar

toe behoorende gronden, vaste stoffen te wer
pen of te laten vallen, tenzij met schriftelijke 
vergunning van den hoofdingenieur-directeur ; 

3°. over de bruggen te loopen of te rijden, 
voordat zij geheel gesloten en vastgezet zijn, 

c,f over de sluisdeuren te loopen, voordat zij 
geheel gesloten zijn ; 

4°. met grootere snelheid clan die van een 
voetganger over de bruggen te rijden ; 

5°. met rijwielen of motortweewielers te 
rijden over de sluismuren, de sluisdeuren of 
de bij de sluizen behoorende bruggen, voor 
zooveel deze niet voor het verkeer met rij- en 
voertuigen zijn bestemd ; 

6°. de voor eene brug geplaatste afsluiting 
zonder vergunning van den brugwachter te 
openen; 

70_ over eene brug eene vracht te vervoeren, 
waarvan het gewicht, naar het oordeel van den 
brugwachter, de brug aan beschadiging bloot
stelt; 

8°. in de ponten te gaan of claarin iets te 
brengen, in strijcl met het verbod van den 
pontwachter ; 

90. zich op eenig werk te begeven, waartoe 
de toegang op eene voor ieder blijkbare wijze 
verboden is; 

100. zonder daartoe door de ambtenaren 
van den waterstaat, genoemd in artikel 2, 
onder b en c, te zijn aang_ezocht, bruggen te 
wippen, te draaien, te openen of te slu,ten, 
sluisdeuren te openen of te sluiten, schuiven 
te lichten of te sluiten, schotbalken te lichten 
of andere werkzaamheden dier ambtenaren 
te verrichten ; 

11°. op de los- of laadplaatsen andere goe
deren of voorwerpen neder te leggen, clan 
well,:e moeten worden ingescheept of zijn ont
laden, of goederen te laten liggen, na verloop 
van den door de ambtenaren van den water
staat, genoemd in artikel 2, onder b en c, voor 
de inlading of wegvoering bepaalden termijn ; 

12°. zonder vergunning van een ambtenaar 
van den waterstaat, genoemd in artikel -2, 
ondcr a, of van den havenmeester in een kanaal 
of haven te zoeken en te visschen naar steenen 
of andere gezonken voorwerpen. 

89. (1) Behoudens verkregen rechten is 
het verboden, zonder vergunning van Onzen 
Commissaris, over de kanaalgronden, welke 
geen openbare wegen zijn, met paarden of voer
tuigen te rijden. 

(2) Dit verbod is niet toepasselijk op de 
voertuigen van de ambtenaren van den water
staat, en op de jaagpaarden voor zooveel de 
jaagpaden betreft. 

90. (1) Ieder die zich op eene sluis of de 
claartoe behoorende werken of terreinen be

I vindt, is verplicht te gehoorzamen aan alle 
bevelen, die hem door de ambtenaren van den 
waterstaat in verband met het veilig en onge-
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hinderd gebruik van die werken of tot hand- 1 art. 3 der wet van 28 ,Februari 189 l(Staatsblad 
having van de orde gegeven worden . n°. 69) omschreven. 

(2) Ieder wiens tegenwoordigheid op de 95 . (1) De schippers zijn verplicht , onver-
sluis of op de durtoe behoorende werken of wijld te gehoorzamen aan a1le bevelen, welke 
terreinen naar het oordeel van den sluismeester hun door de ambtenaren van den waterstaat 
of sluiswachter of van diens vervanger hinder- in het belang van de vaart of van de werken 
lijk is voor het gebruik van of voor de orde op worden gegeven. 
de sluis, is verplicht, zich op diens eerste aan- (2) Van de bevelen der in het eerste lid 
zegging te verwijderen . genoemde ambtenaren is, onverminderd de 

91. Tenzij daartoe bepaaldelijk bij voor- verplichting om daaraan onmiddellijk te vol
waarden van pachtcontracten vergunning is doen, hooger beroep op Onzen Commissaris. 
verleend, is het verboden, zonder vergunning 96. (1) Van alle schade, welke aan de wer
van Onzen Commissaris. paarden of ender ken, waarop dit reglement van toepassing is, 
vee te weiden op de kanaalgronden. Vee, wordt toegebracht, wordt door den ambtenaar 
zonder begeleiding aangetroffen, kan door de van den waterstaat, die zulks bemerkt of ver
ambtenaren van den waterstaat. genoemd in neemt, proces-verbaal opgemaakt. Dit proces
artikel 2, oncler b en c. worden verwi,iderd. verbaal hondt in : den staat, waarin het be-

TITEL VI. 

Bepalingen voor de 1•erspreide Rijkswerken. 

92. (1) Voor de cloorvaart en het verder 
gebruik :van de in ,i,rt. 1, derde lid, onder b, 
c, d. e, f en h genoemde werken gelden de voor
schriften, die omtrent het gebruik maken van 
sluizen, bruggen en verdere werken in de 
Titels II, III en IV zijn opgenomen. 

(2) Voor de in het eerste lid genoemde wer
ken, alsmede voor de in art. l , derde lid\ onder 
a en g genoemde haven~ gelden voorts de voor
schriften, die ter instandhouding van de 
sluizen, bruggen, havens en verdere werken, 
tot de kanalen behoorende, in Titel V zijn 
opgenomen. 

TITEL VII. 

Bepalingen tot handhaving van dit reglement en 
ie bijzondere reglementen en strafbepalingen. 

93. (1) Met de handhaving van dit algemeen 
reglement en van de bijzondere reglementen 
zijn belast de ambtenaren en beambten der 
Rijks- en gemeentepolitie, de ambtenaren van 
den waterstaat, die van het loodswezen, van 
de ambulante recherche te water en die, belast 
met het toezicht op de visscherij. 

(2) De ambtenaren en beambten, in het 
eerste lid bedoeld, zijn bevoegd tot de hande
lingen, in art. 6 der wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°_ 69) omschreven. 

(3) De door hen opgemaakte processen
verbaal worden gezonden aan den betrokken 
ambtenaar van het openbaar ministerie bij het 
kantongerecht en in afschrift aan den hoofd
ingenieur-directeur medegedeeld. 

94. De ambtenaren van den . waterstaat, 
genoemd in artikel 2, onder a, en de haven
meesters zijn bevoegd tot de handelingen, in 

schadigde zich v66r het ongeval bevond, de 
omstandigheden, waaronder de beschadiging 
heeft plaats gehad. de vermoedelijke kosten 
der herstelling, den persoon, die tot de ver
goeding gehouden wordt geacht, en het bedrag, 
dat eventueel zal moeten worden vergoed. 
Tot vaststelling van dit bedrag wordt acht 
geslagen op den toestand, waarin de werken 
zich, v66rdat de schade was toegehracht, be
vonden. 

(2) Dit proces-verbaal wordt door tusschen
komst van den ingenieur gezonden aan den 
hoofdingenieur-directeur en, zoo mogelijk, in 
afschrift aan den betrokken schipper mede
gedeeld. 

(3) De schipper is bevoegd, overeenkomstig 
art . 4 der wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69), de beslissing in te roepen van 
den hoofdingenieur-directeur . . 

97. (1) Overtreding van de bepalingen van 
dit algemeen reglement wordt, voor zoover 
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 overtreding van art . 11 eerste lid, 
13, 14, 57 tweede en derde lid, 71 derde lid 
en 72 eerste lid ; . 

b. met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van artikel 16 
tweede lid, 27, 29, 50, 53 en 87, 1°. ; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van art . 8, 9, 11 tweede 
lid, 15 tweede lid, 16 vierde lid , 20 eerste lid, 
22, 23 tweede lid; 26, 32, 36 tweede lid , 44, 45, 
49, 1°. en 2°., 56, 57 eerste lid, 58, 59, 64, 65, 
66 derde lid, 67, 73 tweede lid, 78, 81, 87, 2°., 
88, 1 °. en 95 eerste lid ; 
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d. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding vim a,rt. 25 
tweede lid, 30, 33, 34, 36 eerste lid, 48, 51, 
61, 62, 63, 70, 74, 75 en 85; 

e. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van art. 5, 6, 7, 10, 
16 eerste lid, 20 tweede lid, 21, 28, 41 tweede 
en vierde lid, 54 eerste lid, 68, 69, 80, 83, 84 
en 88, 2°., 6°., 100. en 12°.; 

f. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twfntig gulden, de overtreding van art. 4 
tweede lid, 12 eerste lid, 25 eerste lid, 35, 36 
derde lid, 38, 41 eerste en derde lid, 46, 52, 
54 tweede lid, 55, 76, 77, 79, 82, 88, 30., 40., 
5°., 7°., 8°., 90_ en 11°., 89, 90 en 91; 

(2) Overtreding van de artt. 8, 10, 11, 13, 
14, 15 tweede lid, 16, 20 eerste en tweede lid, 
21, 23 tweede lid, 25 eerste lid, 26, 27 en 28 
met vlotten gepleegd, wordt gestraft met de 
straffen, hierboven op overtreding dier be
palingen gesteld . 

(3) Overtreding van het verbod, krachtens 
art. 25 tweede lid uitgevaardigd, wordt ge
straft met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden. 

24 November 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een bij zonder reglement van politie 
voor het ,,Krabbersgat" bij Enkhuizen. 
s. 766. 

WIJ WILHELMI NA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 October 1919, n°. 300, Af
deeling Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februa.ri 1891 (Staats
blad n°. 69) en op artikel 1 van. het algemeen 
reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
havens, sluizen, bruggen en daartoe behoo• 
rende werken onder beheer van het Rijk, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 No
vember 1919 (Staatsblad n°. 765) ; 

Den Raad •van State gehoord, advies van 
11 November 1919, n~. 60; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 November 1919, 
n°. 288, Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellcn het navolgende 

BIJZONDER REGLEMENT van politie 
voor het ,,Krabbersgat" bij Enkhuizen. 

Art. 1. Onder het ,,Krabbersgat" wordt 
S lotbepalingen. 

~ verstaan het gedeelte van de Zuiderzee be-
98. De Minister is gemachtigd, toe te grensd : 

staan of te bevelen, dat wordt afgeweken van aan de noordwestzijde door : 
de bepalingen der artt. 5, 6, 7, 9, 19, 33, 34 den Zuiderdijk van Drechterland vanaf en 
derde lid, 49, 61, 62, 64, 77, 79, 83 en 88 van beoosten een nader te noemen punt A; den 
<lit reglement. zuidelijken dam der spoorweghaven; eene 

99. Voor vaartuigen, bij het in werking rechte lijn door het midden va,n den kop van 
treden van <lit reglement reeds in de vaart, dezen dam en het havenvuur der gemeente
wordt, om te voldoen aan het voorschrift van haven ; den zeekeerenden muur bezuiden de 
art. 7, eerste lid, een termijn van 6 maanden binnenhaven der gemeente Enkhuizen, ge
toegestaan. naamd de Oosterhaven ; het Buishoofdje en 

100, Dit reglement kan worden aangehaald den noordwestelijken leidam; 
onder den titel ,,Algemeen reglement van aan de noordoostzijde door : 
politie voor rivie.ren en Rijkskanalen" . eene Jijn, getrokken van het midden van den 

II. te bepalen, dat met het in werking kop van den noordwestelijken leidam, loodrecht 
~reden van het onder I bedoelde reglement op het verlengde van den zuidoostelijken 
1
s vervallen het reglement, vastgesteld bij le idain; 
Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 aan de zuidoostzijde door: 
(Staatsblad n°. 158) en laatstelijk gewijzigd eene lijn, in het verlengde van den zuidooste-
bij Koninklijk besluit van 2 October 1918 lijken leidam, vanaf het voetpunt der boven
(Staatsblad n°. 556). genoemde loodlijn tot aan den kop van <lien 

Onze Minister van Waterstaat is belast met dam, den zuidoo~telijken leidam en den vang
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het dam; 
Staatsblad geplaatst en in afschrift· aan den aan de zuidwestzijde door : 
Raad van State medegedeeld zal worden. eene lijn, getrokken van den kop van den 

's-Gravenhage, den 24sten November 1919. vangdam naar een punt A. op het midden van 
WILHELMINA, de kruin van den Zuiderdijk van Drechter-

De Minister van Waterstaat, land, gelegen op 1217,47 M, uit het midden 
A. A. H. W. Komo. van den kop van den vangdam. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1919.) , Het hierboven aangegeven gedeelte van de 
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Zuiderzee wordt op de aan dit reglement ge- , 24 Yovember 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
hechte kaart door eene blauwe kleur aangegeven. I van een reglement op bet gebrttik van de 

2. Met uitbreicling van artikel 49 van bet o;poorweghaven te Enkhuizen met de 
Algemeen reglement is het verboden vaar- 'claartoe behoorende werken. S. 767. 
tuigen in het gedeelte van het ,,Krabbersgat", 
tegenover den mond van de spoorweghaven 
te Enkhuizen, stil te doen liggen of voor anker 
te leggen. 

Onder dit gedeelte van het ,,Krabbersgat", 
tegenover den mond van de spoorweghaven, 
wordt verstaan het dee! van het ,,Krabbersgat", 
grenzende aan den mond dier haven en begre
pen tusschen de twee rechte lijnen hieronder 

nader omschreven : 
de eene lijn is getrokken van het midden 

.van den kop van den zuidelijken dam der 
spoorweghaven naar een punt X van den 
zuidoostelijken leidam van het ,,Krabbersgat"; 

de tweede lijn is getrokken van het baven
vuur der gemeentehaven naar een punt Y 
van dienzelfden leidam. 

Ter nadere bepaling van de punten X en Y 
is eene loodlijn neergelaten uit het midden 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 October 1919, n°. 300, af
deeling Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
bkul n°_ 69) en op artikel 27, laatste lid, der 
wet van 9 April 1875 (Staatsbkul n°. 67) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 

11 November 1919, n°. 60) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 November 1919, 
n°. 288, afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en Yerstaan : 
I. vast te stellen het navolgend 

REGLEMENT op het gebruik 
spoorweghaven te Enkhuizen 
daarloe behoorende u:erken. 

van de 
met de 

van den kop van den zuidelijken dam der Art. 1. (1) In dit reglement wordt ver
spoorweghaven op de as van den zuidooste- staan onder haven, de spoorweghaven met 
lijken leidam van het ,,Krabbersgat"; den havenmond ten oosten begrensd door de 

het punt X is gelegen op 200 M. en het punt rechte lijn, gaande door het midden van den 
Y op 300 M. uit het voetpunt der loodlijn, kop ;an den zuidelijken dam der spoorweg
gemeten langs de as van den dam in noord- haven en het havenvuur der gemeentehaven. 
oostelijke richting. (2) Voorts wordt verstaan: 

fut gedeelte van het ,,Krabbersgat" aldus onder havenmeester, de ambtenaar, door 
bepaald, wordt op de aan dit reglement gehechte den Minister van Waterstaat belast met het 
kaart door eene zwarte arceering aangegeven beheer van de haven; 
en is op het terrein zichtbaar afgebakend.- onder veerdienst, de stoombootveerdienst 

3. Overtreding van de bepa.Jing in artikel 2 tusschen de spoorwegstations Enkhuizen en 
van dit bijzonder reglement wordt, voor zoover Stavoren ; 
daartegen niet bij de wet of het Algemeen onder stoomvaartuig, elk vaartuig, dat zich 
reglement is voorzien, gestraft met hechtenis door zijne eigen mechanische kracht voort
van ten hoogste zestig dagen of geldboete van beweegt, ongeacht of het daarbij al dan niet 
ten hoogste driehonderd gulden. zeil voert; · 

II. te bepalen, dat met het in werking onder schipper, ook hij, die dezen vervangt; 
treden van het onder I bedoelde reglement onder dag, de tijd tusschen op- en onder-
is ver vallen het reglement, vastgest1•ld biJ Ko- gang der zon ; 
ninklijk besluit van 2 October 189:3 (Staatsblad I onder nacht, de tijd tussohen onder- en 
n°. 148), vnor mover het betrekkmg heeft op opgang der zon. 
het gebruik van het gedeelte van hPt ,,Krab- 1 2. (1) Dit reglement wordt algemeen ver
bersgnt" tegenover den mond van de spoor- krijgbaar gesteld. 
weghaven te Enkhuizen. (2) Elke schipper, die de haven bevaart of 

Onze Minister van Waterstaat is belast, met van de daartoe behoorende werken gebruik 
de ttitvoering van dit be~luit, hetwelk in het maakt , moet voorzien zijn van een exemplaar 
S!aatsblad geplaatst I'll in afschrift aan den van dit reglement en van het Binnenaan-
Raad van State medegedeeld zal worden. va1ingsreglement. 

's-Gravenhage, den 24sten November 1919. (3) Hij moet deze, desgevorderd, aan de 
WILHELMINA. ambtenaren en beambten in artikel 33 be-

De .llinister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1919.) 

doeld, vertoonen. 
3. (1) In de haven worden t,oegelaten: 
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a. de vaartuigeu, behoorende tot den ! 

veerdienst ; 
b. de vaartuigen, door het bestuur der 

Posterijen belast met het postvervoer ; 
c. de vaartuigen, geen passagiers vervoe

rende, geladen met goederen of vee, blijkens 
vrachtbrief bestemd om met den spoortrein 
of de veerbooten doorgezonden te worden 
en de vaartuigen, welke b lijkens lastb rief 
goederen of vee, per spoortrein of veerboot 
aangevoerd, moeten inladen; 

d. de vaartuigen , geladen met bouwstoffen 
of benoodigdheden voor den spoorweg of den 
veerdienst, mits daarvan blijke uit een certi
ficaat van den spoorweg- of veerclienstoncler
nemer of <liens gemachtigde ; 

e. de vaartuigen van de Koninklijke Neder
Iandsche Marine, van het · Loodswezen, de 
betonning en de verlichting, van den Rijks
waterstaat, die van de ambtenaren, belast 
met de uitoefening van het toezicht op de 
Zuiderzee-visscherij, van de Rijkspolitie en 
de Recherche te water ; 

/ . de bagger- en andere vaartuigen, be
noodigd voor de uitvoering van Rijkswerken 
aan of nabij den havenmond of de haven. 

(2) .Andere vaartuigen mogen, behalve in 
geval van nood, in de haven niet binnenkomen 
dan met schriftelijke vergunning van den 
havenmeester, alleen in bijzondere gevallen 
te verleenen. 

4. (1) De in de haven toe te laten vaar
tuigen mogen geen grooter diepgang hebben 
clan van 2 M. 

7. (1) De naam van het vaartuig moet 
op eene in het oog vallende plaats aan de 
buitenzijde op de vaste deelen van het vaar
tuig duidelijk leesbaar zijn aangegeven. 

(2) Deze bepaling is alleen van toepa sing 
op vaartuigen van 10 ton en meer laadver
mogen. 

8. Aan de schippers van de vaartuigen, 
in artikel 3, sub c, d en e genoemd, uitgezon l' 
derd die van de Rijkspolitie en van de Recherche 
te water, is het verboden met hunne schepen: 

1°. de haven bij zwaren mist binnen te 
komen of te verlaten ; 

2°. ae haven binnen te komlln of te ver-
1aten en zich om eenigerlei reden in die haven , 
beoosten den in het noordoostelijk gedeelte 
der haven bij het hoofdgebouw en de perrons 
gelegen kaaimuur, op te houden van 15 minut;en 
v66r den bij dienstregeling vastgestelden tijd 
van vertrek of aankomst der veerbooten, tot 
het tijdstip, waarop deze den havenmond 
verlaten hebben of binnen gekomen zijn . 

9. Aan de schippers van de vaartuigen, in 
artikel 3, sub c, d"en f genoemd, is het verboden 
met hunne schepen : 

1°. gebruik te maken van de werken ten 
behoeve van den dienst der stoomponten, en 
zonder toestemming van den havenmeester 
aan te leggen ter plaatse van den in artikel 8, 
onder 2°., genoemden kaaimuur ; 

2°. !anger in de haven te vertoeven dan 
tot het innemen of lossen der !ailing, het voort
zetten der reis of de uitvoering der werkeno 
noodig is, ter beoordeeling van den haven-

(2) Met schriftelijke vergunning va.n den mee ter ; 
havenmeester kunnen, wanneer de omstan- 3°. in de haven te gaan liggen op eene 
digheden zulks veroorlooven, schepen van plaats, die voor de uitoefening van den veer-
meerderen diepgang worden toegelaten. dienst hinderlijk is ; 

5. (1) Alie vaartuigen van meer clan 4°. trossen, lijnen of kettingen anders vast 
l M. diepgang moeten aan of nabij den achter- te leggen clan aan de daarvoor bestemde palen 
steven voorz1en zijn van eene schaal, waarop of zoodanig, dat zij de vrije beweging in de 
de diepgang duidelijk is af te lezen. haven of over de kaden belemmeren. 

(2) Het beginpunt van telling van de 10. (1) De schipper, zijn vaartuig ver-
scha.al is het laa.gste punt van het va.artuig latende, doet zich door een geschikt persoon 
met inbegrip van de schroef, het roer en andere vervangen. Deze bepaling is niet van toe
beweegbare deelen, welker diepteligging onder 

I 
passing op vaartuigen van minder laadver-

de vaart niet kan worden verminderd. mogen dan 10 ton. 
6. (1) Vaartuigen zonder vast dek en van (2) Tenzij met vergunning van den haven-

s ton en meer laadvermogen moeten voorzien meester, is het verboden vaartuigen van 10 ton 
zijn van waterdichte borden, boorden of en meer laadvermogen onbewoond in de haven 
wanden, welke ten minste 0,25 M. boven den te laten liggen. 
waterspiegel reiken. (3) Het is mede verboden vaartuigen on-

(2) Het is verboden langs de berghouten, beheerd in de haven te laten drijven . 
aan de stootklossen of vooraan de zwaarden 11. (1) De schipper van een vaartuig, dat 
va.n de vaartuigen uitstekende ijzers of punten overladen, of, naar het oordeel van den haven 
te hebben. meester, onvoldoende bemand of getuigd i~ . 
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moet op aanzegging va--. den havenmeester 
de vaart staken en het vaartuig naar eene door 
dezen aan te wijzen plaats verhalen. 

(2) De schipper van een vaartuig, dat in 
onmiddellijk gevaar van zinken verkeert, moet 
het zoodra mogelijk buiten het vaarwater 

· brengen . 
12. (1) Het is verboden een vaartuig der

wijze te plaatsen, dat de in- of uitvaart van 
de haven wordt belemmerd. 

(2) De schipper van een zoodanig geplaatst 
vaartuig is verplicht op bevel van den haven
meester terstond te verhalen. 

13. Het aandoen der haven is verboden, 
wanneer des daags e3ne roode vlag op een van 
de havenhoofden P.n des nachts een tweede 
rood licht wordt getoonrl nabij het gewone 
roode havenlicht. 

14. Wordt een vaartuig in de haven door 
vorst ingesloten, dan is de schipper verplicht 
te zorgen, dat rondom het vaartuig een bijt 
van ten minste 0,50 M. breedte worde gehakt 
en open gehouden. 

15. Bij het vervoer.m, laden en lossen van 
ontplofbare of licht ontvlambare stoffen of 
van ongebluschte kalk, is de sch1pper, onver
minderd zijne verplichting toi; naleving der 
omtrent het vervoer bestaande wetten en ver
ordeningen, gehouden de bijzondere voorzorgs· 
maatregelen te nemen, die hem door den 
havenmeester worden voorgeschreven. 

16. (1) Indien van een vaartuig eenig 
., voorwerp verloren raakt, hetwelk, drijvende 

of gezonken, voor de vaart gevaarlijk of hin
derlijk kan zijn, is de schipper gehouden 
hiervan zoo spoedig mogelijk kennis te geven 
aan den havenmeester. 

(2) De plaats, waar zooaanig gezonken 
voorwerp ligt, moet door den schipper terstond 
door eene boei worden aangewezl"n. 

(~) De schippers ~orgen, dat geen lichters, 
vlotten of balken, bij hunne vaartuigen in ge
bruik, zich los of ongemeerd bevinden.· 

17. Wanneer een vaartuig in de haven aan 
den grond raakt en de lading naar het oord~el 
van den havenmeester moet gelost worden 
om het vaartuig weder vlot te brengen, is de 
schipper_ verplicht onmiddellijk tot tossing 
over te gaan. 

18. Het is verboden, gedeelten der lading 
of ballast in het water te werpen, behalve met 
vergunning van den havenmeester of in ge
vallen, . waarbij het behoud van het vaartuig 
van het overboord zetten der lading of van 
den ballast afhangt. 

19. De schipper van een ·gezonken of aan 

den grond geraakt vaartuig geeft van het on · 
geval terstond kennis aan den havenmeester. 

20. Tot op het oogenblik, dat de beheerder, 
krachtens de wet van 23 Juli 1885 (Staatsb/,ad 
n°. 151), tot opruiming overgaat, blijven be
langhebbenden bevoegd het gezonken vaar
tuig te lichten of het aan den grond zittend 

I vaartuig weder vlot te maken. 
21. Bij het voorbijvaren van diepgeladen 

vaartuigen, baggermolens, in lading of los~ing 
liggende vaartuigen of andere drijvende in
richtingen, waarvoor de golfslag gevaarlijk kan 
zijn en die tot teeken daarvan moeten ver

toonen des dlJ,llgs een roode vlag, des nachts 
twee helder roode lichten, Ioodrecht boven 
elkander geheschen met eene tusschenruimte 
van niet minder dan 0,50 M. en met meer dan 
1 M., moeten stoomvaartuigen hunne vaart 
zooveel verminderen als noodig is om nadee
ligen golfslag te voorkomen. 

22. Stoomvaartuigen, die stoomtuigen van 
hooge drukking hebben, moeten hun afge
werkten stoom afvoeren door eene afvoerpijp, 
welke buiten den schoorsteen uitmondt, tenzij 
die schoorsteen bedekt is met eene kap van 
ijzerdraad met openingen van · ten hoogste 
0,005 M. Zoodanige bedeklcing moet aan
wezig zijn op alle stoomvaartuigen, welker 
ketels met cokes, turf of hout gestookt worden. 

23. De schippers van stilliggende vaartui
gen zijn verpli.cht te verhalen naar de lig
plaatsen, die hun door den havenmeester 
worden aangewezen en die zoo noodig door 
dezen kunnen worden veranderd. 

24. Behalve ingeval van eenig onheil en 
in de gevallen, waarvoor dit verplicht is ge
steld, mag aan boord van een vaartuig des 
nachts geen klok ·geluid worden. 

25. De schipper, op wiens vaartuig brand 
is ontstaan, moet terstond de klok doen luiden 
of een daarmede overeenkomstig geluid doen 
hooren en het vaartuig uit de nabijheid van 
andere vaartuigen verhalen. 

26. (1) Het is verboden aan boord van 
een in de haven vertoevend vaartuig ontplof
bare , licht ontvlambare of bij ontvlamming 
fel brandende stoffen te smelten, te koken of 
te warmen, tenzij met vergunrung van den 
ha venmeester. 

(2) Het is insgelijks verboden, tenzij <lit 
door het bevoegd gezag voor een bepaald 
doe! is voorgeschreven of toegestaan, aan 
boord van vaartuigen te schieten, buskruit 
te ontbranden en eenig vuurwerk af te steken. 

27. De schipper, die de haven wil ver
laten, geeft hiervan kennis aan den haven-
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meester, die zoo noodig de orde bepaalt, den ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
waarin de v'1artuigen moeten verhalen. Spoorwegdiensten. 

28. (1) De vaartuigen, in artikel 3, sub 34. De havenmeester is bevoegd tot de 
c en d genoemd, mogen alleen geladen of ge- handelingen, in artikel 3 der wet van 28 Fe
lost worden op de daartoe bestemde of door bruari 1891 (StaatBblad n°. 69) omschreven. 
den havenmeester aangewezen plaatsen. 35. (1 ) De schippers zijn verplicht te 

(2) Het ;s verboden eenig voorwerp op de gehoorzamen aan alle bevelen, welke hun door 
boorden van de haven te brengen of te ont- den havenmeester of den in artikel 33 bedoel
laden, zonder vergunning van den haven- den ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
meester. Spoorwegdiensten in het belang van de vaart 

29. De schippers der naast elkander Jig- of van de werken worden gegeven. 
gentle vaartuigen zijn verplicht ten gerieve (2) Van die bevelen is, onverminderd de 
van elkander de noodige ruimte te maken tot verplichting om daaraan onmitldellijk te vol
het verhalen. doen, hooger bel:oep op Onzen Commissaris 

30. De schipper van een vaartuig, liggende in de provincie. 
in de haven, moet gedoogen, dat een antler 36. (1) Van alle schade, welke aan de 
vaartuig ter zijde van het zijne kome en daar- havenwerken is toegebracht, wordt do~r den 
over gemeenschap met den wal hebbe, mits havenmeester proces-verbaal opgemaakt. 
niet om te laden of te lossen. (2) Dit proces-verbaal houdt in : 

31. (1) De schipper moet zijn vaartuig, den staat, waarin het beschadigde zich v66r 
zoodra het geladen of gelost is, terstond doen het ongeval ·bevond ; 
verhalen, wanneer een antler vaartnig ter- de omstandigheden, waaronder de hescha-
zelfder plaatse moet geladen of gelost worden. diging heeft plaats gehad ; 

(2) Ingeval van gebrek aan ruimte hebben, de vermoedelijke kosten der herstelling; 
bij gelijkt\jdige aankomst, de vaartuigen, den naam van den persoon, die tot de ver-
welke komen laden, den voorrang boven die, goeding gehouden wordt geacht en het bedrag, 
welke komen lossen. dat door dezen is verschuldigd . 

32. Het is verboden: (3) Tot vaststelling van clit bedrag wordt 
1°. het gebruik van de werken te belem- acht geslagen op den toestand, waarin de wer-

meren of te beletten ; ken zich, v66r dat de schade was toegebracht, 
2°. in de haven vaste stoffen te werpen bevonden. 

of te laten vallen; Dit proces-verbaal wordt aan den in arti -
30. op de los- en laadplaatsen andere_ kel 33 bedoelden ambtenaar van het Staats

goederen of voorwerpen neder te leggen, clan toezicht op de Spoorwegdiensten gezonden 
welke moeten worden ingescheept of zijn ont- en zoo mogelijk in afschrift aan den schipper 
laden, of goederen te laten liggen na verloop van het vaartuig, dat de schade berokkend 
van den door den havenmeester voor de in- heeft, medegedeeld . 
lading of wegvoering bepaalden termijn. 37. Overtreding van de bepalingen van 

33. (1) Tot het opsporen van de over- dit reglement wordt, voor zoover daartegen 
t reding van dit reglement zijn bevoegd de niet bij de wet is voorzien, gestraft als volgt : 
bij artikel 8, onder 1°. tot en met 6°., van a. met hechtenis van ten hoogste zestig 
het Wetboek van Strafvordering genoemde dagen of geldboete van ten hoogste driehonderd 
personen, de beambten der Rijks- en gemeente- gulden, de overtreding van de artikelen 11, 
politie, de havenmeester en de met het toe- l ste lid, 12 en 13 ; 
zicht op den veerdienst belaste ambtenaren I b. met hechtenis van ten hoogste dertig 
van het Staatstoezicht · op de Spoorwegdien- dagen of g;ldboete van ten ·hoogste honderd 
sten. vijftig gulden, de overtrediiig van de artikelen 

(2) De ambtenaren en beambten, in het \ 15, 17, 23 en 25; 
eerste lid bedoeld, zijn bevoegd tot de han- 1 c. met geldboete van ten hoogste honderd 
delingen, in artikel 6 der wet van 28 Februari gulden, de overtreding van de artikelen 11, 
1891 (StaatBblad n°. 69) omschreven. 2de lid, 21, 32, sub 1°. , en 35, l ste lid; 

(3) De door hen opgemaakte processen- d. met geldboete van ten hoogste vijf en 
verbaal worden gezonden aan den ambtenaar zeventig gulden,• de overtreding van de arti
van het Openbaar Ministerie bij het kanton- kelen 8, 9, 19, 22 en 31 ; 
gerecht, dien de zaak aangaat, en in afschrift e. met geldboete van ten hoogste vijftig 
medegedeeld aan den in het eerste lid bedoel- gulden, de overtreding van de artikelen 5, 6, 
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7, 10, 16, 18. 26, l ate lid, 29, 30 en 32, sub 2°.; ,

1 
f. met geldboete van ten hoogste vij f en 

twintig gulden, de overtreding van de artikelen 
2, 2de en 3de lid , 14, 24, 26, 2de lid, 27, 28 
en 32, sub 30_ 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit .van 2 October 1893 (Staats
blad no. 148), voor zoover het betrekking 
heeft op het gebruik van de spoorweghaven 
te Enkhuizen met de daartoe behoorende 
werken. 

Onze Minister van Watenstaat 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 24sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
A. A. H. W. Komo . 

( Uitgeg. 30 Dec. 1919.) 

24 November 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van politie 
voor den Havenmond .en de Oude haven 
te Stavoren. S. 768. 

WIJ WILHELMINA, EXZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 October 1919, n°. 300, Af
deeling Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats 
blad n°. 69) en op artikel 1 van het algemeen I 
reglement van politie voor rivieren, kanalen, · 
havens, sluizen, bruggen en daartoe behoo
rende werken onder beheer van het Rijk, I 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 No- I 
vember 1919 (Staatsblad n°. 765.) 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 November 1919, n°. 60) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor- I 
noemden Minister van 20 November 1919, 
no. 288, Afdeeling Waterstaat A; I 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
L vast te stellen het navolg~nd 

BIJZONDER REGLEMENT van politie 
voor den Havenmond en de Oude haven 
te Stavoren. 

Art. 1. In dit reglement wordt verstaan : 
onder Oude haven, het gedeelte van de zee

haven te Stavoren bezuiden de lijn, getrokken 
door den lichtopstand op het oostelijk einde 
van den zuiderhavendam en het midden van 
den kop van de landtong, vormende het weste
lijk deel van het spoorwegemplacement; 

onder Havenmond, het water, dat van de 
Zuiderzee tusscben de havcndammen toegang 
geeft tot de Oude haven en verder oostwaarts 
begrensd wordt door de lijn, verhindende een 
punt op 61 M. beoosten het midden der ijzeren 
kaap op den noorderhavendam met een punt 
op 8 l\f. beoosten den buitenkant der houten 
beschoeiing aan het westelijk einde van de 
bovengenoemde landtong, beide afstanden 
gemeten langs den bovenkant der steenglooiing 
langs de haven; 

onder spoorweghaven, het gedeelte van de 
zeehaven te tavoren beoosten de lijn, die 

den Havenmond aan de oostzijde begrenst; 
onder veerboot, de stoombooten, die den 

veerdienst onderhouden tusschen de spoor
wegstations Enkhitizen en Stavoren. 

2. Het is aan de schippers van alle vaar
tuigen verboden om met hunne vaartuigen 
in den Havenmond te verblijven of zich daar 
!anger op te houden clan noodig is om, uit zee 
komende, de spoorweghaven of de Oude haven 
te bereiken of om, naar zee gaande, den Haven
mond te verlaten. 
' Deze verbodsbepaling is niet toepasselijk 
op voor de uitvoering der havenwerken be
stemde bagger- en andere vaartuigen, voor zoo
lang deze daartoe voor of in den Havenmond 
aan het werk zijn. 

Zoolang het sein op het westelijk einde van 
de landtong tusschen de Oude haven en de 
spoorweghaven aankomst of vertrek van eene 
veerboot aanduidt, mogen : 

1°. geen andere naar zee gaande vaartuigen 
clan de veerbooten den Havenmond verlaten ; 

2°. geen andere vaartuigen dan de veer
booten van de spoorweghaven of de Oude 
haven uit den Havenmond invaren. 

Zoodra het in het vorig lid bedoelde sein is 
gegeven, nemen vaartuigen, die zich in den 
Havenmond bevinden en de spoorweghaven 
of de Oude haven niet kunnen bereiken v66r 
de aankomst of het vertrek van de veerboot, 
aldaar zoodanig ligplaats, dat het vaarwater 
zooveel mogelijk v:oor de veerbooten open 
hlijft. 

Dit sein, bestaande bij dag in eene blauwe 
vlag en bij nacht in twee groene lichten op 
1.50 M. onderlingen afstand boven elkaar, 
zal ten hoogste tien minuten v66r den bij 
dienstregeling vastgestelden tijd van vertrek 
of aankomst der veerbooten worden geheschen. 

3. Het is verboden zonder vergunning van 
de betrokken ambtenaren van den Rijkswater
staat of van den havenmeester in de havens 
netten of andere vischtuigen uit te zetten . 
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4. Het is verboden de schroeven van 
stoomvaartuigen, die langs de boorden van 
de Oude haven of tangs de havendammen 
gemeerd of verankerd liggen, door de machine 
te doen bewegen. 

5. Overtreding van de bepalingen van 
dit reglement wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste dertig dagen of geldboete 
van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 2 October 1893 (Staats
blad n°. 147) , voor zoover het betreklring heeft 
op het gebruik van den havenmond te Stavoren 
met de daartoe behoorende werken. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State meclegedeeld zal worden. 
• 's-Gravenhage, den 24sten November 1919. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

A. A. H. W. Komo. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1919.) 

24 November 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een reglement op het gebruik van 
de spoorweghaven te Stavoren met de daar
toe behoorende werken. S. 769. 

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

Waterstaat, van 7 October 1919, n°. 300, 
afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op artikel 27, laatste lid , der 
wet van 9 April 1875 (Staatsbl,ad n°. 67) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 November 1919, n°. 60); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 November 1919, 
n°. 288, afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het navolgend : 

REGLEMENT op het gebruik van de 
spoorweghaven te Stavoren met de daar
toe behoorende werken. 

Art. 1. In dit reglement wordt verstaan : 
onder haven, de spoorweghaven, zijnde het 

gedeelte van de zeehaven te Stavoren, beoosten 
de lijn , verbindende een punt op 61 M. beoosten 
het midden der ijzeren kaap op den noorder
havendam met een punt op 8 M. beoosten 
den buitenkant der houten beschoeiing aan 
het westelijk einde van de landtong, vor-

191 !l 

mende het westelijk dee! van het spoorweg
emplacement, beide afstanden gemeten langs 
den bovenkant der steenglooiing: 

onder havenmeester, de ambtenaar door den 
Minister van W aterstaat belast met het be
heer van de haven ; 

onder veerdienst, de stoomboot-veerdienst 
tusschen de spoorwegstations Enkhuizen en 
Stavoren ,· 

onder stoomvaartuig, elk vaartuig, dat zich 
door zijne eigen mechanische kracht voort
beweegt, ongeacht of het daarbij al clan niet 
zeil voert; 

onder schipper, ook hij, die dezen vervangt; 
onder dag, de tijd tusschen op- en onder

gang der zon ; 
onder nacht, de tijd tusschen onder- en op

gang der zon . 
2. (1) Dit reglement wordt algemeen ver

krijgbaar gesteld . 
(2) Elke schipper, die de haven bevaart 

of van de daartoe behoorende werken gebruik 
maakt, moet voorzien ziin van een exemplaar 
van <lit reglement en van het Binnenaan
varingsreglement. 

(3) Hij moet deze, desgevorderd, aan de 
ambtenaren en beambten in artikel 31 bedoeld, 
vertoonen. 

3. (1) In de haven worden toegelaten: 
a. de vaartuigen. behoorende tot den veer

dienst; 
b. de vaartuigen, door het bestuur der 

posterijen belast met bet postvervoer ; 
c. de vaartuigen, geen passagiers vervoe

rende, geladen met goederen of vee, blijkens 
vrachtbrief bestemd om met den spoortrein 
of de veerbooten doorgezonden te worden en 
de va-artuigen, welke blijkens la-stbrief goe
deren of vee, per· spoortrein of veerboot aan
gevoerd, moeten inladen ; 

d. de vaartuigen, geladen met bouwstoffen 
of benoodigdheden voor den spoorweg of den 
veerdienst, mits daarvan blijke uit een certi
ficaat van den spoorweg- of veerdienstonder
nemer of <liens gemachtigde ; 

e. de vaartuigen van de Koninklijke Ne
derlandsche Marine, van het Loodswezen, de 
betonning en de verlichting, van den Rijks
waterstaat, die van de ambtenaren, belast 
met de uito.efening van bet toezicht op de 
Zuiderzee-visscherij , van de Rijkspolitie en 
de Recherche te water ; 

/. de bagger- en andere vaartuigen, be
noodigd voor de uitvoering van 's Rijks werken. 

(2) Andere vaartuigen mogen, behalve in 
geval van nood, in de haven niet binnen komen 

49 
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dan met schriftelijke vergunning van den 
havenmeester, alleen in bijzondere gevallen 
te verleenen. 

4. (1) Alle vaartuigen van meer dan l M. 
diepgang moeten aan of nabij den achtersteven 
voorzien zijn van eene schaal, waarop de diep
gang duidelijk is af te lezen 

(2) Het beginpunt van telling van de 
schaal is het laagste punt van het vaartuig 
met inbegrip van de schroef, het roer en andere 
beweegbare deelen, welker diepteligging onder 
de vaart niet kan worden verminderd. 

5. (1) Vaartuigen zonder vast dek en van 

8 ton en meer laadvermogen moeten voorzien 
zijn van waterdichte borden, boorden of wan
den, welke ten minste 0,25 M. boven den 
waterspiegel reiken. 

(2) Het is verboden langs de berghouten 
aan de stootklossen of voor aan de zwaarden 
van de vaartuigen uitst-ekende ijzers of pun
ten te hebben. 

6. De naam van het vaartuig moet op 
eene in het oog vallende plaats aan de buiten
zijde op de vaste deelen van het vaartuig 
duidelijk leesbaar zijn aangegeven. 

Deze bepaling is alleen van toepassing op 
vaartuigen van 10 ton en meer laadvermogen. 

7. (1) Zoolang het sein op het westelijk 
einde van de landtong, vormende het ~estelijk 
gedeelte van het spoorwegemplacement, de 
aankomst of het vertrek van eene veerboot 
aanduidt, mogen geen andere vaartuigen dan 
de veerbooten de haven verlaten. 

(2) Zoodra het in het vo'rig lid bedoelde 
sein is gegeven, nemen in de haven manoeu
vreerende vaartuigen aldaar zoodanig ligplaats, 
dat het vaarwater zooveel mogelijk voor de 
veerbooten open blijft. 

(3) Dit sein, bestaande bij dag in eene 
blauwe vlag en bij nacht in twee groene lichten 
op 1,50 M. onderlingen afstand loodrecht 
boven elkander, zal ten hoogste tien ajnuten 
v66r den bij dienstregeling vastgestelden tijd 
van vertrek of aankomst der veerbooten 
worden geheschen. 

8. Het is den schippers van de vaartuigen 
in artikel 3, sub c, d en / genoemd, verboden 
met hunne schepen : 

1°. gebruik te maken van den draaistoel 
en den aanlegsteiger in de haven; 

2.0 • !anger in de haven te vertoeven dan 
tot het innemen of lossen der lading, het voort
zetten der reis of de uitvoering der werken 
noodig is, ter beoordeeling van den haven
meester; 

3°. in de haven te gaan liggen op eene 

plaats, die voor de uitoeferung van den veer
dienst hinderlijk is ; 

4°. trossen, lijnen of kettingen anders vast 
te leggen dan aan de daarvoor bestemde palen 
of zoodarug dat zij de vrije beweging in de 
haven of over de kaden belemmeren. 

9. (1) De schipper, zijn vaartuig ver
latende, doet zich door een geschikt persoon 
vervangen. Deze bepaling is met van toepas
sing op vaartuigen van minder laadvermogen 
dan 10 ton. 

(2) Tenzij met vergunning van den haven
meester is het verboden vaartuigen van 10 ton 

en meer laadvermogen onbewoond in de haven 
te laten liggen. 

(3) Het is mede verboden vaartuigen on
beheerd in de haven te laten drijven. 

10. (1) De schipper van een vaartuig, dat 
overladen of naar het oordeel van den haven
meester onvoldoende bemand of getuigd is, 
moet op aanzegging van dien havenmeester, 
de vaart staken en het vaartuig naar eene door 
dezen aan te wijzen plaats vervoeren. 

(2) De schipper van een vaartuig, dat in 
onmiddellijk gevaar van zinken verkeert, moet 
het zoodra mogelijk buiten het · vaarwater 
brengen. 

11. Wordt een vaartuig in de haven door 
vorst ingesloten, dan is de schipper verplicht 
te zorgen, dat rondom het vaartuig eene bijt 
van ten minste 0,50 M. breedte worde gehakt 
en opengehouden. 

12. Bij het vervoeren, laden en lossen van 
ontplofbare of licht ontvlambare stoffen of 
van ongebluschte kalk, is de schipper, onver
minderd zijne verplichting tot naleving der 
omtrent het vervoer bestaande wetten en ver
orderungen, gehouden de bijzondere voorzorgs
maatregelen te nemen, die hem door den 
havenmeester worden voorgeschreven. 

13. (1) Indien van een vaartuig eerug 
voorwerp verloren raakt, hetwelk drijvende 
of gezonken voor de vaart gevaarlijk of bin
derlijk kan zijn, is de schipper gehouden hier
van zoo spoedig mogelijk kennis te geven a.an 
den havenmeester. 

(2) De plaats, waar zoodanig gezonken 
voorwerp ligt, moet door den schipper terstond 
door eene boei worden aangewezen. 

(3) De schippers zorgen, dat geen lichters, 
vlotten of balken, bij hunne vaartuigen in 
gebruik, zich los- of ongemeerd bevinden. 

14. Wanneer een vaartuig in de haven aan 
den grond raakt en de lading, naar bet oordeel 
van den havenmeester, moet gelost worden 
om bet vaartuig weder vlot te brengen, is de 
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schipper verplicht onmiddellijk tot lossing 
over te gaan. 

15. Het is verboden gedeelten der lading 
of ballast in het water te werpen, behalve met 
vergunning van den havenmeest er of in ge
vallen, waarbij het behoud van het vaartuig 
van het overboord zetten der lading of van 
den ballast afhangt. 

16. Het is verboden, zonder vergunning 
van den havenmeester, in de haven netten of 
andere vischtuigen uit te zetten. 

17. De schipper van een gezonken of aan 
den grond geraakt vaartuig geeft van het 
ongeval terstond kennis aan den havenmeester. 

18. Tot op het oogenblik, dat de beheerder 
krachtens de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad 
n°. 151) tot opruiming overgaat, blijven be
anghebbenden bevoegd het gezonken vaartuig 
te lichten of het aan den grond zittend vaar
tuig weder vlot te maken. 

19. Bij het voorbijvaren van diepgeladen 
vaartuigen , baggermolens; in lading of lossing 
liggende vaartuigen of andere drijvende in
richt ingen, waarvoor de golfslag gevaarlijk 
kan zijn en die tot teeken daarvan moeten 
vertoonen des daags een roode vlag, des nachts 
twee helder roode lichten, loodrecht boven 
elkander geheschen met eene tusschenruimte 
van niet minder dan 0,50 M. en niet meer dan 
1 M., moeten stpomvaartuigen hunne vaart 
zooveel verminderen als noodig is om nadee
ligen golfslag te voorkomen. 

20. Stoomvaartuigen, die stoomtuigen van 
hooge drukking hebben, moeten hun afge
werkten stoom afvoeren door eene afvoerpijp, 
welke buiten den schoorsteen uitmondt, tenzij 
die schoorsteen bedekt is met eene kap van 

• ijzerdraad met openingen van ten hoogste 
0,005 M. Zoodanige bedekking moet aa~wezig 
zijn op alle stoomvaartuigen, welker ketels 
met cokes, turf of hout gestookt worden. 

21. De sch.ippers van stilliggende vaar
tuigen zijn verplicht te verhalen naar de lig
plaatsen , die hun door d~n havenmeester 
worden aangewezen, en die zoo noodig door 
dezen kunnen worden veranderd. 

22. Behalve in geval van eenig onheil en 
in de gevallen, waarvoor dit verplicht is ge
steld , mag aan boord van een vaartuig des 
nachts geen klok geluid worden. 

23. De schipper, op wiens vaartuig brand 
is ontstaan , moet terstond de· klok doen luiden 
of een daarmede overeenkomstig geluid doen 
hooren en het vaartuig nit de nabijheid van 
andere vaartuigen verhalen. 

24. (1) Het is verboden aan boord van 

een in de haven vertoevend vaartuig ontplof
bare, licht ontvlambare of bij ontvlamming 
fel brandende stoffen te smelten, te koken 
of te warmen, tenzij met vergunning van den 
ha venmeester. 

'(2) Het is insgelijks verboden, tenzij dit 
door het bevoegd gezag voor een bepaald doe! 
is voorgeschreven, of toegestaan, aan boord 
van vaartuigen te schieten, buskruit te ont
branden of eenig vuurwerk af te steken. 

25. De schipper, die de haven wil ver
laten, geeft hiervan kennis aan den haven
meester, die zoo noodig de orde bepaalt, 
waarin de vaartuigen moeten verhalen. 

26. (1) De vaartuigen, in artikel 3, sub c 
en d genQemd, mogen alleen geladen en gelost 
worden op de door den havenmeester aan
gewezen plaatsen. 

(2) Het is verboden eenig voorwerp op 
de boorden van de haven te brengen of te 
ontladen, zonder vergunning van den haven
meester. 

27. De schippers der naast elkander lig
gende vaartuigen zijn verplicht ten gerieve 
van elkander de noodige ruimte te maken tot 
het verhalen. 

28. De schipper van een vaartuig, liggende 
in de haven, moet gedoogen, dat een antler 
vaartuig ter zijde Vj,n het zijne komt en daar
over gemeenschap met den wal hebbe, mits 
niet om te laden of te lossen. 

29. (1) De schipper moet zijn vaartuig, 
zoodra het geladen of gelost is, terstond doen 
verhalen, wanneer een antler vaartuig ter
zelfder plaatse moet geladen of gelost worden. 

(2) Ingeval van gebrek aan ,uimte hebben 
bij gelijktijdige aankomst de vaartuigen, welke 
komen laden, den voorrang boven die, welke 
komen lossen. 

30 . Het is verboden : 
1°. het gebruik van de werken te belem

meren of te beletten ; 
2°. in de haven vaste stoffen te werpen 

of te laten vallen ; 
3°. op de los- en laadplaatsen andere 

goederen of voorwerpen neder te leggen, dan 
welke moeten worden ingescheept of zijn ont
laden, of goederen te laten liggen na verloop 
van den door den havenmeester voor de in
lading of wegvoering bepaalden termijn. 

31. (1) Tot het opsporen van de overtre
dingen van dit reglement zijn bevoegd de bij 
artikel 8, onder 1°. tot en met 6°. van het 
Wetboek van Strafvordering genoemde per
sonen, de beambten der Rijks- en gemeente
politie, de havenmeester en de met het toezicht 
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op den veerdienst belaste ambtenaar va.n bet 
Staatstoezicht op de Spoorwegdiensten. 

(2) De ambtenaren en beambten, in bet 
eerste lid bedoeld, zijn bevoegd tot de hande• 
lingen in artikel 6 der wet van 28 Februari 
1891 (Staatsblad n°. 69) omschreven. 

(3) De door hen opgemaakte processen• 
ve1·baal worden gezonden aan den ambtenaar 
van bet Openbaar Ministerie bij het Kanton• 
gerecht, dien de zaak aangaat, en in afschrift 
medegedeeld aan den in het eerste lid bedoel• 
den ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
Spoorwegdiensten. 

32. De havenmeester is bevoegd tot de 
handelingen, in artikel 3 der wet van 28 Fe• 
bruari 1891 (Staaublad n°. 69) omschreven. 

33. (1) De schippers zijn verplicht te 
gehoorzamen a-an alle bevelen, welke hun door 
den havenmeester of den in artikel 31 bedoel• 
den ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
Spoorwegdiensten in het belang van de vaart 
of van de werken worden gegeven. 

(2) Van die bevelen is, onverminderd de 
verplichting om daaraan onmiddellijk te vol. 
doen, hooger beroep op Onzen Commissaris 
in de provincie. 

34. (1) Van a lle schade, welke aan de 
havenwerken is toegebracht, wordt door den 
havenmee,ter proces•verh.al opgemaakt. 

(2) Dit proces•verbaal houdt in : 
den staat, waarin het beschadigde zich v66r 

het ongeval bevond ; 
de omstandigheden, waaronder de be• 

schadiging .heeft plaats gehad ; 
de vermoedelijke kosterr der herstelling ; 
den naam v.an den persoon, die tot de ver• 

goeding gehouden wordt geacht, en het bedrag, 
dat door dezen is verschuldigd . 

(3) Tot vaststelli· g van <lit bedrag wordt 
acht geslagen op den toe tand, waa.rin de 
werken zich, voordat de schade was toege• 
bracht, bevonden. 

Dit proce~•verbaal wordt a.an den in art i• 
kel 31 bedoelden ambtenaar van het Staats• 
toezicht op de Spoorwegdiensten, en zoo 
mogelijk in afschrift aan den Schipper van 
het vaartuig, dat de schade berokkend heeft, 
medegedeeld. 

35 . Overtreding . van de bepalingen van 
dit reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet is voorzien, gestraft als volgt : 

a. met hechtenis van ten hoogste zestig 
dagen of geldboete van ten hoogste driehon. 
derd gulden, de overtreding van de artikelen 7, 
lste lid, en 10, l ste lid ; 

b. met hechtenis van ten . hoogste dertig I 

dagen of geldboete van ten hoogste lwnderd 
vijftig gulden, de overtreding van de artikelen 
12, 14, 21 en 23 ; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulilen, de overtreding van de a.rtikelen 10, 
2de lid, 19, 30, sub 1°. , en 33, l ste lid; 

d. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van de arti• 
kelen 8, 17, 20 en 29; 

e. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 4, 5, 
6, 9, 13, 15, 24, l ste lid, 27, 28 en 30, sub 2°. ; 

/ . met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van de arti• 
kelen 2, 2de en 3de lid, 11, 22, 24, 2de lid, 
25, 26 en 30, sub 3°. 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reglement 
is verve.lien het reglement, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 2 October 1893 (Staats. 
blad n°. 147), voor zoover het betrekking heeft 
op het gebruik van de spoorweghaven te 
Stavoren met de daartoe behoorende werken. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staaublad geplaatst en in afschrift aan· den 
Raa<l van State medegedeeld zal worden. 

's•Gravenhage, den 24sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , 
A. A. H. W. Komo. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1919.) 

24 November 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van politie 
voor de haven van het eiland Schokland. 
s. 770. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 October 1919, n°. 300, af. 
deeling Waterstaat A; · 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats• 
blad n°. 69) en op artikel l van het algemeen 
reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
havens, sluizen, bruggen en daartoe behoorende 
werken onder beheer van het Rijk, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 24 November 1919 
(Staatsblad n°. 765). 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 November 1919, n °. 60) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden l\'linister van 20 November 1919, 
n°. 288, afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het navolgend: 
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BIJZO DER REGLEMENT van politie voor 
de haven van het eiland Schokland. 

Art. 1. Bij het binnenkomen van den haven
mond moeten de chippers de zeilen hunner 
vaartuigen strijken of met halve kracht stoo
men. 

De boegspriet moet zijn getopt en de ankers, 
haken en boomen moeten binnen boord liggen. 

De schipper van een vaartuig, dat de haven 
zal verlaten, is verplicht, indien er gelijktijdig 
vaartuigen in de haven komen, die eerst binnen 
te laten. 

2. De chipper moet zijn vaartuig de lig
plaats doen innemen, welke door of vanwege 
den havenmeester wordt aangewezen en welke, 
zoo dikwijls deze dit noodig oordeelt, door hem 
kan worden veranderd. · 

3, Het is verboden de te laden of geloste 
voorwerpen gedurende den nacht op steigers, 
kaden of havenbermen te la.ten staan of liggen. 

4. Het is verboden in de haven en op of 
in de daartoe behoorende gronden of inrioh· 
tingen op eenigerlei wijze vischafval of andere 
vaste stoffen te brengen met het kennelijk 
doe! deze achter te laten. 

Indien de havenmeester dit noodig oordeelt, 
kan hij den Schipper van een vaartuig, dat langs 
den kant gelost of geladen heeft, opdragen 
het gebruikte gedeelte los- of laadkade en 
steiger te reinigen. 

5. De publieke verkoop van visch geschiedt 
door tussohenkomst ,ran de daartoe van rijks 
wege aange telde beambten. 

Het is verboden binnen de grenzen van de 
haven visch publiek te verkoopen op andere 
wijze dan in het eerste lid is bepaald. 

6. Overtreding van de bepalingen van <lit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daar
tegen niet bij de wet af het algemeen reglement 
is voorzien, gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden do overtreding van artikel 1, artikel 
2 en· artikel 5 ; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden de overtreding van artikel 3 
en artikel 4. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage. den 24sten November 1919. 
WILHELMI A. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1919.) 

24 November 1919. BESLUIT, tot bepaling van 
den da.g, bedoeld in a.rt. 1 van het Konink
lijk besluit van 5 October 1917 (Staatsblad 
no. 597). S. 771. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cbt van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken van 21 October 1919, 
n°. 11835, afd. Binnenlandsoh Bestuur; 

Gelet op Ons besluit van 5 October 1917 
(Staatsbwd n°. 597), tot na.dere wij:liging van 
a.rt. I, 3°., van Ons besluit van 6 Februa.ri 1911 
(St,aatsblad n°. 45), tot uitvoering van de a.rtt. 
1, 4 en 5 der ,,Trekhondenwct" 1910 (Staatsbwd 
n°. 203); 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
11 November 1919, n°. 44); 

Gelet op het na.diir rapport van Onzen Minis
ter van Binnenla.ndsche Za.ken van 21 · ovem
ber 1919, n°. 14010, a.fd. Binnenla.ndRch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n : 
den da.g, welke ingevolge a.rt. 1 van Ons boven · 

a.a.ngeha.a.ld besb1it van 5 October 1917 (Staats
bwd n°. 597) meet worden bepa.a.ld, vast te 
stellen op 1 Juli 1920. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Za.ken is 
bela.st met de uitvoering van dit besluit, bet
welk in het St,aatsbwd za.l worden gepla.a.tst en 
in a.fschrift zal worden gezonden a.an den Ra.ad 
van State. 

's-Gra.venhage, den 24sten November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl,a,ndsche Zaken, 
CH. RUYS DE 'BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 9 Dec. 1919.) 

25 November · 1919. BESLUIT, houdende aan
wijzing van 's-Gravenhage als losplaats van 
ruw zout of zouthoudend water. S. 772. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 19 November 1919, n°. 36, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 Septem her 
1892 (Staatsblad n°. 227), artikel 2 van Ons 
hesluit van 3 Janua,ri 1908 (Staatsblad n°. )2 
en Ons besluit van 14 Juni 1910 (Staatsblad 
n°. 162); 

Hebben goeclgevonden en ver taan : 
te bepalen: 
Met ingang van de dagteekening van clit 

besluit wordt de gemeente 's-Gravenhaue mede 
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aangewezen als losplaats van ruw zout en zout
houdend water bij invoer ter zee. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblml, zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten November 1919. 

WILHELMINA. 
De Ministe-r van F inancien, DE VRIES , 

( Uitgeg. 11 Dec. 1919.) 

25 November 1919. BESLUIT, betreffende de 
verboden kringen om de vesting Gorin
chem. S. 773. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 27 October 1919, Ve Afd. n°. 50; 

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

Gelet op de Koninklijke besluiten van 25 
October 1899 (Staatsblml, n°. 222) en 19 Februari 
1903 (Staatsblml, n°. 77 ; 

Den Raad van State gehoord (Advies van 
11 November 1919, n°. 47) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
n oemden Minister van 21 November 1919, 
Ve Afd. n°. 158; 

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

besluit van 19 Februa.ri 1903 (Staat89lad n°. 
77), voor zooveel betreft de vesting Gorinchem, 
wordt vervangen doo:c de bij dit besluit behoo
rende lijst. 

2. Dit besluit, met de daarbij behoorende 
lijst, komt in .Werking op den tweeden dag na 
<lien der dagteekening van het Staatsblml,, 
waarin het besluit is geplaatst . 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit , hetwelk in het Staats
blml, zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, 
ALTING VON GEUSAU. 

( Uitgeg. 5 Dec. ~919.) 
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26 November 1919. BESLUIT, tot mtvoering van 
artikel 375, eerste lid, van de Invaliditeits 
wet, voor zooveel die bepaling betrekking 
heeft op rente, a.ls bedoeld in artikel 373, 
derde lid, dier wet. S. 774. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 22 November 1919, n°. 5745, af. 
deeling Arbeidersverzekering ; 

. Geld op artikel 375, eerste lid der Inv~li
diteitswet, 

Hebben goedgevonden en versta.an; 
vast te stellen de volgende bepalingen : 
Art. 1. Een rente a.ls bedoeld in artikel 

373 derde lid der Invaliditeitswet, wordt aan
gevra.agd door ;nd;ening van een ingevuld en 
onderteekend formulier bij den Raad van Arbeid. 

Het in het eerste lid bedoeld formulier 
wordt vastgesteld door Onzen Mini.ter van 
Arbeid en ko~teloos verkrijgbaar gesteld a.an 
de kantoren van do Raden van1 Arbeid en waar 
zulks overigens door Onzen voornoemden Mi
nister mocht worden bepaald. 

2. Bij de aanvraag wordt de loopende rente
kaart overgelegd of medegedeeld, waarom dit 
niet geschiedt. Bedraagt het aantal der voor 
of door den a.anvrager beta.aide premien minder 
dan 156, dan behol ren bij de aanvraag tevens 
een of meer werkgeversverklaringen en even· 
tueel nog andere bescheiden te worden gPvoegd, 
welke aannemelijk kunnen ma.ken, dat de aan
vrager in het tijdvak van tien jaren, rlat on
middellijk voorafgaat aan de vervulling van 
zijn vijf en zestigste jaar, te zamen gedurende 
156 weken in de termen van verzekeringsplicht 
zou zijn gevallen, indien de verzekering bij den 
a.a.nvang van dat tijdvak reeds ingevoerd ware. 

HPt in het tweede lid van artikel 1 bepaalde 
is op de werkgeversverklarmg van toepassing. 

3. Op de behandeling van de in dit besluit 
bedoelde aanvra.ag om rente zijn overigens de 
artikelen 137 tot en met 143 der Invaliditeit~
wet, behoudens het bepaalde in het volgende 
artikel, van toepas~ing. 

4. De Raad van Arbeid onderzoekt of de 
wachttijd, becloeld in het eerste lid van artikel 
373 der Invaliditeitswet, vervuld is. Is de 
wachttijd verv\ Id, dan onderzoekt hij de juist
heid der in de aanvraag en in de daarbij ge
voegde bescheiden verstrekte gegevens an be
vordert zoo mogelijk de inzending van meerdere 
wetgeversverklarmgen en andere bescheiden, 
wanneer naar zijn oordeel de overgelegde stuk
ken niet voldoende zijn om aannemelijk te 
maken, dat de '1.anvra.ger in het tijdvak van 
tien jaren, dat onmiddellijk voorafgaat a.an de 

vervulling van ziJn vijf en zestigste j_a.ar, te 
zamen gedurende 156 weken in de termen 
van verzekeringsplicht zou zijn geval!en, in
dien de verzekering bij den aanvang van dat 
tijdvak reeds ingevoerd ware. 

De Raad van Arbeid zendt vervolgens de 
aanvraag met a.lie daa.rbij overgelegde stukken 
en zijn advies a.an het bestuur cler Rijksver
zekerings bank. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit be8luit, dat in het Staatsb/,ad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten November 1919. 
WILHELMINA . . 

De Mini~ter van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 11 Dec. 1919.) 

26 November 1919. BESLUIT, bepalencle de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 22 April 1919 namens Neder/,and en 
Belgie geteekende aanvullingsakte van het 
op 19 September 1907 tusschen genoemde 
landen gesloten postverdrag (Staatsblad 
1907 n°. 259. S. 775. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 22 April 1919 namen Neder
/,and en Belgii!. onderteekende aanvullingsakte 
van het op 19 September 1907 (Staatsb/,ad n°. 
259) tusschen genoemde landen gesloten post
verdrag, van welke aanvullingsakte een afdruk 
met vertaling bij dit besluit is gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 24 ten No
vember 1919, Directie v_an bet Protocol n°. 
40480; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde aanvullingsakte te doen bekend

maken door de plaatsing van dit besluit in 
het Staatsblad. 

Ooze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 26sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buiten/,andsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 8 Dec. 1919.) 

ACTE ADDITIONNEL a la Convention postale 
du 19 septernhre 1907 entre la Belgique et 
le8 Pays-Bas. 

Les soussignes, dument autorises a cet effet 
par leurs Gouvernements re pectifs, sont con
venus de ce qui suit; 

Article 1er. L'article l er de la Convention 
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du 19 septembre 1907 est remplace par le texte 
ci-apres: 

,,Par derogation aux dispositions de !'article 
5 de la Convention postale universelle de Rome, 
du 26 mai 1906, Jes taxes a percevoir, par Jes 
lettres expediees de la Belgiq11,e pour lea Pays
Bas ou des Pays-Bas pour la Belyique, sont 
fixees, jusqu'au premier poids de 20 grammes, 
a 20 centimes ou 10 cents en cas d'affranchis
sement et au double dans le cas contraire." 

2. L'article 2 de la Convention du 19 sep
tembre 1907 est supprimP ; les articles suivants 
sont numerotes de 2 a. 6 a u lie u de 3 a. 7. 

Fait a la Haye, en double exemplaire, le 
22 avril 1919. · 

Le Minis/re des Atfaires EtrangereB de Sa 
Majeste la R eine des Pays-Bas, 

KARNEBEEK. 
L'envoye extraordinaire et Ministre plenipo

tentiaire de Sa M ajeste le Roi des Belges, 
Baron FALLON. 

VERTALING. 

AANVULLINGSA.KTE van hei op 19 Septem
ber 1907 tusschen Nederland en Belgiii 
gesloten postverdrag. 

De ondergeteekenden, daartoe behoorlijk 
gemachtigd door hunne wederzijdsche Regee
ringen, zijn omtrent het volgende overeenge
komen: 

Art. 1. Artikel 1 van het verdrag van 19 
September 1907 wordt vervangen door den 
volgenden tekst : 

,,In afwijking van · de bepalingen van art . 5 
van het algemeen Postverdrag van Rome van 
26 Mei 1906, worden de taksen van brieven 
verzonden van B elgie naar N ederland of van 
Nederlanit naar B elgiii bepaald, tot een eerste 
gewicht van 20 gram, op 20 cent:emen of 10 
cents bij frankeering en bij niet-frankeering 
op het dubbele van dat bedrag." 

2. Artikel 2 van het, Verdrag van 19 Sep
tember 1907 vervalt ; de daarop volgende 
artikelen worden genummerd van 2 tot 6 in 
plaats van 3 tot 7. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in tweevoud, den 
22sten April 1919. 

De Minister van B11,itenlandsche Zaken, van 
Hare Majesteit de KoniWJin der Nederlanden, 

KARNEBEEK. 
De Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd 

Minister van Zijne Majesteit den Koning 
der B elgen. Baron FALLON. 

26 November 1919. BESLUIT, houdende be
slissing dat, ook a.I zou de sa.men~telling 
van het hoofdstembureau tot twijfel nopens 
geldigbeid der lijsten aan!eiding kunnen 
geven, het den raa<l niet zoud e vrijstaa.n 
de geldigheid der lijeten in het onderzoek 
der geloofsbrieven te betrekken. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Cappel!e aan den IJssel 
tegen bet besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 16 Augustus 1919 n°. 1, 

waarbij, met vernietiging van het Besluit van 
den Ra.ad van voormelde Gemeente van 25 
Juli 1919 alle krachtens de op 21 l\Iei 1919-
gehouden verkiezing benoemd verklaarde leden 
van <lien Raad alsnog als zoodanig zijn toege
laten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
12 November 1919, n°. 429 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnanlandsche Zaken van 22 November 1919, 
n°. 14144, afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Cappelle aan den IJssel bij bJsluit van 25 Juli 
1919 de nieuw gekozen leden van den Raad 
niet als leden heeft toegelaten op grand dat 
bij de verkiezing het feit zicb heeft voorgedaan 
dat het hoofdstembureau, tevens Centraal
stembureau, bij de beoordeeling van de geldig
heid der candidatenlijsten uit een onvoldoend 
en een niet bij de Kieswet bepaald aantal leden 
heeft bestaan ; dat dus moet warden aange
nomen dat de candidatenlijsten op onwettige 
wijze zijn onderzocht, vastgesteld en openbaar 
gemaakt, althans door een College, dat hiertoe 
niet was bevoegd ; 

dat om deze redenen op zich zelf reeds de 
nieuw inkomende raadsleden niet kunnen 
warden toegelaten; dat het onderzoek der 
geloofsbrieven zich niet uitstrekt tot de be
oordeeling van de al of niet geldigheid der 
oandidatenlijsten zooals ze door het boofd
stembureau, als bedoeld bij de Kieswet, zijn 
openbaar gemaakt ; dat dit onderzoek zich 
echter thans we! moet uitstrekken tot de beoor
deeling van de al of niet geldigheid der candi
datenlijsten welke immers nief door 'een College 
zijn onderzocht, vastgesteld en openbaar ge
maakt, gelijk aan het bij de artt. 33 en 34 der 
Kieswet voorgeschreven hoofdstembureau; dat 
op lijst 2 de huisnummering acbter de namen 
der candidaten bij bet onderzoek, de vaststel
Hng en de openbaarmaking niet was ingevulcl, 
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betgeen schrapping der lijst veroorzaakt; dat i bet boofdstembureau, op bet oogenblik dat de 
tegen deze beslissing door de belanghebbenden I geldigheid der lijsten bij hem in onderzoek was, 
bezwaren zijn ingebracht bij Gedeputeerde niet reeds was samengesteld uit een Voorzitter 
Staten van Zuid-Holland, welk College bij be- I en 4 andere Jeden, zooals het 28 lid van art . 33 
sluit van 16 Augustus 1919, n°. 1 met vernie- der Kieswet voorscbrijft, maar uit een Voor
tiging van bet besluit van den Raad , de ver- zitter en slecbts 3 andere leden; bij bet geldig 
kozen verklaarde leden alsnog als leden van verklaren der bjsten door het z66 samengesteld 
den Raad beeft toegelaten overwegende, dat I boofdstembureau beeft aangemerkt als on
de Raad bbjkens den inhoud van zijn besluit wettig, zolf zich in het onderzoek der lijsten 
is getreden in eene beoordeebng van de geldig- beeft begeven en op grond van ongeldigheid 
heid van de lijsten van candidaten zooals ziJ van een der bjsten tot niet-toelating der ge
door het op 27 Maart 1919, zij het ook onvolledig kozenen beeft besloten ; 
benoemde boofdstembureau waren openbaar dat deze meening en wetstoepassing zijn 
gemaakt ; dat art. 31, lid 2 der Gemeentewet onjuist ; 
den Raad niet veroorlooft bet onderzoek der dat tocb bet hoofdstembureau, betwelk de 
geloofsbrieven tot de beoordeebng van even - lijsten van candidaten geldig beeft verklaard, 
genoemd punt uit te strekken ; is ingesteld en samengesteld door bet daartoe 

dat van deze uitspraak van Gedeputeerde in de Kieswet aangewezen orgaan, zij bet dat 
Staten de Raad der gemeente Cappelle aan den bij de samenstelling van bet wettig ingesteld 
IJssel tijd.ig bij Ons in beroep is gekomen, bureau aanvankelijk eene onregelma~igbeid is 
aanvoerende dat art. 143 der Grondwet o.a. begaan doordien een lid te weinig werd benoemd, 
bepaalt : ,,de verkiezing van den Raad beeft zoodat de geld.igheid der bjsten is verklaard 
plaats op de wijze door de wet te regelen" ; enopenbaargemaaktdoorbetboofdstembureau, 
dat hieruit volgt, dat personen, die niet zijn dat in de Kieswet en Gemeentewet daarvoor 
gekozen op de wijze door de wet geregeld, is aangewezen ; 
te zamen geen gemeenteraad kunnen worden dat, al ware bet anders en al zou de samen
genoemd, om welke redenen personen wier stelling van het hoofdstembureau tot twijfel 
verkiezing op onwettige wijze plaats had, niet nopens de geldigheid der lijsten aanleiding 
tot den Raad kunnen worden toegelaten ; kunnen geven, clan nog het aan den Raad niet 
dat art. 31, 28 lid, der Gemeentewet wel bepaalt zou vrijstaan de geld.igheid der lijsten 'in bet 
dat het onderzoek der geloofsbrieven zich niet onderzoek der geloofsbrieven te betrekken, 
uitstrekt tot de beoordeebng van de geld.igheid daar die geldigheid eenmaal door bet daarvoor 
der candidatenlijsten zooals zij door het hoofd- ingesteld boofdstembureau uitgesproken, bij 
stembureau aangewezen in art. 34, 28 lid der het onderzoek der geloofsbrieven niet meer 
Kieswet zijn openbaar gemaakt, maar dat bet een element van beoordeeling kan uitmaken; 
onderzoek, de vaststelling en de openbaar- dat dus niet-toelating door den Raad van 
making der candidatenlijsten niet is geschied tot Jeden van den Raad gekozenen op grond 
door een boofdstembureau als bedoeld bij de van beweerde ongeldigbeid van lijsten van 
artt. 33 en 34 der Kieswet ; dat bet ontbreken candidaten niet kan in aanmerking komen ; 
van een 48 lid aan bet stem bureau van invloed dat andere bezwaren tegen de toelating niet 
kan zijn geweest op de beslissing ,,an de geldig- zijn aangevoe~d nocb aan den dag gekomen ; 
beid der lijsten en dus op den uitslag dcr ver- Gezien de Kieswet en de Gemeentewet ; 
kiezing; clat <lit te eerder geldt, daar op lijst H ebben goedgevonden en verstaan: 
2 de huisnummering achter de namen der met bandbaving van de uitspraak van Gede-
candidaten niet was ingevuld ; puteerde Staten bet daartegen gericbt beroep 

Overw~gende dat, kracbtens bet bepaalde in I te verklaren ongegrond. · . 
art. 31, lid 2 der Gemeentewet, bet onderzoek I Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 1s 
der geloofsbrieven van de nieuw inkomende belast, enz. (A. B.) 
leden van den Raad niet zicb mag uitstrekken ' 
tot de geldigbeid van de lijsteIL van candidaten 27 
zooals zij do,;ir bet hoofdstembureau, aange
wezen in art . 34 28 lid der Kieswet, zijn open
baar gemaakt; dat de Raad-appellant beeft 
gemeend door <lit wetsvoorscbrift niet gebonden 
te zijn met betrekking tot bet onderzoek van 
de geldigbeid der lijsten van candidaten nu 

November 1919. WET, boudende wijziging 
va.n artikel 2 van de Pakketpostwet (Staats
blad 1917, n°. 566) en de artikelen 3 en 
4 van de Postwet (Staatsbl.ad 1919, n°. 543). 
s. 776. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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da.t het wenschelijk is om over te ga.a.n tot 
wijziging van a.rtikel 2 va.n de Pa.kketpostwet 
(Staatsblad 1917, n°. 566) en de a.rtikelen 3 en 
4 van de Postwet (Staatsblad 1919, no. 543); 

Zoo is het, da.t Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. I. Het bepa.alde bij a.rtikel 2, lste lid, 

va.n de Pakketpostwet (Staatsblad 1917, no. 
566) wordt gelezen a.ls volgt : 

,,1. Voor de verzendingen met de pa.kket
post wordt een port geheven, da.t door Ons 
wordt bepa.ald, doch dat niet hooger wordt 
gesteld dan 75 cent voor een pa.kket". 

Art. II. ln artikel 3 van de Postwet (Staats
blad 1919. n°. 543) wordt in plaats van : 

,,boven 200 tot en met 1000 gram •.•• 20 
cent en voorts voor elk meerder gewicht van 
1000 gram of gedeelte van 1000 gram 5 cent 
daarboven'_', gelezen : 

,,voor meerder gewicht een door Ons te be• 
palen bedrag daarboven, 5 cent per 100 gram 
of gedeelte van 100 gram niet te boven gaande". 

In artikel 4, eerste lid, van de in het vorige 
lid vermelde wet wordt in plaats van : 

,,boven 500 gram tot en met 1000 gram 20 
cent, en voorts voor elk meerder gewicht van 
1000 gram of gedeelte van 1000 gram 5 cent 
daarboven", gelezen: 

,,voor meerder gewicht een door Ons te be
palen bedrag, 1½ cent per 50 gram of gede,elte 
van 50. gram niet te boven gaande". 

Art, III. Deze wet treedt in werking den 
' lsten December 1919. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenha.ge, den 27sten No

vember 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Ki:iNIG. 
(Uitgeg. 28 Nov. 1919.) 

27 November 1919. WET, tot w1Jzmging van 
de grenzen der gemeenten Leiden, Leider
dorp, Oegstgee:st , Zoeterwoude en Voorschoten. 
s. 777. 

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

dat, het wenschelijk is een dee! van ieder der 
gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeter
woude bij de gemeente Leiden en een deel der 
gemeente Zoeterwoude bij de gemeente Voor· 
schoten te voegen : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Leiden worden 

gedeelten van de gemeenten Leiderdorp, Oegst
geest en Zoeterwoude toegevoegd en aan de 
gemeente Voorschoten wordt een gedeelte 

van de gemeente Zoeterwoude toegevoegd, een 
en antler in dien zm, dat: 

a. de grens tusschen de gemeenten Leiden 
en Le;derdo,p zal loopen als vol!l'.t ; 

Aanvangende ter plaatse, waar het verlen11:de 
van de scheiding tusschen de perceelen kada
straal bekend gemeente Zoeterwoude sec,ie 
A, n°s. 5237 en 486, het midden van den Rijn 
snijdt, loopt de grens langs dat verlengde tot 
het oostelijk boord van genoemd vaarwater 
en gaat dan in noordwestelijke richting langs 
dit boord tot de Spanjaardsbrug, alwaar zij 
noordwaarts afbuigt, om verder het oostelijk 

boord van de Zijl te volgen tot waar dit wordt 
gesneden door het verlengde van het midden 
van de Stink- of Slaagsloot. De grens loopt 
dan van dit snijdingspunt westwaarts langs 
dit verlengde en vervolgens door het midden 
van die sloot tot in de bestaande grens van de 
gemeente Leiden ; 

b. de grens tusschen de gemeenten Leiden 
en Oegstgeest zal loopen a!s volgt : 

Aanvangende ter plaatse waar de scheiding 
tusschen de perceelen kadastraal bekend ge• 
meente Oegstgeest, Sectie D, nos. 1£0 en 191, 
de bestaande gemeentegrens ontmoet, loopt 
de grens noordwestwaarts langs genoemde 
scheiding tot den zuidwestkant van den Broek
weg, om clan dim kant in genoemde richting 
te volgen tot het Trekpad langs de Vaart van 
Leiden naa.r Haar!em. De grens snijdt dit 
Trekpad rechthoekig en loopt in die richting 
voort tot het midden van die vaart, om dit 
midden te volgen in zuidelijke richtmg tot 
tegenover den noordelijken hoek van het per
ceel in Oegstgeest, sectie n°. 259. 

Van het midden van die vaart loopt de grens 
tot genoemden hoek en voorts langs de noorde-
1 ijke scheiding van laatstgenoemd perceel tot 
het midden van de Molensloot van den Kikker
polder, welk midden in Noordwestelijke richting 
wordt gevolgd tot de scheiding va,n het perceel 
in dezelfde sectie n°. 1309. 

De grens loopt dan vervolgens langs de schei
ding tusschen de perceelen sectie C nos. 253 
en 1309 tot den Warmonderweg, waarvan de 
zuidoost-, vervolgens de zuidwes~-, en daarna 
weder de zuidoostzijde wordt gevolgd tot de 
zuidoostelijke scheiding van het perceel sectie 
C no. 732; de grens volgt clan laatstgenoemde 
scheiding · en het verlengde daarvan tot over 
den Rijnsburgerweg en loopt' daarna over korten 
afstand noordwestwaarts langs den zuidwest
kant van dien weg tot waar het verlengde 
van de scheiding tusschen de perceelen in 
sectie E nos. 44 en 53 wordt ontmoet. De 
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grens loopt daarna in zuidwestelijke richting 
lar,::s <lit verlengde en de scheiding tusschen 
de perceelen sectie Enos. 53, 2195, 2196, 2197, 
2233, 778 en 59 eenerzijds en 44, 42 en 41 
anderzijds tot in het midden van de Ende
geester Wetering; welk midden zuidoostwaarts 
wordt gevolgd tot het midden van de Poel
wetering. 

De grens loopt dan in zuidwestelijke richting 
door hetlmidden van deze wetering, tot waar 
dit midden wordt gesneden door het verlengde 
van de scheiding tusschen de perceelen in sectie 
E nos. 220 en 221 om vervolgens dit verlengde 
en de scheiding tusschen de perceelen nos. 220, 
216 en 213 eenerzijds en 221, 215 en 214 ander
zijds te volgen tot het midden van de Molen
sloot. 

De grens loopt clan door dit midden, over den 
Lagen Morschweg tot de scheiding tusschen de 
perceelen sectie E n°s. 402 en 401 wordt ont
moet, om daarna langs die scheiding en vervol
gens langs de scheiding tusschen de perceelen 
in die sectie nos. 403, 416 en 419 eenerzijds en 
·402, 417 en 1566 anderzijds te loopen tot in 
het midden van de sloot, bekend in sectie En°. 
641, welk midden in zuidwestelijke richting 
wordt gevolgd tot het verlengde van de schei
ding van de perceelen sectie E no . 468 en 495 
wordt ontmoet. 

De grens 'loopt daarna zuidwaarts langs dit 
verlengde en langs de scheiding tusschen de 
perceelen sectie E nos. 468, 469, 494, 492 en 
2079 eenerzijds en 495, 630 en 725 anderzijds, 
vervolgens gaat de grens den Hoogen Morsch
weg over in de richting van de scheiding tus
schen de perceelen sectie E nos. 1221 I'll 2295, 
volgt die scheiding en die der perceel.en in die 
sectie n°. 1220 eenerzijds en 2293, 2292 en 2291 
anderzijds en loopt voorts in het verlengcie 
van die scheiding tot in het midden van den 
Ouden Rijn, zijnde de bestaande grens tusschen 
de gemeenten Oegstgeest en Voorschoten. 

c. de grens tusschen . de gemeenten Leiden 
en Zoeterweude zal loopen al volgt : 

Aanvangende in het midden van den Leid
schen Trekvliet, bij Allemansgeest, in het punt 
waar het verlengde van het midden van den 
Korten Vliet eerstgenoemd midden snijdt, 
loopt de grens in oostelijke richting door het 
midden van genoemden Trekvliet en voorts 
langs de as van het Nieuwe Kanaal, tot waar 
de noordelijke grens van het p<>rceel gemeente 
Zoeterwoude sectie A no. 5357, tevens de be
staande gemeentegrens tusschen de gemeenten 
Leiden en· Zoeterwoude, wordt gesneden. 

De bestaande gemeentegrens wordt dan ge-

volgd tot de scheiding tusschen de perceelen 
in die Sectie nos. 209 en 5356 wordt bere1kt, 
waarna de grens loopt langs die scheiding en 
de zuidoostelijke scheiding van laatstgenoemd 
perceel tot de bestaande grens tusschen ge
noemde gemeenten, welke over korte lengte 
wordt gevolgd tot voor het midden van de 
boezemsloot in genoemde sectie n°. 5150. 

De grens loopt dan door het midden .van deze 
boezem~loot, welk midden tevens de scheiding 
vormt tusschen de -perceelen in gemelde sectie 
nos. 5150, 400, 407 en 3153 eenerzijds en 313, 
312, 379, 378, 377, 362, 5275 en 5276 ander
zijds, tot waar dit midden wordt gesneden door 
het verlengde van· de scheiding tusschen de 
perceelen in sectie A nos. 414 en 3756. 

De grens volgt, eerst dit verlengde en daarn 
genoemde scheiding en voorts het verlengde 
daarvan over d'.m Hoogen Rijndijk tot de 
zuidwestelijke scheiding van het perceel sectie 
A n°. 3526, welke zuidwestelijke grens en die 
van het perceel 486 in noordwestelijke richtmg: 
wordt gevolgct tot de scheiding tusschen de 
perceelen no~. 486 en 5327; langs welke schei
ding en het verlengde daarvan de grens in 
noordoostelijke richting loopt over het 
Utrec;htsch jaagpad tot in het midden van den 
Rijn, zijnde de bestaande grens tusschen 
Ixiderdorp en Zoeterwoude. 

d. de grens tusschen de gemeenten Leiden 
en Voorschoten zal loopen als volgf; : 

Aanvangende in bet midden van den Oucten 
Rijn, ter plaatse waar dit midden wordt ge
sneden door het verlengde van de scheiding 
tusschen de perceelen kadastraal bekend ge
meente Oegstgeest sectie E. nos. 1221 en 1220 
eenerzijds en 2295, 2293, 2292 en 2291 ander
zijds, loopt de grens in oostelijke richting 
door het midden van genoemd vaarwater, tot 
waar dit wordt gesneden door het verlengde 
van het midden van deTJ Korten Vliet. 

De grens buigt in zuidelijke richting om en 
loopt langs dit verlengde en vervolgens langs 
het midden van genoemden Vliet en daarna 
langs het verlengde daarvan, tot het midden 
van den Leidschen Trekvliet bij Allemansgeest, 
zijnde de bestaande grens tusschen Zoeterwoude 
en Voorschoten. 

2. Het grondgebied, dat aan de gemefmten 
Leiden en Voorschoten wordt toegevoegd, gaat 
op 1 Januari 1920 tot die gemeenten over. 

3. De bezittingen der gemeenten Leiderdorp, 
Oegstgeegt en Zo,terwoude, gelegen in een 
gebied, dat aan een andere gemeente wordt 
toegevoegd, gaan op d ie gemeente over zonder 
dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd . 
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Zulk~ geschiedt eveneens ten aanzien van 
uit de wet, of uit overeenkomst€n voortsprui
tende lasten, rechten en verplichtingen der 
genoemde drie gemeenten, betrekking hebbende 
op een gebied, dat een andere gemeente wordt 
tocgevoegd en op de daarin gelegen gemeente-
eigendommen. · 

Voor zoover overschrijving in de opP-nba.re 
registers . noodig mocht zijn, zal die geschieden 
kracMens deze wet. 

Ter zake van de boomen welke ingevolge 
het eerste lid van de gemeente Zoeterwoude 
aan de gemeente Leiden in eigendom overgaan, 
vergoedt laatstgenoemde gemeente aan eerst
genoemde een evenre<lig dee! van de door 
Gecleputeerde Staten der provincie Zuidholland 
te schatten waarde voor normale tijden. Dit 
dee! verhoudt zich tot de geheele waarde als 
het aantal inwoners in de verkleinde gemeente 
Zoeterwoude op 1 Januari 1920 zich verhouclt 
tot het aantal inwoners dier gemeente op 31 
December 1919. 

4. De kosten van behoeftige krankzinnigen 
in gestichten of woningen, becloeld in art. 35a 
cler wet van 27 April 1884 (Staatsbl.ad no. 96), 
voor zoover zij tijdens de opneming claarin 
woonplaats hadden op het ingevolge art. 1 
naar eene andere gemeente overgaancle gebied, 
komen van 1 Januari 1920 af voor rekening 
van die gemeente. 

5. De Burgemeesters, Secretarissen en Ont
vangers der gemeenten Leiclerdorp, Oegstgeest 
en Zoeterwoude, die op 1 J anuari 1919 in 
fonctie zijn, ontvangen telken jare een vergoe
cling ten beclrage van hetgeen hurt jaarwedcle 
minder beloopt clan de wedde, welke zij tijclens 
het in werking treden van deze wet genieten. 

Deze vergoedingen komen ten laste van de 
betrokken gemeenten, doch worden aan deze 
door de gemeente Leiden teruggegeven. 

Voor de toepassing van de Pensioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913 en van de Wedu• 
wenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
worclen deze vergoedingen als dee! der jaar• 
wedclen beschouwd~ 

6. Wanneer op 15 Januari van eenig jaar 
het aantal leerlingen aan de openbare lagere 
school der gemeente Leiderdorp minder clan 
91 bedraagt en aan die school behalve het hoofd 
ten minste twee onderwijzers werkzaam zijn, 
vergoedt de gemeente Leiden aan de gemeente 
Leiclerdorp over dat jaar een bedrag van f 315 
wegens gemis a-an Rijksbijclrage. 

7. De gemeente Leiden doet aan de gemeen• 
ten Leiderdorp, Oegstgeest en .Zoeterwoud., de 
volgende uitkeeringen : 

a . aan de gemeente Leide,·dorp : 
een uitkeering, totaal bedragende f 12,100, 

loopencle over tien jaren, in dier voege dat 
in het jaar 1920 wordt uitgekeerd f 2200, 
in het jaar 1921 f 1980 en zoo vervolgens elk 
volgend jaar telkens f 220 minder ; 

b. aan de gemecnte Oegstgeest : 
een uitkeering, totaal bedragende f 42,350, 

loopende over tien jaren, in dier voege, dat 
in het jaar 1920 wordt uitgekeerd f 7700, in 
het jaar 1921 f 6930 en zoo vervolgens elk 
volgend jaar telkens f 770 minder ; 

c. aan de gemeent,e Zoeterwoucle : 
1 °. een uitkeering, totaal beclragende f 25,850, 

loopende over tien jaren, in clier voege, dat in 
het jaar 1920 wordt uitgekeercl f 4700, in het 
jaar 1921 f 4230 en zoo vervolgens elk volgend 
jaa r telkens f 470 minder; 

2°. een uitkeering in eens groot f 9,812.50, 
welke moet geschieclen in den loop van het jaar 
1920 . . 

De gemeenten Leiden vergoedt voorts a-an 
elk der gemeenten Leiderdorp, Oegstgee,t en 
Zoeterwoude een evenredig aandeel in de v66r 
1 J anuari 1920 gemaakte en nog niet uit de 
gewone middelen cler betrokken gemeente 
bestreden kosten van de uitvoering der Distri
butiewet 1916. Dit aandeel worclt ten aanzien 
van ·-elke gemeente bepaald op een bedrag, 
dat zich verhoudt tot het totaal bedrag als 
het aantal inwoners, da.t naar de gemeente 
Leiden overga.at, tot het aantal inwoners op 
31 December 1919. De gemeente Leiden ont· 
vangt daarentegen een evenredig dee! van 
hetgeen elk cler andere gemeenten ter vergoe· 
ding van de genoemrle kosten mocht kunnen 
ontvangen uit de opbrengst cler Oorlogswinst
belasting. Verschillen omtrent de toepassing 
dezer alinea worden besli~t door Gedeputeerde 
Staten der provincie Zuidholland. 

8 . Alie kadastrale en andere stukken, uit• 
sluitend betrekking hebbende op hetgeen vol 
gens art . 1 tot eene andere gemeente overgaat, 
worden aan die gemeente uitgekesrd. 

Het bestuur dier gemeente heeft te allen 
tijde het recht kosteloos inzage te nemen van 
de archieven der gemeente, van welke de afschei• 
ding plaats heeft gehad, en van de zich in die 
archieven oovindende stukken, afschriften of 
uittreksels op kosten zijner gemeente te vor• 
deren. 

9. De ingezetenen, gevestigcl op het grond
gebied, dat ingevolge art. 1 tot eene andere . 
gemeente overgaat, worden voor het opmaken 
der kiezerslijsten en voor de verkiesbaarheid 
tot leden van den Gemeenteraad van af lJanuari 
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1920 beschouwcl a ls ingezetenen cler gemeente, 
waartoe zij overgaan. 

Voor zoover de personen, gevestigcl op het 
overgaancl gronclgebiecl, geplaatst zijn op de 
voor het loopencle jaar vastgestelcle kiezerslijst, 
zenclt het bestuur cler gemeente, Vl!,n welke 
clit gebiecl worclt afgescheiclen, v66r 8 Januari 
1920 een uittreksel uit die kiezerslijst aan het 
bestuur cler gemeente, tot welke dat ·gebiecl 
overgaat. 

De in het voorgaancle lid becloelcle uittreksels 
worden toegevoegd aan de voor het loopencle 
jaar vastgestelcle kiezerslijsten, onclerscheiclen
lijk in de gemeenten Leiden en Voorschoten, 
en v6rmen daarmecle een geheel. 

10. Gecleputeercle Staten van Zuidholland 
bepalen de dagen· voor de cancliclaatstelling 
en eventueele stemming voor de verkiezing 
van de leclen van den nieuwen Raad der gemeen
te Leiden. 

De geloofsbrieven cler gekozenen worclen 
onclerzocht door den bestaanclen Raad. 

De clag cler eerste vergadering van den nieu
wen Raad wordt door Gecleputeercle Staten 
bepaalcl. Op dien clag is de bestaancle Raad 
ontbonclen. 

De leclen van den nieuwen Raad treden a£ 
op den eersten Dinsclag van September 1923. 

11. Te beginnen met 1 Januari 1920 worclen 
in alle wetten, algemeene maatregelen van 
bestuur, verordeningen en besluiten, waarin 
de gemeenten Leiden, Leiderclorp, Oegstgeest, 
Zoeterwoude en Voorschoten zijn genoemcl, 
daaronder versta.an de gemeenten, zooals zij 
bij art . 1 clezer wet zijn gewijzigcl. 

12. Tot de vaststelling in het jaar 1924 door 
Gedeputeerde Staten van Zuiclholland van de 
lijst, becloelcl in art. 17 eerste ·lid, der Drankwet 
zal de bepaling van art. 1, tweede lid, dier 
wet onclerscheidencle den verkoop van sterken 
drank in het ktein 'in verkoop voor gebruik 
ter plaatse van verkoop en gebruik elders clan 
ter plaatse van verkoop, niet van toepassing 
zijn op het naar de gemeente Leiden overgaancle 
gebiecl, voor zooveel betreft den verkoop in 
eene voor het publiek toegankelijke localiteit, 
uitgezonclercl dien in een logement alleen aan 
logeergasten. 

Zij, die op 31 December 1919 voorkomen op 
de lijst, vermelcl in art. 13 der Drankwet, voor 
een cler te verkleinen· gemeehten, worclen naar 
keuze al clan niet overgeschreven op de l~jst 
voor de gemeente of een cler gemeenten, waar
naar een cleel der gemeente, waar zij op genoem
den datum wonen, overgaat, indien van hen 
daartoe v66r 1 April 1920 een verzoek inkomt 

bij het bestuur cler door hen gekozen gemeenten• 
De ingeschrevene, die 1 April 1920 op een over
gaancl gebiecl woont en van wien v66r dien 
datum geen verzoek al~ vorenbecloelcl is inge
komen, worclt ambtshalve overgeschreven op 
de lijst voor de gemeente, waar hij op genoemd 
tijclstip woonachtig is. 

De volgorde, waarin de overschrijving op de 
volgens het tweecle lid aan te wijzen lijst zal 
plaats hebben, wordt bepaalcl naar de clagt'n, 
waarop de verzoeken om vergunning van de 
over te schrijven personen bij de betrokken 
gemeentebesturen inkwamen, met clien verstan
cle, clat voor z<;>over verzoeken op denzelfclen 
dag inkwamen, de in leeftijcl oudere verzoeker 
voorgaat . 

Door Ons kan in 1920 het tweede lid van art. 
4 der Drankwet ten aanzien van de gemeente 
VoorRchoten worclen toegepast. 

Een besluit, als becloeld in het voorgaande 
lid, zal met afwijking van het dercle lid van 
genoemcl art. 4 gelclig zijn tot 1 Januari 1922. 

13. Zij, die voor de lichting cler militie van 
1920 zijn ingeschreven in de gemeenten Leider· 
clorp, Oegstgeest en Zoeterwonde en gevestigcl 
zijn op het gronclgebiecl, clat van die ge· 
meenten naar een andere gemeente overgaat, 
blijven voor de toepassing der Militiewet en van 
de te harer uitvoering gegeven voorschriften be
schouwcl als rnilitieplichtigen van de gemeente, 
waar hunne inschrijving voor de rnilitie plaats 
had. Hetgeen echter te hunnen aanzien over
eenkomstig genoemcle wet en de te harer uit
voering gegeven voorschriften zou moeten ge
claan worden door den burgemeester cler ge
meente, waar zij voor de militie zijn ingeschre
ven, geschiedt na het in werking treclen clezer 
wet door den burgemeester der gemeente, 
waartoe het overgaand grondgebied zal be
hooren. 

Zij, die in de gemeenten Leiclerdorp, Oegst
geest en Zoeterwoucle voor de lichting cler rni
li tie van 1921 zijn ingeschreven en zij, die 
claar voorkomen in het register, becloeld in 
art. 87 der Militiewet, in clat becloeld in art. 
26 der Lanclweerwet of in dat, bedoeld in art. 
5 der Landstormwet, worden, voor zooveel 
zij gevestigcl zijn op het overgaande grond
ge biecl, overgeschreven op de registers der ge
meente, waartoe het gronclgebiecl, waarop zij 
zijn gevestigcl, zal behooren. 

Ten behoeve van de uitvoering van de be
pa.lingen van clit artikel, zenden de Burgemees
ters cler gemeenteil Leiderclorp en Oegstgeest 
aan den Burgemeester cler gemeente Leiden 
en zendt de Burgemeester der gemeente Zoeter-
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woude onderscheidelijk aan de Burgemeesters 
der gemeenten Leiden en Voorschoten terstond 
na het in werking treden dezer wet een opgave 
van de namen van hen, die, gevestigd op vol
gens art. 1 dezer wet overgaand grondgebied , 
vermeld zijn op de in het voorgaande lid be
doelde registers en op de lijst, bedoeld in art . 
41 van het Militiebesluit 2 (Staaublad n°. 276 
van 1912) onderscheidenlijk te Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude. 

14. De ambtenaren der gemeenten Leider
dorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, wier werk
kring zich in hoofdzaak bepaalt tot het krach
tens art. 1 dezer wet overgaand grondgebied 
ga.a.n over in dienst der gemeente, waartoe 
het overgaand grondgebied zal behooren. 

Geschillen, welke omtrent de toepassing van 
het voorgaande lid mochten rijzen, worden 
beslist door Gedeputeerde Staten van Zuid
holland. 

15. Deze wet treedt in werking met den dag 
na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten No

vember 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 9 Dec. 1919.) 

27 Novemher 1919. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 778. 

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

!Ide afdeeling, alsmede het eindcijfer van voor
meld hoofdstuk verhoogd met f 60,000. 

27 Novemher 1919. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het negende• hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1919. s. 779. 

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

!Ide afdeeling, alsmede het eindcijfer van voor
meld hoofdstuk verhoogd met f 1,273,000. 

27 November 1919. W~T, houdende uitbetaling 
van gelden aa.n de Duitseh-Ncderlandsche 
Telegraafmaatschappij. S. 780. 

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

dat het wenschelijk is, de gelegenheid te openen 
om aan de Duitsch-Nederlandsche Telegraaf-

maatschappij het na. te noemen bedrag uit te 
keeren: 

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

Onze Minister van Kolonien wordt gemach
tigd, onder de door hem vast te stellen voor
waardcn, aan de Duitsch-Nederlandsche Tele
graafmaatschappij (Deutsch-Niederlandische 
Telegraphen Gesell~cbaft A. G.) te Keulen uit 
te betalen een bedrag gelijk aan het in guldens 
uitgedrukte bedrag der ingevolge de overeen
komst tusschen de Regeeringen van Neder
land en Duitschland van 24 Juli 1901 (Staats
blad 1902, n°. 168) door Nederland aan de 
Duitsch-Nederlandsche Telegraafmaatsch'appij 
uit te keeren jaarlijksche subsidie van 375,000 
Mark, gerekend van het 3de kwartaal van het 
jaar 1914 af, tegen den koers van f 59,25 per 
100 Mark, verminderd met de over dien tijd 
in werkelijkheid in guldens uitgekeerde sommen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten No-· 

vember 1919. 
WILHELMINA. 

De Mini8ler van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 7 Dec. 1919.) 

27 Novemher 1919. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het elfde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1919. s. 781, 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel het geza

menlijk bedrag dor Vlde afdeeling als het eind
cijfer van het hoofdstuk verhoogd met f 176,900. 

2i November 1919. WET, houdende verhoo: 
ging van bet eerste hoofdstuk der begroo
ting van uitgaven van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstja.a.r 1919. S. 782. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt onderafdeeling 

89, Post-, telegraaf- en telefoondienst, verhoogd 
met f 176,900. 

27 Novemher 1919. WET, houden e bekracl1-
tiging eener overeenkomst met de Neder
landsche Handel-Ma.a.tschappij voor den 
verkoop in Nederland van de voor Lands
rekening in Nederlandsfih-lndie gewonnen 
voortbrengselcn, van ·1and- en mijnbouw, 
na afloop van de overeenkomst, bekra.ch
tigd bij de wet van 20 December 1918 
(Staatsblad n°. 828). S. 783. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
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da.t het wenschelijk is, da.t de hieronder ver
melde overeenkomst bij de wet wordt be
kra.chtigd; 

Zoo is het, da.t Wij, den Ra.ad va.n State, enz . 
Art. 1. De in a.fschrift a.an deze wet ge

hechte, tusschen den Minister van Kolonien, 
ha.ndelende ten deze voor en na.mens N eder
landsch-1 ndie en a.ls zooda.nig <lien rechtsper
soo ,1 vertegenwoordigende, en de Directie der . 
Nederlandsche Handel-Maa.tschappij, hande
lende namens die na.amlooze vennootscha.p, 

23sten . . op den -- Juli 1919 gesloten overeenkomst 
18den 

voor den verkoop in N ederland va.n d e voor 
Landsrekening in Nederlandsch-Indie gewon
nen voortbrengselen van land- en mijnbouw 
na. a.floop van de overeenkomst, behoorende 
bij de wet van 20 December 1918 (Staatsblad 
n°. 828), wordt bekra.ohtigd. 

2. De ove1-eenkomst bij het voorga.and 
a.rtikel bekra.chtigd, wordt kosteloos gere
gistreerd en is vrij van leges. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 27sten No

vember 1919. 

WILHELMINA. 

De ,ltlinister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitge,g . 17 Dec. 1919.) 

AFSCHRIFT. 

De Minister van Kolonien, 
handelende ten deze voor en na.mens Neder

landsch-Indie en a.ls zoodanig dien rechts
persoon vertegenwoordigende, en 

de Directie der Nederlandsche Handel-Ma.at
scha.ppij, 

handelende namens die na.amlooze vennoot
scha. p, 

zijn overeengekomen a.ls volgt : 
Art . 1. De Nederla.ndsche Ha.ndel-Ma.at

scha.ppij neemt op zich, in hoeda.nigheid van 
commissionna.ir, met de uit het delcredere 
voortvloeiende a.ansprakelijkheid, de Indische 
Gouvemementsproducten, voor zooverre zij 
door de Regeering van Nederlandsch-Indie 
ten verkoop in Nederla.nd bestemd worden, 
te beheeren, te verkoopen, en daarva.n den 
afscheep, het vervoer en den opslag te bezorgen, 
a.lies met ina.chtneming ·van de aanwijzingen, 
door die Regeering te geven. 

Geschillen ter za.ke van de in a.linea 1 be
doelde verrichtingen, tusschen de ma.atschappij 
en derden ontstaande, kunnen door haar niet 
bij <la.ding worden beiiindigd, da.n met ma.ch
tiging_ der Koningin, en wa.nneer zij een bedrag 

van meer dan f 10,000 betreffen, behouden s 
bekra.chtiging bij de wet. 

2. Tot waa.rborg voor de storting der op
brengst van de producten, verbindt de maa.t
scha.ppij .zich om op den da.g v66r elke veiling 
bij de Nederla.ndsche Bank, ten deze optre
dende a.ls agent van den Staa.t, over te brengen 
eene met het approxima.tief netto-bedra.g 
overeenkomende wa.arde in geldswa.a.rdig pa.pier 
of in geld, na.a.r keuze van den Minister van 
Ko!onien, en in het !a.atste geval onder be
rekening van rente op den voet van het alsdan 
vigeerende promessen-disconto der Neder
la.ndsche Bank. 

Indien de Minister van Ko!onien de storting 
van voornoemde wa.arborg om. in geld ver
la.ngt, wordt daarvan veertien <la.gen te voren 
a.an de Nederla.ndsche Handel-Ma.at cha.ppij 
kennis gegeven. 

3. Voor a.l hare in a.rtikel 1 genoemde 
verrichtingen geniet de Nederlandsche Ha.ndel
Maatscha.ppij eene commissie (met inbegrip 
van delcredere) van PI, procent van de bruto
opbrengst van het door ha.a.r verkochte en ver
a.ntwoorde Gouvemements.tin en 1 ½ procent 
van de bruto-opbrengst van a.He overige door 
haa.r verkochte en vera.ntwoorde Gouveme
mentsproducten. 

4. De ederlandsche Handel-Ma.atscha.ppij 
onderwerpt zich, wat betreft de wijze, wa.arop 
zij rekening en verantwoording a.flegt, a.an de 
wettelijke bepalingen, die deswege zijn of 
nader zullen worden vastgesteld, en a.an de 
voorschriften, door de Regeering ter uitvoering 
van die wettelijke bepalingen of in overleg 
met de a.lgemeene Rekenkamer in Nederla.nd 
gegeven of te geven. 

5. Zoolang de Nederlandsche Handel-Maa.t
scha.ppij a.an a.l!e uit deze overeenkomst voor£
v!oeiende verplichtingen getrouw voldoet, za.l 
de Regeering zich van geon anderen tusschen
persoon bedienen voor het a.fschepen, vervoeren, 
opsla.an, beheeren en verkoopen van de Indische 
Gouvemementsproducten, die ten verkoop 
in Neder!a.nd bestemd zijn. 

6. Geschillen, uit deze overeenkomst voort
vloeiende, worden onderworpen a.an het oor
deel van drie scheidslieden, door partijen in 
gemeen over!eg te benoemen. 

Wanneer partijen zich binnen een ma.and 
na. het ontsta.an van het geschil niet over deze 
benoeming hebben versta.a.n, za.l de keuze 
geschieden door de a.rrondissements-rechtbank, 
te Amsterdam, op verzoek van de meest ge
reede partij. 

De Minister van Kolonien is echter bevoega 
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eenc voorloopige be lissing te nemen, waaraan 
de ederlandsche Hande].Maatschappij ge• 
volg geeft, behoudens hare aanspraak op 
chadevergoeding, wanneer zij door de uitspraak 

<ler scheidslieden in het gel~jk wordt gesteld. 
In zoodan.ig geval beslissen de scheidslieden 
bjj hunne uitspraak ook over het bedrag der 
schadevergoeding. 

7. Wanneer deze overeenkomst niet v66r 
1 Januari 1920 door de Wet is bekrachtigd, 
wordt zij geacht n.iet te zijn gesloten. 

Door de Wet bekrachtigd zijnde, treedt zij 
in werking op 1 Januari 1920. Zij wordt 
aangegaan voor den tijd van een jaar, dus tot 
het einde van het jaar 1920. 

Aldus opgemaakt in duplo den i!~~: Juli 

negentienhonderd en negentien. 
De Minister van Kolonitn, InENBURG. 

N ed,erlandsche H andel-Maatschappij, 
YAN AALST. 
VESTER. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal, 

bij het Departement van Kolonii!n, 
E. MORESCO . 

27 Novernher 1919. WET, houdende regeling 
van het Staatstoezicht op de Volksgezond• 
heid. S. 784. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n°. 451, 1-12; 
1919/20, n°. 60, 1--4. 

Hand. id. 1919/20, bladz. 181-191. 
Hand. l • Kamer 1919/20, bladz. 64, 140, 142, 

1 ,i;1 _ 15'>_ 

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

<lat het wenschelijk is, de wettelijke regeling 
van het staatstoezicht op de volksgezondheid 
te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Staatstoezicht op de Volksge• 

zondheid omvat : 
a. het onderzoek naar den staat der volks

gezondheid en waar noodig, de aanwijzing en 
bevordering van middelen ter verbetering ; 

b. de handhaving der wetten en verorde
ningen, in verband daarmede vastgesteld, voor 
zoover te dien aanzien geen andere wettelijke 
regeling is gemaakt. 

2. 1. Tot voorlichting van de Regeering 
bij hare bemoeiingen inet de volksgezondheid 
is er een Gezondheidsraad. 

2. De Voorzitter, de leden en de secretaris 
van den Gezondheidsraad worden door Ons 
benoemd en ontslagen. 

3. De Voorzitter en de secretaris genieten 
een vaste bezoldiging ; de leden ontvangen een 
door Ons te bepalen vergoeding voor de dien
sten, die zij in die hoedanigheid bewijzen. 

4. Ind.ion Onze Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, of.deVoorzitter dat noodig 
achten, dient de voltallige Gezondheidsraad 
van voorlichting. In de andere gevallen dienen 
co=issies, door den Voorzitter nit de leden 
gevormd, van voorlichting. 

5. De leden nemen zitting in de commissies, 
waarvoor de Voorzitter hen aanwijst, en ver
strekken den Voorzitter de inlichtingen, die hij 
vraagt ; een en antler behoudens de beslissing 
van Onzen boven bedoelden Minister, indien 
een lid tegen een aanwijzing of tegen de vol. 
doening aan een verzoek om inlichtingen be
zwaar heeft. 

3. Het staatstoezicht op de volksgezondheid 
wordt onder de bevelen van Onzen Minister, 
die met de uitvoering van deze wet is belast, 
opgedragen aan : 

d. hoofdinspecteurs van de volksgezond· 
heid; 

b. inspecteurs van de volksgezondheid en 
aan dezen toegevoegde ambtenaren ; 

·c. gezondheidscommissies. 
4. De hoofdinspecteurs, de inspecteurs en 

de aan dezen toegevoegde ambtenaren worden 
door Ons benoemd, geschorst en ontslagen. 

5. Een hoofdinspecteur staat aan het hoofd 
van een door Ons aangewezen onderdeel van het 
staatstoezicht op de volksgezondheid en hee~, 
overeenkomstig bij algemeenen maatregel van 
bestuur te geven voorschriften, de leiding van 
de inspeoteurs, die met dat onderdeel belast 
zijn. Zijn ambtsgebied is het geheele Rijk. 
Hij is, tenzij Wij het tegendeel bepalen, ambts
halve lid van den Gezondheidsraad . Hij geniet 
boven zijn jaarwedde geen vergoeding voor 
diensten, die hij als lid van den Gezondheids
raad bewijst. 

6. Een inspecteur is belast_ met een door 
-Ons aangewezen'. onderdeel van het staatstoe• 
zicht op de volksgezondheid binnen het Rijk 
of een door Ons te bepalen dee! van het Rijk. 

7. 1. Burgemeester en Wethouders zenden 
aan den bij algemeenen maatregel van bestuur 
aan te wijzen hoofdinspecteur maandelijks, en 
bij meer dan gewone sterfte, op zijn verzoek 
wekelijks een opgave van de in hunne gemeente 
overledenen, volgens een daartoe door Onzen 
Minister, belast met de uitvoering van deze 
wet, voorgeschreven model. 

2. Zij geven zoo spoedig mogelijk, in ieder 
geval binnen veertien dagen, aan den bij alge-
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meenen ma.a.tregel van bestuur aan te wijzen 
inspeoteur kennis van de vestiging, het vertrek, 
het overlijden, en, voor zooveel hun bekend 
is, van het neerleggen der pra.ktijk door een 
geneeskundige, een tanda.rts, een a.potheker of 
een vroedvrouw in hunne gemeente. 

8. l. Een gezondheidscomrnissie wordt in
gesteld voor elke gemeente, die meer dan 
18,000 inwoners heeft ; voorts, wa.t de overige 
gemeenten betreft, voor elke gemeente, waar
voor Wij dit wegens bijzondere, in Ons besluit 
te vermelden omsta.ndigheden, wenschelijk oor
deelen, en overigens voor elke, door Ons nader 
aa.n te wijzen vereeniging van twee of meer, in 
eene provinoie gelegen, gemeenten, die ge
zamenlijkniet meer dan 40,000inwoners hebben. 
Eene dienovereenkomstig vastgestelde regeling 
blijft gedurende ten minste vijf jaren van 
k racht, maM" kan door Ons telkens met een 
termijn van vijf jaren worden bestendigd. Wij 
behouden Ons voor, van het bepaalcle in de 
eerste zinsnede a.£ te wijken bij een met redenen 
omkleed, in de Nllderl,andsche Staatscourant te 
plaatsen, besluit. 

2. Een gezondheidscommissie, voor twee 
of meer gemeenten ingesteld, heeft haren zetel 
in de door Ons a.an te wijzen gemeente. 

9. 1. Elke gezondheidsoomrnissie bestaat 
nit ten minste vijf leden; het a.ants.I wordt 
na.der bepa.ald door Onzen Comrnissaris in de 
provincie. 

2. De leden worden door Onzen Comrnis
saris in de provinoie benoemd, gesohorst en 
ontsla.gen, De benoerning geschiedt voor een 
bepaalden tijd, met <lien verstande, dat jaar
lijks zooveel -mogelijk een vijfde gedeelte van 
het aantal leden aftreedt. 

3. Een der leden wordt door Onzen Com
missaris als voorzitter aangewezen. 

10. 1. Elke gezondheidscomrnissie wordt 
bijgestaan door een seoretaris, die door Onzen 
Comrnissa.ris in de provincie wordt benoemd, 
geschorst en ontslagen, gevestigd is in de ge
meente, waar de oomrnissie ha.ren zetel heeft, 
en eene vaste toelage geniet, waarvan het be
drag wordt bepaald door de Gedeputeerde 
Staten der provinoie. Hij wordt voor vijf jaar 
benoemd. 
· 2. Indien de werkzaamheden van den 

seoretaris gedurende !anger dan een ma.and 
door een antler worden waargenomen, kennen 
Gedeputeerde Staten aan dezen laatste een 
evenredig dee! van de toelage van den seore
taris toe. 

~- Bij aftreding, ontslag of overlijden van 
den seoretaris zendt de commissie, ter ver-

1919. 

vulling van de plaats, een a.anbeveling aan Onzen 
Commissa.ris. 

4. Het ambt van secretaris is vereenigbaar 
met dat van lid der comrnissie. 

11. 1. De uitgaven van de gezondheidscom
missies komen voor rekening van de gemeente 
of de gemeenten, waarvoor zij zijn ingesteld. 

2. lndien een gezondheidscomrnissie voor 
meer clan Mne gemeente is ingesteld, draagt elk 
dier gemeenten tot bestrijding van haar uit
gaven 'bij naar evenredigheid van het cijfer 
der bevolking. Indien tusschen die gemeenten 
overeenstemrning niet wordt verkregen over 
de vaststelling van de aan de commissie toe 
te kennen som, stellen Gedeputeerde Staten die 
som vast. 

3. De toelagen van de secretarissen der ge
zondheidscommissies worden tot een bedrag 
van ten hoogste vierhonderd gulden per jaar 
voor ieder, uit ' s Rijks kas beta.aid. 

12. De gezondheidsoommissie legt jaarlijks 
aan den raad van de gemeente of aan dil raden 
van de gemeenten, voor welke zij is ingesteld, 
over een begrooting voor het volgende alsmede 
rekening en verantwoording over het afgeloopen 
kalenderjaar, een en antler volgens voorsohrif
ten, bij algemeenen maatregel van bestuur te 
geven. Gesohillen over de begrooting of over 
de rekening en vera.ntwoording worden op ver
zoek hetzij van het gemeentebestuur hetzij 
van de gezondheid oomrnissie beslist door Ge
deputeerde Staten en in beroep door Ons. 

13. 1. Wij behouden Ons voor, op verzoek 
van den raad eener gemeente, te bepalen, dat 
een van gemeentewege behoorlijk ingerichte 
comrnissie voor het toezicht op de voJksge
zondheid of voor een of meer bijzondere takken 
van gezondheidszorg voor een door Ons vast 
te stellen termijn, in die gemeente voor het 
toezicht op de volksgezondheid zal treden in 
de plaa.ts van een volgens deze wet in te stellen 
gezondheidscomrnissie. 

2. Indien Wij van die bevoegdheid gebruik 
ma.ken, heeft die oommissie de bevoegdheden en 
de verplichtingen, die bij of krachtens deze of 
een andere wet of bij een verordening aan de 
gezondheidscommissies zijn toegekend. 

3. De bepalingen van deze wet betreffende 
de vaste toelage voor den secretaris eener ge
zondheidscommissie zijn niet van toepassing 
op een gemeentelijke commissie, ten aanzien 
van welke Wij het eerste lid van dit artikel 
hebben toegepast. 

4. Onze besluiten, krachtens dit a rtikel te 
nemen, worden in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst. 

50 
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14. 1. De besluiten van de gemeenteraden ' binnen te treclen ten einde zich zooveel moge• 
betreffende de volksgezondheid worden niet lijk bekend te maken met den toestand en de 
va tgestelcl, aangevulcl, gewijzigd of ingetrok- inrichting dier gebouwen of woningen. Van 
ken dan nadat de gezondheidscommissie, voor \ deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt 
de gemeente ingesteld, is gehoord . op Zondagen, op de Christelijke tweede Paasch-

2. In die besluiten wordt het advies van en Pinksterdagen, op de beide Kerstdagen en 
de gezondheidscommissie aangehaalcl. op den Hemelvaartsdag. 

3. Indien in een spoedeischend geval de 2. Wanneer tot het in het eerste lid van <lit 
gezondheidscomrnissie haar advies niet heeft artikel omschreven doeleinde een woning moet 
uitgebracht binnen den door burgemeester en worden binnen getreden tegen den wil van den 
wethouders bepaalden termijn, kan de gemeen• bewoner, kan de aldaar bedoelde bevoegdheid 
teraad zonder dat advies een beslui t, als be• slechts worden uitgeoefencl op vertoon van een 
doeld in hilt eerste lid, nemen. Van die om• schriftelijken, bijzonderen last van den kanton· 
stancligheid wordt in dat besluit melding ge• rechter of van den burgemeester, en in bijzijn 
maakt. van den kantonrechter, den burgemeester, een 

15. 1. Alvorens hnnne betrekking te aan- wethouder der gemeente of een comrnissaris 
vaarden, leggen de Voorzitter, de leden en de van politie. 
secretaris van den Gezondheidsraad, de hoofd. 3. Van dit binnentreden en van de redenen, 
inspecteurs, de inspecteurs en de aan dezen 
toegevoegde ambtenaren in handen van Onzen 
Minister, die met de uitvoering van deze wet 
is bela~t, en de le::len en de secretarissen van 
de gezondheidscommissies in handen van den 
burgemeester der gemeente, waarin hunne com
missie haar zetel heeft, de belofte af, clat zij de 
verplichtingen, aan hunne betrekking verbon
den, naar behooren en getrouw zullen ver
vullen. 

2. Deze belofte wordt geacht te zijn afge• 
legd voor den geheelen tijd, gedurende welken 
de betrekking, ook na herbenoeming, vervuld 
wordt. 

3. De belofte mag ook worden afgelegd bij 
eigenhandig geschreven en onderteekende ver• 
klaring, die v66r de aanvaarcling der betrekking 
moet worden ingediend hetzij aan Onzen boven 
bedoeiden Minister, hetzij aan den burgemees• 
ter, naar de onderscheiding, in het eerste lid 
van dit artikel gemaakt. 

4. Deze belofte treedt in de plaats van den 
ambtseed. 

16. 1. De voorzitter, de secretaris en de 
leden van den Gezondheidsraad zijn in het ge• 
heele Rijk, de inspecteurs, de hun toegevoegde 
ambtenaren en de· leden en de secretarissen 
van de gezondheidscommissies zijn binnen hnn 
ambtsgebied bevoegd, alle openbare gebouwen, 
a lle scholen en andere tot het geven van onder• 
wijs bestemde lokalen, kinderbewaarplaatsen, 
gestichten van liefdadigheid, weeshuizen, her• 
bergen, logementen, slaapsteden, voer- en vaar• 
tuigen, fa brieken, werkplaatsen, magazijnen, 
winkels, gevangenissen, ziekeninrichtingen, bad· 
huizen en - voor zoover <lit noodig is voor de 
handhaving van de wetten en verordeningen 
betreffende de volkshuisvesting- alle woningen 

die daartoe geleicl hebben, wordt door dengene, 
die deze handeling heeft verricht, proces-ver• 
baa! opgemaakt, dat binnen tweemaal 24 uren 
aan den ingezetene, wiens woning is binni>n 
getreden, in afschrift wordt medegedeeld. 

4. De in het tweede lid van clit artikel be
doelde last houdt in voor hoe langen tijd hij 
geldig is en mag niet tusschen zonsondergang 
en zonsopgang worden uitgevoerd, tenzij hij 
inhoudt, dat de uitvoering daarvan te alien 
tijde mag plaats hebben. 

17. 1. De hoofdinspecteurs, de inspecteurs, 
de aan dezen toegevoegde a.mbtenaren, alsmede 
de lerlen en de secretanssen van de gezond• 
heidscommissi;s zijn bevoegd van overtreding 
van wetten en provinciale of gemeentelijke 
verordeningen, de volksgezondheid betreffende, 
proces-verbaal op te maken. 

2 Zij zenden die processen-verbaal aan het 
Openbaar Ministerie. De leden en de secre
taris van een gezondheidscommissie doen <lit 
door tusschenkomst van den voorzitter hunnflr 
commissie. 

3. Aan die processen-verbaal wordt gelijke 
bewijskra ht toegekend als aan de bescheiden, 
bedoeld in artikel 401 van het Wetboek van 
Strafvordering, indien zij zijn opgemaakt op 
de belofte, v66r de aanvaarding der betrekking 
afgelegd. 

18. 1. Burgemeester en wethouclers zenden 
aan de hoofdinRpecteurs, aan de inspectem:s, 
binnen wier ambtsgebiecl hun gemeente ligt, 
en aar, de gezondheidscommissie, voor hunne 
gemeente ingesteld, een afschri~ of afdruk 
van elk der verordeningen, besluiten of ver
slagen, de volksgezondheicl betreffende, en van 
de daarin gemaakte aanvullingen of wijzi
gingen. 
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2. Zij zijn verplicht aan den Gezondheids
raad, aan de hoofd-inspecteurs, aan de inspec
teurs binnen wier ambtsgebied hunne gemeente 
ligt, en aan de gezondheidscommissie, voor . 
hunne gemeente ingesteld, alle door deze ver
langde inlichtingen over de naleving van wetten 
of verordenini;en, de volksgezondheid be
treffende, ·te geven. 

19. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worclen nadere voorschriften gegeven betref
fende de taak, de bevoegdheden, en den arbeid 
van den Gezondheidsraad, van den Voorzitter, 
de leden en den secretaris van <lien raad, van de 
hoofdinspecteurs, van de in,pecteurs en de aan 
dezen toegevoe. de ambtenaren, en van de ge
zondheidscommissies, alsmede betreffend" de 
vestiging van den Gezondheidsraad, den Voor
zitter en den secretaris van <lien Raad en 
van de hoofdinspe~teurs, de inspecteurs en 
de aan dezen toef!:evoegde ambtenaren en van 
de gezondheidscommissies. 

20. In de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 60), regelende de uitoefening der genees
kunst, gew\izigd b\j de wetten van 23 April 
1880 (Staatsblad n°. 65), 15 April 18~6 (Staats
blad n°. 64), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157) 
en 31 December 1909 (Slaa!sblad n°. 452), wor
den de voli!ende wijzigingen gebracht: 

voor : wordt gelezen : 
Artikel 4, eerste en telkens : ,,met het 

derde lid : inspecteur toezigt op de hand
dcr provincie" havin{? van deze wet 

belasten inspecteur van 
het district" . 

Artikel 6 : ,.inspec
_teur hunrier provincie" 

Artikel 9, derde lid : 
,.den geneeskundigen 
raad" 

Artikel 9, vijfde lid : 
,,door de comrruss1e 
van toezigt en den 
inspecteur" 

,,met het toe~igt op 
de handhaving van 
deze wet belasten in
specteur van hun dis
trict". 

,,den inspecteur, be
last met het toezigt 
op de handh:1ving der 
wettelijke bepalinge::i. 
op de uitoefening der 
artsenij hereiclknnst". 

,,door den inspec-
teur". 

Artikel 14, tweede 
lid: ,,aan den inspec
teur der provincie" 

having der wettelijke 
bepaling:en op de uit
oefenil'lg der artsenij
bereidkunst". 

,,aan den inspecteur 
belast met bet toe
zicht op de handha
ving der wettelijke be
palingen op de uit
oefening der artsenij
bneidkunst". 

Artikel l'i, dercle ,,aan den met het 
lid : ,,aan den ' inspec- toezigt op de hand
teur" having van deze wet 

belasten inspecteur". 
Artikel 17 : ,,de ge- ,,aan de ambtenaren 

nee~kundige am bte- van het Staatstoezigt 
naren'' op de volksgezond-

heid". 
Artikel 19, eerste ,,aan den met het 

lid : ,,aan den inspec- toezigt op de hand
teur" having van deze wet 

belasten inspecteur". 
21. In de wet van l Juni 1865 (Staatsblad 

n°. 61), regelende de uitoefening der artsenij
bereidkunst , gewijzigd bij de wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), 5 Juni 1915 (Staatsblad n°. 157), 
19 Maart 1913 (Staatsblad n°. 107) en 7 Juni 
1919 (Staatsblad n°. 312), worden de volgende 
wijzigingen gebracht : 

voor: 
Artikf'l 2, eerste lid : 

,,door den inspecteur 
der provincie" 

Artikel 4, tweede 
lid : ,,Eene commissie 
uit den geneeskundi
gen raad'' 

Artikel 4, derde lid : 
,,de inspecteur" 

Artikel 4, vierde lid : 
,,door de commissie of 
den inspecteur" 

Artikel 12, eerste 
lid : ,,regterlijke of ge
neeskundige ambte-

wordt gelezen : 
,,door den met het 

toezigt op de hand
having van deze wet 
belasten inspecteur". 

,,De inspecteur". 

,,Onze Minister met 
de uitvoering van deze 
wet hefast". 

,,Onzen Minister". 

Artikel 12, eerste 
lid : ,,door den inspec
teur der provincie" 

,,door den met het naren" 
toezigt op de hand-

,,regterlijke ambte
naren of de ambte
naren van het Staats
toezicht op de volks
gezondheid" . 

Artikel 13: ,,door den 
inspecteur" 

having van deze we. Artikel 16: ,,aan de 
belasten inspecteur". ~eneeskundige ambte-

.,door den inspec- naren en de commis
teur, belast met het aien uit den genees
toezicht op de hand- , kundigen raad" 

,,aan de ambtenaren 
van het Staatstoezicht 
op de volksgezond
heid". 

50" 
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Artikel 24 : ,,doo! 
commissien uit den 
geneeskundigen raad" 

Artikel 25, eerste 
lid : ,,de in het vorig 
artikel genoemde com
missien, den inspec
teur en den adjunct
inspecteur" 

Artikel 26, eerste 
lid: ,,dan maken zii, 
die het onderzoek 
doen" 

Artikel 26, tweede 
lid : ,,door hen" 

Artikel 26, derde 
lid : ,,den inspecteur" 

,,hen, die het onder
-zoek deden" 

Artikel 26, vierde 
lid : ,,den inspecteur" 

Artikel 27, eerste 
Hd: ,,door eene com
missie uit den genees
kundigen raad" 

Artikel 27, derde 
lid : ,,de commissie" 

,,geeft zij" 
Artikel 31, eerste 

lid : ,,regterlijke of ge
neeskundige ambte
naren" 

,,door den inspec
·teur". 

. ,,den inspecteur". 

,,dan maakt de in
specteur". 

,,door hem". 

,,Onzen Minister". 

,,den inspecteur". 

,,Onzen Minister" 

,,door den inspec
teur". 

,,degene, die het 
onderzoek verrichtte" .· 

,,geeft hij". 
,,regterlijke ambte

naren of ambtenaren 
van het Staatstoezicht 
op de volksgezond-
heid". 

22. In de wet van 10 April 1869 (Staatsblad 
no. 65) tot vaststelling van bepalingen betrek
kelijk het begraven van lijken, de begraaf
plaatsen en de begrafenisrechten, gewijzigd 
bij de wet van 15 April 1886 (Staatsbla.d n°. 64), 
21 Juni 1901 (Staats~la.d n°. 157) en 9 Juli 1906 
(Staatsbla.d n°. 180) worden de volgende wijzi
gingen gebracht : 

voor: 
Artikel 16, derde 

lid : ,,van den genees
kundigen inspecteur in 
de provincie" 

voor: . 
Artikel 46, eerste lid : 

,,geneeskundigen in
specteur" . 

wordt gelezen : 
,,van den met het 

toezigt op de hand
having van de wette
lijke bepalingen be
treffende besmettelijke 
ziekten belasten in
specteur" . 

wordt gelezen 
,,inspecteur". 

23. ' In d e wet van 20 Juli 1870 (Staatsbla.d 
n°. 131) tot regaling van het veeartsenijkundig 
staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie, 

aangevuld bij de wet van 1 August.as 1880 
(Staatsblad n°. 123) en gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886 (Staatsbla.d n°. 64> en 15 
April 1896 (Staatsblad n°. 68), wordt de vol
gende wijziging gebracht. 

voor: 
Artikel 10, tweede 

lid : ,,den geneeskun
digen inspecteur in de11 
kring waa.rin z:ij ge-
vestigd zijn" 

wordt gelez6'll : 
.,den inspecteur, 

krachtens de Gezoncl
heidswet · belast :met 
het toezicht 01?' de 
handhaving van · de 
wettelijke bepalmgen 
betreffende besmette
lijke ziekten". 

24. In de wet van 4 December 1872 (f!lfaat -
bla.d n°. 134), tot voo.rziening tegen besmette
lijke ziekten, gewijzigd bij de wetten Til.n 3 
December 1874 (81/aatslJlad n°. 188), 2B; Mwa,rt 
1877 (Staatsblad n°. 36), 25 April 1886 (8#aats
blad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad nP. 64), 
21 Juli 1800 (Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 204), 17 Juli 19,U (Staatsbla.d n°. 200) en 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165) woroen de 
volgende wijzigingen, gebracht : 

voor: wordt gele21en : 
Artikel 3, eerste lid : ,, van den ins.pecteur, 

,,van den geneeskun- krachtens de Gezond
digen ambtonaaJ" heidswet bekst met 

het toezigt op de 
handhaving: van de 
wettelijke bepalingen 
betreffende- besmette-

.Artikel 3, tweede 
lid : ,, van den genees
kundigen a.mbtenaar" 

.Artikel 16, eerste 
lid : ,,aan den genees
kundigen . inspecteur" 

Aftikel 16, tweede 
lid, a.rtikel 21 : ,,den 
geneeskundigen amb
tenaar" 

Artikel 26, eerste en 

lijke ziekte". 
,,van den inspec

teur". 

,,aan den inspec
teur". 

telkens : ,,den in
specteur". 

telkens : ,,den in-
tweede lid : ,,den ge- specteur". 
neeskundigen ambte-
naar" 

Artikel 16, tweede ,,de inspecteur". 
lid : ,,de geneeskun-
dige ambtenaar" 

Artikel 27 wordt gelezen als volgt : 
Bij het verschijnen van besmettelijke ziekten 

zijn de voorzitter, de secretaris en de leden van 
den Gezon~eidsraad in het geheele Rijk, de 
inspecteurs en de leden van de gezondheids-
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comID1ssien binnen hun ambtsgebied bevoegd, 
de woningen der ingezetenen binnen te treden. 

Wanneer in het in het eerste lid van dit 
artikel omschreven geval eene woning moet 
worden binnen getreden tegen den wil van den 
bewoner, kan de aldaar bedoelde bevoegdheid 
slechts worden uitgeoefend op vertoon van een 
schriftelijken bijzonderen last van den kan
tonregter of van den burgemeester en in bijzijn 
van den kantonregter, den burgemeester, een 
wethouder der gemeente of een commissaris 
van politie. 

Van dit binnentreden en van de redenen die 
daartoe geleid hebben, wordt door dengene, 
die deze handeling heeft verricht, proces
verbaal opgemaakt en binnen tweemaal 24 
uren aan den ingezetene wiens woning is binnen
getreden , in afschrift medegedeeld. 

De in het tweede lid van dit artikel bedoelde 
last houdt in voor hoe langen tijd hij geldig is 
en mag niet tusschen zonsondergang en zons
opgang worden uitgevoerd, tenzij hij inhoudt, 
dat de uitvoering daarvan te alien tijde mag 
plaats hebben". 

25. In de wet van 24 Juni 1876 (Staat8blad 
n°. 117), houdende regeling van de voorwaarden 
tot verkrijging der afzonderhjke bevoegdheid 
tot uitoefening der tandheelkunst en van de 
uitoefening dier kunst, gewijzigd bij de wetten 
van 25 December 1878 (StaatBblad n°. 222), 
15 April 1886 (Staat~blad n°. 64), 21 Juni 1901 
(StaatBblad n°. 157) en 28 April 1913 (StaatBblad 
n°. 167), worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 

voor: 
Artikel 8, eerste lid: 

,,geneeskundigen in
specteur der provin
oie" 

Artikel 8, derde lid : 
,,aan den geneeskun
digen inspecteur" 

Artikel 8, vierde lid : 

wordt gelezen : 
,,met het toezigt op 

de handhaving van de 
wettelijke bepalingen 
betrefiende besmette
lijke ziekten belasten 
inspecteur". 

,,aan den inspec
teur''. 

,,door den inspec-
,,door den inspecteur teur". 
voor de provincie" 

26. In de wet van 28 Maart 1877 (StaatBblad 
n°. 35), tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schepen, ,gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886 (Staat8blad n°. 64) 8 April 
1893 (Staat8blad n°. 63) en 31 Juli 1915 (Staat8-
blad n°. 346) worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

voor: 
Artikel 7, eerste lid : 

wordt gelezen: 
,,door den inspec-

,,door de ambtenaren 
van het geneeskundig 
Staatstoezigt of, onder 
hun opzicht" 

teur, krachtens de Ge- · 
zondheidswet belast 
met het toezigt op de 
handhaving der wette
lijke bepalingen be
treffende besmcttelijke 

ziekten, of, oncler zijn 
opzigt". 

Artikel 14, zevende ,,door den inspec-
lid : ,,door den genees- teur". 
kundigen ambtenaar" 

27. In de wet van 17 Augustus 1878 (Staat8-
blad n°. 127), houdende herziening der wet van 
13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), tot rege
ling van het lager onderwijs, gewijzigd bij de 
wetten van 27 Juli 1882 (Staatsblad n°. 117), 
3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 2), 11 Juli 1884 
(Staatsblad no. 123), 15 April 1886 (Staatsblad 
no. 64), 8 December 1889 (StaaJsblad n°. 175), 
13 September 1895 (Staatsblad n°. 159), 28 
December 1896 (StaatBblad n°. 230), 7 Juli 1900 
(Staatsblad no. 111) , 21 Juni 1901 (Staatsblad 
no. 157), 27 Juli 1912 (Staatsblad n°. 164) en 
14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

voor : wordt gelezen : 
Artikel 4, eerste lid : ,,Artikel 16 der Ge-

,,Artikel 5 der wet van 
1 Juni 1865 (StaatBblad 
n°. 58)" 

Artikei 5, eerste lid : 
,,inspecteur van het 
geneeskundig Ssaats
toezigt" 

zondheidswet". 

,,krachtens de Ge
zondheidswet daar
voor door Ons aan
gewezen inspecteur 
van de volksgezond-
heicl" . 

telkens: Artikel 5, achtste en 
negende lid: ,,inspec- teur". 
teur van het genees-

,,inspec-

kundig Staatstoezigt" 
28. In de wet van 25 December 1878 (Staats

blad n°. 222), houdende regeling der voorwaar
den tot verkrijging der bevoegdheid van arts, 
tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apo
thekersbediende, gewijzigd bij de wetten van 
28 Juni 1881 (StaatBblad n°. 103), 26 October 
1889 (Staatsblad no. 137), 12 December 1882 
(Staat8blad n°. 261), 21 Juni 1901 (Staatablad 
n°. 157), 27 April 1904 (StaatBblad n°. 81), 16 
Juli 1907 (Staatablad n°. 212) en 28 April 1913 
(Staatablad n°. 166), wordt de volgende wijzi
ging gebracht : 

voor: 
Artikel 16, tweede 

lid : ,,geneeskundigen 
inspecteur" 

wordt gelezen : 
,,met het toezigt op 

de hanclhaving der 
wettelijke bepalingen 
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betreffende besmette- I van de wettelijke bepalingen Oetreffende de 
lijke ziekten belasten volkshuisvesting". 
inspecteur". 32. Artikel 48 van de Drankwet (Staatsblad 

Artikel 20, tweede 
lid: ,,wijst den genees
kundigen inspecteur 
of adjunct-inspecteur, 
binnen wiens dienst
kring het examen 
wordt afgenomen, of 
een lid of plaatsver
va.ngend lid van den 
geneeskundigen raad 
als voorzitter der com
missie aan en be-

,,benoemt den voor- 1904 n°. 235) vervalt. 
zitter en". 33. Deze wet kan worden aangehaald onder 

noemt" 
Artikel 20, derde ,,De voorzitter en". 

lid : ,,Het lid of plaats-
vervangend lid van 
den geneeskundigen 
raad als voorzitter 
fungeerende, en" 

29. In de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
no. 96) tot regeling van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen, gewijzigd bij de wetten · van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 7 December 
1896 (Staatsblad 191), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
no. 157) 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157) en 
27 April 1917 (Staatsblad n°. 165) wordt de 
volgend~ wijziging gebracht: 

in artikel 6, eerste lid, vervalt de komma 
na: ,,officieren van justitie"; vervallen de 
woorden: ,,van den geneeskundigen inspecteur 
of adjunct-inspecteur, of zoo deze verhinderd 
zijn, van een door dien inspecteur aan te wijzen 
niet met den geneeskundigen dienst van eenig 
gesticht belast lid of plaatsvervangend lid van 
den geneeskundigen raad" en vervalt de komma 
na deze woorden. 

30. In de W oningwet worden ,de volgende 
wijzigingen gebracht : 

voor: 
Artikel 4, vierde lid ; 

artikel 7, vierde lid ; 
artikel 52, derde lid : 
,,Centralen gezond-
heidsraad" 

wordt gelezen : 
,, Gezondheidsraad". 

31. Artikel 9 van de Woningnoodwet 
(Staatsblad 1918 n°. 379) wordt gelezen als 
volgt: 

,,Met de uitvoering van deze wet ·worden 
belast de hoofdinspecteur, de inspecteurs en 
de aan dezen toegevoegde ambtenaren van het 
staatstoezicht op de volksgezondheid, die 
krachtens de Gezondheidswet in het bijzonder 
belast zijn met het toezicht op de handhaving 

den titel van ,,Gezondheidswet" met aanhaling 
van jaargang en nummer van het StaaJ,sblad, 
waarin zij is geplaatst. 

34. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van een door Ons te bepalen dag. 

2. Alsdan vervalt de wet van 21 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 157) houdende regaling van het 
staatstoezicht op de volksgezondheid. 

3. De op dat tijdstip in functie zijnde voor-
zitter, leden en secretaris van den Centralen 
Gezondheidsraad worden eervol ontslagen. 
Voor zoover zij niet worden benoemd tot voor
zitter of secretaris van den Gezondheidsraad of 
tot een bezoldigde functie bij het staatstoezicht 
op de volksgezondheid, worden zij benoemd 
tot lid van den Gezondheidsraad, behouden zij, 
zoolang zij dat ambt bekleeden, de wedde, die 
zij op dat tijdstip genoten, behoudens vast
stelling van een hoogere wedde overeenkom
stig dan geldende bepalingen, en wordt ieder 
hunner met het einde van het kalenderjaar, 
waarin hij den ouderdom van zeventig jaren 
bereikt, ontslag verleend. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 8 Dec. 1919.) 

2.1 Novemher 1919. WET, tot uitbreiding van 
de gemeente Eindhoven met het grond
gebied van de gemeente Gestel en B/,aar
them, Stratum, Strijp, Tongelre en W oensel. 
s. 785. 

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

dat het wenschelijk is de gemeente Eindhoven 
uit te breiden door toevoeging van de gemeen
ten Gestel en Blaarthem, Stratum, Strijp, Ton
gelre en W oensel ; 

Zoo is het, da.t Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art . 1. 1. Aa.n de gemeente Eindhoven 

worden toegevoegd de gemeenten Gestel en 
Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel. 

2. De vereenigde gemeente dra.a.gt den naam 
van Eindhoven. 

3. De vereeniging komt tot stand met in
gang van 1 Ja.nuari 1920. 
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2. I. Alie bezittingen, lasten, rechten en I 5. Met afwijking van het bepaalde in arti
verplichtingen der vereenigde gemeenten gaan kel 3, tweede lid der gemeentewet, geldt, tot 
over op de nieuwe gemeente Eindhoven, zonder I aan de bekendmaking der uitkomst van de 
dat daarvoor eene nadere akte gevorderd wordt. eerstvolgende tienjaarl~jksche volkstelling, voor 

2. Voor zooverre overschrijving in de I de toepassing van artikel 4 dier wet, in de 
openbare registers krachtens of in verband nieuwe gemeente Eindhoven het getal in
met deze wet noodig mocht zijn, zal die ge- 1 woners, dat op 1 Januari 1920 volgens de 
schieden krachtens deze wet. bevolkingsregisters der vet'llenigde gemeenten 

3. 1. De candidaatstelling en de eventu- a.anwezig is. 
eele stemming voor de ~erkiezing van de leden I 6. I. Met ingang van 1 Januari 1920 
van den raad der nieuwe gemeente geschieden vervalt in wetten en daarop gegronde voor
op de dagen door Gedeputeerde Staten van I schriften de vermelding a.ls gemeente van 
Noordbrabant te bepalen, nadat de gemeente, ,,Gestel en Blaarthem", ,,Stratum", ,,Strijp", 
overeenkomstig het bepaa!de bij artikel 31, ,,Tongelre" en ,,Woen, el" en wordt onder 
l ste lid der Kieswet, in kieskringen za.l zijn ,,Eindhoven" verstaan de nieuwe gemeente 
verdeelcl . van <lien naam. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 2. In afwijking van vorenstaande is in de 
bevoegd de personen, voorkomende op de in ta.be! bedoeld bij artikel 5 der wet van 16 April 
de vereenigde gemeenten volgens art. 4, 2de 1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling der per
lid, gelclende lijsten van kiezers voor den ge- soneele belasting, zooals die tabel sedert is 
meenteraad, nadat deze lijsten door de be- gewijzigd, door ,,Gestel en Blaarthem", ,,Stra
sturen van de bestaande gemeenten voor zoo- tum", ,,Strijp", · ,,Tongelre" en ,,Woensel" 
veel noodig zijn aangevuld met de vermelding te verstaan, het grondgebied, clat ingevolge 
van de plaats der woning van elken kiezer artikel 1 dezer wet met de gemeente Eind
op den l sten Februari van het jaar der vast- hoven wordt vereenigd. 
stelling en door het bestuur van de bestaande 7. 1. Voor de vaststelling van de door 
gemeent<, Eindhoven met de vermelding van het Rijk jaarlijks ingevolge de wet van 24 Mei 
het nummer van den kieskring en van l:!!lt 1897 (Staatsbl,ad n°. 156) aangevuld bij de 
stemdistrict, waartoe hij dientengevolge be- wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad n°. 151), aan 
hoort. de nieuwe gemeente uit te keeren som, wordt 

3. De Raad van de bestaande gemeente als grondslag genomen het bedrag voor iederen 
Eindhoven benoemt de hoofdstembureaux en de inwoner, dat voor de gemeente Eindhoven 
stembureaux voor deze verkiezing, nadat, ingevolge artikel 8 dier wet is vastgesteld 
zoo noodig, door dienzelfden Raad artikel 31, zijnde f 1.25. 
3de lid der K.ieswet is toegepast. 2. De ingevolge het eerste lid aan de nieuwe 

4. De dag der eerste vergadering van den gemeente toeli:omende uitkeering daalt niet 
Raad der nieuwe gemeente wordt bepaald door beneden de som van de bedragen, die de 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. gemeenten Eindhoven, Gestel en Blaarthem, 

5. Met afwijking in zooverre van het be- Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel, krach
paalde in artikel 27 der gemeentewet, hebben tens de artikelen 1 tot en met 9 der in het 
de Jeden van den nieuwgekozen Raad zitting eerste lid bedoelde wet, over het jaar 1919 
tot den eersten Dinsdag van September 1923_. te za.men hebben genoten. 

4. I. De ingezetenen der vereenigde ge- 3. Het bedrag der bij art. XVII der wet 
meenten worden voor het opmaken der kie- van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 4!J3) voor
zerslijst en voor de verkiesbaarheid tot leden geschreven vermindering van de vergoeding 
van den gemeenteraad met ingang van 1 Janu- volgens de artikelen 48 tot en met 48quater 
ari 1920, a.ls ingezetenen der nieuwe gemeente der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
beschouwd. wordt voor de nieuwe gemeente Eindhoven 

2. De in de vereenigde gemeenten op over 1920 en volgende jaren vastgesteld door 
1 Janua.ri 1920 bestaande kiezorslijsten voor Gedeputeercle Staten van Noordbraba.nt onder 
het kiezen van leden van de Tweede Kamer onze goedkeuring. 
der Staten-Genera.al, van de Provinciale Staten 4. Gedurende den tijd, dat de burgemeesters 
en van den gemeenteraad, blijven van kracht en de secretarissen der gemeenten Eindhoven, 
in de nieuwe gemeente, totdat zij overeen- Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel 
kom&tig de Kieswet door eene nieuwe kiezers- wachtgeld genieten krachtens art. 10, zal de 
lijst zijn vervangen. , gemeente Eindhoven van het Rijk eene bij-
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dra.ge in die wachtgelden on tvangen en wel 
in dezelfde verhouding als op 31 December 
1919 de uitkeeringen ingevolge art. 10 der 
wet van 24 M:ei 1897 (Staatsbl,ad n°. 156) staan 
tot de door genoemde ambtenaren genoten 
ja.arwedden. 

8. 1. Zij, die voor de .!ichting der militie 
1920 in eene der vereenigde gemeen ten zijn 
ingeschreven, blijven voor de toepa.ssing der 
wet van 2 Februari 1912 (Staatsblad no. 21) en 
van de ter harer uitvoering gegeven voorschrif
ten beschouwd a.Is militieplichtigen van de ge
m een te, w a.a.r hunne inschrij ving voor de militie 
plaats had ; hetgeen echter te hunnen aanzien 
overeenkomstig genoemde wet en de te harer 
uitvoering gegeven voorschriften zou moeten 
gedaa.n worden door den Burgemeester der 
gemeente , waa.r zij voor de militia zijn inge-
chreven, ware die niet met andere gemeenten 

vereenigd, geschiedt na het tot stan d komen 
der vereeniging door den burgemeester der 
nieuwe gemeente . 

2. Zij, die bij het tot stand komen der 
vereeniging in de vereenigde gemeenten voor 
de lichting der militia van 1921 zijn ingeschre
ven en zij, die daar voorkomen in het _register, 
bedoeld in ar t ikel 87 van voormelde wet dan 
we! in het register bedoeld in artikel 26 der 
Landweerwet, of in het register bedoeld in 
artikel 5 der Landstormwet, worden op de 
voor de nieuwe gemeente op t e maken regis
ters overgeschreven. 

9. 1. De namen van de personen die in 
de vereenigde gemeenten voorkomen op de 
lijst bedoeld · in artikel 13 der Drankwet, 
worden op de voor de nieuwe gemeente op 
te ma.ken lijst geplaa.tst in volgorde van de 
dagen, waa.rop hunne verzoeken om vergun
ning inkwamen ; voor zoover verzoeken op 
denzelfden dag inkwamen gaat de in leeftijd 
oudere voor, bij gelijken ouderdom beslist 
het lot. 

2. De namen der personen die in het bezit 
zijn eener bijzondere vergunning worden op 
de lijst geplaatst v66r de namen der andere 
personen bedoeld in art ikel 13, met in acht
neming der in het eerste lid van dit artikel 
aangegeven volgorde . 

10. 1. Aan de burgemeesters en de amb
tenaren van een der gemeenten Eindhoven, 
Gestel en Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre 
en Woeneel, die tengevolge van de vereeniging 
worden ontslagen, wordt uiterlijk tot 1 Januari 
1930 t en taste van de nieuwe gemeente een 
wachtgeld verleend tot het bedrag gelijk aan 
dat van d e wedde, welke zij in hunne opge-

heven betrekkingen laatstelijk v66r 1 Januari 
1920 hebben genoten, met dien verstande , 
dat voor hen, wier wedde door of vanwege 
het bestuur van een der genoemde gemeenten 
werd geregeld, die wedderegeling geldt, welke 
laatstelijk v66r 1 Juli 1919 tot stand is ge
komen. 

2. Indien zij in de t ermen vallen om pen
sioen t e genieten wordt het wachtgeld ver- · 
leend tot een bedrag gelijk aan het verschil 
tusschen dat pensioen en hunne voormelde 
wedde. 

3. H et wachtgeld wordt gen o t en zoola.n g 
zij niet eene minstens gelijkbezoldigde andere 
openbare betrekking zullen hebben aanvaard, 
met dien verstande, dat bij aanvaarding van 
eene minder bezoldigde betrekking het wacht
geld met het bedrag van die bezoldiging zal 
worden verminderd. 

4. Bij verlies v66r 1 J anuari 1930 ,ltn de 
bet rekking, welke tot onthouding, int rekking 
of vermindering van wachtgeld leidde, wordt 
dit laat ste geheel of gedeeltelijk toegekend, 
t enzij het verlies het gevolg was van eigen 
verzoek, ~egrond op niet door Gedeputeerde 
Staten van Noord brabant deugdelijk ver 
klaarde redenen . 

Gelijk gevolg als aa.n het aanvaarrlen van 
eene betrekking, zal zijn verbonden aan eene 
benoeming door de Overheid tot eene ten 
ruinste gelijkbezoldigde betrekking, ook al 
wordt deze benoeming niet aangenomen , 
tenzij dezo niet-aanneming geschiedt op grond 
van bezwaren , welke door Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant deugdelijk worden 
verklaard. 

Onder gelijkbezoldigde betrekking wordt 
verstaan eene betrekking of vereeniging van 
betrekkingen, welke den betrokken ambte
naar eene minstens gelijke bezolcliging op
levert als hij in zijn vroegere functien tezamen 
in dienst der opgeheven gemeente of gemeenten 
laa.tstelijk v66r de opheffing genoot krachtens 
de op 1 Juli 1919 geldende wedderegelmg. 

7. De tijd, die krachtens deze wet op wacht- · 
geld wordt doorgebracht, wordt a.ls diensttijd 
in den zin van de Pensioen:wet voor de ge
meenteambtenaren 1913 aangemerkt. 

8. Geschillen over de toepa.ssing van <lit 
artikel worden, Burgemeester en Wethouders 
van Eindhoven benevens den belanghebbende 
gehoord, beslist door Gedep~teerde Staten 
van Noordbrabant. 

11. Dew wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na dien harer afkondiging . 

Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten No
,-emher 1919. 

WILHELMINA. 
De jJ:[ inister van Binnenl,andsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERE:NBROUCK. 

De J.lfinister van Financii!n, DE VRIES· 

( Uitgeg. 5 Dec. 1919.) 

27 November 1919. WET, tot wijziging van 
de ,,Muntwet 1901" en van de ,,Inclische 
::11untwet 1912". S. 786 . 

Bijl . Hand. 2• Kamer 1919/t0, n°. 277, 1-G. 
Hand . ii. 1919/20, bfrulz. 4 76-179. 
H ctnd. l • Kamer 1919/20, bladz. 153, 155, 156. 
WrJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de ,,Muntwet 1901" 
en de ,,Indische Muntwet 1912" te wijzigen : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. In artikel 6 der Muntwet 1901 wordt 

de staat, voor zoover deze de zilveren munten 
botreft, gelezen als volgt : 

Zilver. 

2½ gulden.} 25,000 4 38,0 
gulden. 720 3,0 10,000 5 28,0 

½ gulden. 5,000 6 22,0 
25 cent. } 640 4,0 3,575 10 19,0 
10 ,, 1,400 15 15,0 
2. Artikel 4, vierde lid, der Indische Munt-

wet 1912 wordt gelezen als volgt: 
Indien Onze Minister van Fmancien ge

bruik maakt van de in artikel 4 der Muntwet 
1901 gegeven machtiging, wordt in het, op 
do daar bedoelde ontmunting geleden verlies, 
voor zoover dit het gevolg is van ontmunting 
van zilveren munten met een wettelijk gehalte 
van 945 duizendsten, door Nederlanclsch
Indiii bijgedragen in verhouding van de hoe
veelheid zilver, welke voor rekening van 
Neder19,ndsche-Indie is aangekocht tot de 
hoeveel):ieid, welke door Nerlerland en Neder
landsch-Indie tezamen is aangekocht. Voor
zoover het verlies het gevolg is van ontmun
ting van zilveren munten met een wettelijk 
gehalte van 720 duizendsten, dr&eogt Neder
landsch-Indie in dezelfde verhouding hij in 
een wodanig dee! van dat verlies als overeen
komt met het verlies, dat zou geleden zijn 
indien de opbrengst van het uit deze ont
munting verkregen zilver 9• 51?20 maal de werke
lijke opbrengst had bedragen. In het meerdere, 
op de ontmunting van zilveren munten met 
een wettelijk gehalte van 720 duizendsten 
geleden verlies draagt Nederlandsch-Indiii bij 
m verhouding van de nominale waarde der 
zilveren munten met dat gehalte, -welke voor 

rekening van Nederlandsch-Indie z1in aan
gemunt, tot de nominale waarde dier munten, 
welke voor rekoning van Nederland en Neder
larrdsch-Indie t e zamen zijn aangemunt. De 
aansprakelijkheid van Nederlandsch-Indie vol
gens de eerste twee zinnen van dit lid, is 
;chter beperkt tot het verlies, geleden op de 
ontmunting van een zoodani€, bedrag aan 
munten als noodig is ter verkrijging van eene 
hoeveelheid zilver, in gewicht gel\jkstaande met 
de hoeveelheid zilver, \Yelke voor aanmuntini;en 
voor rekening van Nederlandsch-fndiii is aan· 
gekocht,. Bij de toepassing van het bepaalde 
in den vorigen zin wordt aangenomen, dat de 
hoeveelheid zih-er, verkregen uit munten met 
een wettelijk gehalte van 720 du izend8ten, 
9' ~/720 maal de werkelijke verkregen hoeveelheid 
bedraagt. 

Slotbeprilingen. 

3. De 1~jksclaalders, guldens on halve 
guldens, geslagen overeenkom tig de wettelijke 
hepalingen, zooals die luidden v66r den in het 
volgend artikel genoemden <lag, blijven op 
den be taanden yoet gangbaar totdat 1.ij, 
volgens de bij a lgemeenen mMtregol van be
stuur vast te stellen regelen, huiten omloop 
zijn gostcld. 

4 . Deze wet treedt in werking met 1 Januari 
1920. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegoven t e '8-Gravenhage, den 27sten No

vember 1919. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Ko/,onii'n, DE GRAAFF. 

( Uitge,g. 5 Dec. 1919.) 

27 November 1919. WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatshegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 787. 

B1j aeze wee wvru.en eenige ,no,Keten veruvugu 
Ten gevolge hiervan wordt verhoogd : de 

Iste afdeeling met f 6000; de Ilde afdeeling 
met f 15,000; de IIIde afdeeling met f 535,000; 
de VIIIste afdeeling met f 26,000, en het 
eindcijfer van het hoofdstuk met f 582,000. 

27 November 1919. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1920 
en regeling van de afschrijvingen ten laste 
van dat bedrijf. S. 788. 

De begrooting wordt vastgesteld op een 
bedrag van 'f 1,498,000.-. 
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27 Sovemher 1919. WET, tot verkla.ring van I Wa.tersta.a.t van 18 November 1919, no. 8, 
het a.lgemeen nut der onteigening van I a.fdeeling Posterijen en Telegra.fie ; 
eigendommen, noodig voor het verbreeden Den Ra.ad van State gehoord (a.dvies van 
van den weg, gena.a.md ,,De Kerkegats", 25 November 1919, n°. 45); 
te Brunssum, a.lsmede ter bestrijding van Gezien het na.der rapport van Onzen voor-
werkloosheid. S. 789. noemden Minister van 27 November 1919• 

27 November 1919. BESCHIKKING• van den 
Minister van Arbeid tot wijziging van 
de beschikking van.den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel van 19 Sep
tern her 1913 betreffende vaststelling van 
formulieren ter uitvoering van de Onge
vallenwet. 

De Minister van Arbeid ; 
Gezien art . 46, li t . b en lit. c, der Ongevallen

wet 1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laatste
bjk gewijzigd bij de wet van 11 April 1919 
(Staatsblad n°. 167), alsmede de artikelen 1 en 
2 van het Koninklijk besluit van 17 Mei 1909 
(Staatsblad n°. 122), tot vaststelling van eenen 
algemeenen maatregel van bestuur ter uit
yoering van de artikelen 45 en 47bis der Onge
Yallenwet 1901, laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 28 Ju11i 1919 (Staatsblad 11°. 457); 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat de woorden : ,,of in dezelfde 

bedrij,en, elders uitgeoefend" zullen vervallen 
in aanteekening / van het formulier van den 
loonstaat, bedoeld in art. 2 van genoemd Ko
ninklijk besluit, van welk formulier het model 
is vastgelcgd bij beschikking van den Minister 
nn Landbouw, Nijverheid en H&ndel van 19 
September 1913, n°. 2365rr, afdeeling Arbei
dersverzckering, zooals die beschikking Jaat
stelijk is gewijzigd bij zijne beschikking van 
2 Mei 1919. (1) 

's- Gravenhage, 27 November 1919. 
De J,1ini:ster voornoem.d, AALBERSE. 

28 November 1919. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Pa.kketpostbesluit (Staatsblad 
1919, n°. 574) en het Postbesluit (Staats
blad 1919, n°. 572). S. 790. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wcnschelijk is om wij 

ziging te brengen in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574) en het Postbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 572); 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

tl ) Bij deze beschikking was bepaald, dat in 
de modellen, gevoegd bij de beschikking van 
19 September 1913, zooals die beschikking is 
gewijzigd bij die van 4 April 1914, aan het 
hoofd zoowel als aan den voet (aimteekening f) 
in plaats van f 4.- wordt gelezen f 8.-. 

n°. 12, afdeeling Posterijen en Telegra.fie ; 
Habben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen a.ls volgt : 
Art . I. In artikel 5 van het Pa.kk.etpostbe

sluit wordt opgenomen een nieuwe pa.ra.graaf, 
luidende a.ls volgt : 

,,§ 1. 1. Het port der pa.kketten bedra.a.gt : 
,,voor een gewicht van niet meer da.n 1 kilo-

gram 40 cent ; 
,,boven 1 tot en met 3 kilogram 50 cent; 
,,boven 3 tot en met 5 kilogram 60 cent. 
,,2. Pakketten, wa.arvan de bezorging een-

ma.al vergeefs is beproefd, word.en wegens elke 
,,herha.a.lde opneming in de bestelling belast 
,,met een recht van 20 cent per pa.kk.et." 

De bestaande pa.ra.grafen van het bovenver
melde a.rtikel worden respectievelijk genu,mmerd 
2 en 3. 

Art. II. In a.rtikel 6, § 2, a.rtikel 7, § 2, 
en a.rtikel 12, § 1, van het Pa.kketpostbesluit 
wordt in plaa.ts van ,,artikel 2 der wet" gelezen: 
,,a.rtikel 5, § 1, van <lit besluit ." 

Art . III. In het Postbesluit wordt na a.rtikel 
1 opgenomen een nieuw artikel, luidende a.ls 
volgt: 

,,Porten. 
,, Artikel Ibis. 

,,1. Het port der brieven boven 200 gram 
bedra.agt bij voortuitbetaling : 

,,voor een gewicht van 
,,niet meer dan 300 gram . . 20 cent, 
,,boven 300 tot en met 400 gram . 25 ,, , 
,, ,, 400 ,, ,, ,, 500 ,, 30 
"" 500,,,, ,,600 .35 
,, ,, 600 ,, ,, ,, 1000 ,, . 40 

.,,en voorts voor elk meerder gewicht van 
500 gram of gedeelte _van 500 gram 5 cent 
,,daarboven. 

,,2. Het port der gedrukte stukken bovcn 
,,500 gram bedraa.gt, bij vooruitbetaling : 

,,voor een gewicht tot en met 1450 gram 
,,1 ½ cent per 50 gram of gedeelte van 50 gram, 

,,boven 1450 tot en met 2000 gram 45 cent". 
Art. IV. In den aanhef van art . 3, § 1 

en in artikel 4, § 2, l e lid, van het Postbesluit 
vervallen de woorden ,,wegende niet meer dan 
500 gram" ; voo.rts vervalt mede het bepaaldo 
bij artikel 3, § 4, en artikel 4, § 2, 2e lid, van 
evengenoemd besluit . 

De nummering van het 3de en 4de lid van 
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artikel 4, § 2, va.n hetzelfd e .besluit wordt ge
,vijzigd in ,,2" en ,,3". 

Art. V. In a.rtikel 12, § 1, le lid, va.n het 
Postbesluit, wordt in pla.a.ts va.n ,,30 en 50 
cent" gelezen : ,,40, 50 en 60 cent" . 

Aan het slot van § 1 van het in het vorige 
lid aa.ngehaalde artikel wordt opgenomen een 
nieuw li d, luidende a.ls volgt : 

4.,, Aan den Directeur-Generaal wordt mach
,,tiging verleend in buitengewone omstandig
,,beden, geheel of gedeeltelijk, tijdelijke staking 
,, te gelasten va.n de verkrijgba.a.rstelling va.n 
,,de in deze paragra.a.f bedoelde postzegel
,,boekje, postzegelrollen, postbfaden en brief. 
,,omsla.gen". 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking den 
lsten December 1919. De bij het in werking 
treden van dit besluit voorhanden postzegels 
van 30 cent kunnen tot een door den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie t e 
bepa.len tijdstip worden opgebruikt. 

Onze voornoemde Minister is belast met .de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift a.an den Raad 
van State ,medegedeeld za.l worden. 

's-Gravenhage, den 28sten November 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitgeg. 28 Nov. 1919.) 

28 November 1919. BESLUIT, tot herziening 
van het Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1919 (Striatsbladn°. 538) tot vaststelling van 
een a.lgemeenen maatregel van bestuur, a.ls 
bedoeld in de artikelen 37, derde lid, 40, 
eerste lid a en b, 40, zesde lid, 41, vierde 
lid, 43, tweede lid, 50, 67, tweede lid, 87 
in verband met artikel 409, 197, tweede 
lid, en 221, derde lid, der Invaliditeitswet. 
s. 791. . 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 31 October 1919 n°. 5339, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 37, derde lid, 40, eerste 
lid a en b, 40, derde lid, 40, zesde lid, 41, vierde 
lid, 43, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 81g 
juncto 87, 87, 197, tweede lid, 221, derde lid, 
en 409 der Invaliditeitswet; 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
den 25 November 1919, n°. 48); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 14 Augustus 

1919 (Staatsblad n°. 538) en te bepalen al~ volgt : 

HOOFDSTUK I. 

VAN DE SCHADELO0SSTELLING EN DE WISKUN• 
DIGE RESERVE, BED0ELD IN ARTIKEL 37, DERDE 
LID, ARTIKEL 40, ZESDE LID, ARTIKEL 41, 
VIERDE LID EN ARTIKEL 221, DERDE LID, DER 

INV ALIDITEITSWET: 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. l. Bij de berekening van de schade
loosstelling en van de wiskundige reserve, 
onderscheidenlijk bedoeld in het derde lid 
van artikel 37, in het zesde lid van artikel 40, 
in het vierde lid van artikel 41, en in het derde 
lid va.n artikel 221 der Invaliditeitswet, wordt 
gebruik gemaakt van grootheden, welke door 
de volgende teekens worden voorgesteld : 

r = de factor 1.04 ; 
p = de gemiddelde premie ; 
,,, = de grootheid 52 p [5 + 0,112 (65-x)] 

of, indien dit grooter is: 312 p; 
ax = de som der gedisconteerde waarden 

van de invaliditeitsrenten, elk ter grootte der 
eenheid per jaar, welke, indien de wacbttijd 
vervuld is, gemiddeld zullen worden toegekend 
ter zake va.n de verzekering van vzx va.lide 
x-jarige verzekerden ; 

bx = de som der gedisconteerde waarden 
van de weduwenrenten, de weezenrenten en 
de weduwen- en- weezenrent,en, elk ter grootte 
der eenbeid per jaar, welke, indien de wa.cht
tijd vervuld is, gemiddald zullen worden toe
gekend ter zake van de verzeb.ering va.n v Ix 
valide x-jarige verzekerden ; 

00 

c:i: = E qx+11 en 
·o 

OC, 00 

· d,. = iE q:i:+n -£' Z; qx+n + i}:; qx+n 
• 65-o: &,-x 

• indien qx voorstelt de som der gedisconteerde 
waarden van de invaliditeitsrenten en van de 
weduwen- en weezenrenten, elk ter g1ootte der 
eenheid per jaar, welke, indien de wachttijden 
vervuld zijn, gemiddeld v66r de vervullinh van 
het (x + l.)ste jaar zullen worden toegekend 
of waarop door het invalide worden van den 
verzekerde v66r da.t tijdstip gemiddeld het 
1ater ingaand recht zal ontstaan ter zake van 
de verzeb.ering van vix valide x-jarige ver
zekerden; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1919, 
n°. 5909, a.fdeeling Arbeidersverzekering; / 

V),x = vlx ; rx ; 
65-X 

vvRx = de contante wa.arde van een tot 
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den 65-jarigen leeftijd in wekelijksche termijnen 
beta.al' are validiteitsrente ter grootte der 
eenheid pn jaar op het hoofd ~an een x-jarigen 
validen verzekerde ; 

R65-x = de contante waarde van een na 
VV X 

de vervulling van het 65ste jaar in wekelijksche 
termijnen betaalbare validiteitsrente ter groot
te van de eenheid per jaar op het hoofd van 
een x-jarigen validen verzekerde; 

R65-x = 'de contante waarde van een 
V X . 

na de vervulling van het 65ste ja.ar in weke
lijksche · termijnen beta.alba.re lijfrente ter 
grootte van de eenheid per jaar op het hoofd 
:van een x-jarigen validen verzekerde; 

R65-x = de contante waarde van een 
Vi X 

na de vervulling van het 65ste jaar in weke
lijksche termijnen betaa.lbare invaliditeits
rente ter grootte van de eenheid per jaar, op 
het hoofd van een x-jarigen validen verze
kerde, uit te keeren voor zoover de invaliditeit 
na de vervulling van het 65ste jaa.r aa.nvangt. 

2. De gemiddelde premie p, in het eerste 
lid bedoeld, wordt berekend als het quotient 
van het geza.menlijk bedra.g der over eenig 
tijdvak in rekening te brengen premien, uit
gedrukt in guldens en van het aantal weken 
van dat tijdvak_ In rekening te brengen 
zijn over weken, gedurende well.a de verze
kerde tegen invaliditeit uit8luitend bij de 
Bank verzekerd was : de betaalde premien ; 
over elke week, gedurende welke de verzekerde 
onder een der artikelen 35, 36, 38, 39 of 40 
der Invaliditeitswet viel of gedurende welke 
hij krachtens vrijwillige verbintenis bij land
of zeemacht dienst deed, de premie, in artikel 
180 dier wet vastgesteld voor de hoogste der 
loonklassen, waartoe de verzekerde gedurende 
die week behoord heeft. 

:!. De waa.rden van ax, b:i:, · ex, dx, Vix 

voor mannen en voor vrouwen zijn in de bij 
dit besluit gevoegde tabel I opgenomen. 

2. 1. In dit hoofdstuk van dit besluit 
worden voorgesteld : 

door x of door (x + t) de leeftijd van een 
verzekerde op· het tijdstip, wa.arop de bijzon
dere pensioenregeling, bedoeld in de artikelen 
35, 36, 38, 39 of 40 der Iuvaliditeitswet op 
hem van toepassing werd of op het tijdstip, 
waarop de in artikel 221 dier wet bedoelde 
vrijwillige verbintenis werd aangegaan ; indien 
echter een dezer tijdstippen voorafgaat a.an 

dat, waarop artikel 31 der Invaliditeitswet 
in werking treedt, zijn leeftijd op dit tijdstip ; 

door t de duur der verplichte verzekering 
tegen invaliditeit bij de Ban1' op het tijdstip 
waa.rop (x + t) betrekking heeft ; 

door s de duur na het in werking treden van 
artikel 31 der Inva.liditeitswet s;an de ver
zekering onder de bijzondere pensioenregeling 
of van de vrijwillige verbintenis. 

2. Indien niet uitdrukkelijk anders is be, 
pa.aid, worden : de door t voorgestelde tijds
duren en de door x en (x + t) voorgestelde 
leeftijden in jaren uitgedrukt en in voile jaren 
afgerond ; bij die afronding worden resten 
van een half jaar of minder verwaa.rloosd en 
resten grooter dan een half jaar voor een ge
heel jaar aangemerkt; 

de door s voorgest:elde tijdsduren in ja.ren 
uitgedrukt en op 1/ r,2 afgerond ; bij die afron
ding wordt 1/ 62 va.n een jaar gea.cht 7 dagen 
te zijn en worden resten van minder dan 4 
dagen verwaarloosd, van meer dan 3 dagen 
voor 1/r,,. aangemerkt. 

3. Bij de bepaling van w wordt x in jaren 
uitgedrukt en op 1/ 62 afgerond, overeenkometig 
het daa.rvoor in het tweede lid gegeven voor
schrift ; bij de bepaling van p wordt het tijd
vak, waa.rop p betrekking heeft, in kalender
weken uitgedrukt, deelen van een kalender
week voor een kalenderweek ·gerekend. 

3. 1. Bij de b11rekening, in het eer8te lid 
van artikel l bedoeld, wordt gebruik gemaakt 
van de onderstaande hulpformules : 

I. 

Va+d a= 62pl~[6 a,+ (S - dl + 6 by+ 
. . '"i, 

.+( 0,112(ci-9l+ 0,064) r r + 19-dl+ 0,112 dy;(IO--dl ]+ 
_ 511-,RI+,. R6b-r +T. 

11 II V \ II II f 

Yz+a;1=02,,)~_65- , i;,J+1H la- , I "Ay .. ~1 • c; 
2. In de formules van het eerste lid is 

y = x + d. Indien de wa.arden (156-w ), 
(3 - d), (9 - d) of (d- 9) negatief zijn, 
worden ze door o vervangen. Is (10 - d) 
kleiner dan 1, dan wordt daarvoor de waarde 
l in de plaats gcsteld. 
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3. Indien d een gebroken getal ie, dat 
· tusschen de opeenvolgende gehede getallen 
d'. en d" gelegen is, dan wordt V x + d,d be
paald op (d" - d) V x + d', d' + (d- d') 

Vx + di/, d"• 
4. 1. Naar gelang van het tijdstip, waarop 

ze verzekeringsplichtig werden of krachtens 
de Invaliditeitswet geacht worden verzeke
ringsplichtig te zijn geworden, worden de 
verzekerden ingedeeld in 5 groepen, onder
scheiden door de letters A, B, C, D en E. 

2. Indian het in het eerste lid genoemde 
tijdstip valt in het eerste jaar na het in werking 
treden van artikel 31 der Invaliditeitswet, 
behoort de verzekerde tot : 

groep A, indien hij ouder was dan 62 jaar ; 
groep B, indien hij ouder was dan 56 jaar 

· doch niet ouder dan 62 jaar ; 

wegens tijdelijke invaliditeit is toegekend of 
aa.n wier weduwen of weezen of overige recht
verkrijgenden pensioenen zijn toegekend, de 
met een rentevoet van 4 pet. berekende con
tante waarden dier pensioenen en ten aanzien 
van de personen, aan wie opdat tijdstip wegens 
tijdelijke invaliditeit een pensioen is toegekend, 
eenmaal het bedra.g der jaarrente. Bij de 
berekening van de contante waarde van een 
niet wegens tijdelijke invaliditeit toegekend 
pensioen van een verzekerde wordt ook reke
ning gehouden met de aanspraken op pensioen, 
welke zijn betrekkingen na. zijn dood kunnen 
hebben. 

2. Een rente wordt aan een verzekerde 
geacht niet wegens tijdelijke invaliditeit te 
zijn toegekend, indien er geen vooruitzicht 
bestaat op zoodanige toeneming zijner arbeids

groep C, indien hij ouder was dan 41 
doch niet ouder dan 56 jaar ; 

jaar kracht, dat hij ophoudt invalide te zijn. In 

groep D, indien hij niet ouder 
dit geval wordt de rente geacht te zijn toege

was dan kend wegens blijvende invaliditeit. 
41 jaar. 

Groep E omvat a.He overige verzekerden. 
3. Voor de bepaling van de groep, waar

toe een verzekerde behoort, wordt zijn leef
tijd niet afgerond. · 

5. 1. Formule I wordt toep;epast, als 
een verzekerde behoort tot een der groepen 
G, D en E ; formule II, ingeval hij behoort 
tot groep B en formule III, indien hij behoort 
tot groep A. 

2. Behoort een verzekerde tot groep G, 

dan is T = (156-w) viR~
6
-Y en rr = 156; 

behoort hij tot groep D, dan is T = (156 - "') 

( 
. 65-y 65-y) 

vvRy + viRy en r. = w ; behoort 

hij tot groep E dan is T = 0 en r. = '"· 
3. Indien de in het tweede lid voorkomende 

factor (156 - w) negatief is, wordt die waarde 
door O vervangen. 

6. Indien de uitkomst eener berekening 
overeenkomstig de voorschriften van dit hoofd
stuk nega.tief is, wordt die uitkomst door 0 
vervangen. 

§ 2. Van de Bchadeloo8stellingen, bedoeld in 
het derde lid van artikel 37 en in het zesde lid 

van artikel 40 der I nvaliditeitswet. 

3. Aan de berekening van de contante 
waarden, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, worden ten grondslag gelegd de ge
gevens voorkomende in de bij dit besluit ge
voegde tabellen II i,n III. Indien door andere 
da.n de in die ta.bellen genoemde betrekkingen 
renten worden genoten, worden de grondsla.gen 
voor de be1ekening der contante waarden 
door Onzen Minister va.stgesteld. 

8. 1. De contante waa.rde van een pen
sioen niet wegens tijdelijke invaliditeit of de 
som der contante waarden van pensioenen, 
tdegekend ter za.ke va.n het ov_erlijden van een 
verzekerae, wordt verminderd, indien op den 
verzekerde op het tijdstip, wa.a.rop a.rtikel 31 
der Invaliditeitswet in werking trad, reeds 
de pensioenregeling, a.ls bedoeld in a.rtikel 39 
of a.rtikel 40 dier wet van toepa.ssing was en 
h\i nimmer bij de Rijksverzekeringsbank tegen 
invaliditeit verplicht verzekerd was. 

2. De vermindering bedraa.gt V x,or p. in 

welke formula I'- voorstelt het · tijdsverloop 
tusschen het tijdstip in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld en den dag, waarop de ver
klaring, bedoeld in het eerste lid van· artikel 39 
of artikel 40 wordt ingetrokken. De groot
heid p betreft het tijdvak der verzekering 
onder de bijzondere pensioenregeling vanaf 

7. 1. De schadeloosstellingen, bedoeld in het tijdstip, in het eerste lid bedoeld, tot de 
het derde lid van artikel 37 rn in het ze_sde lid toekenning der rente of het overlijden van 
van a.rtikel 40 der Inva.liditeitswet bedragen I den verzekerde v66r de toekenning eener 
ten a.a.nzien van verzekerden aa.n ·wie op het I rente . . 
tijdstip, da.t de verklaringen; als bedoeld in 3. Indien de contante waa.rde na de ver
artikel 36, in artikel 39 of in artikel 40 dier i mindering negatief zou worden, wordt ze 
wet, worden ingetrokken, een pensioen niet op O gesteld. 
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9. Indien de berekening van de schatle• 
loosstelling overeenkomstig de artikelen 7 
en 8 met betrekking tot meerdere personen 
moet worden uitgevoerd, mogen de vereen
voudigingen worden aangebracht, welke bij 
zulke berekeningen gebruikelijk zijn. 

10. De schadeloosstelling, bedoeld in het 
derde lid van artikel 37 der Invahditeitswet, 
bedraagt ten aanzien van ieder der verzeker
den in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, 
die op het tijdstip, waarop de ,erklaring, als 
bedoeld inartikel36 dierwet, wordtingetrokken, 
niet reeds bij de Bank tegen invaliditeit ver
plicht verzekerd waren en op dat tijdgtip 
hetzij in het genot van tijdelijke invaliditeits
rente zijn, hetzij nog bij het publiekrechtelijk 
lichaam, in dat artikel genoemd, verzekerd 
zijn, V x + s, s. De grootheid p betreft het 
tjjdvak s. 

publiekrechtelijk lichaam, aan het lichaam, 
dat de in artikel 39 der Invaliditeitswet be-
doelde verzekering uitvoert of a.an den werk- · 
gever of het ondernemingsfonds per aange
teekenden brief kennis. 

3. Het publiekrechtelijk lichaam, het 
lichaam, dat de in artikel 39 der Invaliditeits-
wet bedoelde venekering uitvoert, de werk
gever of het ondernemingsfonds is verplicht 
om binnen 6 weken na ontvangst dezer kennis
geving het in het vorig lid bedoelde bedrag 
a.an de Bank te voldoen in contanten of in 
fondsen, welke in aanmerking komen voor het 
stellen van zekerheid, als bedoeld in artikel 40, 

eerste lid, onder a der Invaliditeitswet tegen 
den bij artikel 28 van dit besluit nader aan
gegeven laagsten koors, in de laatste vier 
kalenderweken, voorafgaande aan den dag 
van beta-ling, genoteerd. Het bestuur der 
Bank kan echter betaling in fondsen of in 
bepaalde fondsen afwijzen; het nog vnschul
digde moet alsdan in contanten worden vol
daan. 

§ 3. Van de wislcundige reserve, bedoeld in de 
artikelen 41, vierde lid en 221, derde lid, der 

I nvaliditeitswet. 

11. I. De schadeloosstelling, bedoeld in 
het derde lid van artikel 37 of in het zesde 
lid van artikel 40 der Invaliditeitswet, bedraagt 
ten aanzien van ieder der verzekerden, die 
op het tijdstip, waarop de verklaring, als be
doeld in artikel 36 of artikel 40 dier wet, wordt 
ingetrokken, hetz~j in het genot van tijdelijke 
invaliditeitsrente zijn, hetzij nog bij het pu
bliekrechte lijk Jichaam, in artikel 36 dier wet 13. De wiskundige reserve, bedoeld in het 
bedoeld of bij bet fonds, in artikel 40 dier wet derde lid van artikel 221 der Invaliditeitswet 
bedoeld, verzekerd zijn, indien hij niet behoort en de wiskundige reserve. bedoeld in het derde 
tot de in artike>l 10 bedoelde personen, lid van artikel 41 der Invaliditeitswet ten 

V V --• aanzien van een verzekerde, wien door het 
(x + t) + s, t + s - (x + t) , t""' 

Rijk pensioen was verzekerd of die onder 
De grootheid p betreft het tijdvak t + s. 

toepassing van den in artikel 36 of artikel 38 
2. Echter wordt de schadeloosstelling be• 

der Invaliditeitswet bedoelde pensioenregeling rekend overeenkomstig artikel 10, indien 1:le 
vie!, wordt gesteld op het bedrag V x + 8 , 8 , verzekerde ouder dan 35 jaar is en door hem 

de verklaring bedoeldin artikel 55 der Invali- indien de verzekerde op het tijdst.ip, waarop 
diteitswet is afgelegd. hij den dienst zonder een voor onbepaalden 

12. 1. Het publiekrechtelijk lichaam, be- tijd toegekend pensioen verlaat, niet reeds 
doeld in artikel 36 der Invaliditeitswet, het · bij de Rijksverzekeringsbank tegen invalidi
lichaam, dat de in artikel 39 dier wet bedoelde teit verplicht verzekerd was. De grootheid 
verzekering uitvoert en de werkgever of het P betreft het tijdvak s. 
ondernemingsfonds, bedoeld in het eerste lid 14. I. De wiskundige reserve, bedoeld 
van artikel 40 dier wet, zijn verplicht J--iunen in het derde lid van artikel 221 der Invalidi
een maand, nadat de verklaring ingevolge het teitswet en in het derde lid van artikel 41 
bepaalde bij het tweede lid van artikel 37 of dier wet, bedraagt in andere dan de in artikel 13 
bij het vierde lid van artikel 40 dier wet, is bedoelde gevallen 
ingetrokken, aan het bestuur der Rijksver- V (x + t) + s, t + s - V (x + t), { 8

' 

zekeringsbank opgave te ·doen van de reeds De grootheid p betreft het tijdvak t + s. 
toegekende pensioenen en van de verzekerden - 2. Echter wordt de wiskundige reserve 
op w;ie de bijzondere pensioenregeling . van toe- berekend overeenkomstig artikel 13, indien 
passmg is. de verzekerde ouder dan 35 jaar is en door 

2. Het bestuur der Bank stelt vast het hem de verklaring bedoeld in artikel 55 der 
bedrag der, met inachtneming van de hier- Invaliditeitswet is afgelegd. 
voren genoemde artikelen, te berekenen ·schade- I 15. I. Indi1m de verzekerde op het tijd
loosstelling en geeft van dat bedrag aan het , stip, waarop de in de artikelen 35, 36, 38, 39 

I 
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of 40 der· Invaliditeitswet bedoelde pensioen
regeling te zijnen opzichte eindigde, den 
35-ja.rigen leeftijd reeds had overschreden en 
op da.t tijdstip meer da.n 2 ja.ren na. het in wer
king treden van a.rtikel 31 dier wet verloopen 
wa.ren, bedra.a.gt de wiskundige reserve, be
doeld in het derde lid van a.rtikel 41 dier wet, 
in a.fwijking van het in de artikelen 13 en 14 
bepaa.lde, 0 in de ondersta.a.nde gevallen : 

a. dat de verzekerde op het tijdstip, waarop 
de in dit a.rtikel bedoelde pensioenregeling 
op hem van toepa.ssing werd, verplicht ver
zekerd was en hij de verkla.ring, bedoeld in 
artikel 55 van bovengenoemde wet, heeft 
afgelegd. 

b. dat de ·vuzekerde den leeftijd van 35 
ja.ar reeds had bereikt op het tijdstip, dat de 
in dit a.rtikel bedoelde pensioenregeling op hem 
van toepa.ssing werd, hij op da.t tijdstip niet 
verplicht verzekerd was en die pensioenrege- , 
ling op hem van toepassing werd na. het in 
werk.ing treden van artikel 31 der Invalidi. 
teitswet. 

2. De bepalingen van het eerste lid van 
dit artikel, met uitzondering van het onder 
b bepaa.lde, vinden · overeenkomstige toepas
sing ten aanzien van den verzekerde, die den 
dienst, bedoeld in het eerste lid van artikel 221 
der Invaliditeitswet, zonder een voor onbe
paalden tijd toegekend pensioen verlaat. 

16. 1. Een werkgever van een verzekerde, 
als bedocld in de artikelen 35, 36, 38, 39 of 40 
der Invaliditeitswet, is verplicht a.an het 
bestuur der Rijksverzckeringsbank van het 
verlaten van den dienst van een vcrzekerde 
zonder een voor onbepaa.lden tijd toegekend 
pensiocn en van het vervallen , an het pensioen 
van een verzekerde, die den dienst met een 
voor onbepaalden tijd toegekend pensioen 
verliet, binnen 14 dagen na het verlaten van 
den dienst onderscheidenlijk na het vervallen 
van het pensioen kennis te geven. 

2. Het bestuur der Bank stelt het bedrag 
van de door den in het eerste lid genoemden 
werkgever vorschuldigde wiskundige reserve 
vast en doet den werkgever van deze va.st 
stelling zoo spoedig mogelijk bij aangeteekenden 
brief mededeeling. 

3. De werkgever is verplicht het in het 
vorig lid bedoelde bedrag binnen 14 dagen 
na ontvangst van de mededeeling in contan: 
ten aan de Bank te voldoen. 

4. Beta.alt de werkgever 1edoeld bedrag 
binnen den bepaalden tormijn niet, dan wordt 
dit bedrag door het bestuur der Bank met de 
zekerhcid - zoo deze gesteld is - verrekend. 

5. Met betrekking tot den verzekerde, 
die krachtens vrijwillige verbintenis bij land
of zeemacht dienst deed, vinden de bepa.lingen 
van dit artikel overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE BIJZONDERE FONDSEN. 

§ 1. Algemeene Bepalingen. 
17. l. Van de uitkeeringen mag altha.ns 

een gedeelte (de minimum-uitkeeringen), dat 
op zichzelf moet voldoen aan het bepaalde in 
het eerste lid onder d van artihl 37 der.Inva.li
diteitswet, van geen andere grondslagen af
hankelijk zijn dan van : 

1°. de loonklasse(n), waartoe de ve1zekerde 
behoorde; 

2°. den duur der verzekering. 
2. De voorschriften der a.rtikelen van deze 

paragraa.f betreffen slechts de minimum-uit-
keeringen. · 

18. De in het vorig artikel bodoelde mini
mum-uitkeeringen en de da.arop vallende a.d
ministratiekosten moeten, voor zoover ze niet 
door de daa.rvoor bestemde reserve zijn gedekt, 
gedekt worden door verplichte periodieke 
bijdragen van den werkgever. 

19. De bijdragen, door den werkgever op 
te brengen, dienen tot dekking der minimum
uitkeeringen, voor zoover deze niet door de 
reserve gedekt zijn. Ze strekken tot a.an· 
vulling van de reserve op het bedrag, bepaald 
in artikel 20. Deze bijdragen worden niet 
anders gestort da.n uiterlijk telkens na verloop 
van Mn jaar. 

20. 1. De reserve moet gelijk zijn a.an het 
verschil van de contante waarde van a.He toe
komstige uitkeeringen en van de contante 
waa.rde der te verwacbten netto-premiiin , 
ndien deze voor elke loonklasso de voile waarde 
der verzekering van een 16-jarige dekten. 
Indien de reserve op eenig tijdstip minder 
bedraagt dan het in dit lid bedoelde bedrag, 
wordt het ontbrekende bedrag door den werk
gever bijgestort. 

De contante waarden, bedoeld in dit artikel, 
worden berekend met een rentevoet, welke 
voldoet a.an het in artikel 40, onder 2°., be
paalde. 

2. Het bedrag, dat bij het in werking treden 
van de bijzondere pensioenregeling aan 
de reserve ontbreekt, kan door den wer1.gever 
bij wijze van annuiteit worden gedelgd doo1 
ja.arlijksche stortingen. De duur dezer annui
teit bedraagt ten hoogste 25 jaar, de rente
voet ten minste 4 pet. 
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21. 1. De reserve, bedoeld in artikel 20, a.an de berekening van de premien ·,a.n ar
moet worden belegd in effeeten, voorkomende 

I 
tikel 180 der Jn,raliditeitswet ten grondslag 

op de lijst, bedoeld bij het derde lid van arti- I liggen. 
kel 92 der Ongevallenwet 1901, behoudens de 4. H!)t bedrag der zekerheid wordt telken 
bevoegdheid om ten hoogste een zesde gedeelte jare na vaststelling van de balans herzien. 
dier gelden t{; beleggen in beleening op onder- 1 Tussehen twee opeenvolgende herzieningen 
pand voor drie maanden of op korteren termijn wordt het bedrag van de zekerheid niet ver
•Van effecten, welke a.ls zoodamg door de Neder- I 1.Uinderd. Hot kan tussehentijds worden ver
landsebe Bank worden toegelaten. hoogd, a.ls het aantal verzeke1den met meer 

2. Onze Minister doet genoemde lijst ieder I dan 10 pet .. toeneemt. Het bedrag van zulk 
jaar zoo spoedig mogelijk na de goedkeuring e~n verhooging wordt door omen Minister 
door Onzen Minister van Finaneien opnemen vastgesteld. 
in de Nederlandeche Staatscourant. Hetzelfde 5. Indien ingevol~e het bepa.alde bij het 
geldt, indien de lijst in den loop van het jaar tweede lid v.an artikel 38 in eenig jaar geen 
is herzien. In afwijking biervan za.l voor de balans wordt overgelegd, wordt de som der 
eerste ma.al gelden de lijst, opgenomen in de in het eerste lid Qnder a en b genoemde be
Neder/,andsche Staatscourant van 10 Ma.art dragen afgeleid uit die van het vorig jaar, 
1917, n°. 59. La.atstbedoelde som wordt daartoe vermeer-

§ 2. Zekerheid. b·ijwndere fond'len. 
derd met 4 pet. benevens met het met 2 pet. 
vermeerderde bedrag der premien, welke over 

22. 1. .De waarde van de 7,eke1·heid, welke I bet laatRte jaar in rekening zijn te brengen, 
door een werkgever of een ondernemingsfonds en verminderd met het eveneens met 2 pet. 
t er voldoening a.an het 'Jepaalde in artikel 40, vermeerderde bedrag der uitkeeringen, in 
eerste lid, onder a, der Jnvaliditoitswet moet h€t iaatste jaar beta.aid. Als p.cemie wordt 
worden gesteld, bestaat uit de som der tij deze berekening in r(kening i;;ebraeht de 
navolgende bedragen : premic bedoeld in het et.rste lid onder c. 

a. die, genoemd in artikel 40, 4c, onder a, 23 Het in a1tikel 22 onder d genoemde 
b, c, d, e, f en g, met dien verstande, dat, waar bedrag wordt btirekend voli;;cns de volgende 
-.;oor een der onder a en c gt.noemde eontante formula 
waa.rden hoogere bedragtn zouden gevonden a p y n. 
wo1den, indien de leeftijd van den rentetre1..ke1 In deze formule stellen de !P~tors de vol-
en de duur van de hem toegekende rente met gentle grootheden voor: 
2 jaar worden verhoogd, deze hoogere bedragen de !e~ter a; 

a.ls de contante waarden worden besehouwd ; indieu het geta.l n minder dan 500 bedra'l,gt, 
b. het 1, 1-voud van het versehil der l:>edragen, het getal 24. ; ind1en het getal n 500 of meer 

genoemd in artikel 40, 4°, ondl'r hen in artikel dan 500 bedraagt, het getal 18 ; 
40, 5°, onder b; p het twee en vijftigvoud "an de premie, 

c • • 1,7-maal de totale jaarpremien, welke welke gemiddeld per hoofd ov~r een week 1ou 
verscnuldigd ?Ou den zijn voor de op den zijn versehnldigd ter zake , an d" 1:-ij het fonds 
ba.la.nsdatum verzekerde hoofden, indien op aangesloten vtrz.ekerden, mdien deze bij de 
elk. hoofd verschuldigd was de premie, weThe Rijksverzekeringsbank tegen invaliditeit ver
in de betrokken loonklasse de verzekering van zekerd w&1en ; 
een 16-jarige dekt; n het 1,1-voud van het aantal verzekerden 

d. een bedrag, te berekenen overeenkom- op den datum, waarvoor het pand wordt vast-
stig de bepaling van artikel 23. gcsteld. H"t geta.l n wordt naar boven af-

2. De van de zekerheid te kweekeu rente gerond tot een veelvoud van 100. 
wordt a.an de zekerheid toegevoegd ; indien Indian het getal n minder dan 500 bed.raa.gt, 
:rekerheid wordt gegeven door het stellen van wordt dit getal geaeht 500 te bedra.gen, wan
hypotheek, wordt het bedrag ~an de te stellen ne:er dientengevolge voor het overeenkomstig 
zekerheicl, voor zoover deze door hypotheek de in dit artikel opgenomen formule te be
wordt gedekt, met 5 % vermeerderd. rekenen bedrag een !age~ waa,de zou worden 

3. De onder a en b van het eernte lid van gevonden. 
dit a.rtikel genoemde bedragen mogen niet I 24. Indien zich bij een bijzonder.: pensioen
lager zijn dan df• bedragen, welkc er voor zouden regeling omstandigheden voordoen, tengevolge 
worden ge:vonden, indien bij de berekening waarvan de zekerheid, berekend ingevolge 
wa1 gebruik gema.a.kt van de grondsla-gen, welke bovenstaende bepalingen de a.anspraken van 
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de Rijksverzekeringsbank en van de verzek.er
den niet voldoendi, zou dekken, kan bij de 
berekening van de zekerheid een andere dan 
de in artikel 23 genoemde formula gebruiht 
worden. Onze Minister beslist of bedoelde 
omstandigheden zich voordoen. 

25. 1. De werkgever of bet ondernemings
fonds legt ter berekening van de waarde van 
de te atellen zekerheid over een balans, welke 
moet voldoen aan de voorwaarden, in artikel 40 
van dit besluit gesteld. 

2. Indien de bijzondere peusioenregeling 
nog niet in werking getreden is, wordt op grond 
van de vermoeddijke samenstelling een voor
loopige balans opgemaakt en overgelegd. Het 
tijdstip van overlegging van deze voorloopige 
balans mol'.lt bet tijd8tip, waarop nczo l:alans 
betrel,.Jung 11el'ft, n;eer dan dr.e :naanden 
vo0r:ifgaac . 

26. 1. De zekerheid kan door pand of door 
hypotheek of gedeeltelijk door pand, gedeel
telijk door hypotheek gesteld worden. 

2. In pand gegeven kunnen slechts worden 
gelden en fondsen. Het bestuur der Bank 
neemt, behoudens bet geval voorzien bij de 
volgende zinsnede, geen andere fondsen in . 
pand dan die, welke voorkomen op de lijst, 
bedoeld in artikel 92 der Ongevallenwet J 901 
en tevens opgenomen zijn in de officieele no
teering van de Vereeniging voor den Effecten
handel te Amsterdam. Door Onzen Ministe1 
en door Onzen Minister van Financien k.an het 
bestuur worden gemachtigd tot het in pand 
nemen van door hen te noemen of a.ante duiden 
fondsen, niet voorkomende op de hiervoren 
bedoelde lijst. De machtiging kan te alien 
tijde worden ingetrokken. 

3. Voor zoover het pand uit een geldsom 
bestaat, wordt deze door het voomoemd he
stuur zoo spoedig mogclijk op prolongatie 
uitgezet en de op die wijze gek.weekte rente, 
na aftrek. van de kosten, aan het uitzetten 
verbonden, a.an het pand toegevoegd. 

27. 1. Een pand kan, indien het niet meer 
dan 100,000 gulden bedraagt, voor een bedrag 
van ten hoogste 20,000 gulden, indien het meer 
dan 100,000 en niet meer dan 500,000 gulden 
bedraagt, voor een bedrag van ten hoogste 
40,000 gulden, indien het mcer dan 500,000 
gulden en niet meer dan 600,000 gulden be
draagt, voor een bedrag van ten hoogste 
60,000 gulden en indien het meer dan 600,000 
gulden bedraagt, voor een bedrag van ten 
hoogste een tiende gedeelte van het pand uit 
schuldbrieven ten laste van denze!fden schul
denaar bestaa.n. 

19Hl 

2. De bevoegdheid om een pa.nd, a.ls in het 
voorgaande lid bedoeld, voor een bedrag van 
meer dan 60,000 gulden te doen oestaan in 
schuldbrieven ten laste van denzelfden schul
denaar, kan door Onzen Minister in tijden 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden worden beperkt tot 
door hem a.an te wijzen schuldbrieven. 

3. De werkgever en het ondernemingsfonds 
zijn niet bevoegd in pand te geven schuld
brieven te hunnen laste, of ten laste van bij 
het fonds aangesloten werk.gevers. 

28. 1. Na elke hArziening van het bedrag 
van de zekerheid, a.ls bedoeld in het vierde lid 
van artikel 22, wordt de waarde van het pand 
opnieuw berekend. 

2. Bij de berekening van de waarde van 
een pand, dat een werkgever of een onder
nemingsfonds a.ls zekerheid a.an de Rijksver
zekeringsbank wenscht te geven of heeft ge
geven, wordt de waarde van de in pa.nd aan
geboden of gegeven fondsen geschat naar een 
koerE, welke gesteld wordt op het 19/ 20 gedeelte 
van hun laagsten koerR, in de laatste vier 
kalenderweken genoteerd in de prijscourant, 
uitgegeven door de Vereeniging voor den 
Effectenha.ndel te Amsterdam of in de prijs
courant, op last van Onzen Minister van Fi
nancien uitgegeven ingevolge artikel 23, n°. 1, 
letter d, der wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad 
n°. 36), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
24 Mei 1897, (Staatsblad n°. 154), zooals deze 
laatste weder is gewijzigd door de wet van 
29 Januari 1898 (Staatsblad n°. 35), met dien 
verstande, dat, als de laagste koers in een 
dezer prijscouranten lager is da.n de laa.gste 
koers in de a.ndere prijscourant, de lagere 
koers als grondslag der bereken1ng wordt 
aangenomen. Indien een als pand aange
boden of gegeven fonds in de laatste vier 
kalenderweken in geen der genoemde prijs
couranten is genoteerd of, indien het bestuur 
der Rijksver-iekeringsbank reden heeft om te 
vermoeden, dat bij volgend aanbod tot ver
koop de koers van 10odanig fonds lager zou 
zijn dan de laagst genoteerde in de laatste 
vier kalenderweken, is dat bestuur in het 
eerste geval verplicht, in het laatste geval 
bevoegd, de waarde van dat fonds op kosten 
van dengene, die het als pand heeft aange
boden of gegeven, te doen schatten door drie 
makela.aiij of commissionnairs in effecten te 
Amsterdam. Het 19/ 20 gedeelte .an de ge
schatte waarde van het fonds, wordt dan a.ls 
de wa.11,rde van het fonds aangemerkt. 

3. Ingeval een a.ls pand aangeboden fonds, 
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ingevolge het bepa.a.lde in het eerste lid, moet 
worden geschat door ma.kelaars of commis
sionno.irs, is degene, die het fonds in pand 
wenscht te ge~en, verplicht een hem door het 
bestuur opgegeven som als schattingskosten 
aan de Bank te beta.len : voorda.t deze som 
is betaald, heeft (le schatting niet plaats . 

4. In tijden van oorlog, oorlogsgeva.a.r of 
anderc buitongewone omstandigheden, kan 
door Onzen Minister worden bepaald, da.t in 
afwijking van de voorschriften van het tweede 
lid van dit artikel, de wa.a.rde van de in pand 
aangeboden of gegeven fondsen zal worden 
vastgesteld volgens regelen, door Onzen Mi
nisti;r te stellen. De ,raststellingen, volgens 
rli e regelen geschied, worden op last van Onzen 
Minister herzien volgens regelen door ons te 
stellen, ten spoedigste nadat de oorlorr, het 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden zijn geeindigd. 

29. Bij een overeenkomst betreffende het 
geven van een pand kan de Rijksverzekerings
ba.nk geen afstand doen van de bevoegdheid, 
bedoeld in artikel 1201, eer,te lid, van het 
Burgerlijk Wetboek. 

30. Geen hypotheek kan worden verleend 
op een goed, waarop ri>eds een hypotheek is 
verleend, noch op een onverdeeld aandeel in 
een in gemoen eigendom behoorend goed, noch 
op een goed, waarop de werkgever of het 
ondernemingsfonds slechts een recht heeft, 
als bedoeld in artikel 1215 van het Burgerlijk 
Wetboek. E venmin ka.n hypotheek worden 
verleend op een aan brandpevaar onderhevig 
goed, dat niet na.ar het genoegen van het be
stuur der Rijl• sverzekeringsbank tegen brand
schade is verzekerd. 

31. 1. Op een goed ka.n voor een bedra.g 
van ten hoogste · twee derden der verkoops
waarde hypotheek worden gegeven. 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
doet de verkoopswaa.rde van het goed scha.tten 
op kosten van den werkgever of het onder
nemingsfonds, die op het goed hypotheek 
wenscht te geven. Voorda.t de werkgever of 
het ondernemingsfonds bij de Bank heeft 
gectort de door het J->estuur te begrooten som 
van de schattingskosten, heeft de schatting 
niet plaats. 

3. Ingeva.l de werkgever of het onder
nemingsfonds van oordeel is, dat de verkoops
waarde te laag is ge~chat, heeft hij het recht 
het bestuur uit te noodigen, die waarde te 
doen schatten door een commissie van des
kundigen. Zoodanige commissie bertaat uit 
drie ,ecten, op verzoek van het bes tu u r te be-

noemen door Gedeputeerde Staten van de 
provmc·p, waarin het goed is gelegen. I s 
het go~a in meer dan een provincie gelegen, 
dan bepaa.lt Onze Minister, door welk van de 
colleges van Gedeputeerde Staten dier nro
vincien de leden der commissie zullen wo;den 
benoemd. 

4. Een resluit van benoeming, a.ls bedoeld 
in het voorgaa.nde lid, houdt tevens in een 
bepaling omtrent de schadeloosstellingen, reis
en verbl\jfkostei::i inbegrepen, welke de leden 
der commissie zullen genieten. Voordat het 
bedrag van de kosten dier schadeloosstellingen 
door den werkgever of het ondernemingsfonds 
bij cle Bank is gestort, heeft de schatting door 
de commissie niet pla.a.ts. 

5. De koEten der schadeloosstelling komen 
ten laste van den werkgever of van het onder
nemingsfonds, ingeval de verkoopswaa.rde 
dcor de eommissie op hetzelfde of op een lagflr 
be<lrag wordt geschat dan dat, waarop zij va.n
wege het bestuur was gescha.t. Wordt de 
verkoopswa.arde door de co=isBie op een 
hooger bedrag geschat, dan komen de kosten 
ten laste van de Bank en wordt de ge5torte 
som door het bestuur a.an den we1kgever of 
ht t ondernemingsfonds teruggegeven. 

32. 1. Wanneer het bestuur der Rijks
verzekeringsbank van oordeel is, dat de ver
koopswaarde van de goederen, waarop de 
werkgever of het ondernemingsfonds a.an de 
Bank hypotheek heeft verleend, gedaald is 
tot minder da.n zeven vijfden van het bedra.g 
der hypotheel, geeft het daa.rvan per gead
viseerden dienstbrief kennis aan den werk
gever of het ondernemingsfonds, met uitnoo
diging om linnen tien dagen, t e rekenen van 
de dagteekening van het bewijs van a.dviseering 
van den dienstbrief, a.an de Bank tot zekerheid 
voor de na.koming zijner uit de Inva.liditeitswet 
voortvloeiende verplichtingen opnieuw een 
hypotheek te verleenen of haar een· pnnd te 
geven, tenminstetot een bedrag, gelijk a.an dat, 
waa.rmede naa.r het oordeel van bet bestuur 
de verkoopswa.a.rde der goederen is gedaald 
beneden a.nderhalf maal bet bedrag der hypo
theek. 

2. Is de werkgever of het ondernemings
fonds van meening, da.t de verkoopswa.arde 
van het goed niet gedaald is heneden zeven 
v\jfden van het bedra.g der hypotheek of dat 
zij niet zoover beneden zeven vijfden van het 
bedrag der hypotheek is gedaald, als het be
stuur meent, dan heeft hij het recht, binnen 
vijf dagen, te rekenen van de dagteekening 
van het bewijs van a.dviseering van den in het 
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eerste lid bedoelden dienstbrief, het bestuur 
te verzoeken de verkoopswaarde van het goed 
te doen schatten door eene commissie van 
deskundigen. Zoodanige commissie bestaa.t 
uit drie leden en wordt samengesteld op ge
lijke wijze a.ls de in aatikel 31 bedoelde com
missie. 

3. Het besluit van benoeming der com
missie houdt t-evens in een bepaling omtrent 
de schadeloosstellingen, reis- en verblijfkosten 
inbegiepen, welke de leden der commissie 
zullen genieten. Het bedrag van de kosten 
dier schadeloosstellingen wordt den werk
gever of het ondernemingsfonds door het he
stuur medegedeeld bij geadviseerden dienst
brief. Binnen vijf dagen, te rekenen van de 
dagteekening van het bewijs van adviseeiing 
van den dienstbrief, is de werkgever of het 
ondernemingsfonds verplicht het bedoelde 
bedrag ten kantore der Bank te storten of 
aan'haar over te mah.en. Komt de werkgever 
of het ondernemingsfonds deze verplichting 
niet na, dan geeft het bestuur hiervan onmid
dellijb. kennis a.an het college van Gedeputeerde 
Staten, dat de commissie van deskundigen 
heeft benoemd. Alsdan heeft de he1schatting 
van de verkoopswaarde door de commissie 
niet plaats en ,s de werkgever of het onder
neminf!sfonds gehouden, 1;tlsnog hinnen tien 
do.gen, te rekenen van de dagteeb.cning van het 
bewijs ·,ran adviseering van bovenbedoelden 
dienstbrief, aan de in het eerste lid bedoelde 
uitnoodiging van het bestuur te voldoen. 

4. De kosten de, schadeloosstellingen komen 
ten laste van den werkgever of het onderne
mingijfonds, indien de verkoopswaarde door 
de commissie op betzelfde of op een lager 
bedrag wordt geschat dan . dat, waarop het 
bestuur bet had geschat. Wordt de verkoops
waarde door de commissie op een hooger he
drag geschat, dan komen de kosten ten laste 
van de Bank en wordt de gestorte som door 
het bestuur a.an den werkgever of het onder
nemingsfonds te'nlggegeven. 

5. Bij de toepassing van dit artikel komt 
vermindering der verkoopswa.arde, welke een 
gevolg is van brandschade, niet in aanmerking 
tot het bedrag, dat door de verzekerings
maatschappij, waarbij het goed tegen brand
schade was verzekerd, a.an de Bank ter vol
doening van hare ult de _verzekeringsovereen
komst voortvloeiende verplichting is · uitge
keerd. 

6. Geeft de werkgever of het ondernemings
fonds geen gevolg aan de l'itnoodiging van het 
bestuur, bedoeld in het eerste lid en dient hij 

bij het } estuur der Rijks, erzekeringsbank 
geen verzoeJ. in, a.ls bedoeld in bot tweedt; lid, 
da.n geeft het bestuur daarvan onmiddellijk 
bericht a.an Onzen Minister. Gelijke kennis
geving geschiedt, wanneer de werkgever of 
het ondernemingsfonds niet voldoet a.an het 
voorschrift, vervat in den laatsten zin van het 
derde lid. 

33. 1. Ingeval door een comm1ss10 van 
deskundig;m een schatting, a.ls bedoeld in het 
tweede lid van artikel 32, is verricht, geeft 
het bestuur der Rijk.sverzekeringsbank den 
werkgever of het ondernemingsfonds bij ge
adviseerden dienstbrief zoo spoedig mogelijk 
kennis van het bedrag, waarop de , erkoops
waarde der verhypothekeerde goederen is 
geschat. Bedraagt deze minder dan zeven 
vijfden van het bedrag der hypotheek, dan 
bevat de dienstbrief tevens een uitnoodiging 
a.an den werkgever of het ondernemingsfonds, 
om binnen tien dagen, te rekenen van de dag
teekening van het bewijs van adviseering van 
den dienstbrief, a.an de Bank tot zekerheid 
voor de nakoming zijner uit de Invaliditeits
wet voortvloeiende verplichtingen een hypo
theek te verleenen of een pand te geven, ten 
minste tot een bediag, gelijk a.an dat, waar
mede blijkens de schatting van de commissie 
de verkoopswaarde der goederen is gedaald 
beneden anderhalf ma.al het bedrag der hypo
theek. 

2. Het vijfde lid van artikel 32 is van toe. 
passing. 

3. Geeft de werkgever of het ondernemings
fonds niet aan de uitnoodiging van het bestuur 
gEvolg, daft geeft het bestuur daarvan onmid
dellijk bericht a.an Onzen Minister. 

34. 1. Wannecr de waarde van een •,cker
heid, a.ls bedoeld in artikel 40, eerste lid, oor 
Invaliditeitswet, weThe door een werlr,gev:ir 
of een ondernemingsfonds is gesteld, mindoc 
blijkt te zijn dan het ½edrag, waarvoor volgens 
artikel 22 van dit beslvit door den werkgever 
of hl t ondornemingsfonds zekerneid moet zijn 
gesteld, dan geeft het bestuur der Rijl..s~er
Eeb.erinssbank daarvan zoo spoedig mogelijk 
bij geadviseerden dienstbrief kennis a.an den 
werkgever of het onde,rnemingsfonds, met 
uitnoodiging om binnen drie dagen, te rekenen 
van de dagteekening van het bewijs van advi
seering van den dienstbrief, door verdere in 
pandgeving van fondsen of gelden of door bet 
steUen van hypotneek de gestelde zekerheid 
op het vereisohte bedrag te brengen. 

2. Geeft de werkgever of het ondernemings
fonds niet a.an de uitnoodiging van het bestuur 

51 * 



1919 28 N O V E M B E R. 804 

gevolg, dan geeft hc-t bestuur daa.rvan onmid
dellijk. bericht a.an Onzen Minister. 

35. Bij een overeenkomst betreffende bet 
geven van een pand, als bedoeld in artikel 26 
van dit besluit, moet worden bepaald : 

1°. dat de Rijksverzekeringsbank bevoegd 
is de in panel gegeven schuldvordering, welke 
opeischbaar mocht worden, in te vordoren en 
het ingevorderde bedrag te beleggen in een of 
meer schP!dvorderirrgen ten last-e van denze!f
den Rchuldl'naar, welke schuldvordering of 
~chuldvorder,ngcn alsdan in d~ plaats zal of 
znllen treden der oorspro'llrnl;Jke sctmldvor
dering; 

2°. dat de Bank., alvorens van de sub 1 
bedoelde bevoeodheid gebuik te ma.ken, den 
-pandgever per geadviseerden dienstbrief van 
de opeischbaarheid der vo1dering zal in kennis 
stellen en hem de gelegenheid verstrekken orn 
binnen tien dagen, te rekenen van de dag
teekening van het bewijs van adviseering van 
den dienstbrief, de verpande vordering ten'g 
te bekomcn tegen in pandgeving naar bet ge
noegen van het b, stuur der Bank van een 
andere schuldvordermg van gelijk bedrag ; 

3°. dat het pand niet h.~n worden terug 
gevorderd da.n, hetzij nadat na het intrekkcn 
van de "erhlaring in artikel 40, eerste lid, de1 
Invaliditeitswet, bedoeld, de werkgever of 
het ondernemingsfonds de schadeloosstelling, 
bedoeld bij het zesde lid van genoemd artikel, 
heeft beta.aid en de Bank ~an den pandgever 
niets meer heeft te vorderen, hetzij nadat door 
den werkgever of net ondernemingsfonds, naar 
het genoegen van het bestuur der Bank, in 
de plaats van • het pand en "oor het bedrag 
hiervan een antler pand a.an de Bank zal zijn 
gegeven of te haren behoeve hypotheek zal 
zijn gesteld ; 

40_ dat alle k.osten, op e akte vallende, 
komrn ten laste van den pimdgever. 

36. Bij een overeenkomst, strekkende tot 
het verleenen van een hypotheek, a.ls bedoeld 
in a.rtikel 26 van dit besluit, moet worden 
bepaald: 

a. dat de Rijksvenekeringsbank de be
voegdbeid heeft, bedoeld in artikel 1223, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek; 

b. dat bij willigen verkoop van het goed 
geen zuivering, a.ls bedoeld in artikel 1254 van 
het Burgerlijk Wetboek, zal pla.at~ hebben; 

c. dat de Rijksverzekeringsbank, wa.nneer 
en zoo dikwijls a.ls zij dat noodig oordeelt, een 
onderzoek zal kunnen doen instellen naar 
den toestand van het verhypothekeerde goed 
en dit zal kunnen doen hersc_hatten op kosten 

van den werkgever of het ondernemingsfonds ; 
d. da.t zonder toestemming van het bestuur 

der Rijksvenekeringsbank geen verandering 
mag worden gebracht in den aard of de be
stemming van het verhypothekeerde goed en 
dit niet een bewerking ma.g ondergaan, waar
door het naar het oordeel van bet bestuur 
aanmerkelijk in waarde zou verminderen ; 

e. dat de werkgever of het ondernemings
fonds het verhypothekeerde goed, indien dit 
a.an brandgevaar onderhevig is, naar het ge
noegen van het bestuur der Rijksverzekerings
bank tegen brandschade verzekerd za.l houden 
en telkens op aanvrage van het bestuur de 
verzekeringspolis en het bewijs van de be
ta.ling der verzekeringspremie zal vertoonen ; 

/ . dat ingeval van brandschade, a.an het 
verhypothekeerde goed overkomen, de assu
rantie-penningen ten bcloope van bet bedrag, 
waarvoor de hypotheck is verleend, in_ de 
plaats van de ondenetting · zullen treden ; 

g. dat het beding, bedoeld sub/, op kosten 
van den werkgever of bet ondernemingsfonds 
zal worden beteekend a.an dengene, bij wien 
het goed tegen brandschade is verzekerd ; 

h. dat het verhypothekeerde goed niet 
zonder toestemming der Rijksverzekerings
bank mag worden verhuurd en dat in geval 
van verhuring de sub a bedoelde bevoegdheid 
omvat, die om a.an den kooper het recht te 
cedeeren op de nog niet verschenen huurter
mijnen; 

i . dat zonder toestemming van het bestuur 
der Rijl.sverzekeringsbank op het ve1hypo
thekeerde 6oed geen zakelijh. recht mag worden 
gevestigd; 

i. dat de doorhaling van de inschrijving 
der hypotheek in het openbare register door 
den werkgever of het ondernemingsfonds niet 
zal kunnen gevorderd worden, clan, hetzij 
nadat na het intrekh.en van de verklaring, a.ls 
bedoeld in artikel 40 der Invaliditeitswet, de 
wer~ever of het ondernemingsfonds de schade
loosstelling, bedoeld bij het zesde lid van ge
noemd artikel, beta.aid heeft en de Bank van 
den werkgever niets meer t e vorderen heeft, 
hetzij nadat door den werh.~eve, of het onder
nemingsfonds a.an de Rijks ,erzekeringsbank 
in plaats van de hypotbeek voor het' bedrag 
hiervan naa,r het genoegen ,-an het bestuur 
der Bank een of meer andere hypothekcn :.ullen 
zijn v~rleend of een pand zal zijn gegeven ; 

k. dat a.lie kosten, op de vestiging der 
,hypotheel vallende, komen ten laste van den 
werl,q,ever of het ondernemingsfonds. 

37. Wanneer bij cen herziening van het 
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bedrag der zekerheid, als bedoeld in het vierde 
lid van art. 22 van dit l esluit de waarde van 
een zekerheid, al• bedodd in artikel 40, eerste 
lid, onde1 a., der Invaliditeitswet, welb.e door 
den werkgeve1 of het ondernemingsfonds i9 
gesteld, hooger blijkt te z:jn dan de wan de 
va~ de zekerhP.id, waarvoor volgens .artib.el 22 
van dit besluit door den werkgever of het 
ondernemingsfonds zekerheid moet zijn gesteld, 
dan wordt de zekerheid op het vereischte be 
drag teruggebracht door teruggave van in 
pand gegeven fondsen. of gelden of door 1et 
doen doorhalen van inschrijvingen van hypo -· 
thecaire verbanden ten behoeve der RijkR
verzt-keringsbank. 

§ 3. Verslag Bijzondere Fondsen. 

38. I. Het verslag, door den werkgever 
of het onderneiningsfonds ingevolge bet be
paalde bij het derde lid van artikel 40 der 
Invaliditeitswet jaarlijks aan het bestuur der 
Rijksverzekeringsl-ank uit te brengen, moet 
bevatten: 

a. de namen van de verzekerden op 1 Janu
ari van het ja.a.r, wa.a.rover het verslag loopt, 
m&t opgave van geslacht, leeftijd, burgorlijken 
staat, beroep en loonklasse en van de veran
deringen, die in den loop van het jaar plaats 
badden; 

b. de rente-aan vragen, in den loop van het 
jaar gedaan en de op die aanvragen gevallen 
beslissingen ; 

c. de namen van de rentetrekkers op 
31 December; . 

d. een opgave van de beleggingen, van de 
wijze, waarop de balanswaarde dezer beleg
gingen is bepaald en van de verkochte e.n nieu~ 
aangekocbte effecten ; 

e. balans- en bedrijfsrekening ; 
f. de bezwaren, tegen de bedissingen van 

het fonds ingebracht, de wijze, waarop deze 
zijn onderzocht en . de daarop gevallen be
sli,singen ; 

g. de statuten en reglementen, welke in 
den loop van het jaar van kracht waren. 

2. Een balans- .en bedrijfsrekening, als 
bedoeld in het eerste lid onder e behoeft niet 
te worden overgelegd, indien het totaal der 
bij het fonds verzekerden sedert het indienen 
der laatste balans ~et minder dan 10 pet. is 
toegenomen en niet meer dan vijf jaar ver
loopen zijn na de indiening dier laatste balans. 
Het bestuur der Rijksverzekeringsbank heeft 
het recht te alien tijde overlegging van een 
balans te verlangen. 

39. Indien de bijzondere pensioenregeling 

behalve op verzekeringsplicbtigen of op per
sonen, die verzekeringsplichtig zouden zijn, 
indien zij niet onder toepassing van de bijzon
dere pensioenregeling vielen, op anderen van 
toepassing is, moet bij de opgaven in artikel 38, 
onder a, b en c genoemd, vermeld worden, 
welke arbeiders niet verzekeringsplichtig zijn 
of zouden zijn, met de reden, waarom zulks 
het geval is. Eveneens moot, indien bij de 
bijzondero pensioenregeling geen of een andere 
loonklasse-indeeling toegepast wordt dan die, 
genoemd in artikel 58 der Invaliditeitswet, 
bii de biervoren g, noemde opgaven vermeld 
worden, tot welke wcttelijke loonklasse(n) 
de verzekerden behooren of in den loop van 
het jaar behoorden. 

40. De balans, genoemd in art1kel 38 onder 
e, moet voldoen aan de onderstaande voor
waarden: 

1°. de posten op de balans, die daarvoor 
in aanmerking komen, zijn gesplitst naar ge
lang ze niet of wel de minimum-uitkeeringen 
betreffen en naar gelang de verzekerden niet 
of wel verzekeringsplichtig zijn of verzekerings
plichtig zouden zijn, indien de bijzondere 
pensioenregeling niet op hen van toepas
sing was; 

2°. bij de berekeningen wordt een rente
voet aangenomen, welke niet hooger is dan 
dio, waarop de laatste balans der Rijksver
zekeringsbank, het Invaliditeitsfonds betref
fende, berust ; zoolang nog geen balans ver
schenen is, wo1dt een rentevoet niet hooger 
dan 4 pet. aangenomen ; 

3°. indien gebruik gemaakt wordt van 
grondslagen, die tot lagere raming der passiva 
of hoogere raming der activa leiden, dan die, 
welke ten grondslag liggen aan de premien, 
vastgesteld in artikel 180 der Invaliditeitswet, 
wordt aan de balans een bijlage toegevoegd, 
vermeldende de waarde van de op de balans 
voorkomende posten, indien bij de berekening 
gebruik gemaakt was van de laatstgenoemde 
grondslagen ; 

4°. onder de passiva worden afzonderlijke 
posten opgenomen, de minimum-uitkeeringen, 
vermeld in artil,.e) 17 van dit besluit, betref
fende, t. w. : 

a. de contante waarden van op den balans
datum loopende invaliditeitsrenten ; 

b. de contante waarden van op den balans
datum loopende ouderdomsrenten ; 

c. de contante waarden van op den balans
datum loopende weduwenrenten ; 

d. di- contante waarden van op den balans
datum loopende weezenrenten 
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e. de contante waa.rden van andere ten 
la.ate van het fonds loopende renten ; 

f. de contante wa.a.rden van weduwen- en 
weezenrenten en a.ndere renten, welke betaal
baa.r kunnen worden na het overlijden van 
trekkers van loopende invaliditeits- of ouder
domsrenten ; 

g. de contante wa.arden van renten, welke 
nog zullen kunnen worden toegekend met 
ingang van data, a.an den balansdatum voor
a.fga.a.nde (voor zooveel het invaliditeits- of 
ouderdom~renten betreft moet tevens opge
nomen worden het complement, hiervoren 
onder / bedoeld); 

h. de conta.nte waarden van in de toe
komst a.an op den balansdatum verzekerden 
of a.an hunne betrekkingen toe te kennen uit
keeringen, welke na den balansdatum zullen 
ingaan; 

5°. onder de activa worden afzonderlijke 
posten opgenomen betreffende : 

a. de contante waarde van de netto-pre
mien, welke ten aanzien van op den balans
datum verzekerden in de toekomst te ont
vangen zijn en voor zoover deze hooger is : 

b. de contante waarde van de netto
premien, welke ten aanzien van op den 
balansdatum verzekerden zouden worden ont
vangen, indien op elk hoofd de premie ver
schuldigd was, welke de verzekering van een 
16-jarige in de loonklasse, wa.artoe hij be
hoort, dekt ; 

6°. de wijze waarop, of de toekomstige 
betalingen waardoor het verschil der bedragen, 
hierboven onder 5°. b en 5°. a genoemd, wordt 
gedekt, moet aangegeven zijn ; 

7°. o.nder de passiva wordt de contante 
waarde opgenomen van aanspraken, verkregen 
ten gevolge van stortingen ineens ; 

8°. de staten, gegevens bevattende, waar
van bij de 1'erekening van de verschillende 
posten, op de bala.ns voorkomende, gebruik 
werd gemaakt, worden toegevoegd. 

41. 1. De posten op de bedrijfsrekening, 
welke daarvoor in aanmerking komen, zijn 
gesplitst naar gelang de verze]; erden niet of 
wel verzekeringsplichtig zouden zijn, indien 
de bijzondere pensioenregeling niet op hen 
van toepassing was. 

2. Zoowel de balans als de bedrijfsrekening 
worden vergezeld van uitvoerige toelichtingen. 
Deze toelichtingen moeten in staat stellen de 
berekemng der onderscheidene po, ten te veri
fieeren en o.a. do gebezigde grondslagen be
vatten. 

HOOFDSTUK III. 

VAN DE BEREKENING DER SCHADE, BEDOELD 

IN ARTIKEL 43, TWEEDE LID, DER INVALID!· 

TEITSWET. 

42. Ter berekening van de schade, welke 
door de Rijksverzekeringsl-ank geleden ka.n 
zijn tengevolge van de bepaling, dat de arbei
ders, bedoeld in artikd 40 der Invaliditeitswet, 
niet verzekeringsplichtig zijn, wordt de weten
schappelijke balans aangevuld met een balans, 
bij het opmaken waarvan uitgegaan wordt 
van de veronderstelling, dat de arbeiders, die 
onder artikel 40 van genoemde wet vallen, 
alien bij de Bank verzekerd zijn. 

43. 1. Bij de samenstelling van de in het 
vorig artikel bedoelde balans wordt het na
volgende in acht genomen : 

1 °. de onderscheidene posten komen zoo
veel mogelijk overeen met de posten van de 
balans der Bank ; 

2°. bij de berekening van de onderschei
dene posten mag ten aanzien van verzeJ;erden, 
op wie de bijzondere pensioenregeling al of 
niet van toepassing is, niet van verschillende 
grondslagen gebruik gemaa.kt worden ; 

3°. als premien, ontvangen van de ver
zekerden op wie de bijzondere pensioenregeiing 
van toepa.ssing is, wordt aangemerkt het be
drag der premien, dat voor hen of door hen 
aan de Rijksverzekeringsbank betaald zou 
zijn, indien de bijzondere pensioenregeling 
niet op hen van toL passini, was ; 

40, bij de berekening van de premien, in 
de toekomet ten aanzien van de onder 3°. be
qoelde personen te ontvangen, wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde veronderstollingen, als 
waarvan uitgegaa.n wordt bij de vaststelling 
van den overeenkomstigen post op de bala.ns 
der Bank; 

5°. bij de afleiding van sterfte-, invaliditeits
en andere kansen, gemiddelden en vHhoudmgs
cijfers wordt gebruik gemaakt n,n de ervaring 
der Rijksverzekeringsbank en van die der bij
zondere pensioenregelingen ; indien echter 
bij de bijzondere pensioenregelingen andere 
eischen gelden voor het aannemen van tijdo
iijke onderscheid<.nlijk blijvende invaliditeit, 
wordt daarmede rekening gehouden ; 

6°. als bedrag van e,n loopende ouder
doms-, ondErscheidenlijk invaliditeitsrente 
wordt aangemerkt het bedrag, berekend naar 
de bepalingen der Invaliditeitswet; als bedrag 
van weduwenrenten en weezenrenten wordt 
aangemerkt het bedrag der rentcn, waarop het 
recht zou zijn verkregen, indien de vnzekering 
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geheel door de Rijksverzekeringsbank werd 
uitgevoerd ; 

7°. de kosten van administratie warden 
berekend door de door de Bank gemaakte en 
verschuldigde kosten, voorkomende op de 
bedrijfsrekening, in evenredigheid met het 
grooter aantal verzekerden te verhoogen ; 

S0 • als beschikbaar kapitaal wordt o. a. 
a.angemerkt het verschil tussohen de waarden 
der premien, welke meer zouden zijn ontvan
gen en van de uitkeeringen en betalingen, 
welke meer zouden zijn geschied ; 

9°. het onder S0 • bedoelde kapitaal wordt 
geacht gemiddeld op dezelfde wijze belegd te 
zijn als het werkelijk aanwezige kapitaal. 

2. Met de hiervoren onder 3°. en verder 
genoemde ve.:zekerden warden bedoeld : 

a. de verzekeringsplichtigen, op wie de 
bijzondere pensioenregeling van ·toepassing is; 

b. de verzekerden, die verzekeringsphchtig 
zouden zijn, indien de bijzondere pensioen
regeling niet op hen van toepassing was. 

3. Indian Onze Minister van oordeel is, 
dat wegens. de g3ringheid van het a.a.ntal der 
onder a.rtikel 40 der Invaliditeitswet vallende 
a.rbeiders of wegens de uit hare balansen blij
kende geringheid der door de in dat artikel 
bedoelde fondsen behaalde voordeelen de in 
artikel 43 dier wet bedoelde schade van geringe 
beteekems is, blijft het opstellen der in artikel 
42 van dit besluit bedoelde aanvullende balans 
achterwege. 

HOOFDSTUK IV. 

INKOOP IN DE VERPLICHTE VERZEKERING. 

44. I. .De arbeider, bedoeld in artikel 33 
der Invaliditeitswet, die buiten zijn toedoen 
niet verplicht-verzekerd is gewcest, wordt 
tegen betaling van een inkoopsom in de ver
plichte verzekering opgenomen. 

2. De arbeider bepaalt de loonklasse, 
waarin hij zich wil inkoopen. 

3. De bedragen van de in het AeNte lid 
bedoelde inkoopsom houden verband met den 
leeftijd van den arbeider, waarop, en de loon
klasse, waarin hij zich inkoopt en zijn voor 
bepaalde leeftijden opgenomen in de bij dezen 
algemeenen maatregel van bestuur gevoegde 
tabel IV. Indien de leeftijd van den arheider 
gelegen is tusschen twee in de tabel opeen
volgende leeftijden, wordt de inkoopsom be
paald door rechtlijnige interpolatic tusschen 
-<le voor die leeftijden aangegeven inkoopsom
men. Zijn leeftijd wordt voor dit doe! in 
kalendermaanden afgerond ; resten kleiner 
dan 15 dagen worden verwaarloosd, resten 

grooter dan 14 dagen voor een kalendermaand 
in rekening gebrach t. 

45. De arbeider wordt ter berekening , an 
den grondslag van de invaliditeits- of ouder 
domsrente geacht van het 16de jaar tot aan 
den datum van starting der inkoopsom weke
lijks een premie te hebben betaald in de loon
klasse, waarin hij zich inkoopt. Voor de be
rekening van de verhooging en van de wa.cht
tijden komen slechts in aanmerking de wer
kelijk betaalde premien. 

46. I. De Raad van Arbeid reikt aan den 
arbeider bij het opmaken van de eerste rente
kaart een bewijs van starting der inkoopsom 
uit en teekent in bet renteboekje het bedrag 
en den datum van starting aan. 

2. Van de starting doet de Raad van Arbeid 
mededeeling aan bet bestuur der Rijksver
zekeringsbank. 

HOOFDSTUK V. 

OVERBOEKING OP DE VRIJE VERZEKERING. 

47. I. Het bedrag a.an vrije premien, dat 
inge~ olge het eerete lid van :1rt-ikcl 57 der 
In validiteitswet ten name van den verzekerde 
7al warden geboekt, bedraagt V x + d,a,-V xrd· 

2. De groothedcn Vx + d,d, V x en r hebben 
de in hoofdstuk I daaraan toegescbreven he
~eekenis. Daarbij stelt x + d voor den 1eef
t ijd van den arbeide1 op bet tijdstip, waarop 
bij de verklaring, bedoeld in artikel 55 der 
Invaliditeitswet, aflei;t en d den duur in jaren 
van het tijdval., gedurende hetwelk hij bij de 
Rijksv,.izekeringsbanl tegen invaliditeit ver
plicht verzekerd was of 1.rachtens de In vali
diteitswet geacht wordt venekerd te zijn ge
weest en betreft p bet tijd vak d. De tijds
duur a, wordt afgerond overeenkomstig het 
in artikel 2, tweede lid, ten aanzien ~an de 
grootheid f gege, en voorscbrift. 

3. Voor de berekening van V x + d,d en 
V x gelden de voorschriften van Hoofdst11k I. 
Indien echter de arbeider verzeLcringsplichtig 
werd door toepassin:g -,,an artik,,I 50 der Inva
liditeitswet, wordt V x door O vervangen. 

In dit geval gelden ten aanzien van de bc
rekening van V x + d,d nog de navQ]genrie 
afw\Jkende bepalingen : p betreft bet tijdvak 
x + c;, - 16 ; IJ\j de berekening van p vindt 
artikel 45 overeenkom , tige toepo,ssing ; 

de berekening van V x + d,d g:ischiedt: 
volgens formule I, in artikel 3 genoemd, als 

de verzekerde op het tijdstip, waarop hij ver
zekeringsplichtig werd, niet ouder was dan 
56 jaar, in dit geval is T = 0 en rr = w als de 
verzekerde op bet in dit lid omscbreven tijd-
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stip niet ouder was dan 41 jaa-r en T = 0 en 
,,. = 0 in alle andere gevallen ; 

volgens formule II, in artikel 3 genoemd, 
a.ls de verzekerde op het tijdstip, waarop hij 
verzekeringsplichtig werd, ouder was dan 
56 jaar, doch niet ouder dan 62 jaar; in dit 

· geval verve.lien de term en met IG6 en ( 156-w); 
volgens de formnlo: 

1 3--d 
52 p'°0~ (6 ay + (3-1.d) + 6by)- R I 

I y vv y( 
a.ls de verzekerde t:>p het tijdstip, wa.arop hij 
verzekeringsplichtig werd, ouder was da.n 
62 jaar. 

4. De voorschriften van hoofdstuk I van 
dit besluit vinden overeenkomstige toepas
sing. Het bedrag a.an vrije premien, be
rekend overeenkomstig de voorschriften van 
dit artikel wordt afgerond tot een vee!voud 
van 2 gulden, daarbij worden resten van 1 gul
den of minder dan 1 gulden verwaa.rloosd, 
resten van meer dan 1 gulden voor 2 gulden 
a.a.ngemerkt. 

48. 1. Het bedrag a.an vrije premi~n wordt 
geacht te zijn gestort op den dag, waa.rop de 
verklaring, a.ls bedoeld in artikel 55 der Invali
diteitswet, werd afgelegd, indien de verzekerde 
op dat tijdstip den leeftijd van 35 jaar reeds 
bereikt had. 

2. Indien de verzekerde drn leeftijd van 
35 ja.ar nog niet bereikt had op den dag, waarop 
de verklaring, a.ls bedoeld in artikel 55 der 
Inva.liditeitswet, werd afgelegd, wordt het 
bedra.g gea.cht te zijn gestort op den dag, 
wa.a.rop de verzekerde den leeftijd van 36 ja.ar 
bereikt heeft. In dat geva.l wordt het over 
te boeken bedrag vermeerderd met een rente 
a 4 pot. 's ja.ars, te rekenen va-n den dag, waarop 
bedoelde verkla.ring werd a.fgelegd, . tot aa.n 
den da.g, waarop de verzekerde den leeftijd 
van 36 jaar bereikt heeft. 

HOOFDSTUK VI. 

· VAN DE AFKOOPSOM, BEDOELD IN ARTIKEL 87, 
EN IN ARTIKEL 81g JUNCTO ARTIKEL 8_7 DER 

INV ALIDITEITSWET-

49. 1. In dit hoofdstuk van dit besluit 
hebben de na.volgende teekens de er na.a.st 
vermelde beteekenis : An = de conta.nte wa.a.r
de va.n een in wekelijksche termijnen beta.a.I
ba.re a.nnriteit ,,l" voor den duur 14 - n jaren. 

R,y = de contante wa.a.rde va.n een in weke
lijksche termijnen beta.alba.re lijfrente op het 
hoofd van een y-jarige weduwe. 

a Ry = de contante waarde van een in weke-

lijk8che termijnen beta.alba.re lijfrente va.n den 
duur a ja.ren op het hoofd va.n een y-jarige 
weduwe. 

a R~ = de conta.nte ~aa.rde van een in 

wekelijksche termijnen beta.alba.re b jaren 
uitgestelde lijfrente van den duur a ja.ren op 
bet hoofd va.n een z-ja.rig kind. 

a b · J?;z = de conta.nte wa.a.rde van een in 

wekelijksche t ermijnen beta.alba.re b jaren uit
gestelde verbindingsrepte va.n den duur a jaren 
op de hoofden va.n een y-ja.rige weduwe en 
een z-jarig kind . 

aRb · z z = de conta.nte wa.a.rde va.n een in 
1 2 

wekelijksche termijnen beta.albare b ja.ren 
uitgestelde verbindingsrente va.n den duur a 
ja.ren op de hoofden van een z1-ja.rig en een 
z.-jarig kind. · 

a Rb = de contante wa.a.rde va.n een in 
YZ1Z2 , . 

wekelijksche termijnen beta.a.Iba.re b jaren uit 
gestelde :erbindingRrente van den duur a 
jaren op de hoofden van een y-ja.r:ige weduwe, 
een z1-jarig en een z.-ja.rig hind. 

B = het bedrag eener onverminderde rente. 
0 = het bedrag der vermindering eener 

rente ingevolge artikel 81/ der Invaliditeitswet. 
z1 < z2 < z3 = de leeftijden der jongste 3 

van de rentetrekkende weezen. 
y = de leeftijd van de rentetrekkende 

weduwe. 
2. Leeftijden worden ten behoeve der be

rekeningen, in dit hoofdstuk bedoeld, afgerond 
o,;ereenkomstig het voorschrift van de. eerste 
zinsnede van het 2de lid van .artikel 2. 

3. Bij de berekeningen, in dit hoofdstuk 
bedoeld, wordt gebruik gemaakt van de sterfte
kansen va.n weezen, voorkomende in de bij dit 
besluit gevoegde ta.be! III en, indien de be
rekening een weduwenrente betreft, die niet 
werd toegekend op grond van invaliditeit der 
rentetrekster, van de sterftekanson van wedu
wen, voorkomende in dezelfde ta.be!. Werd 
de weduwenrente toegekend op grond van 
inva-liditeit der rentetrekkende weduwe, dan 
wordt gebruik gemaakt va.n de sterfteka.nsen 
va.n de bij dit besluit gevoegde ta.be! V. Aan 
de berekeningen, in dit hoofdstuk bedoeld, 
wordt de rentevoet 4 pet. ten grondslag ge
legd. 

50. 1. De conta.nte waa.rde der weezen
rente, welke ingevolge a.rtik;el 87 der Invalidi
teitsw!)t a.ls afkoopsom kan worden uitgekeerd, 
wordt berekend : 

Indien de weezenrente niet ingevolge artikel 
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81/ der Inva.liditeitswet eene vermindering 
ondergaat, overecnkomstig de formule: 

B ( A,_+ •,-e, RU-z, + z, -•· Rl4 -•, + 
-- z, e:, 

- ••-•• Ra -z,); 
2l 2t 

2. Indien de weezenrente ingevolge artikel 
81/ der Inva.liditeitswet eene vermindering 
ondergaat. wordt de contante waarde, bere
kend volgens de in het eerste lid gegeven for 
mule, verminderd met een bedrag, te berekenen 
overeenkomstig de formule: 

3. Indien de weezenrente door 2 weezen 
wordt genoten, wordt in de formules der VOOi· 

gaande leden z3 en, indien de rente door 1 wees 
wordt genoten, worden in die formules Z:! en 
Zs door 14 vervangen. 

51. 1. De contante waarde der weduwen. 
rente, well.e ingevolge artikel 81g juncto arti-
1..el 87 der lnva!iditeitswet als afkoopsom kan 
worden uitgekeerd, wordt berekend, indien 
de weduwenrente niet ingevolge artikel 81/ 
der Invaliditeitswet eene vermindering onder
gaat, volgens de formula : B Ry. 

2. Indien de wedu"\Yenrente ingevolge arti
kel 81/ der Invaliditeitswet eene vermindering 
onderga.at, wordt de contante wa.arde, be
rekend volgens de in het eerste lid gegeven. 
formule, verminderd met een bedra.g, te be
rekenen overeenkomstig de formule : 

3. Het laatste lid van artikel 50 vinde 
overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK VII. 

AANVULLING DER STORTINGEN IN DE VER· 

PLICHTE VERZEKERING, 

52. 1. Indien de verzekerde ingevolge 
de hem kra.chtens het eerste lid van a.rtikel 
197 der Inva.liditeitswet toekomende bevoegd
heid a.an den Raad van Arbeid verzoekt te 
bevorderen, da.t zijn tegoed besteed worde 
tot aanvulling van zijne stortingen in de ver
plichte verzekering, geeft hij aa.n den Ra.ad 
van Arbeid op het a.antal weken, waa.rover en 

de loonl la.sse, waarin hij premie wenscht te 
betalen. 

2. Bij · zijn vtrzoek legt hij zijne rente
kaarten, betrekking hebbende op de verplichte 
en op de vrije verzekering, over. 

53. Na aa.nteekening gehouden te hE-bben 
van het a.a.ntal weken, waa.rover in het a.fge
loopen ja.ar in de verplichte verzekering geen 
premie betaa.ld werd, i,;endt de Raad van 
Arbeid aan den verzekerde de rentekaart, be
trekking hebbende op de verplichte verzeke
ring, terug. 

54. De Raad van Arbeid berekent het 
tegoed wegens betaa.lde vrije premien benevens 
het bedrag, noodig ter aanvulling van de stor
tingen in de verplichte verzekering volgens 
de regden, neergelegd in de artikelen 56, 57 
en 58 en deelt a.an den ve1zekerde mede of 
en in hoeverre dit tegoed· tot aa.nvulling der 
stortingen in de verplichte ,,erzekering strek, 
ken 1.an. 

55. 1. Binnen 14 da.gen na. ontvangst van 
de in het vorig artikel bedoelde mededeeling 
zendt de verzekerde a.an den Raad van Arbeid 
zijn rentekaart, betrekking hebbende op de 
verplichte verzekering. 

2. De Rao.d van Arbeid plakt op de in het 
vorig lid bedoelde rentekaart zegels, noodig 
ter aanvulling van de stortingen en teekent 
da.arop aa.n, over welke week de 7egels geacht 
worden geplakt te zijn. Op de rentekaart, op 
de vrije verzekering betrekking hebbende, 
teekent de Raad van Arbeid den vermenig
vuldigingsfactor, te berekenen ingevolge het 
bepaalde bij artikel 58, aan, benevens den 
datum, waarvoor deze werd va.stgesteld. 

3. De Ra.ad van Arbeid doet zoo spoedig 
mogelijk a.an het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank mededeeling van deze handelingen. 

56. 1. Het tegoed, genoemd A, wegens be
ta.a.Ide vrije premien, besta.at uit de som der 
waarden van de gestorte premien op het oogen
blik der overschrijving. 

2. Voor de berekening van het in het vorige 
lid bedoelde t egoed wordt de leeftijd van den 
verzekerde op het tijdstip der storting van een 
premie in geheele, het aantal ja.ren, verloopen 
sedert de storting, op een half jaar afgerond· 
Bij ,,a,ststelling van den leeftijd wordt 1/ 2 jaar 
of minder verwaarloosd, meer dan 1/. jaar voor 
1 jaar aa.ngemerkt. Bij va.ststelling :van het 
a.a.ntal ja.ren, in dit lid vau dit a.rtikel bedoeld, 
wordt ¼ ja.ar of minder verwa.arloosd, meer 
da.n 1,, jaa.r voor 1J. ja.ar a.a.ngemerkt. 

3. Bij de eerste toepassing , an a.rti.h.el 197 
der Invaliditeitswet wordt A berekend met 
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39.242 18.958 18.550 0.271 0 192 0.293 0.230 
37.501 18.779 18 342 0.28:l 0. 200 0.306 0.241 
36.001 18.605 18 130 0 .296 0 209 0.320 0.251 
34.471 18.430 17.91a 0.309 0.218 0.334 0.262 
32.991 18.250 17.693 0.323 0.228 0.360 0.274 
31.56? IS.063 17.469 0.338 0 239 0.366 0.287 
30.191 17 867 17 24:l 0.353 0.249 0.383 0.300 
28.864 17.663 17.012 0 .370 0.261 0,400 0.313 
27.580 17.149 16.781 0 387 0.273 0Al8 0.328 
26.343 17.224 W545 0 404 0.286 0 438 0.343 
25.152 16.990 16.305 0.423 0.299 0.458 0.360 
24.003 16.746 16.06i 0 442 0.314 0.479 0.377 
22.899 16.4-93 16.b12 0.462 u.329 0.1>()1 o.:w, 
21.837 lfi.229 15.556 0.484 0,345 0.524 0.414 
20.816 1/\.954 16.295 0.506 0.362 0.548 ~- 435 
19.836 15.667 15.026 0.529 0380 0.573 0466 
18.897 15.370 14. 74 7 0 554 0 398 0 600 0.47~) 
17.999 lfi.066 14.459 0 580 0.418 0.628 0.503 
17.138 14.751 14.160 0.607 0.439 0.657 0.528 
16.314 14.425 13.851 0.636 U.462 0.688 (),554 
15.521 14.091 13.532 0.666 0 485 0 721 0.583 
14 761 13.745 13'203 0.698 0 5IO 0 756 0.613 
14 028 la.391 12 867 0 732 0 537 U.793 0.645 
13.:!23 13.026 12 520 0.768 0.566 0.832 0.679 
12.648 12.652 12 163 0.807 0 595 0.873 0.?lv 
12.001 12.266 11 791 0.848 0.627 0.917 0.754 
11.380 11.870 l l.408 0.891 0.662 u.964 0.795 
10.78ll II 464 11.008 0.938 0.698 1.015 0 839 
10.216 ll.046 10.595 0.98& 0:737 1.069 0.885 
9.666.J 10.61610.169 1.041 0.779 1.127 0.93tl 
0. 1 ')A t: I O t '7'? Q '79L t 000 I\ O'>A I IROII !.\!l{1 

a,.:) 
00 

z 
0 
<: 
t,J 

:s: 
tx, 

t,J 

po 

00 
I-' 
0 
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getallenwaarden Ax + n,n; de wa.arde der 

premien, in het vorig lid het laa.tst genoemd, 
warden berekend door de met de geta.llen 
Ax+ n,n bnekende som dee waa.rden van deze 

premien met den vermenig~uldigingsfactor, 
vastgesteld bij de laa.tst-voorafgega.ne toepa.s
~ing van artikel 197 der Inva.liditeitswet, te 
verm enigvuldigen. 

57 Het bedra.g, genoemd B, noodig tot 
aanvulling van de stortingen in de verplichte 
verzekering, wordt berekend volgens de for-

~~~~~~~~s:~~6i~~cii 
-C'lli:f.>~lOC:OOOOC\l~t- ... c:oeq 

.... ~~~ -A_;~ ·e-.1~ -:,.ie,.i~c,;,.; 
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-.:ti .....rt- ➔ f"""( 00 lOC'-10 000 ""1t C"1 .....t 
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mule 1,03 b. waa.rin b de premieschuld in: de 
verplich t6 vcrzekering voorstelt. 

58. De vermenigvuldigingsfactor wordt 

be 
A-B 

rekend volgens de formula -
8
- in welke 

formula S voorstelt de met de geta.llen Ax + n,n 
berekende som der wa.a.rden van a.He gestorte 
prem1en. Zij wordt bij elke toepa.ssing va.n 
artikel 197 der Inva.liditeitswet vastgesteld. 

59. 1. Het bedrag dE11· vrije rente bestaat 
uit de som van het bedrag der rente, voor de 
stortin€,en geda.an na de la.atste toepassing van 
a.rtikel 197 der Invaliditeitswet en van het be
drag der rente, voor de stortingen geda.a.n vMr 
de la.a.tste toepa.ssing van a.rtikel 197 der In
validiteitswet. 

2. Het bedrag der rente, voor de stortingen 
jn het voorgaande lid het eerst genoemd, wordt 
berekend overeenkomstig a.rtikel 95 der In
validiteitswet ; ter verkrijging van het bedrag 
der rente, voor de stortingen, in het voorgaand 
lid het la.atst genoemd, wordt het bedrag der 
rente voor bedoelde stortingen berekend over
eenkomstig a.rtikel 95 der Irivaliditeitswet, 
vermenigvuldigd met den factor f, vastgesteld 
bij de la.a.tste toepa.ssing van a.rtikel 197 der 
Invaliditeitswet. 

60. Onder ,,Onzen Minister" wordt in dit 
besluit verstaan: ,,Onze Minister met de uit
voering van de In va.liditeitswet bela.st". 

61. Dit besluit treedt in werking, met in
gang van den tweeden da.g na dien der da.g. 
teekening van het Btaatsblad, wa.a.rin het is 
geplaatst. · 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, da.t in het Staatsblad 
zal warden gepla.atst en wa.a.rva.n afschri~ za.l 
warden gezonden a.an den Ra.ad van State. 

's-Ora.venhage, den 28sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. l Dec. 1919. ) 



TABEL II. 
Bedoeld in bet derde lid van artikel 7 van het beFhiit. 

.s 
~~ 
::::;>~ 
,J:>'O 
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:pi:: 
;i:: d! 

!~ 
"' - 16 
17 
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25 
26 
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45 
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Uittre,dingskanaen van invaliden, indien voor het aannemen van inv,.,lidite.it de bepaling van artikel 72 der lnvaliditeitswet geldt
Uittred;ngskansen van mannelijke invaliden . 

Uittredingskans van den rentetrekk,r gedurende· het "' d ,.. 
d!"' 

I I I I I I I I I I 
o-"l<D 

lste 2de 3de 4de · 5de 6de 7de 8ste 9do lOde llde ~13 d::: 
-== o e + "'g~ ~ N jaat" na. de toekenning der invaliditeitsrente ◄'""' b 
~ d! 

'7X,0 l,,.x +1.1 I "·x+ 2,2 1 rrx + 3,3 1 rrx+ 4,4 1 "x + 5,5 1 ""x + 6,6 1 rrx + 7,7 1 <rx + 8,8 1 rrx + 9,9 1rrx+l0,IO sa 
0.541 0.314 0.193 0.135 0.096 0.071 0.055 0.045 0.038 0.032 0.028 0.028 
0.541 0.314 0.193 0.135 0.096 0.071 0.055 0.045 0.038 0.032 0.028 0.028 
0.541 0.314 0.193 0.135 0.096 0.071 0.055 0.045 0.038 0.032 0.028 0.027 
0.541 0.314 0.193 0.135 0.096 0.071 0.055 0.045 0.038 0.032 0.028 0.026 
0.541 0.314 0.193 0.135 0.096 0.071 0.055 0.045 0.038 0.032 0.028 0.025 
0.524 0.305 0.188 , 0.131 0.093 0.068 0.054 0.044 0.037 0.032 0.026 0.025 
0.510 0.299 0.183 0.125 0.089 0.066 0.053 0.043 0.036 0.030 0.027 0.025 
0.500 0.291 0.174 :.l.120 0.086 0.065 0.052 0.042 0.034 0.029 0.026 0.025 
0.485 0.277 0.168 O.ll7 0.085 0.063 0.049 0.040 0.033 0.029 0.026 0.024 
0.462 0.264 0.162 O.ll3 0.081 0.061 0.048 0.039 0.034 0.029 0.02'1 0.024 
0.439 0.254 0.158 {l.llO 0.078 0.058 0.047 0.039 0.034 0.029 0.026 0.024 
0.421 0.245 0.153 0.104 0.075 0.057 0.045 0.039 0.033 0.028 0.025 0.024 
0.408 0.236 0.145 0.099 0.072 0.056 0.045 0.038 0.033 0.028 0.026 0.025 
0.:192 0.222 0.137 0.094 0.070 0.055 0.044 0.037 0.032 0.029 0.026 0.025 
0.371 0.206 0.131 0.091 0.068 0.053 0.042 0.036 0.032 0.028 0.025 0.025 
0.347 0.196 0.128 0.088 0.066 0.052 0.042 0.036 0.032 0.028 0.025 0.025 
0.333 0.190 0.124 0.086 0.064 0.051 0.041 0.036 0.032 0.028 0.026 0.025 
0.323 0.184 O.ll7 0.082 0.062 0.050 0.041 0.036 0.032 0.028 0.026 0.026 
0.311 0.174 0.lll 0.079 0.060 0.049 0.041 0.037 0.032 0.029 0.027 0.027 
0.298 0.166 0.106 0.077 0.060 0.049 0.040 0.036 0.032 0.029 0.028 0.027 
0.285 0.158 0. 101 0.076 0.058 0.049 0.040 0.036 0.033 0.030 0.028 0.028 
0.274 0.153 0.096 0.073 0.058 0.048 0.040 0.036 0.034 0.031 0.029 0.029 
0.265 0.148 0.094 0.071 0.055 0.047 0.040 0.036 0.034 0.030 0.030 0.029 
0.257 0.143 0.090 0.068 0.055 0.047 0.040 0.036 0.033 0.031 0.030 0.030 
0.249 0.138 0.088 0.066 0.054 0.046 0.040 0.037 0.034 · 0.031 0.030 0.031 
0.240 0.133 0.086 0.066 0.053 0.046 0.039 0.037 0.033 0.032 0.031 0.032 
0.230 0. 129 0.085 0.064 0.053 0.046 O.O:l9 0.036 0.034 0.032 0.032 0.033 
0 222 0 128 0084 0 063 0 053 0.046 0.040 0.037 0.034 0.034 0.034 0.034 
0.219 0. 126 0.081 0.062 0.053 0.044 0.039 0.037 0.036 0.035 0.035 0.036 
0.214 0.123 0.080 ll.062 0.052 0.044 0.040 0.038 0.037 0.037 0.037 0.037 
0.208 0.120 0.078 0.060 0.051 0.044 O.u41 0.039 0.039 0.038 0.038 0.039 
0.202 O.ll7 0.075 0.058 0.050 0.045 0.042 0.041 0.040 0.039 0.039 0.040 
(Ll9.'L__l_O_..ll2 O.D.73 ~ 0.01;>8 0.050 0.046 0.044 0.042 0.041 0.041 0.041 0.042 . - - - L...a....n .o. • • o.....o.~ n..........L....J\--.£\JLI) [\ o.._,t__~ CLI\J.A. 

N) 

00 

00 ...... 
N) 



v .-vuv v ,v-:iro v.~, v . l/40 U.U46 U.OUi 0.04 
5 0. 8 0.100 '),069 0.058 0.054 0 051 0.050 0.048 0,048 0.047 0.048 0.050 
53 0.164 0.099 0.068 0.058 0.055 0.052 0.051 0.050 0.050 0.050 0.051 0.053 
54 0.159 0095 0.067 0.059 0.056 0 053 0.052 0.051 0.052 0.053 0.055 0.056 00 
55 0,154 0.093 0.067 0.060 0.056 0.055 0.053 0.053 0.055 0.05/'i 0.058 0.060 .... 
56 0.148 0.090 0.066 0.060 0.057 0.055 0.055 0.056 0.057 0.059 0.062 0.063 

~ 

57 0.143 0.088 0.066 0.060 0.057 0.057 0.057 0.058 0.060 0.062 0.064 0.0G7 
58 0.137 0.085 0.066 0.061 0.059 0.059 0.060 0.061 0.063 0.065 0.068 0.071 
59 0.129 0.082 0.066 0.063 0.062 0.061 0.062 0.064 0.066 0.068 0.072 0.075 
60 0.124 0.079 0.068 0.065 0.064 0.065 0.066 0.067 0.069 0.072 0.076 0.079 
61 0.118 0.079 0.070 0.067 0.066 0.067 0.067 0.070 0.073 0.076 0.079 0.084 
62 0.114 0.081 0.072 0.069 0.069 0.069 0.()70 0.073 0.076 0.079 0.084 0.087 
63 0.114 0.083 0.075 0.072 0.072 0.072 0.075 0.078 0.080 0.084 0.087 0.089 
64 0.112 0.086 0.079 0.076 0.075 0.076 0.079 0.081 0.085 0.087 0.089 0.093 
65 0.110 0.089 0.081 0.078 0.078 0.081 0.082 0.086 0.087 0.089 0.093 0.098 
66 0.108 0.092 0.084 0.082 0.082 0.084 0.086 0.087 0.089 0.093 0.098 0.106 
67 0.105 0.094 0.087 0.085 0.085 0.086 0.087 0.089 0.093 0.098 0.106 0.115 
68 0.100 0.095 0.089 0.087 0.086 0.087 0.089 0.093 0 098 0 106 0 115 0.125 
G9 0.095 0.090 0.087 0.086 0.087 0.089 0.093 0.098 0.106 0.115 0.125 0.137 
70 0.090 0.087 0.086 0.087 0.089 0.093 0.098 0.106 0.115 0.125 0.137 0.148 
71 0.087 0.086 0.087 0.089 0.093 0.098 0.106 0.115 0.125 0.137 0.148 0.160 

N) 72 0.086 0.087 0.089 0.093 0.098 0.106 0.115 0.125 0.137 0.148 0. 160 0.174 00 
73 0.087 0.089 0.093 0.098 0.106 0.115 0.125 0.137 0.148 0.160 0.174 0.188 
74 0.089 0.093 0.098 0.106 0115 0.125 0.137 0.148 0.160 0.174 0.188 0.204 z 
75 0.093 0.098 0.106 0.115 0.125 0.137 0.148 0.160 0.174 0.188 0.204 0.217 0 
76 0.098 0.106 O.ll5 0.125 0.137 0.148 0.160 0.174 0.188 0.204 0.217 0.229 ~ 
77 0.106 0.115 0.125 0.137 0.148 0.160 0.174 0.188 0.204 0.217 0.229 0.244 t>:I 
78 0.115 0.125 0.137 0.148 0.160 0.174 0.188 0.204 0.217 0.229 0.244 0.260 a:: 79 0.125 0.137 0.148 0.160 0.174 0.188 0.204 0.217 0.229 0.244 0.260 0.29 
80 0.137 0.148 0.160 0.174 0.188 0.204 0.217 0.229 0.244 0.260 0.29 0.35 t:d 

81 0.148 0.160 0.174 0.188 0.204 0.217 0.229 0.244 0.260 0.29 0.35 0.41 l':l 
. $2 0.160 0.174 0.188 0.204 0.217 0.229 0.244 0.260 0.29 0.35 0.41 0.47 t" 

83 0.174 0.188 0.204 0.217 0.229 0.244 0.260 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53 
84 0.188 0.204 0.217 0.229 0.244 0.260 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53 0.6 
85 0.204 0.217 0.229 0.244 0.260 0.29 0.35 0.41 0.4.7 0.53 0.6 0.7 
86 0.217 0.229 0.244 0.260 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53 0.6 0.7 0.8 
87 0.229 0.244 0.260 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53 · 0.6 0.7 0.8 0.9 
88 0.244 0.260 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
89 0.260 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 
90 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
91 0.35 0.41 0.47 053 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
92 0.41 0.47 0.53 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
93 0.47 0.53 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

. 94 0.53 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
95 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
96 0.7 0.8 0.9 1.0 
97 0.8 0.9 1.0 ... 
98 0.9 1.0 (C) 

99 l.O ... 
(C) 



Uittredingskansen van vrouwelijke invaliden. 

" g d Uittredingskana van den ren.tetrekker gedurende het ~ .., 
~f -------------~-----------~---------~---1 ~~ 
]'~ lste I 2de · I 3de I 4de I 5de I 6de I 7de I 8ste I 9de I !Ode I lido ~~ i:l;:: 
~ H -.- - -'-------'-----'---------'-----'-------'-----'----'-----'---------'----1~0~+ El ja.ar na de toekenning der invaliditeitsrente ~;:: ·~ H 
~ I> I-,----,-- ---,-- ----,--------,-----,--------,-----,-----,----,------,----1 ~ c:15 b 

~ ! 17 -,; ,0 I 17x + 1,1 1 "x + 2,2 1 <Tx + 3,3 1 <Tx + 4,4 1 "x + 5,5 1 <Tx + 6,6 1 <Tx + 7,7 1 "x + 8,8 1 <Tx + 9,9 l"x+l0,10 p i=l 

16 0.452 0.190 0.108 0.073 0.057 0.046 0.037 I 0.030 0.026 I 0.022 0.021 0.020 
17 0.452 0.190 0.108 0.073 0.057 0.046 0.037 0.030 0.026 0.022 0.021 0.020 
18 0.452 0.190 0.108 0.073 0.057 0.046 0.037 0.030 0.026 0.022 0.021 0.020 
19 0.452 0.190 0.108 0.073 0.057 0.Q46 0.037 0.030 0.026 0.022 0.021 0.020 
20 · 0.452 0.100 0.108 0.073 0.057 0.046 0.037 0.030 0.026 0.022 0.021 0.020 
21 0.424 0.178 0.102 0.069 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.022 0.021 0.020 
22 0.387 0.165 0.096 0.066 0.053 0.042 0.035 0.028 0.025 0.022 0.021 0.021 
23 0.348 0.154 0.092 0.063 0.051 0.040 0.033 0.027 0.024 0.022 0.021 0.020 
24 0.315 0.147 0.088 0.060 0.048 0.039 0.032 0.027 0.024 0.022 0.021 0.020 
25 0.291 0.141 0.084 0.057 0.048 0.038 0.031 0.027 0.024 0.022 0.020 0.020 
26 0.271 0.134 0.080 0.054 0.044 0.037 0.031 0.026 0.023 0.021 0.020 0.020 
27 0.252 0.127 (;.077 0.052 0.043 0.035 0.030 0.025 0.023 0.021 0.020 0.021 
28 0.232 0.121 0.073 0.051 0.041 0.034 0.029 0.025 0.023 0.021 0.021 0.021 
29 0.217 0.114 0.071 0,049 0,040 0.032 0,028 0.025 0,022 0.021 0,021 0,02) I 

30 0.204 0.110 0.068 0.048 0.038 0.031 0.027 0.024 0,022 0.022 0.021 0.021 I 

31 0.195 0.106 0.066 0.046 0.036 0.030 0.026 0 024 0.023 0.022 0.021 0.021 I 
32 0.189 0.101 0.063 0.044 0.034 0.029 0.026 0.024 0.023 0.022 0.021 0.021 ! 
33 0.180 0.096 0.060 0.042 C\.033 0.028 0.025 0.024 0.023 0.022 0.021 0.021 . 
34 0.171 0.091 0.057 0.040 0.032 0.028 0.026 0.024 0.023 0.022 0.021 0.021 
35 0.162 0.089 0.055 0.039 0.032 0.028 0.026 0.024 0.024 0.022 0.022 0.022 
36 0.157 0.085 0.052 0.038 0.032 0.029 0.027 0.025 0.023 0.023 0.022 0.022 I 37 0.162 0.083 0.051 0.037 0.032 0.029 0.027 0.025 0.023 0.023 0.022 0.021 

I 38 0.147 0.081 0,050 0,036 0.031 0.028 0.026 0.025 0.024 0.023 0.021 0.022 
I 39 0.142 om9 o.048 o.035 0.031 0.028 0.026 0.026 0.024 0.022 0.022 0.022 
, 40 0.139 0.076 0.047 0.034 0.030 0.027 0.026 0.025 0.023 0,023 0.023 0.023 

41 0.133 0.074 0.046 0.033 0.030 0.028 0.025 0.024 0.023 0.024 0.024 0.023 
42 0.128 0.071 0.044 0.033 0.030 0.027 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 
43 0.123 0.068 0.Oi3 0.034 0.030 0.027 0.026 0.025 0.024 0.024 0.024 0.023 
44 0.117 0.067 0.043 0.034 0.029 0.027 0.027 0.026 0.025 0.025 0.024 0.024 
45 0.114 0.066 0.042 0.033 0.030 0.028 0.027 0.026 0.025 0.025 0.024 0.025 

I 
46 0.112 0.064 0.040 0.034 0.031 0.028 0.027 0.026 0.026 0.026 0.025 0.026 
47 0.107 0.060 o.041 0.035 o.o:n 0.029 0.028 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
48 0.100 0.059 0.042 0.035 0.032 0.029 0.028 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 < 

49 0.096 0.059 0.043 0,036 0.032 0.029 0,028 0.028 0.028 0.028 0,028 0.029 I 

50 0.094 0.057 0.044 0.037 0.033 0.030 0.030 0.029 0.029 0.029 0.029 0.030 I 

- ________ ..;:.5;;._l __..J__o.;.: • .,,.,000,..,__.1___,o...,.o,.,;,_.,55_ o.043 · 0.037 0.033 0.031 0.031 o.o3o o.o3o o.o3o 0.031 0.031 
~ ~- · J I.JU-'>- • ll._ll._'l'7 0 .0!l4 0.032 Q.031 0 0'.10 0,031 0.03) 0.032 0.032 

.... 
C0 -C0 



I ··--- I 
v ........... vovu, v.vJJV V.ViJU V.Vi>U U.U,jO u.u:rn U.U:16 0.037 

50 0.071 0.050 0.043 0.039 0.039 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.039 0.040 
57 0.069 0.048 0.043 0.041 0.040 0.039 0.038 0.038 0.039 0.040 0.041 0.043 
58 0065 0 048 0.045 0042 0 041 0.040 0.040 0 040 0.041 0.043 0.044 0.04.6 00 

59 0.062 0.050 0.046 0.042 0 041 G.041 0.041 0.043 0.044 0.047 0048 0.050 ..... 
60 0.062 0.050 0.045 0.043 0.043 0.042 0.043 0.045 0.047 0.049 1).051 0.053 

c.n 

fll 0.062 0.051 0046 0.044 0.043 0.044 0.045 0 047 0.050 0.052 0.055 0.058 
62 0060 0050 0.046 0 .045 0.045 0.046 0.047 0.050 0.052 0.055 0.059 0.064 
63 0.061 0048 0.048 0.047 0.048 0.049 0.051 0.053 0.056 0.060 0.065 0.069 
64 0.060 0.053 0.049 0.049 0.051 0.052 0.053 0 057 0.061 0066 0.070 0.074 
6[J 0.061 0.054 0.052 0 052 0 053 0 054 0.057 0 061 0 066 0 070 lJ 074 0.090 
66 0.061 0 056 0.054 0 054 0 055 0 057 0.061 0.066 0.070 0074 0.090 0.09!) 
67 0.063 0.058 0.056 0 .056 0.057 0.060 0.065 0.070 0.074 0090 0.099 0.108 
68 o.06u 0.061 1),059 0.060 0.063 0 .067 omo 0.076 0.090 0. 099 0.108 0.118 
69 0 067 0063 0 062 0.064 0.068 0.072 0.076 0.090 0.099 0 108 0 118 0.128 
70 0.068 0.065 0.066 0.070 0.073 0.076 0.090 0.099 0. 108 0118 0. 128 0.137 
71 0.069 0.008 0 070 0.073 0.077 0090 0 099 (),LOS 0.118 0.128 0 137 0.148 
72 0.072 0 071 0.073 0 077 0.090 0.099 0.108 0 118 0 128 0.137 0.148 0.162 
73 0.o71l 0 071l 0.078 0.090 0099 0.108 0.118 'l 128 0.137 I) l4R 0.162 0.176 
74 0.079 0.080 0.090 0.099 0 .108 0.118 0.128 0.137 0.148 0.162 0.176 0.188 
75 0.081 0.090 0.099 0.108 0.118 0.128 0.137 0.148 0.162 0176 0.188 0.201 

~ 
76 0.090 0.099 0.108 0.118 0.128 0.137 0.148 0.162 0.176 0.188 0.201 0.216 QC 

a 77 0.099 0.108 0.118 0.128 0.137 0.148 0.162 0.1~6 0.188 0.201 0.216 0.231 
78 0.108 0.118 0.128 0.137 0.148 0.1 62 0.176 0.188 0.201 0.216 0.231 0.242 z 
7!! 0.118 0.128 0.137 0.148 0.162 0.176 0.188 0.201 0.216 0.231 0.242 0.27 0 
80 0.128 0.137 0.148 0.162 0.176 0.188 0.201 0.216 0.231 0.242 0.27 0.30' < 
81 0.137 0.148 0.162 0.176 0.188 0.201 0.216 0.231 0.242 0.27 0.30 0.35 t'l 
82 0.148 0.162 0.176 0.188 0.201 0.216 0.231 0.242 0.27 0.30 0.35 0.40 i;:: 
83 0.162 0.176 0.188 0.201 0.216 0.231 0.242 0.27 0.30 0.35 0.40 0.47 
84 0.176 0.188 0. 201 0.216 0.231 0.242 0.27 0.30 0.35 0.40 0.47 0.56 0:, 

85 0.188 0.201 0.216 0.231 0.242 0.27 0.30 0.35 0.40 0.47 0.56 0.66 t,J 

86 (1201 0.216 0.231 0.242 0.27 0.30 0.35 0.40 0.47 0.5.6 0.66 0.78 !li 
87 0.216 0.231 0.242 0.27 0.30 0.35 0.40 0.47 0.56 0.66 0.78 0.8 
88 0.231 0.242 0.27 0.30 0.35 0.40 0.47 0.56 0.66 0.78 0.8 0.9 
89 0.242 . 0.27 0.30 0.35 0 .40 0 47 0.56 0.66 0.78 0.8 0.9 1.0 
90 O.ll7 0.30 0.35 0.40 0.47 0.56 0.66 0.78 0.8 0.9 1.0 
91 0.30 0.35 0.40 0.47 0.56 0.66 0.78 0.8 0.9 1.0 
92 0.35 0.40 0.47 0.56 0.66 0.78 0.8 0.9 1.0 
93 0.40 0.47 0.56 0.66 0.78 0.8 0.9 1.0 
94 0.47 0.56 0.66 0.78 0.8 0.9 1.0 
95 0.66 0.66 0.78 0.8 0.9 1.0 
96 0.66 0.78 0.8 0.9 1.0 
97 0.78 0.8 0.9 l.O 
98 0.8 0.9 1.0 
99 0.9 1.0 

100 l.O .... 
fD .... - fD . 
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"C 
:pi 

~ ., 
.s 

1 

201 21 

221 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
331 
34 

351 36 
37 
38 
391 
401 41 
42 
431 
44 
45 
46 
47i 
48 
49 
50 
5 1 
521 
53 

541 55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
1'1 
72 
73 
74 
75 
'76 
'77 

TAB EL III. 
Bedoeld in het derde lid v an 

artikel 7 van het besluit . 

~~~~~ ~ .!,~ ' 
"' ,::; 

m ~ ~] :~ ! t ~ ~ i -: gg~ = ., 
;a~:~;~ d :!' 

Q O ~ ..:<" ~-~~ -~i.;@ .. Q:I =•,-; ., 'Cl ~~:: g ~; '-, 0 0 ::: :o "CI "; ..: : g !;-~~;..=Ac:=,. ., 
oo ~= .. e..g ~ ~ er,o,::, s .., = 

~Ai... 0 Wo5 

;~@1~~ E·g ;~ I> 
?-= = :d~ "' -" 

2 3 4 

0.00381 
0.0038 
0.00391 
0.0039 

0.00401 0.0041 
0.0042 
0.0043 

0.0524 0.0044 
0.0917 0.0045 
0.0768 0.0046 
0.0662 0.0047 
0.0544 0.0049 
0.0439 0.0051 
0.0370 0.0053 
0.0326 0.0055 
0.0311 0.0058 
o.o:n8 0.0061 
0.0327 0.0064 
0.0341 0.0067 
0.0353 0.0070 
0.0352 0.0073 
0.0343 0.00771 
0.0340 0.0081 
0.0334 0.0084 
0.0329 0.0088 
0.0334 0.00921 
0.0349 0.0096 
0.0362 0.0100 
0.0376 0.0105 
0.0388 0.0ll77 0.0108 
0.0387 10.01246 0.0112 · 
0.0375 0.01329 0.0116 
0.0363 0.01438 0.()120 
0.0352 0.01561 0.0124 
0.0343 0.01686 0.0130 
0.0343 0.01807 0.0138 
0.0350 0.01944 0.0149 
0.0358 0.02090 0.0161 
0.0:108 0.02247 0.0178 
0.037•i 0.02429 j0.0198 
0.0383 0.02593 0.0215 ' 
0.0390 0.0282610.0235 
0.0397 O 03120 0.0261 
0.0405 0.03395 0.0288 
0.0418 0.0372010.0319 , 
0.0437 0.04073 0.0350 
0.04112 u.04405 0 0384 
0.0495 0.04791 0.041 5 
0.0535 0.05251 0.0449 
0.0580 0.05743 0.0488 
0.0630 0.06211 0.05:34 
0.0686 0.06795 0.0588 
0.0748 0.07497 0.0650 
0.081 6 0.08181 0.0709 
0.0889 0.0892] 0.0767 
0.0967 0.09754 0.0820 
0.J047 0.1061 0.0878 

~ " d 
I> • I> = "O "' ,::; "' ., 
~ :!' =~ i::l a, .., d N ~" - ~., ~-g ., .£ c;, 

g :!' .s - :!' ... ... C, 

E-1 
.., 
w 

5 6 7 
0.147 0 0.12908 
0.1385 1 0.03489 
0.1305 2 0.01618 
0.122 3 0.00868 
0.114 4 0.00625 
0.1055 5 0.00480 
0.098 6 0.00386 
0.091 7 0.00323 
0.085 8 0.00277 
0.0795 9 0.00247 
0.0745 10 0.00227 
0.0695 11 0.00215 
0.065 12 0.00215 
0.060 13 0.00226 
0.0555 
0.051 
0.0465 
0.042 
0.0385 
0.0345 
0.031 
0.028 
0.0245 
0,0215 
0.019 
0.0lfi 
0.014-
0.0115 
0.0095 
0.0075 
0006 
0.0055 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.0045 
0.0045 
0.004 
0.0035 
0.003 
0.0025 -
0.002 
o.pol5 
O.OQl 
0.001 ~ 

c; ,b --::: !, C,.. _.; ' ~ ' "E ;~ ~: ~ <> ~ ... 
i.. d,;;, • 

., ci z :~ § ;~ 
o-~ = 
~ i::: = q,, 

~~:~!;~ ~ 8 0 ~ "" ,i:, ., ~ 
;E -~~ -=~ : ] -~ ;; -;; -"' " 

~;:g_ .£ 'Cl f g = ~~: -" C, ... Et ., C..;,- CCI ~ s= c; ~ p. O GO 

" ,-J ~ c:: .. c:i =- 0 ~ --::, 8 +> C ~ o ... ,_, ..... i: .... 0 CfJ d =;.;;;~=: ~ ; -~ ~,::, > ~ = - = ,;;,,::, .. -- = =,::, -n,:.,:. '$ 

I 2 3 4 

78 0. 1121 0.1145 0.0942 
79 0.1189 0 .12"4 0.1024 
80 0.126:'i 0.1370 0 111? 
~1 0.1351 0 1481 0 123 
82 0.1442 0.1598 0.133 
83 0.1554 0 1735 0 14ii 
84 0. lf\91 0. 1883 0.155 
85 0.1829 0.204 0.167 
ll6 0.1962 0.2 17 0.180 
87 0.2110 0.229 0 l!l3 
88 0.2254 0.244 0.209 
89 0.2386 0.260 0.225 
90 0.2565 0 29 0.242 
91 0.2778 0.35 0.261 
92 0.2966 0.41 0.282 
93 0.31911 0.47 0.302 
94 0.3467 0.53 0.322 
95 0.3642 0. 6 0.35 
96 0.3759 0.7 0.38 
97 0.3990 0.8 0.43 
98 0.4378 0. 9 0.48 
99 0.4702 1.0 0.56 

,oo 1.0000 1.00 

T ABEL IV. 
Bedoeld in het derde lid van 

artik.el 44 van het besluit. 

~ " d 
I> I> 

w~ "' = ~ Et -.; " " ::::;: ce :,..! 

-"' " .., ~ i 
i:!c'CI .l ~~ " ., j 8 ~ 11 

I 
,--; if. 

~ 6 

' 

I 

lnkoopBommen, bedoeld in het derde lid van 
art. 44 van het be8luit. 

Voor de loonk.lassen II, III, I V en V bedragen 
de inkoopso=en 6/5, 8/5, 2 en 12/5 maal de 

wa.arden voor !oonk.lasse I. 

Leeftijd . 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4-2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Loonklasse I. 

Mannen. 

226.02 
240.14 
254.52 
269.04 
283.75 
298.57 
313.51 
312.24 
312.16 
313.24 
315.24 
318.29 
322.36 
327.54 
333.91 
341.58 
350.32 
367.32 
377.41 

v.ouwen. 

14-0.66 
151.18 
161.83 
172.41 
183.14 
194-.08 
205.06 
203.31 
202.71 
203.15 
204.52 
206.71 
209.54 
212.79 
216.52 
220.68 
225.43 
236.47 
241.08 
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Loonklasse I. 
Leeftijd. 

I 
~ 

Mannen. Vrouwen. 

54 386.46 244.44 
55 394.24 246.07 
56 401.81 248.00 
67 408.15 244.13 
58 414.22 240.05 
59 417.87 234.05 
60 419.41 227.53 
61 419.00 221.81 
62 416.85 217.09 
63 

I 
404.38 204.70 

64 390.64 192.32 

'fABEL V. 
Bedoeld m bet derrle lid van 

artikel 49 van bet besluit. 
Ste.·Ttekawen van inmtide weduu:en. 

...!.~ 
~:::;, -... 

20 
2l 
22 
23 
24 
25 
26 
'27 
28 
29 
:30 
:n 
32 
'33 
34 
35 
36 
17 
38 
'39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
fi0 

1919. 

I 
" ., 00 

t: = .£ ., 
rn~ 

0.1421 
0,1085 
0.0847 
0.0677 
0.0561 
0,0491 
0.0446 
0.0404 
0 0382 
0.0372 
0.0362 
0.0354 
0.0348 
0.0344 
0.0340 
0.0336 
0.0332 
0.0330 
1),0328 
0.0327 
0.0326 
0.032/i 
0.0324 

32 0.0 3 
0.0322 
0.0320 
0.03B 
C.03J-;-
0.03JH 
0.0317 
0.0318 
0.0320 
0.0322 
0.0326 
0.0328 
0.0332 
0.0336 
0,0342 
0.0350 
0.0360 
o.o:rn 

I 
a:;~ 
jE 

Il l 
1\2 
fi3 
64 
fi5 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7fl 
77 
78 
79 
80 
81• 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

I 
" ..,J ~ 
"t::i:: Q; ., 
""-"" 00 

0.0383 
0.0392 
0.0402 
0.0413 
0.042R 
0.044R 
0.0472 
0.0501 
0.0528 
0.0552 
0.0584 
0.0627 
0.0677 
0.0720 
0.0767 
0.0820 
0.0878 
0.0942 
0.1024 
0.1112 
C.123 
0.133 
0.145 
0.155 
0.167 
0.180 
0.193 
0.209 
0.225 
0.242 
0.261 
0.282 
0.302 
0.322 
0.35 
0.38 
0.43 
0.48 
0.56 
1.00 

I 
I 

I 

TABEL VI. 
Bedoold in het vierde lid van 
artikel 56 van het besluit. 

Waarden_ van Ax,o en Ox bedoeld in het vierde 
lid van artikel 56 van het besluit. 

X 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

1.7345 
1.7540 
1.7731 
1.7916 
1.8100 
1.8282 
1.8463 
1.8643 
1.8815 
1.8975 
1.9124 
1.9260 
1.9384 
1.9493 
1.9583 
1.9654 
1.9708 
1.9746 
1.9762 
1,9756 
1.9727 
1.9681 
1.9614 
1.9525 
1.9416 
1.9283 
1.9128 
1.8950 
1.8749 
1.8524 
1.8271 
1.7992 
1.7689 
1.7361 
1.7002 
1.6615 
1.6201 
1.5759 
1.5292 
1.4803 
1.4296 
1.3772 
1.3231 
1.2667 
1.2077 
1.1457 
1.0812 
1.0150 
0.9478 
0.8790 
0.8079 
0.7331 
0.'6520 
0.5622 
0.4596 
0.3385 
0.1903 

0.043225 
0.044830 
0.046505 
0.048258 
0.050085 
0.051989 
0.053990 
0.056084 
0.058261 
0.060470 
0.062706 
0.064928' 
0.067107 
0.069268 
0.071417 
0.073582 
0.075770 
0.077988 
0.080255 
0.082577 
0.084943 
0.087374 
0.089877 
0.092425 
0.095023 
0.097667 
0.10036 
0.10311 
0.10588 
0.10871 
0.11159 
0.11451 
0.11749 
0.12051 
0.12356 
0.12665 
0.12977 
0.13288 
0.13592 
0.13887 
0.14175 
0.14457 
0.14735 
0.15013 
0.15290 
0.15568 
0.15837 
0.16099 
0.16358 
0.16611 
0.16880 
0.17190 
0.17554 
0.18017 
0.18623 
0.19392 
0.20420 

November 1919. BESLUIT tot va.ststelling 
.van een a.lgemeenen ma.a.tregel van bestuur, . 
a.ls bedoeld in a.rt. 17, lid 3, letter b, van 
de Visscherijwet. S. 792. 

52 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 7 October 
1919, n°. 7451, afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op artikel 17, lid 3, letter b, van de 
Visscherijwet (wet van 6 October 1908, Staats
blad n°. 311), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 345); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 November 1919, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 November 1919, no. 
9806, afdeeling Nijverheid ; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken om de hieronder genoemde wateren uit 
te zonderen van die, wa.a.rin op grond van het 
bepaalde in artikel 17, lid 3, letter b, van de 
Visscherijwet, zonder schriftelijke vergunning 
van den rechthebbende op het vischrecht, met 
een henge! mag worden gevischt ; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
In te trekken Ons besluit van 3 Augustus 

1914 (Staatsblad n°. 370) en te bepalen : 
Eenig artikel. 

Van de wateren, wa.a.rin op grond van het 
bepa.alde in artikel 17, lid 3, letter b, van de 
Visscherijwet met een henge! zonder sc&rifte
lijke vergunning van den rechthebbende op 
het vischrecht mag worden gevischt, worden 
uitgezonderd : 

a. de Binnenmaas, de Boezemvliet en de 
Strijensche Haven, gelegen in de Hoekeche 
Wa.a.rd; 

b. de Rotte; 
c. de Korne, die onde_r Btiurmalsen uitmondt 

in de Linge. 
Onze Minister van La.ndbouw, Nijverheid en 

Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad za.! worden 
geplaatst en wa.a.rvan afschrift za.l worden ge
zonden aan den Ra.ad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 8 Dec. 191,9.) 

28 November 1919. BESLUIT, houdende beslis
sing dat art. 17 der Gemeentewet, den 
tot lid van den Raad benoemde de ver
plichting opleggende aan den Raad nevenc 
zijn ge!oofsbrief eene verklaring van den 
burgemeester over te !eggen, getuigende 
dat hij op den dag, waarop de uitslag der · 
verkiezing werd vastgesteld, ingezetenc 
was, onafhankelijk is van en bestaanbaar 

naast de bepaling van art. 19 der Gemeente
wet, zoodat hij, die aan het voorschrift 
van art. 17 der genoemde wet niet heeft 
kunnen voldoen, niet als raads!id kan 
word.en toegelaten. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
E. J. C. van der Zande te Tilburg tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 20 Augustus 1919, G, n°. 206, Ille 
afd., waarbij zijn beroep betreffende zijne niet
toelating als raadslid der gemeente Tilburg 
ongegrond is verklaard ; 

Den Raad van State, · Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 November 1919, n°. 418; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 November 1919, 
no. 14201, afd . Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat nadat E. J. C. van der 
Zande, tot lid van den Raad der gemeente 
Tilburg was gekozen, de Raad dezer gemeente 
in zijne zitting van 5 Augustus 1919 heeft 
besloten den gekozene niet als lid van dien 
Raad toe te la.ten, aangezien E. J. C. van der 
Zande zich op 10 Juli 1918 in de gemeente 
Tilburg heeft gevestigd, zoodat hij op 23 Mei 
1919, op wclken dag de uitslag der verkiezing. 
werd vastgesteld, geen ingezetene der gemeente 
Tilburg was ; 

dat tegen dezo bes!issing E. J. C. van der 
Zande bij Gedeputeerde Staten bezwaren heeft 
ingediend, aanvoerende dat aan art . 19 der 
Gemeentewet het bcginsel ten grondslag !igt 
dat ten opzichte van de vereischten en belet
se!en voor toe!ating van Raadslid niet met het 
tijdstip der verkiezing doch met dat der toe
lating zelve rekening is te houden, dat hij op 
laatstbedoeld tijdstip, in dezen 5 Augustus 
1919, ingezetene der gemeeente Tilburg was 
en mitsdien a!s raadslid moest zijn toegela.ten ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
20 Augustus 1919, G, n°. 206, IIIe afd. het 
Raadsbesluit tot niet-toelating van E. J. C. 
van der Zande hebben gehandhaafd, uit o,er
weging, dat de appellant, die niet ontkent dat 
hij op 23 Mei 1919 - den dag waarop de uit
slag der verkiezing werd vastgesteld - geen 
ingezetene der gemeente Tilburg was in den 
zin van art. 19 der Gemeentewet, zich voor 
de toepassing van art. 17 dier wet ten onrechte 
beroept op het beginsel aan art. 19 ten grond
slag !iggende, vermits art. 17, in afwijking van 
art . 19, uitdrukkelijk eischt dat uit de ver
klaring in kwestie blijke dat de tot lid van 
den Raad benoemde ingezetene is op den dag, 
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waarop de uitslag der verkiezing werd vastge
steld ; dat de appellant, op dat tijdstip geen 
ingezetene der gemeente Tilburg zijnde, ook 
aan de verplichting in vorenaangehaald artikel 
opgelegd, niet kon voldoen en als gevolg daar
van te recht door den Raad der gemeente 
Tilburg niet als lid van dien Raad is toege
laten ; dat van dit besluit E . J. C. van der 
Zande bij Ons in beroep is gekomen ; 

Overwegende, dat art. 17, 1 e lid , 3• alinea 
der Gemeentewet den tot lid van den Raad 
benoemde de verplichting oplegt aan den Raad 
nevens zijn geloofsbrief eene v(\rklaring van 
den burgemeester over te leggen, getuigende 
dat hij op den dag, waarop de uitslag der ver
kiezing werd vastgcsteld , ingezetene was ; 

dat dit voorschrift onafhankelijk is van en 
bestaan baar is naast de bepaling van art. 19 
der Gemeentewet ; 

dat daar E. J. C. van der Zande niet heeft 
kunnen voldoen aan h; t voorschria van art. 
17, 1 • lid, 3• alinea der genoemde wet, Gede
puteerde Staten bij het bestreden besluit het 
Raadsbesluit houdende zijne niet-toelating tot 
raadslid, t e recht hebben gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
-Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

28 N9vember 1919. MISSIVE van den Minister 
van Arbeid aan de Commissarissen der 
Koningin betreffende · bespoediging van 
bouwvergunningen. 

1 

Bij herh(Lling bereiken mij klachten dat de 
bouw van woningen zoo beduidend wordt ver
traagd doordat de behandeling van de ver
zoeken om bouwvergunning bij de gemeente
besturen zoolang duurt. 

Ik besef, dat verzoeken om bouwvergunning 
niet voetstoots kunnen worden ingewilligd ; 
lang niet alle plannen zullen deugdelijk zijn. 
Maar ook, wanneer ik daarmede rekening houd, 
komt het mij toch voor, dat in veel gevallen 
de weg, die leidt tot de bouwvergunning te 
lang, zelfs veel te lang is, en dat menige ver
zoeker ontmoedigende ervaringen opdoet, die 
bespaard hadden kunnen worden. De voor
ziening in den woningnood vordert, dat de 
ambtelijke omslag voor deze verzoeken tot het 
uiterste beperkt worde. 

Overtuigd, dat de gemeentebesturen lettende 
op den ernst van den toestand, in deze gaarne 
hunne medewerking zullen verleenen, noodig 
ik U uit, het bovenstaande ter kennis van de 

gemeentebesturen in Uw gewest te brengen 
met bet dringend verzoek ernstig te overwegen, 
of niet, hetzij door instructies voor en toezicht 
op het personeel, hetzij door wijziging van 
belemmerende bepalingen in de verordening, 
de behandeling van verzoeken om bouwver
gunning voorzoover die vcel of betrekkelijk 
vee) tijd vordert, kan worden bespoedigd. 

29 November 1919. BESLUIT, houdende wijzi
ging in de aanwijzing der lo~plaatsen en 
kantoren, bedoeld in artikel 4 der Suiker
wet. S. 793. 

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

Financien, van 25 November 1919, n°. 75, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 4 der Suikerwet, alsmede het 
Koninklijk besluit van 14 Augustus 1897 
(Staatsblad n°. 194) , zooals dat is uitgebreid 
bij Ons besluit van 9 December 1898 (Staats
blad n°. 265) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Met wijziging van artikel 1 van het voren

genoemd Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1897 (Staatsblad n°. 194), vervalt de aanwjj1,ing 
als losplaats en kantoor, bedoeld bij artikel 
4 der Suikerwet van : 

Dordrecht; 
Utrecht; 
Schiedam; 

wat laatstgenoemde plaats betreft echter 
alleen ten aanzien van ruwe suiker en basterd. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoermg van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten November 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Fina·ncien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 16 Dec. 1919. ) 

1 December 1919. BESLUIT, tot schors,ng van 
het besiuit van den Raad der gemeente 
Utrecht van 20 November 1919, str1ekkende 
tot het in beginsel goedkeuren van het 
bestemmen van een terrein voor vestiging 
van een electrische centrale. S. 794. 

(Jeschor st tot 1 Juni 1920. 

1 December 1919. BESLUIT houdende bepalingen 
betreffende vergoedingen toe te kennen 
aan de administratieve tusschenpersonen 
en aa,n tusschenpersonen voor de renten, 
bedoeld in artikel 28 der Ouderdomswet 
1919. s. 795. 
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WIJ WILHELMll"A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen i'ifinister van 
Arbeid van 27 November 1919, n°. 5879, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 2, tweede lid, van Ons be
slu it van 20 November 1919 (Staatsb/,a,d n°. 758); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

moet blijken, hoeveel rente-aanvragen door 
iederen tusschenpersoon in het voorafgaande 
halfjaar zijn behancleld. 

5. Het bestuur cler Bank cloet aan Onzen 
:.\finister in de eerste helft van Januari 1920 
en Juli 1920 en zoo noodig in ae eerste helft 
van Januari en ,Juli van de volgende jaren, 

de volgende bepalingen vast te stellen voor 
vergoedingen, toe te kennen aan de admini
stratieve tusschenpersonen en aan de tusschen
personen voor de behandeling van rente-aan
vragcn, becloeld in artikel 28 der Ouderdoms
wet 1919. 

1 opgaaf van het door iecleren aclministratieven 
t usschenpersoon in het afgeloopen halfjaar aan 
de Bank ingezonclen aantal aanvragen om rente 
krachtens artikel 28 der Ouclerdomswet 1919, 
voor welke de vergoedingen in artikelen 2 en 3 
bedoelcl verschulcligcl zijn. 

Art. 1. In dit besluit wordt onder: .,Onzen 
:.\'linister" verstaan Onze i'ifinister van Arbeid ; 
onder .,Bank" de Rijksverzekeringsbank. 

2. Voor de hulp, door den administratieven 
tusschenpersoon verleend bij de behandeling 
van rente-aa~vragen, bedoeld in artikel 28 der 
Ouderdomswet 1919, wordt hem toegekend een 
bedrag van f 0.50 voor iedere door hem be
handelde aanvrage, welke niet is een herhaling 
van cen reeds ingediende aanvrage om rente 
als bedoeld in artikel 28 dier wet of als bedoeld 
in de artikelen 369 of 370 der Invaliditeitswet 
of oru een daarmee gelijkgestelde uitkeering. 
Voor noodzakelijk te makeu onkosten kan I 
voorts door het bestuur der Bank vergoeding 
worden verleencl. 

3 . Ter belooning van den arbeid der tu:;
schenpersonen stelt Onze ::\iinister ter beschik- 1 

king van elkPn administratieven tusschenper
soon een bedrag van f 0.73 voor iedere, door 
een tusschenpersoon behandelde, rente-aan- I 
vrage krachtens artikel 28 der Ouderdomswet 
1919, welke niet is een herhaling van een reeds 
inged1ende aanvrage om rente als bedoelcl in 
arti kel 28 dier wet of als becloelcl in de artikelen 
369 en 370 der Invaliditeitswet of om een daar
mede gelijkgestelde uitkeering 

4. Ieder administratief tu schenpersoon doet 
in Ja.nuari 1920 en Juli 1920 en zoo nooclig nog 
in Januari en Juli van de volgencle jaren een 
voorstel omtrent de vercleeling van het in 
artikel 3 becloelcl beclrag onder de tusschenper
sonen, die in zijn district werkzaam waren. 
Daarbij wordt als maatstaf van verdeeling aan
genomen het aantal door iecleren tusschenper- . 
soon in het voorafgaancle halfjaar behanclelcle 
rente-aanvragen, krachtens artikel 28 der 
Ouderdomswet 1919, welke niet eene herhaling 
waren van reeds ingediende aanvragen om 
rente als bedoelcl in artikel 28 dier wet of in de 
artikelen 369 of 370 der Invaliditeitswet of om 
een daarmede gelijkgestelcle uitkeering. 

Uit het voorstel, in het vorige lid becloeld, 

Onze i'lfinister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worclen gezonden aan de Algemeene Reken
kamer en clat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

' -Gravenhage, den lsten December 1919. 
WILHEL,UNA. 

De J:linister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 11 Dec. 1919.) 

1 Decemh·,r 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. Distributiewet 1916 houdt geen 
beperlcing in tot de in art. 1 dier wet ge
noemcle soorten goederen. 

Opvatting der tela.stelegging door het 
Hof. 

Bewij van het telastegelegrle. 

(Distri butiewet 19 16, art. 8.) 

Voorzitter: 
Jhr. :lifr. W. H. de Sa.vornin Lohman. 

Raden : 11'.lrs. A. J . L. Nijpels, H . Hesse, 
J . Kosters en Jhr. P. L. van Meeuwen. 

A. van H. enz. , requirant van ea atie tegen 
een airest van het Gerechtshof te Amsterdam 
van 7 Augustus 1919, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis der Arr.
Rechtbank te Utrecht van 18 November 1918, 
de requirant werd schuldig verklaard aan 
..het opzettelijk goederen verkoopen tegen 
hoogere prijzen clan door den Minister van 
L., N. en H. zijn toegelaten", en, met toepas
sing van de artt. 8 en 12 der Distributieweh 
1916, het besluit van den i'ifinister van L. , N. 
en H . van 28 Februari 1918, n°. 12591, Afclee
ling Crisiszaken, bureau Nijverheid, art. 23 
Sr., wercl veroordeeld tot betaling eener geld
boete van clriehonderd gulden en eene ver
vangende hechtenis van dertig dagen ; (Ge
pleit door Mr. ,T. A. Rosenfeldt te Utrecht). 



821 1 DECEMBER. 1919 

De Hooge Raad, enz.; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: 

l 0 • Schending, althans verkeerde toepas
sing van de artt. 8, 12 en 18 der Distributiewet 
i916, in verband met de overige artikelen rlier 
wet, door aan te nemen, d3,t eene beschikking 
van den 1,finister van L., N. en H., waarbij 
maximum-prijzen voor ijzer worden vastgesteld, 
verbindend zouden zijn en overtreding daarvan 
een strafbaar fcit zou opleveren ; 

2°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van dezelfde artikelen der Distributiewet 1916, 
in verband met de Besluiten van den Minister 
van L., N . en H. van 28 Februari 1918 n°. 266 
en 267, Staatscourant n°. 51 ; 

Schenaing, althans verkeerde toepassing van 
die Besluiten zelf, en schending door niet toe· 
passing van art. 216, tweede lid Sv., door den 
beklaagde te veroordeelen, ofschoon bij die 
be luiten enkel maximum-prijzen zijn bepaald 
voor ~jzer tP. IP.Veren uit voorraad hier te lande, 
terwijl den beklaagde niet is telastegelegd, 
dat hij ijzer te leveren uit voorraad hier te 
lande heeft verkocht ; 

3°. Schending van art. 221 Sv., doordat 
uit de gebezigde bewijsmiddelen niet de over
tmging i<_,.,n worden geput, dat het telastege
legde feit is gepleegd, noch dat het is gepleegcl 
door clen1beklaagde; 

0., dat bij inleidende dagvaarding aan den 
requirant were te!~-~t.P.'?,;l e11:d , dat hij op of om
streeks 25 Mei 1918 te Utrecht opzettelijk, 
wetencle, dat de door den Minister van L., 
N. en H. vastgestelde maximumprijs bij leve
ring mt voorraaci nier te lande van staafijzer 
was 49 cent per Kilogram, welke prijs voor 
het op maat knippen werd verhoogd tot 50½ 
cent per Kilogram, aan de gemeente Utrecht 
eenige staven rond ijzer heeft verkocht tegen 
f 1 per Kilogram, in elk geval boven den ge -
stelden maximumprijs ; - althans dat het 
verkuopen op ti_id en plaats als gemeld boven 
den gestelden maximumprijs van bedoeld ijzer 
aan zijne schuld te wijten is geweest door zich 
niet behoorlijk te hebben op de hoogte gesteld 
van de geldende bepalingen ; 

clat bij bet bestreden arrest het den beklaagde 
primair telastegelegde met zijne schuld daaraan 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, 
met dien verstande, dat het feit is gepleegd 
omstreeks 25 Mei 1918 en dat beklaagde heeft 
verkocht t egen f 1 per Kilogram ; - zulks met, 

qua1ificatie en strafoplegging gelijk hierboven 
is vermeld; 

0., ten aanzien van het eerste middel : 
dat dit blijkens de toelichting steunt op de 

stelling, dat art. 8 der Distributiewet 1916 
uitsluitend betrekking heeft op die goederen, 
met het oog waarol? de wet bepaaldelijk in het 
leven zou zijn geroepen, te weten : de in artikel 
1 der wet vermelde levensmiddelen, gronclstof
fen van levensmiddelen, brandstoffen en huis
houdelijke artikelen ; 

dat deze stelling echter niet juist is ; 
dat immers, terwijl art. 1 voorzieningen 

treft ten eincle voedsel, brandstoffen en huis
houdelijke artikelen voor en in ieclere gemeente 
zooveel doenlijk aanwezig en verkrijgbaar te 
doen- zijn, art. 8 een ander onderwerp be
handelt, daar het strekt ter bevordering van 
een doelmatige distributie van goederen in 
Rijk en gemeente, en zulks zonder beperking 
tot _de in art. 1 genoemde soorten; 

dat <lit laatste niet slechts volgt uit de woor
den der bepaling, die, evenals de gelijkluidende 
uitdrukking in de considerans der wet, geheel 
algemeen zijn en geene beperking toelaten, 
maar ook blijkt uit de geschiedenis der Wet, 
daar de Regeering op eene vraag uit den boezem 
der Tweede Kamer gedaan, of de distributie
regelmgen, bedoeld in art. 8, enkel betrekking 
hadden op levensmiddelen en brandstoffen, 
clan wel op alle goederen, uitdrukkelijk in 
laatstgenoemde zin heeft geantwoord ; 

dat derhalve het middel niet gegrond is ; 
0., ten aanzien van het tweede middel : 
da,t, daargelaten, dat het in het middel be-

doeld besluit van den Minister van L., N. en H. 
niet enkel maximumprijzen vaststelt voor 
ijzer te leveren uit voorraad hier te !ande, maar 
ook voor ijzer te leveren op aanvoer rechtstreeks 
uit het buitenland, het middel feitelijken grond
slag mist; 

dat toch den requirant oncler meer is te
lastegelegd, dat hij opzettelijk, wetende dat de 
door den Minister van L., 'N. en H. vastgestelde 
maximump,ijs bij levering uit voonaad bier 
te lande van staafijzer was 49 cent per Kilo
gram, eenige staven rond ijzer heeft verkocht 
tegen f 1 per Kilogram, in elk geval boven den 
gestelden maximumprijs ; 

dat de samenhang van de deelen dezer te
lastelegging een zoodanige is, dat het Hof haar 
'alclus heeft kunnen opvatten, dat de gestelde 
maximumprijs, waarboven requirant heeft 
verkocht, is de te voren genoemde maximum
prijs bij levering uit:voorraad hier te lande; -
terwijl de vraag, omtrent de juistheid dezer 
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inderdaad gehulclig .. e opvatting aan het onder
zoek in cassatie onttrokken is ; 

0., ten aanzien van het derde middel : 
dat in hetjbestreden arrest tot den opbouw 

van het bewijs hebben medegewerkt : 
1°. de erkentenis van den beklaagde nopens 

eene door hem met de gemeente Utrecht aan
gegane overeenkomst betreffende staven rond 
ijzer, behoorende tot den voorraan hier te 
lande ; - nopens zijne bekendheid met den 
maximumprijs bij levering uit zoodanigen voor
raad, en de ontvangst van na te melden brief ; 

2°. de verklaring van den getuige Scheffer, 
omtrent eene door hem handelend voor de ge
meente Utrecht, met den beklaagde aange
gane overeenkomst en de schriftelijke beves
tiging daarvan in na te melden "brief ; - · met 
opgaaf omtrent de bedoeling, die aanvankelijk 
ten aanzien van het bezigen en verwerken van 
het ijzer voorzat en de nader op dit punt aan
gebrachte wijziging der overeenkomst ; 

3°. een brief van den betrokken ingenieur 
der gemeentewerken aan de firma A. van Ham 
en Zoon, houdende bevestiging zijner telefoni
sche opdracht in zake den koop door de gemeen
te Utrecht van zekere hoeveelheden getrokken 
ijzer (nieuw) van bepaalde afmetingen tegen 
den prijs van een gulden per Kilogram door 
elkander, onder voorbehoud en nadere bepalin
gen als in den brief verder zijn aangegeven ; 

dat het Hof uit deze bewijsmiddelen het be
wijs kon putten van het den requirant primair 
telastegelegde met dien verstande als boven 
is vermeld, alsmede van zijne schuld daaraan ; 
- terwijl de vraag, of zulks terecht is geschied, 
uitsluitend staat ter beoordeeling van den 
rechter, die over de feiten oordeelt ; 

0., dat derhalve ook dit middel niet tot cas
catie kan leiden : 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de concl. Adv.-Gen. 
Mr. Ledeboer} . (N. J.) 

2 December 1919. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit yan Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, van 28 Juli 1919, 5de afdee
ling, n°. 728, waarbij in beroep vernietigd 
is het besluit van het gemeentebestuur 
van Vreeland, dd. 20 Maart 1919, tot 
intrekking van de vergunning voor den 
kleinhandel in sterken drank van K. BAL
VERT. S. 796. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, van 21 October 1919, n°. 11387, af
deeling Volksgezondheid ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 28 Juli 1919, 5de af
deeling, n°. 728, in beroep hebben vernie
tigcl het besluit van het gemeentebestuur van 
Vreeland, dd. 20 Maart 1919, houdende in
trekking van de vergunning ·voor den klein
handel in sterken drank, staande ten name van 
K. Balvert, te Vreeland, en geldende voor eene 
!ocaliteit van het huis Breestraat 180 aldaar ; 

Overwegende, dat bedoelde vernietiging ge
schiedcle op grond, dat noch artikel 28, 2°., 
der Drankwet, waarop de intrekking der ver
gunning door Burgemeester en wethouders van 
Vreeland gebaseerd was, noch eenig antler artikel 
der Drankwet intrekking ten deze wettigde, 
en we! eerstgenoemde wetsbepaling niet, omdat 
de vergunninghouder zich niet had laten ,,ver
vangen" doch slechts een antler in het bedrijf 
had geplaatst, welke laatste van de vergunning 
geheel voor eigen rekening gebruik maakte; 

Overwegende, dat artikel 28, 2°., van de 
Drankwet bepaalt, dat de vergunning ·wordt 
ingetrokken, wanneer de vergunninghouder, 
die zich in de uitoefening van het bedrijf door 
een antler laat vervangen, zelf !anger clan dr.ie 
maanden in het vergunn.ingsjaar buiten nood • 
zaak niet woont in het huis, waarin h.et bedrijf 
wordt uitgeoefend; 

Overwegende, dat blijkens de Memorie van 
Toelichting de strekking van die bepaling is , 
dat hij, die uit het tappersbedrijf winst 
trekt, ook openlijk als zoodanig bekend zou 
zijn, en dat voorts bij den wetgever de bedoeling 
heeft voorg'ezeten, door deze bepaling tevens 
een einde te maken aan de kwade praktijk, 
dat iemand zonder vergunning, als zoogenaam
de zetbaas het bedrijf voor eigen rekening uit
oefent, terwijl de vergunning staat ten name van 
iemand, die zich reeds lang uit de zaak heeft 
teruggetrokken ; 

dat zooals uit de geschiedenis van de bepaling 
blijkt, de woorden ,,die zich in de uitoefening 
van het bedrijf door een antler laat vervangen" , 
in artikel 28, 2°., der Drankwet zijn opgenomen, 
om de klein behuisde vergunninghouders tege
moet te komen, <loch geenszins om op het 
hiervoren genoemd hoofdbeginsel dezer wets
bepaling inbreuk te maken; 

0., dat derhalve de woorden ,,zich laten 
vervangen" in artikel 28, 2°., der Drankwet, 
client te worden opgevat niet in den beperkten 
juridischen zin, doch in de ruimere, algemeene 
beteekenis van ,,iemand in zijn plaats doen 
optreden", ongeacht of die antler voor rekening 
van den vergunninghou'.der of voor eigen re
kening het bedrijf uitoefent ; 
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Overwegende, dat vaststaat, dat K. Balvert 
in de vergunningszaak ee:ri antler in zijn plaats 
laat optreden ; 

dat niet gebleken is, dat het noodzakelijk is, 
dat E:. Balvert woont buiten het huis, waarin 
het bedrijf met vergunning wordt gedreven; 

dat geen der uitzonderingsgevallen in artikel 
28, 2°., der Drankwet opgesomd, zich ten aan
zien van de vergunning vanK. Balvertvoordoet; 

dat derhalve die vergunning door burge
meester en wethouders van Vreeland terecht 
is ingetrokken en bovenvermeld besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, d.d. 28 Juli 
1919, 5de afdeeling, no. 728, is genomen in 
strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

18 November 1919, n°. 34; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Arbeid, van 28 November 1919, n°. 15443, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van Gedeputeerde Staten van 

Utrecht, van 28 Juli 1919, 5de afdeeling, n°. 728, 
te vernietigen op grond van strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 2den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 18 Dec. 1919.) 

2 December 1919. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het model der vrije rentekaart, 
als bedoeld in artike! 341, eerste lid, der 
Invaliditeitswet. S. 797. 

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

Arbeid van 29 November 1919, n°. 5940 
Afdeeling Arbe.idersverzekering ; 

Gezien a.rtikel 341, tweede lid, der Inva.lidi 
teitswet; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
te bepalen ala volgt : 

Eeni'.g artikel. 
Het model der vrije renteka.art· wordt vast 

gesteld overeenkomstig het bij dit besh it 
gevoegde form1 lier. 

OnzP Mini,.ter van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit beelnit, dat in het 8taatB
olad zal worden gepla.atst. 

's-Gravenha.ge, den 2den December 1919. 
WTLHJ~LMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSB 
( Uitgeg. 11 Dec. 1919.) 

KALENDERJAAR 19 ... . .. 

INV ALIDITEITSWET. 

VRIJE RENTE. 
RENTEKAART voor de vrije verzelcering inge• 

volge de I nvaliditeitswet. 

Uitgegeven aan den houder van Renteboekje 
R.v.A ....................... N° ......... . 

ART. 12 van bet Kon. Bes!U:t van 6 Septem-
ber 1919 (S. 559). 

Op de renteka.arten en de daarop gepla.k
te zegels mogen woorden noch teekens 
worden gesteld. 
Het da.gteekenen der zegels is nochta.ns 
toegelaten. 

.... ~~~~~~~-~~~ .'. . . . I . ~~~~~~~~~~~:. 
*} Na.am: (van den verzekerde) .• . .. .. ...... 
Voorna.men : . . . . . . . • . . . . Beroep : . . .... . .• 

(op den datum van inlevering der kaa.rt) 
Woonplaats: . ... ... .. Adres: ............. . 
Geboren te ........ ......... dd ........ , . 
*} Voor gehuwde vrouwen beide namen te ver
melden. 
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Deze rentekaa.rt werd op heden uitgereikt 
tegen inwisseling va.n de rentekaart va.n het 
kalenderjaa.r . . . . . . wa.arin . . . . . . . . premien 
w,uen gekweten. · 

0 
cl en .. ... . ..... 19 . ..• 

Kassier 
Directeur v;h 

Postka.ntoor 
De Brievenga.a.rder. 

Art. 13 van het Kon. Besluit van 6 September 
1919 (S. 559). 
1. De houder van een rentekaart is verplicht 
binnen zeven dagen na overlijden van den ver
zekerde deze kaart toe te zenden a.an den Raad 
van Arbeid, met mededeeling van het overlijden. 
2. Indien hij eerst na verloop van zeven dagen 
heeft kennis gekregen van het overlijden of 
houder is geworden van de rentekaart, is hij 
verplicht de toezending en de mededeeling te 
doen binnen 3 dagen, na.dat hij kenms van het 
overlijden kreeg of ho1•der van de rentekaart 
werd. 
3. De echtgenoot en de verwanten, die op het 
tijdstip van overlijden huisgenooten wa.ren van 
den overledene, worden beschouwd houders van 
de kaa.rt te zijn, tenzij zij a.annemelijk ma.ken, 
da.t de overledene zijn kaart met onder zioh had. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Decem
ber 1919 (Slaa/,Sb/ad n°. 797). 

Mij bel,rnnd, 

De Mi~ister van Arbeid, AALBERSE. 

2 Decembet· 1919. BESLUIT, tot verruiming der 
wettelijke bepalingen nopens den opslag 
van goederen in fictief entrepot. S. 798. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 11 November 1919, n°. 72,. 
lnvoerrechten ; 

Gezien artikel I der laatstelijk bij de wet van 
18 Juli 1911 (Staatsblad n°. 247) gewijzigde 
:wet van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 61), de 
wet van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212) 
en artikef 1 der wet van 7 Juni 1919 (Staatsblad, 
11°. 318) ; 

Dan Raad van State gehoord (advies van 
25 November 1919, n°. 42) ; 

Gelet op het natler rapport van Onzen voor-

1 

noemden Minister van 28 November 1919, 
n°. 187, lnvoerrechten; · 

H bben goedgevonclen en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Onze Minister van Financien kan 

onder de noodige voorwaarden toelaten, dat 
het genot van fictief entrepot, als bedoeld in 
artikel 92 der Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staaisblad n°. 38) tegen zekerheidstelling 
voor het statistiekrecht wordt toegekend voor 
niet aan accijns of invoerrecht onderworpen 
goederen, aan welker buitenlandsche herkomst 
geen twijfel kan bestaan. 

2. De entrepositaris is verplicht te zorgen, 
dat geen uitslag van deze goederen met bestem
ming tot verblijf binnenslands plaats heeft zonder 
aangifte met voldoening van het statistiekrecht. 

Bij opneming niet vertoonde goederen worden 
onverminderd de invordering van het statis
tiekrecht, deze behoudens tegenbewijs geacht 
in strijd met dit artikel t e zijn uitgeslagen. 

3. Bij toepassing van artikel 102 van voor
melde Algemeene Wet wordt invordering van 
het statistiekrecht ook voor alle nog aanwezige 
goederen. 

4. Voor de goederen, waarvoor volgens een 
der twee voorgaande artikelen verhaal van 
statistiekrecht op de gestelde zekerheid moet 
plaats hebben, stelt de inspeoteur der invoer
reohten de waarde vast. 

5. Onze Minister van Finanoien kan vergun
nen, dat in fiotief entrepot opgeslagen, al dan 
niet aan invoerreoht onderworpen goederen 
met inaohtneming der door of namens hem 
t e gavan voorschriften tot vaststelling der een
zelvigheid verpakking, sorteering of eene andere 
bewerking ondergaan, waardoor de aard der 
goederen niet verandert. 

6. Bij het niet volledig nakomen van de 
ingevolge dit besluit gegeven voorsohriften, 
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kan de inspecteur der invoerrechten aan den 
nalatigen entreposita.ris gedurende een bepaald~ 
termijn den opslag van goederen in zijn fictief 
entrepot ontzeggen. 

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

's-Gravenhage, den 2den December 1919. 
. WILHELMINA. 

4 December 1919. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Zuilen. van 13 Januari 1919, strekkende 
o. m. om aan het bestuur der Christelijke 
lagere school te Zuilen een bedrag van f 20 
's jaars te doen uitkeeren voor elk aan die 
school onderwijs genietend kind dat, hoewel 
voor h~m openbaar onderwijs wordt be
geerd, noodgedwongen van het bijzonder 
onderwijs gebruik maakt. S. 800. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 11 Dec. 1919.) Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , van 
3 December 1919. -BESLUIT, tot wijziging van 29 October 1919, n°. 7845/2, afdeeling Lager 

heffingen in de binnenscheepvaart. S. 799. Onderwijs Algemeen, tot vernietiging van het 
W1J WILHELMINA, ENZ. beslui t van den Ra.ad der gemeente Zuilen, 
Gezien Ons besluit van 1 Februari 1919 van 13 J anuari 1919, strekkende· o.m. om aan 

(Staatsblad n°. 33), zooals dit is gewijzigd bij het bestuur der Christelijke lagere school te 
Ons besluit van 19 Juni 1919 (Staatsbladno . 387); Zuilen een bedrag van f 20 s' ja.ars ·t e doen uit-

Op de gemeenschappelijke voordracht van keeren voor elk aan die school onderwijs ge
Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid en nietend kind, \fat, hoewel voor hem openbaar 
Handel, dd. 17 November 1919, afdeeling onderMjs wordt begeerd, noodgedwongen van 
Vervoer, n°. 7722, van F:inancien, dd. 22 No- het bijzonder onderwijs gebruik maakt; 
vember 1919, afdeeling Invoerrechten, no. 83, Overwegende, dat door dit Raadsbesluit 
van Justitie, dd. 28 November 1919, 2de af- in strijd met artikel 3, derde lid, der wet tot 
deeling A, n°. 898; regeling van het lager onderwijs , aan de Chris-

Hebben goedgevonden en verstaan : telijke lagere school te Zuilen vanwege die 
1. van vorengenoemd besluit wordt inge· gemeente geldelijke bijdragen onmiddellijk 

trokken artikel 3 ; worden toegekend ; 
2. van vorengenoemd besluit wordt artikel Gelet op artikel 3 der wet tot regeling van 

4 aangeduid als artikel 3 en gelezen als volgt : het lager onderwijs en op de artikelen 153 en 
Art. 3 . Tegen betaling van het, ingevolge 158 der gemeentewet; 

artikel 1 en artikel 2 van dit besluit verschul- Den Raad van State gehoorcl (advies van 
digde recht zullen zegels worden verstrekt, 18 November 1919, n°. 19); 
waarvan de gezamenlijke waarde-opdruk het Gezien het nader rapport van Onzen voor
bedrag van het recht, in centen uitgedrukt, noemden Minister van 28 November 1919, 
zal aangeven; ten bewijze van betaling van n °. 10533, Lager Onderwijs Algemeen; 
dat recht worden deze zegels gehecht: Hebben goedgevonden en verstaan : 

voor zoover het betreft het recht, bedoeld bovenvermeld besluit van den Raad der ge-
in artikel l, op het uit te reiken bewijs van meente Zuilen te vernietigen wegens strijd met 
inschrijving ; de wet . 

voor zoover het betreft het recht, bedoeld Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
in a.rtikel 2, op het uit te reiken bewijs van Wetenschappen, is bela.st met de uitvoering 
doorha.ling der inschrijving. van dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad ge -

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid plaatst, en in afschrift aa.n den Raad va-n State 
en Handel is belast met de uitvoering van dit medegedeeld zal worden. 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal word en 's-Gravenhage, den 4den December 1919. 
geplaatst en waa,rvan afschrift zal worden WILHELMINA, 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. I DeMin.v. Onderu·ijs, Kunsten en Wate11uhaP7:en, 

's-Gravenhage, den 3den December 1919. J. TH. DE VISSER. 
· . WILHELMINA. I (Uitgeg. 24 De,c. 1919.) 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 4 December 1919. BESLUIT, tot herziening en 

De Minister van Financien, DE VRIES. ' opnieuw vaststelling van de Indische mili-
De Minister van Justitie, HEEM SKEBK. taire gagements- en pensioensreglementen. 

(Uitgeg. 23 ,Dec. 1919.) S. 801. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen fungeerend 
Minister van Kolonien van 24 October 1919, 
8ste Afdeeling, no. 26; 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 25 
November 1919, n°. 52); 

Gezien het na.der rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 1 December 1919, 8ste Af. 
deeling, no. 62; 

Overwegende, dat de reglementen op : 
1°. het toekennen van gagementen aan de 

Europeesche militairen beneden den rang van 
officier van de \andmacht in Nederlandsch
Indie en a.an de hun gelijkgestelde militaire 
personen, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van 24 Augustus 1875, n°. 42 (Indisch Staats
blad 1876, n°. 44); 

2°. het to!)kennen van pensioen en onderstand 
aan de Europeesche en aan de daarmede gelijk
gestelde officieren van de landmacht in Neder
landsch-Indii!, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 1 December 1879, n°. 34 (lndisch Staats
bla.d 1880, n°. 22); 

3°. het verleenen van pensioenen en van 
onderstanden voor eens a.an de Europeesche 
en met dezen gelijkgestelde militairen beneden 
den rang van onderluitenant van het Neder
landsche-Indische leger, vastgesteld bij Ons 
besluit van 17 Februari 1905, n°. 8 (Indisch 
Staatsbla.d n°. 299); 

sedert hunne vaststelling herhaaldelijk zijn 
gewijzigd; 

dat thans weder nadere wijzigingen moeten 
worden aangebracht; 

dat het daarom wenschelijk moet worden 
geacht, bovengenoemde reglementen voor 
zooveel noodig gewijzigd, opnieu.w vast te 
stellen; 

Hebban goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Vast te stellen de bij dit Ons besluit 

behoorende reglementen op : 
I. het toekennen van gagement aan de Euro

peesche militairen beneden den rang van offi
cier van het Nederlandsch-Indische leger en 
aan de met hen gelijkgestelde militairen: 

II. het toekennen van pensioen en onderstand 
a.an de Europeesche en de op gelijken voet 
behandelde officieren van het Nederlandsch
Indische leger ; 

III. het verleenen van pensioenen en van 
onderstanden voor eens a.an de Europeesche 
en met dezen gelijkgestelde militairen beneden 
den ra11g van onderluitenant van het Neder
landsch-Indische leger. 

2. Ten aanzien van hetgeen in de in artikel 
1 genoemde reglementen is bepaald omtrent 

d~ toekenning van verhooging van gagement 
of pensioen, wanneer tengevolge van verwon
ding, verminking, letsel of van andere ziels
of lichaamsgebreken, is ontstaan. 

1°. het verlies van een of meer ledematen; 
2°. het geheel en onherstelbaar verlies van 

het gezichtsvermogen in een of in beide 
oogen; 

3°. een hulpbehoevende lichaams- of geeste~
toestand wegens andere oorzaken dan die ge
noemd onder 1°. of 2°.; 

wordt vastgesteld de volgende overgangsbe
paling: 

De nog in dienst zijnde militairen, bij wie 
het verlies of. het gemis van het noodzakelijk 
gebruik van een of meer ledematen of het ver
lies van of het volkomen onherstelbaar verlies 
van het gezichtsvermogen in een of in beide 
oogen is ·vastgesteld voor den datum, waarop 
dit besluit in werking treedt, behouden hunne 
aanspraken op verhoogd gagement of pensioen 
overeenkomstig de voor de vaststelling van 
dit besluit van kracht zijnde bepalingen, indien 
deze voor hen voordeeliger zijn dan de thans 
vastgestslde. 

Van militairen, die onder toekenning van 
gagement of pensioen, of met behoud van recht 
daarop, buiten Nederland uit den dienst bij 
het Nederlandsch-Indische leger worden ont
slagen tusschen den datum, waarop dit besluit 
in werking treedt, en dien van afkondiging in 
Nederlandsch-Indie, zullen het gagement of 
pensioen, dan we! de aanspraken daarop, zoo 
noodig overeenkomstig de gewijzigde bepalingen 
worden herzien, indien daartoe, binnen een jaar 
na het verlaten van den dienst, het verzoek 
wordt gedaan, buiten Nederlandsch-Indii! aan 
den Minister van Kolonien, in Nederlandsch
Indie a.an den commandant van het leger, 
hoofd van het Departement van Oorlog. 

3 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het Staats
blad, waarin het is geplaatst en werkt in Neder
landsch-Indii! en in West-Indii! terug tot den 
dag van in werking treden in Nederland. 

Onze Minister van Kolonien is helast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan ·onze Ministers van 
Financien en van Oorlog en aan de Algemeene 
Reken kamer. 

's-Gravenhage, den 4den De,1ember 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFl'. 

( Uitgeg. 22 Jan. 1920.) 
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REGLEMENT op het toekennen van gagement 
aan de Eiiropeesche Militairen benede.n den 
rang van offecier van het Nederlandsch
lndische Zeger en aan de met hen gelijkge
stelde militairen. 

Art. 1. 1) De uitdrukking ,,militairen" duidt 
aan militairen, beneden den rang van officier 
en met hen gelijksgestelde militaire personen. 

2) Waar niet bepaaldelijk wordt gewag ge
maakt van werkelijke dienstjaren, doelt het 
woord dienstjaren op een diensttijd berekend 
overeenkomstig de artikelen 5--9. 

2. 1) De militairen worden in het genot van . 
gagement gesteld : 

a. op huo verzoek, wanneer door hen vier 
en twintig of meer dienstjaren kunnen worden 
in rekening gebracht, mits hun dienstverbin
tenis geeindigd zij, en· 

b. behoudens het bepaalde bij artikel 3, 
wegens verwonding, verminking, ziels- of 
lichaamsgebreken, - niet het gevo)g van eigen 
moedwillige hantlelingen of van ongeregeld 
gedrag, -mits v66r het verlaten van de.n dienst, 
bij een militair geneeskundig onderzoek zij 
gebleken, dat de belanghebbende ongeschikt 
is voor de verdere waarneming van den mili
tairen dienst. 

2) Aan militairen, die -dertig ot meer dienst
jaren tellen, kan het gagement worden toege- · 
kend, ook zontler dat het door hen wordt aan
gevraagd. 

3. 1) Valt de militair in de termen om gega
geerd te worden ingevolge artikel _2, punt b, 
en wordt, bij het te dier zake te houden mili
tair geneeskundig onderzoek, niet vastgesteld 
dat hij bepaald voortdurend ongeschikt is voor 
de verdere waarneming van den militairen 
dienst, dan wordt hem voorloopig het paspoort 
uitgereikt, waarna de toekenning van het ga
gement alleen dan volgt wanneer in Nederland 
na waarneming in eene militaire ziekeninrichting 
de ongeschiktheid nader wordt vastgesteld. 

2) De Gouverneur-Generaal van Neder 
landsch-Indie is bevoegd, indien de belang
hebbenden aldaar geboren of - in de eerste 
verbintenis bij het Nederlandsch-Indische leger, 
- aangeworven is, dan wel gehuwd is met een 
in Nederlandsch-Indie geboren vrouw, b~j uit
zondering te bepalen, dat de nadere waarne
ming van den gepasporteerde zal geschieden 
in · eene militaire ziekeninrichting in Neder
landsch-Indie. 

4. Voortdurend gagement wordt toegekend : 
a. wegens een diensttijd van vier en twintig 

of meer dienstjaren, en 

b. wauneer bij een militair geneeskundig 
onderzoek is vastgesteld, dat de belanghebbende 
bepaald voortdurend ongeschikt is voor de 
verdere waarneming van den militairen dienst. 

5 . 1) Voor den soldaat en met hem gelijk
gesteltle, en voor den militair van hoogeren 
rang die in en door den dienst voor de verdere 
waarneming van den dienst ongeschikt werd, 
heea de regeling van het ga.gement plaats 
overeenkomstig den door hem jongst bekleeden 
rang. 

2) In alle and.ere gevallen wordt het gagement 
alleen dan overeenkomstig dien rang geregeld, 
wanneer de belanghebbende ten minste twee 
jaren in dien rang diende; bij gebreke van dien 
geschiedt de regeling overeenkomstig den on
middellijk voorafgaanden rang. 

3) Ziels- en lichaamsgebreken in en door .den 
dienst ontstaan, worden, met uitsluiting van 
alle andere gerekend te zijn : 

a. dezelke, welke het gevolg zijn van ver• 
wonding, verminking of letsel in den strijd 
bekomen, en. 

b. die welke, of beschouwd moeten worden 
als het dadelijk gevolg van vermoeienissen en 
ontberingen · bij oorlogsverrichtingen, of ont
staan zijn buiten den oorlog, doch onder om• 
standigheden, zoo uitsluitend aan het volbren
gen van militaire dienstplichten verbonden, 
dat zij in dit opzlcht met de gevolgen van oor
logsverrichtingen kunnen worden gelijkgesteld. 

6. 1) Bij de regeling van het gagement wor
den, behoudens de uitzonderingen in artikel 
7 vermeld, alle diensten toegerekend, volbracht 
in eenige militaire, maritieme of burgerlijke 
rijks- of gemeentebetrekking, recht 'gevende 
op pensioen of gagement, gerekend van en met 
den eersten der maand, waarin die dienst een 
aanvang nam. 

2) Onder die diensten zijn ook begrepen die, 
welke bij mobiele schutterijen onder de wape
nen zijn volbracht - mits onmiddellijk gevolgd 
door diensten bij 's Rijks zee- of landmacht, 
bij het korps mariniers of bij de landmacht 
in de kolonien - en die volbracht bij de lijf
w,11,chten aan de hoven d·er inlandsche vorsten 
te Soerakarta en Djokjakart a. 

3) Mede komt als diensttijd in aanmerking 
de tijd gedurende welken iemand, zonder 
Nederlandsch-Indisch burgerlijk ambtenaar te 
zijn geweest, burgerlijke bez_oldiging, toelage, 
daggeld of andere doorloopencle inkomsten ten 
Jaste van de begrooting van Nede1-landsch
Indie heeft genoten, mits die tijd onmiddellijk 
is gevolgd door een militaire verbintenis of, 
wanneer niet onmiddellijk door zoodanige 
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verbintenis gevolgd , ten minste een jaa,r achter• i d hul k 1 t en p ape mees er 
een he~_ft gecluur~. cler stafmuziek. 

7. B1J de regehng van het gagement worclt , 
{ 

adjudant-on
clerofficier. f 

sergea,nt-majoor ,, 
h;te kl. voor de 

828 

320 
290 

niet in rekening gebracht : j den stafmuzikant der 
a. diensttjjcl volbracht v66r het intreclen politie. . . . . 

van het zeventiende levensjaar; den sergeant-majoor . 
b. de cliensttijd van de wegens clesertie rech- den stafmuzika.nt der lste, 2de of 3de kl. 

terlijk veroordeelde, voorafgegaan aan zijn den sergeant of fourier 

290 
290 

,, 260 

wecler indienststelling ; den eleve-stafmuzikant der l ste of 2de 
c. de diensttijd, doorgebracht in een straf- klasse . . . . 

cursus, hoe ook genaamd ; den korporaal. 
d. de tijcl, geclurende welken de tot gevange- den soldaat . 

nisstraf, hechtenis of detentie veroorcleelde in den artillerie-werkman bij de compagnie 

260 

220 
220 
200 

verzekercle bewaring is geweest, uitgezonclercl de werklieden l ste kl. 290 
cluur va,n het voorloopig arrest, voor zoover Idem, idem, 2cle kl. . . . . . . . . ,, 260 
die bij de veroordeeling niet in minclering is Idem, idem, 3de kl. . . . . . . . . ,, 220 
gebracht van de opgelegde straf ; den leerling-artillerie-werkman als voren. ,, 200 

e. de tijd, gedurende welken de milicien in 2) Dit normale l>E>drag, ongerekencl moge-
reserve gesteld of met groot verlof is geweest. lijke verhooging volgens de artikelen 11, 12, 

8. 1) Dubbel wordt in rekening gebracht de 13 en 14 wordt toegekend : 
tijd, in werkelijken rijksclienst cloorgebracht a. in de gevallen becloeld bij artikel 2, punt 
in Neclerlanclsch-Inclie, gerekend van en met a en laatste lid, en 
den clag cler inscheping clerwaa,rts. b. behoud,ens het bepaalde aan het slot van 

2) Enkel, d. i. jaar voor jaar, worclt in reke- artikel 11 in de gevallen, becloelcl bij artikel 
ning gebracht: 2, punt b, inclien verwonding, verminking, 

a. de tijd met verlof buiten Nederlandsch- letsel, ziels- of lichaamsgebreken zijn ontstaa.n 
Indie cloorgebracht, gerekend van en met den in en door den dienst, of we! indien de belang
dag van inscheping aldaar tot en met den clag hebbende minstens acht voile. werkelijke clienst
van ontscheping bij terugkeer ; jaren telt, die tot het .toekennen van gagement 

b. de tijd in krijgsgevangenschap cloorge- gelclend zijn. 
bracht, 3) Wordt het gagement toegekend wegens 

3) Diensten, elders clan in Neclerlandsch- verwonding, verminking, letsel, ziels- of li
Indie volbracht, worclen toegekend in clezelfcle chaamsgebreken, niet in en door den dienst 
verhoucling, waarin dit zou plaats hebben indien ontstaan, en telt de belanghebbende daarbij 
zij op zichzelven moesten strekken tot regeling geen acht , voile, werkelijke dienstjaren, die 
van pensioen of g§,gement. tot het toekennen van gagement geldend zijn, 

9. 1) Bij de opsomming van den cliensttijcl, clan wordt het beclrag van het gagement be
ter berekening van het aantal dienstjaren, paald op de helft van het normale. 
worden de overschietende maanden van het 11. 1) Telt de militair meer clan vier en 
totaal voor een jaar, berekend, indien zij ten twintig dienstjaren, clan wordt zijn gagement 
minste zes volle maanden becl~agen. Anders bepaald op het normale bedrag, vermeerderd 
worden zij buiten rekening gelaten. voor elk verder dienstjaar met : 

2) Deze bepaling is niet van toepassing op f 25,- voor den kapelmeester der staf-
cle berekening va,n het minimum van dienst, muziek ; 
vcrmeld in artikel 2 (punt a en laatste lid). f 12,50 voor den militairen opzichter der 

10. 1) Het normale jaarlijksche beclrag der genie, den meester-geweerm aker en den mili-
gagementen is het volgende. tairen apothekersbecliende der lste en 2de 

voor: \ klasse, alsmede voor den hulpkapelmeester 
den kapelmeester der stafmuziek . . f 600 der stafmuziek en voor alle stafmuzikanten 
den militairen opzichter der •genie der i der lste klasse. 

l ste kl. . . . . . . . . . . . . . ,, 420 I f 7,50 voor den soldaat en den leerling
den meester-geweermaker der 2cle kl. . ,, 360 I artilierie-werkman bij de compagnie artillerie-
n den militairen apothekersbediende cler · werklieden en 

3de kl. . . . . . . . . . . . . . . ,, 340 f 10,- voor de overige m1litairen, een en 
den magazijnmeester der artillerie 4cle kl. 340 ' antler met dien verstande, dat ongerekencl 
den adjudant-onderofficier . . . . . . ,, 320 mogelijke verhooging volgens de artik!)len 12, 
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13 of 14 geen hoogere gagementen . word en 
t oegelegd dan, 
den ka.pelmeester cler stafmuziek. 
den militaii-en opzichter der genie der 

l ste klasse . . . . . . . . . . . 

800 

620 
560 den meester -geweermaker der 2de klasse . ,, 

en den mi litairen apothekersbed iende cler 
3cle klasse . . . . . . . . . . . . . 500 

den magazijnmeester der ar t illerie 4d e kl. ,, 500 

den hulpkapelmeester d ffi . 52 
f 

acljuclant-on-

der stafmuziek ero : ier · · " O 
serg.-ma3oor . 490 

den stafmuzikan t der l ste klasse voor 
de politie. . ... ... . . . 

den adjudant-onderofficier. 
den stafmuzikant der lste klasse . 

490 
480 
460 

den sergeant-majoor . . . . . . . . 450 
den stafmuzikan t der 2de klasse of 3de 

klasse . . . . . . . . . . . . . . . ,, 420 
den sergeant of fourier. . . . . . .. ,, 420 
den eleve-st afmuzika.nt der l st e of 2de kl. ,, 380 
den korporaal. 
den soldaat. 

380 
,, 320 

den artill erie-werkman bij de compagnie 
art illerie-werklieclen l ste klasse . 450 
Idem, idem, 2de klasse. . . . . . . ,, 420 
Idem, idem, 3de klasse. . . . . . . ,, 380 

den leerling-artillerie-werkman als voren. ,, 320 
2) Het gagement word t tot het vorenstaancle 

hoogste bedrag toegekend, behouclens mogelijke 
verhooging volgens de art ikelen 12, 13 of 14, 
indien de belanghebbende valt in de t ermen 
van art ikel 2, punt b, en diens lichaamsgebreken 
het gevolg zijn van verwonding, verminking 
of letsel in den strijd bekomen . 

12. 1) Het bedrag van het gagement bere
kend volgens de artikelen 10 en 11 wordt ver
hoog:d, wanneer ten gevolge van verwonding, 
verminking, let sel of van andere ziels- of 
lichaamsgebreken is on tstaan : 

1. het verlies van een of meer ledematen : 
2 . het geheel en onherstelbaar verlies van 

het gezichtsvermogen in een of in beide oogen ; 
of 

3. een hulpbehoevende lichaams-· of geestes
toe.~tand wegens andere oorzaken , clan d ie 
genoemcl onder 1 en 2. 

2) De verhooging worclt berekend naar 
reclen van het hoogste gagement , bij artikel 
11 vastgesteld voor den rang of st a.nd, waarnaar 
het gagement wordt geregelcl, en bedraagt : 

a. wegens het verlies ·van een cler leclematen 
of wegens het verlies van het gezichtsvermogen 
in een cler oogen een vierde gedeeUe van het 
maximum; 

b. wegens het verlies van twee of meer 

leclematen of het verlies van het gezichtsver
mogen in beicle oogen de helft van dat maxi
mum; 

c. wegens het verkeeren in een hulpbehoe
venclen lichaams- of geestestoestand een vierde 
gecleelte of de helft, al naar gelang de toestand, 
waarin de betrokkene verkeert, te .vergel(jken 
is met <lien onder et clan we! met dien onder b. 

3) Ingeval het verlies van het gezichtsver
mogen in een oog of in beide oogen, het verlies 
van Mn of meer lecl ematen of een hulpbehoe
vende lichaams- of geestestoestand samengaan. 
wordt voor de berekening der gagementsver
hoogingen ieder dier redenen voor de toeken
ning eener verhooging op vorenbedoelden voet 
afzonderlijk in rekening gebracht, met dien 
verstancle evenwel, dat het totale bedrag cler 
toe te kennen verhoogingen niet mag stijgen 
boven het hoogste gagementsbedrag bij a.I't ikel 
11 vastgesteld voor den rang of stand, waar
naar het gagement wordt geregeld. 

4) Onder ,,ledematen" warden verstaan 
,,handen" en ,,voeten" onverschillig of met het 
verlies daarvan ook dat van armen of beenen 
gepaard gaat . 

5) De gemelde verhoogingen warden nict 
toegekend , ind ien de bovenomschreven toe
standen moeten warden toegeschreven aan 
eigen moeclwillige hanclelingen of aan ongeregeld 
gedrag. 

6) In hulpbehoevenden toestand , aanspraak 
gevende op gagements verhooging, warden ge
acht te verkeeren zij , die ten gevolge van de 
ziekte of gebreken , waarvoor zij voor den 
militairen d ienst werden afgekeurd , bijzonclere 
verpleging, verzorging of bewaking behoeven, 
clan we! door die ziekte of gebreken in ernstige 
mate belemmerd warden tot het verrichten 
van arbeid om hunne in,komsten t e brengen 
in overeenstemming met de behoeften van 
hunnen maatschappelijken stand. 

7) Bij de beoordeeling of een hulpbehoevende 
toestand b~staat , wordt a.Ileen in beschouwing 
genomen de toestancl, waarin de afgekeurde li
chamelijk of geestelijk verkeert ten gevolge van 
de ziekte of de gebreken, die t ot de afkeuring 
hebben geleid . 

13. 1) Indien een militair t en gevolge van 
de ziekte of gebreken, die t o~ zijne afkeuring 
hebben geleid, in een hulpbehoevenclenlichaams
of geestestoestand verkeert, doch twijfel be
staat of die toestand blijvend is , wordt de ver
hooging, bedoeld onder c van het vorige artikel, 
voor niet korter clan een jaar en voor niet !anger 
clan vijf jaar toegekend. 

2) I s de verhooging voor korteren cluur clan 
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vijf jaar toegekend, dan kan zij eens of meer- 1 

mal~n worden verlengd. indien bij een genees
kundig onder:-oek blijkt, dat de belanghebbende 
nog in een hulpbehoevenden licbaams- of gees
testoestand verkeert, met <lien verstande, dat 
de verhooging in geen geval kan worder 
genoten over een langeren clan gemelden ter
mjjn van vijf jaar. 

3) Het in bet vorig lid be doeld genees
kundig onderzoek, waarvoor in Nederland door 
den Minister van Kolonien, in Nederlandsch
Indie door den co=a-ndant van. het leger, 
genoegen kan wnrden genomen met de ver
klaring van burger-geneeskundigen, mag niet 
!anger dan drie maanden v66r den vervaldag 
van de tijdelijk toegekende gagementsverhoo
ging plaats hebben. 

4) De tijdelijke gagementsverhoogmg wordt 
veranderd in eene voortdurende, wanneer bij 
militair gemeeskundig • onderzoek blijkt, dat 
de belanghebbende blijvend in een hulpbehoe
venden lichaams- of geestestoestand verkeert, 
met dien verstande, dat - wo daartoe aan
leiding bestaat - eene tijdelijke verhooging 
ten bedrage van een vierde van bet hoogste 
gagement, kan worden gewijzigd in eene voort
durende ten bedrage van de h~lft van dat 
hoogste bedrag en omgekeerd. 

5) De tijdelijke gagementsverhooging kan 
bij wijze van uitzondering ook zonder militair 
geneeskundig onderzoek worden veranderd 
in eene voortdurende, wanneer in Nederland 
ten genoege van den Minist er van Kolonien, 
in Nederlandsch Indie ten genoege van den 
Commandant van het leger, uit een genees
kundige verklaring blijkt, dat de afgekeurde 
niet in sta.at is zich aan een militair geneeskun
dig onderzoek te onderwerpen en de redenen, 
die de verhooging oorspronkelijk deden toe
kennen, nog bestaan. · 

6) Geene verlenging van een tijdelijke gage
mentsverhooging en geene verandering van 
eene tijdelijke in een voortdurende gagements
verhooging heeft plaats, tenzij bij het laat stelijk 
ingesteld geneeskundig onderzoek oorzakelijk 
verband is gebleken tusschen de daarbij be
vonden ziekte of gebreken en die, welke aan
vankelijk tot de toekenning van tijdelijke gage
mentsverhooging aanleiding hebben gegeven. 

7) Om voor de verlenging van eene tijdelijke 
gagementsverhooging of voor verandering va.n 
eene tijdelijke in eene voortdurende ga.gements
hooging in aanmerking te komen, moet de 
belanghebhende eene aanvrage inzenden binnen 
drie maanden na den vervalda.g van de vorige 
verhooging. Door het niet tijdig inzenden 

va.n dP ae.nvraag ga-G.t de aanspra..1,k op het 
verder genot van de t,ijdelijke gagementsver
hooging of op de toekenning van eene voort
durende gagementsverhooging verloren, tenzij 
in Nederland door den Minister van Kol.onien, 
in Nederlandsch-Indie door den Commandant 
van het le!!er, termen worden gevonden om 
van deze bepaling af te wijken . 

8) De in het vorig lid bedoelde aanvragen 
worden gericht buiten Nederlandsch-Indie tot 
den Minister van Kolonien, in Nederlandsch
Indie tot den Commandant van het leger aldaar. 

14. 1) De militair, die ondanks de ziekte of 
gebreken, welke aanspraak geven op gagements
verhooging ingevolge artikel 12, eerste lid , 
is blijven doordienen , ontvangt, wa.nneer hij 
later volgens dit reglement wordt gegageerd, 
boven het bedrag, waarop hij alsdan recht 
heeft, eene verhooging overeenkomstig artikel 
12, tweede lid, tot bet bedrag, dat hem naar 
zijn toenmaligen rang of stand ingevolge de 
bepalingen van dit reglement zou zijn toege
kend, indien hij niet ware blijven doordienen. 

2) Mocht in dat geval het totaal toe te 
kennen gagement blijven beneden het bedrag, 
dat den belanghebbencle zou z\jn verleencl, 
ware hij niet blijven cloordienen, dan worclt 
hem het eerstvermelcle gagementsbeclrag toe
gekend. 

3) _Tot grondslag van de t,oekenning van het 
gagement ligt de toestand, waarin de belang
hebbende zich bevindt, bi,i het verlaten van 
den dienst. 

4) Latere verbetering of vi1rergering brengt 
- behoudens het bepaalde in artikel 13 -
in het vastgesteld gagement geen verandering, 
met <lien verstande, dat ingeval ter zake ver
wonding, verminking, letsel, ziels- of lichaams
gebreken gagement werd toegeker-cl en die 
gebreken den gegageerde later, mits niet door 
eigen moedwillige handelingen of ongeregeld 
gedrag, in een toestancl brengen, die, had hij 
reeds bij de gageering bestaan, recht wu hebben 
gegeven op een hooger gagement dan verleend 
werd, de belanghebbende alsnog in het genot 
van dat hooger gagement wordt gesteld, indien 
daartoe strekkende aanvraag binnen vijf jaar 
na het verlaten van den dienst wordt inge• 
diend. 

15. l} Het gagement wordt toegekencl van 
en met den dag, waarop het traktement of de 
soldij heeft opgehouden. 

2) De gagementen worden in voile guldens 
toegekend, waarbij de overschietende onderdee
len als een gulden worden berekend. 

3) Indien het gagement bij diensteindiging 

, 
I 
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niet is aangevraagd, neemt het aanvang met 
den ecr~ten der maand na die, waarin de aan
vraag is ingediend, mits die zij ingekomen 
bmnen vijf jaren na bet verlaten van den dienst ; 
aan latere aanvragen wor<lt geen gevolg ge
geven. 

16. Verlaat een bij bet Nei:1.erlanc1scb-In
cliscbe leger in dienst getredPn militair, 01e 
in het genot was van voortdurend gagement, 
opnienw den dienst dan wordt hem, indien 
bij alsdan valt in de termPn van artikel 1 van 
het pensioensreglement, vastgm.teld bij het 
Koninklijk besluit van 17 Februari 1905, n°. 8 
(Indisch Staatsblad n°. 299), overeenkomstig 
de bepalingen van dat reglement pensioen 
toegekend naar reden van zijn geheelen dienst
tijd ; valt hij niet in de termen van dat artikel, 
dan wel, heeft hij tijdena zijne nieuwe verbin
tenis het recht op verkrijging van pensioen 
verloren, clan blijft hij in het genot van het 
vroeger toegekend gagement of wordt hem dit 
weder toegekend, tenzij het is of behoort te 
vervallen ingevolge het bepaalde bij artikel 
18, b of c. 

17. I) Het recht op gagement gaat verloren : 
a . door veroordeeling in Nederlandscb-Indie 

tot een der straffen genoemd in artikel 5, nos. 
1-5 van het strafwetboek voor Europeanen, 
in Nederland tot gevangenisstraf van drie 
jaren of eene zwaardere straf ; 

b. door verwijdering uit den dienst wegens 
bij vonnis uitgesproken vervallenverklaring 
van den militairen stand of wel uit hoofde 
van aanhoudend wangedrag, onzedelijkheid of 
merkelijke achteloosheid in de waarneming 
der dienstplichten ; 

c. door overgang van het Nederlandsch
Indische leger bij eenigen anderen tak van 'sRijks 
dienst in Nederland of zijne kolonien of be
zittingen. 

2) Vervolgens wegens misdrijf schorst het 
verleenen van gagement tot na de uitspraak 
van het eindvonnis. 

18. Het gagement vervalt: 
a. bij weder in dienst treden bij het Neder

landsch-Indische leger, indien het niet ingevolge 
het bepaalde bij artikel 4, punt a, is toegekend ·; 

b. wa.nneer de gegageerde eenige geregelde 
rijksinkomst geniet van eene vreemde mogend
heid en dat wel van en met den eersten der 
maand volgende op die waarin dit blijkt; 
hem kan door den Minister van Kolonien 
worden vergund het gagement - tot weder
opzeggens toe - te behouden, indien v66r 
of uiterlijk zes maanden na het aanvaarden 
van de betrekking, waaraan die rijksinkomst 

is verbonden, Yan den belanghebbende eene 
schriftelijke aanvraag t_ot het bekomen van 
goedkeuring op die aanvaarding bij het De -
partement van Kolonien wordt ontvangen ; 
ook kan aan den gegageerde, den staat van 
Nederlander niet bezittende, die na terugkeer 
in zijn eigen land geregelde rijksinkomsten 
geniet uit hoofde van diensten, waartoe hij 
krachtens de wetten des lands is verplicht, 
door den Minister van Kolonien worden ver
gund het gagement tot wederopzeggens te 
blijven genieten : 

c. wanneer de. betaling gedurende vijf achter
eenvolgende jaren niet is gevorderd ; 

nochtans kunnen zij, wier gagement volgens 
deze bepaling verviel, op hun verzoek, buiten 
Nederlandsch-Indie door den Minister van Kolo
nien, in Nederlandsch-Indie door den Gouver
neur-Generaal, in het genot daarvan worden 
hersteld, in welk geval de uitkeering aanvangt 
van en met het kwartaal, volgende op dat, 
waarin de aanvraag tot herstel is ingekomen; 

d. van en met den eersten van het kwartaal. 
volgende op dat .waarin de gegadeerde overlijdt , 

19. I) De gegageerde, die is veroordeeld tot 
gevangenisstraf van drie maanden, tot hech
tenis van drie maa.nden, tot plaatsing in eene 
Rijkswerkinrichting of tot eenige zwaardere 
straf, mist gedurende den tijd, dat hij zijne 
straf ondergaat of zich door de vlucht aan de 
tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, het 
genot van gagement. 

2) Ten aanzien van hem, die in Nederland 
zijne straf ondergaat of zich aldaar door de vlucht 
aan de tenuitvoerlegging van het vonnis ont
trekt, is de Minister van Kolonien en ten aan
zien van hem, die in Nederlandsch-Indie zijne 
straf ondergaat of zich aldaar door de vlucht 
aan de tenuitvoerlegging van het vonnis ont
trekt, de Gouverneur-Generaal, daartoe termen 
vindende, bevoegd om : 

1°. gedurende dien tijd over het gagement 
van den veroordeelde te beschikken ten behoeve 
van zijne vrouw, van zijne minderjarige kin
deren in de rechte linie of van zijne bloedver
wanten in de opgaande linie ; 

2°. voor zoover van de onder 1°. bedoelde 
bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt·, 
hem, die uit de gevangenis of Rijkswerkinrich
ting is ontslagen, in het genot te stellen van 
eene ui tkeering welke bij een straftijd van 
minder dan een jaar de helft van het bedrag 
van het gagement over dien straftijd, en bij 
een straftijd van langeren duur, de helft van 
het jaa.rlijksche bedrag van het gagement niet 
te boven gaat. 
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3) Gedurende de plaatsing in een strafcursus 
hoe ook genaamd, wordt het gagement niet 
uitgekeerd, <loch onder beperkende bepalingen 
ten aanzien van de terugneming, ten name 
van den gegageerde in de po tspaarbank be
legd. 

4) Als de gegageerde vrouw of wettige dan 
wel gewettigde kinderen te zijnen laste heeft, 
kan, in Nederland door den Minister van Kolo
nien, in Nederlandsch-Indie door df')n Com
mandant van het leger en Chef van het Depar
tement van Oodog, worden bepaald, dat over 
het gagement ten behoeve "an het gezin 
kan worden beschikt. 

20. 1) Alie in dit reglement vermelde gage
menten worden genoten onder den last aan 
de zijde van den gegageerde tot naleving van 
alle verplichtingen, hem krachtens clit reglement 
opgelegd, of aan dat genot bij latere algemeene 
Yerordening te verbinden. 

2) Aanvragen tot het verkrijgen van gage
ment worden gericht, in Nederland tot den 
)finister van Kolonien, in Nederlandsch-Indie 
tot den Commandant van het Leger aldaar ; 
zij worden steeds ingediend zooveel mogelijk 
met inachtneming der eischen van de mili
taire hierarchie. 

3) De gagementen worden verleend in Neder
land door den Minister van Kolonien, in Neder
landsch-Indie door den Legercommandant ; 
in de daartoe strekkende beschikkingen wordt 
steeds melding gemaakt van de artikelen van 
dit reglement, waarop deze berusten. Van 
de beslissingen van den Minister van Kolonien 
en van den Gouverneur-Generaal is beroep op 
de Koningin, van die van den Legercommandant 
op den Gouverneur-Generaal. 

4) Nopens de toekenning van het gagement · 
wordt den belanghebbende een authentiek 
bewijsstuk uitgereikt. 

21. De gagementen zijn, na overlegging der · 
vereischte bewijsstukken, betaalbaar, in Neder
land na het einde van elk kwartaal, in Neder
landsch-Indie na den afloop van elke maand, 
een en behoudens het ~paalde bij artikel 69 
der Indische comptabiliteitswet (Indisch Staats
h/,a,d 1917, n°. 521). 

22. 1) De Koningin behoudt zich voor om 
de zich buiten rederlandsch-Indie bevindende 
gegageerden in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden, be
cloeld bij artikel 185 der grondwet, op te roepen, 
om, na daartoe geschikt te zijn bevonden, 
in dienst te worden gesteld bij de strijdkrachten 
van den Staat. 

2) Het gagement van den gegageerde, die 

zonder geldige redenen, aan die oproeping niet 
voldoet of zich aan de wederindienststelling 
onttrekt, wordt op uitspraak van den Minister 
van Kolonien geschorst . 

3) Deze schorsing neemt aanvang met den 
dag, waarop de gegageerde moest opkomen en 
niet opgekomen is en eindigt met <lien, waarop 
de gegageerden, die aan de oprocping hebben 
voldaan bij algemf'enen maatregel v:in hunne 
verplichting tot den actieven dienst worden 
ontslagan. 

23. Overeenkomstig het bapaalde bij artikel 
22 is de Gouverneur-Generaal van Nederland~ch
Indie bevoegd om in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandigheden 
in Nederlandsch-Ind1e, bedoeld bij artikel 2 
van het, dienstplichtbesluit voor Europeanen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 Oc
tober 1817. n°. 47 (Jndisch-Staatsb/,a,d 1918. 
n°. 70), de zich aldaar bevindcnde gegageerden 
voor wederindienststelling op te roepen, zul
lende de schorsing, in het voorgaande artikel 
bedoelrl, worden toegepast op uitspraak van 
den Commandant van het Leger. 

24 . 1) De gagementen krachtens dit regle
ment ve,rleend, zijn onvervreemdbaar voorzoo
V!'el zij in Nederland betaald wordeu, ovoreen
komstig de wet v,in '?8 Mei 1849 (Staatsbl.ad 
no. 24). 

2) De gegageerde kan daarover op geenerlei 
wijze beschikken, ook niet door verpanding 
of beleening. 

3) Indien hij last geeft om het gagement 
voor hem te ontvangen, kan hij die lastgeving 
altijd herroepen. 

4) Alie overeenkomsten hiermede strijdig zijn 
nietig. 

5) Deze bepaling wordt uitgedrukt in het 
authentieke bewijsstuk, bedoeld aan het slot 
van artikel 20. 

6) Onder de hierbedoelde verboden belee
ningen zijn niet inbegrepen de voorschotten 
door gemeentebestnren, liefdadige of tot alge
m~en nut werkende instellingen, hetzij renteloo , 
hPtzij tegen eene matige rente verstrekt, tegen 
tijdelijke afgifte van het voormelde authentieke 
bewijs~tuk, mits de bepalingen vo lgcns welke 
die vonrschotten worden uitgekeerd, zijn goed
gekeurd in Nederland door Gedeputeerde Staten 
der betrokken provincie, in N<iderlandsch-Indie 
door de autoriteiten daartoe aan te wijzen 
door den Gouverneur-Generaal. 

25. Op de gagementen der militairen wordt 
om geenerlei reden korting toegestaan ten 
behoeve van particuliere schuldeischers. 

26. 1) Indien een gegageerde in een gesticht ' 
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of eene instelling van weldadigheid, door het 
openbaar gezag erkend, is opgenomen of, 
op welke wijze ook, door zoodanig gesticht of 
door een burgerlijke gemeente wordt verpleegd, 
worden de verpleegkosten, doch in geen geval 
tot een hooger bedrag dan vij/ en vijftig cent 
per dag, uit het gagement voldaan. Bedraagt 
het gagement minder dan vijf en t•ij/tig cent 
par dag, dan worden die kosten slechts vergoed 

met het beloop van het gagement Jver het 
tijdvak der verpleging. 

2) In be1de gevallen wordt gedurende de 
verplegmg, zoo mogelijk, het voile bedrag van 
bet gagement ieder kwartaal betaalbaar ge• 
steld aan het bestuur van dat gesticht, die 
instelling of gemeente, dat zijnerzijds verplicht 
is om aan den verpleegde het bedrag uit te 
keeren , waarmede het gagementsdeel de krach
·tens het eerste lid verschuldigde verpleegkosten 
overtreft. 

3) Ingeval het gagement over het tijdvak 
der verpleging reeds. is uitgekeerd, worden 
voormelde kosten verhaald op het gagement 
van het eerstvolgend kwartaal, dat de gega
geerde weder zelf kan ontvangen. 

4) De kosten van verpleging in een Land~
krankzinnigengesticht worden voldaan over
eenkomstig de daarvoor uitgevaardigde bepa-
1ingen. 

5) Heeft de verpfeging van den gegageerde 
plaats in eenige maritieme of militaire zieken
inrichting, of we! op eenigerlei wijze ten laste 
van de geldmiddelen van den Staat of van 
zijne kolonien en bezittingen in andere wereld
deelen, - tenzij al~ gevolg "an eene veroor
deeling, die !eidt tot gemis van het genot van 
gagE>ment, - clan wordt die verpleging mecle 
op den voet van het bepaalde bij het eerste 
lid zooveel mogelijk uit het gagemE>nt bekostigd, 
met cli~n verstancle, dat bij verpleging in eene 
militaire ziekeninrichtinq binnen Neclerlanclsch
Indie, uit het gagement in geen geval meer 
worclt volclaan dan de door den gegageerde 
volgens het betrekkdijk militait· tarief te betalen 
verpleegkosten. 

6) Hetgeen uit het gagement op die wiize 
minder worclt terugontvangen clan !lijf en vijftig 
cent per hoofd voor elke verpleegdag, wordt 
ten taste van de Indische geldmidclelen ver
(Wend. 

7) In Nederland is de Minister van Kolonien 
en in Nederlandsch-Indie de Commandant van 

• bet Leger bevoegd om cle kosten van verpleging 
van gegageerde militairen in buitenslands ge
vestigde ziekeninrichtingen of andere openbare 
en bijzondere instellingen van liefclacligheid, 

191\.1 

welke - naar hun oorcleel - daarvoor in aan
merking komen, tot ten hoogste vijf en vijftig 
cent per hoofcl en per dag van de gagementen 
der verpleegtlen te doen inhouden en aan de 
besturen dier inrichtingen of instellingen te 
doen uitbetalen. 

8) De verplegingskosten zullen echter nimmer 
tot een hooger beclrag dan het beloop van he 
gagement over h et tijdvak der verpleging 

vergoed worden. 
9) Is het gagement over het tijdvak cler 

verpleging reeds uitgekeerd, clan worden geen 
verpleegkosten te goed gedaan. 

10) Het vijfde en het zesde lid van dit artikel 
zijn, bij verpleging in eene militaire ziekenin
richting binnen Nederlandsch-Inclie, niet van 
toe passing opgegageerde militairen,die benoemd 
zijn tot of belast zijn met de waarneming van 
eene betrekking onder genot van bezoldiging 
ten laste der geldmiddelen van Nederlandsch
Indie en clerhalve in die betrekking ter verple
ging worclen opgenomen. 

27. In gevallen, waarin bij <lit reglement 
niet is voorzien, of wanneer uitstekende mili
taire daden eene buitengewone geldelijke be
looning vorderen ten laste der begrooting van 
Nederlanasch-Indie, behoudt de Koningin zich 
voor daarin bij afzonderlijk besluit te voorzien. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 4 
December 1919 n°. 66 (Staatsbl,ad no. 801). 

Mij bekend, 
De Minister van Koloniiin, DE GRAAFF. 

REGLEMENT op het toekennen van pensioen 
en onderstand aan de Europeesche en de 
op gelijken voet behandelde officieren van 
het Nederlandsch-lndische le,ger. 

Art. 1. 1) Recht op pensioen hebben de 
officieren van gezondheid, die dertig of meer, 
de militaire apothekers en militaire paarden
artsen, die vier en dertig of meer en de andere 
officieren,die veertig of meer dienstjaren kunnen 
doen gelden, d~n we! door welbewezen ziels
of lichaamsgebreken, niet het gevolg van eigen 
moedwillige handelingen of ongeregelcl gedrag, 
ongeschikt zijn geworden voor de waarneming 
van den actieven militairen dienst in Necler
landsch-Indie, alsmecle de officieren die uit 
den dienst worden ontslagen terzake van on
bekwaamheicl of ongeschiktheid om in den 
verkregen rang te dienen in eenige betrekking 
bij het wapen of dienstvak waartoe zij behooren. 

2) Aan de in het eerste lid becloelde officieren, 
die recht op pensioen he bben omdat zij het 
in dat lid omschreven getal dienstjaren kunnen 
doen gelden, worclt het pensioen alleen toege-
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kend 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 van vijf en 
veertig jaren als reserve-officier te dienen. 

3) Waar in dit reglement niet bepaaldelijk 
wordt gewag gemaakt van werkelijke dienst
jaren, doelt het woord dienstjaren op een 
diensttijd, berekend overeenkomstig de arti -
kelen 5 tot en met 7. · 

2. 1) Het recht op pensioen in artikel 1 
bedoeld gaat verloren : 

a . door overgang van het N ederlandsch-In

dische leger bij eenigen anderen tak van's Rijks 
dienst in Nederland of zijne kolonien of bezit
tingen; 

b. door overtreding der verordeningen tot 
handhaving van het eigendomsrecht van den 
Staat op de gouvernements-archieven, in 's Rijks 
kolonien of bezittingen ; 

c. door ontslag uit den dienst wanneer dit 
niet eervol wordt toegekend, en 

d. door vervallen-verklaring van den mili
tairen stand bij rechterlijke uitspraak. 

2) Vervolging wegens misclrijf schorst het 
verleenen van pensioen tot na de uitspraak 
van het eindvonnis . 

3. Pensioen wordt ook toegekencl aan den 
officier, die krachtens artikel 39, 2°., d, cler 
Regeling, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 8 September 1910, n°. 39 (Jnd,isch Staats
blad n°. 592), eervol uit den clienst wordt 
ontslagen. 

4. 1) Ziels- en licha!tmsgebreken worden on
derscheiclen, naar gelang zij al clan niet in en 
door den clienst zijn ontstaan. 

2) Ziels- en lichaamsgebreken in en door 
den dienst ontstaan, worden met uitsluiting 
van alle andere, gerekencl te zijn: 

a. dezulke, welke het gevolg zijn van ver
wonding, verminking of letsel in den strijcl 
bekomen, en 

b. die welke, of beschouwcl moeten worden 
als het dadelijk gevolg van vermoeienissen en 
ontberingen bij oorlogsverrichtingen of ontstaan 
zij buiten den oorlog, doch onder omstandig
heden, zoo uitsluitend aan het vo!brengen van 
militaire dienstplichten verbonden, dat zij in 
dit opzicht met de gevolgen van oorlogsver
richtingen kunnen worden gelijkgesteld. 

5. 1) Als diensttijd komt in aanmerking de 
tijd voor en na de inwerkingtreding van dit 
besluit doorgebracht: 

a. in militaire betrekkingen bij het Necler
landsch-Indische leger, daaroncler begrepen het 
buiten Nederlanclsch-Inclie gevestigde troe-

pengecleelte van dat leger, gerekencl van en 
met den eersten der maand, waarin die dienst 
een aanvang nam ; 

b. in andere militaire, maritieme en burger
lijke betrekkingen van het Rijk of van zijne 
kolonien en bezittingen in andere werelddee
len, of van gemeenten in het Rijk of in zijne 
kolonien en bezittingen in andere werelddeelen, 
mits de diensten in die betrekkingen bewezen, 
naar de daarvoor geldende regelen aanspraak 
geven op pensioen of gagement, en niet reeds 
met pensioen of gagement zijn vergolden. 

2) Onder die diensten zijn ook b egrepen die, 

welke bij mobiele schutterijen onder de wapenen. 
zijn volbracht, mits onmiddellijk gevolgd door 
diensten bij 's Rijks zee- of landmacht, bij het 
korps mariniers of bij de landmacht in de 
kolonien en bezittingen van het Rijk in andere 
werelclcleelen en die volbracht bij de lijfwachten. 
aan de hoven cler inlanclsche vorsten te Soera
karta en te Djokjakarta. 

3) Diensten, elders clan in Neclerlandsch-Indie 
volbracht, worclen toegerekencl in clezelfcle ver
houding, waarin clit zou plaats hebben, inclien 
zij op zich zelven moesten strekken tot regeling 
van pensioen. 

4) Mede komt als diensttijcl in aanmerking, 
de tijd geclurencle welken iemancl, zoncler 
Nederlandsch-Inclisch burgerlijk ambtenaar te 
zijn geweest, burgerlijke bezoldiging, toelage 
claggeld of anclere doorloopende inkomsten ten 
laste van de begrooting van Nederlanclsch-Inclie 
heeft genoten, mits die tijd onmidclellijk is 
gevolgcl door eene militaire verbintenis of, 
wanneer niet onmiclclellijk door zooclanige ver
bintenis gevolgcl, ten minste een jaar achter
een heeft gecluurcl. 

6. 1) Bij de regeling van het pensioen, wordt 
niet in rekening gebracht : 

a. de cliensttijcl volb~acht voor het intreden. 
van het zeventiencle levensjaar ; 

b. de tijd doorgebracht op nonactiviteit, 
verleend overeenkomstig artikel 71, le, c en_ 
2e d en e van de Regeling, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 8 September 1910, n°. 3~ 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 278, lndisch 
Staatsblad n°. 592), zoomede de tijd door den_ 
officier doo;gebracht met buitenlandsch verlof 
buiten bezwaar van 's Lands schatkist; 

c. de diensttijd van den wegens desertie 
rechterlijk veroordeelde, voorafgegaan aan zijne 
weder inclienststelling ; 

d. de tijd, gedurende welken de tot gevange
nisstraf, hechtenis of detentie veroorcleelde 
in verzekerde bewaring is geweest, uitgezonderd 
de duur van het voorloopig arrest, voorzoover 
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die bij de veroordeeling niet in mindering is doorbracht. Bij gebreke van <lien, worclt het 
gebracht van de opgelegde straf; pensioen geregelcl overeenkomstig den onmid

e. de tijd, gedurende welken de milicien in f dellijk voorafgaanden rang. 
reserve hersteld of met groot verlof is geweest. I 2) Als werkelijke cliensttijd in den rang 

2) Tenzij het voorlaatste lid van artikel 5 wordt niet gerekend de tijd, doorgebracht : 
aanleiding geeft tot dubbele berekening wordt a. op non-activiteit op verzoek, met of zonder 
enkel d. i. jaar voor jaar in rekening gebracht : bezwaar van den lande; 

a. de tijd, buiten Nederlandsch-Indie door- b. met verlof buiten Nederlandsch-Indie, 
gebracht, hetzij met verlof, hetzij als gedeta- met <lien verstande, dat wel in aanmcrking 

cheerd bij het Nederlandsche leger of Kolo- wordt gebracht de tijd, gedurende welken 
niale Reserve, clan wel bij laatstgenoemd korps opgedragen diensten in het belang van Neder
ingedeeld of buiten de sterkte gevoerd, een en landsch-Indie zijn verricht; 
antler gerekend, ingeval van verlof en deta- c. met een voor verlof naar Europa in de 
cheering van en met den dag van inscheping plaats tredend binnenlandsch verlof. 
naar Nederlandsch-Indie tot en met den dag 3) Titulaire rangen komen bij de berekening 
van ontscheping aldaar ; van het pensioen niet in aanmerking. 

b. de tijd .in krijgsgevangenschap doorge- 4) Bij de toepassing van dit artikel moeten 
bracht, en de non-activiteit, het verlof en het ontslag in 

c. de tijd, gedurende welken de officier met Nederlandsch-Indie gerekend worden in te gaan 
machtiging des Konings in vreemden krijgs- van en met den dag waarop het genot van 
dienst is geweest. ' bezoldiging wegens werkelijken dienst ophoudt, 

3) Nonactiviteit buiten Nederlandsch-Indiii en moeten voorts de non-activiteit en het vedof 
als bedoeld in artikel 71, le a en b van de Re- in Nederlandsch-Indie geacht worden te ein
geling vastgesteld bij Koninklijk besluit van d_igen van en met den dag waarop weder be-
8 September 1910 n°. 39 (lndisch Staatsblad wldiging wegens werkelijken diensttijd wordt 
n°. 592), wordt voor de toepassing van dit genoten. 
Reglement gelijk gesteld met verlof,met bezwaar 9. Het normale jaarlijksche pensioens-bedrag 
van 's Lands schatkist buiten Nederlandsch- is : 
Indie doorgebracht. voor den luitenant-generaal. f 9,000 

,, 6,000 4) Voor zoover hierboven niet anders is be- ,, generaal-majoor. 
paald, wordt duhbel in rekening gebracht, de kolonel .... ,, 4,500 
tijd in 's Rijks dienst doorgebracht in Nederlan- ,, luitenant-kolonel ,, 3,500 
landsch-Indie of op. reis derwaarts, gerekend ,, majoor. . . . ,, 3,000 
van en met den dag van inscheping in Neder- ,, kapitein . . . ,, 2,400 

,, 1,500 land of elders. lste lui tenant 
7. 1) Bij de opsomming van den diensttijd, 

ter berekening van het aantal dienstjaren, 
worden de overschietende maanden van het 
totaal voor een jaar berekend, indien zij ten 
minste zes voile maanden bedragen. 

2) Anders worden zij buiten iekening ge
laten. 

3) Deze bepaling is niet van toepassing op 
de berekening van het minimum van dienst 
vermeld in artikel 1. 

8. 1) Voor den tweede luitenant, alsmede 
voor den officier van hoogeren rang, die in 
en door den dienst voor de verdere waarne
ming van dien dienst ongeschikt werd, strekt 
tot grondslag der berekening van het hem te 
verleenen pensioen het normale bedrag, vast
gesteld voor den door hem jongst bekleeden 
rang. In alle andere gevallen wordt het pen
sioen alleen clan overeenkomstig dien Tang 
geregeld, wanneer de belanghebbende daarin 
minstens twee jaren in werkelijken dienst 

2de-luitenant ,, 2,200 
10. Behoudens mogelijke verhooging over

eenkom~tig de artikelen 14, 15 en 16 wordt 
het bedrag, dat aan de berekening van het 
pensioen ten grondslag ligt, ten voile toegekend: 

1°. aan de officieren van gezondheid, die 
dertig of meer, a-an de militaire apothekers en 
militaire paardenartsen, die vier en dertig 
of meer en aan de andere officieren, die veertig 
of meer dienstjaren kunnen doen gelden, en 

2°. aan de officieren, die gepensionneerd 
worden wegens ziels- of lichaamsgebreken, 
welke het gevolg zijn van verwonding, vermin
king of letsel in en door den dienst ont taan . 

11. Behoudens mogelijke verhooging over
eenkomstig de artikelen 14, 15 en 16 wordt 
aan den officier, die gepensionneerd wordt 
wegens ziels- of lichaamsgebreken in en door 
den dienst ontstaan, indien hij niet valt in 
de termen van het vorige artikel, pensioen 
toegekend: 

53• 
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1°. wanneer hij vijftien of minder, als mili
tair apotheker of militaire paardenarts, veer
tien of minder, dan wel als officier van gezond
heid twaalf of minder, dienstjaren kan doen 
gelden, tot. een bedrag gelijk aan de helft van 
het voor zijnen rang vastgestelde normale 
bedrag ; en 

2°. wanneer hij meer dan vijftien, of als 
milita.ire apotheker of militaire paardenarts 
meer dan v;ertien, dan we! als officier van 
gezondheid meer dan twaalf, dienstjaren telt, 
tot een bedrag gelijk aan de helft van het voor 
zijnen rang vastgestelde normale bedrag, ver
meerderd onderscheidenlijk met vier, vjjf of 
vijf en een half t en honderd van die helft voor 
elk dienstjaar, dat hij onderscheidenlijk boven 
de vijftien, veertien of twaalf kan · doen 
gelden. 

12. 1) Behoudens mogelijke verhooging over
eenkomstig de artikelen 14, 15 en 16 wordt 
aan den officier, die niet valt in de termen 
der beide vorige artikelen, pensioen toegekend 
tot een bedrag gelijk aan de helft van het aan 
de berekening ten grondslag liggende, ver
meerderd voor den militairen apotheker of 
militairen paardenarts met vijf en drie vi!)rde, _ 
voor den officier van gezondheid met zes en 
een half en voor de overige officieren met vijf 
ten honderd van die helft voor elk dienstjaar 
dat hij onderscheidenlijk boven zeventien, 
vijftien en twintig kan doen gelden. 

2) De pensioenen worden in voile guldens 
bepaald, waarbij de overschietende onderdeelen 
a.ls een gulden worden berekend. 

13. i) In het geva.l bedoeld bij artikel 3 
bedraagt het pensioen, behoudens mogelijke 
verhooging overeenkomstig de artikelen 14, 
15 en 16 de helft van het bedrag dat _hem zou 
zijn toegekend, indien hij ware gepension
neerd overeenkomstig artikel 12. 

14. 1) Het bedrag van het pensioen , bere
kend volgens de artikelen 10, 11, 12 of 13 wordt 
verhoogd, wanneer tengevolge van verwonding, 
verminking, letsel of andere lichaams- of ziels
gebreken is ontstaan : 

1°. het verlies van een of meer ledematen; 
2°. het geheel en onherstelbaar verlies van 

het gezichtsvermogen in een of in beide oogen ; 
3°. een hulpbehoevende lichaams- of gees

testoestand wegens andere oorzake dan die 
genoemd onder 1°. en 20.; 

2) De vr,rhooging bedraagt per jaar : 
a. wegens het verlies v<in een der ledematen 

of wegens het verlies van het gezichtsvermogen 
in een der oogen f 600 ; 

b wegens het verlies van twee of meer lede-

maten of het verlies van het gezichtsvermogen 
in bcide oogen f 1200 ; 

c. wegens het verkeeren in een hulpbehoe
venden lichaams- of gcestestoestand f 600 of 
f 1200, al naar gelang de toesta.nd waarin de 
betrokkene verkeert te vergelijken is _ met <lien 
onder a dan we! met <lien onder b. 

3) Ingeval het verlies van het gezichtsver
mogen in een oog of in beide oogen, het verlies 
van een of meer ledematen of een hulpbehoeven
de lichaams- of geestestoestand samengaan, 
wordt voor de berekening der pensioensver
hoogingen ieder der redenen voor de toeken
ning eener verhociging op vorenbedoelden voet 
afzonderlijk in rekening gebracht, met <lien 
verstande evenwel, dat het totale bedrag der 
toe te kennen verhoogingen het bedrag van 
f 2400 's jaars niet mag overschrijden. 

4) Onder ,,ledematen" worden verstaan : 
,,handen" en ,,voeten" onverschillig of met het 
verlies daarvan ook dat van armen en beenen 
gepaard gaat. 

5) De gemelde verhoogingen worden niet 
toegekend, indien de bovenomschreven toe
standen moeten worden toegeschreven aan 
eigen moedwillige handelingen of aan ongere
geld gedrag. 

6) In hulpbehoevenden toestand , aanspraak 
gevende op pensioensverhoogingen , worden 
geacht te verkeeren zij , die ten gevolge van 
de ziekte of gebreken, waarvoor zij voor den 
militairen dienst werden afgekeurd , bijzondere 
verpleging, verzorging of bewaking behoeven, 
dan we! door die ziekte of gebreken in ernstige 
mate -belemmerd worden tot het verrichten 
van arbeid om hunne inkomsten te brengen 
in overeenstemming met de behoeften van 
hunnen maatschappelijken stand. 

7) Bij de beoordeeling of een hulpbehoevende 
toestand bestaat, wordt alleen in beschouwing 
genomen de toestand, waarin de afgekeurde 
lich,amelijk of geestelijk verkeert ten gevolge 
van de ziekte of de gebreken die tot de afkeuring 
hebben geleid of waarvoor aa,nspraak op ver
hooging van pensioen bestaat. 

15. 1) Indien een officier, ten gevolge van 
de ziekte of de gebreken, die tot zijne afkeuring 
hebben geleid, ineen hulpbehoevenden lichaams

. of geestestoestand verkeert, doch twijfel be
staat of die toestand blijvend is, wordt de ver
hooging, bedoeld in punt c van het vorig artikel 
voor een bepaalden tijd, niet korter dan een 
jaar, toegekend . 

2) Is de verhooging voor korteren termijn 
dan vijf jaar toegekend, dan kan zij eens of 
meermalen woi·den verlengd, indien bij een 
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geneeskundig onderzoek blijkt, dat de belang- ' 
hebbende nog in een hulpbehoevenden lichaams
of geestestoestand verkeert, met <lien ver tande, 
dat de verhooging in geen geval kan worden 
genoten over een langeren clan gemelden ter
mijn van vijf jaren. 

3) Het in het vorig lid bedoeld geneeskundig 
onderzoek, waarvoor in Nederland door den 
~Jinister van Kolonien, in Nederlandsch-Indie 

door den Commandant van het Leger genoegen 
kan worden genomen met de verklaring van 
burgerlijke geneeskundigen, mag niet !anger 
clan drie maanden voor den vervaldag van de 
tijdelijk toegekende pensioensverhooging plaats 
hebben. 

4) De tijdelijke pensioensverhooging wordt 
vera:iderd in eene voortdurende, wanneer bij 
rnilitair geneeskundig onderzoek blijkt, dat de 
belanghebbende blijvend in een hulpbehoeven
den lichaams- of geestestoestand verkeert, met 
dien verstande, · dat zoo daartoe aanleiding 
bestaat, een tijdelijke verhooging van f 600 
kan gewijzigd worden in eene voortdurende 
verhooging van f 1200 en omgekeerd . 

5) De tijdelijke pensioensverhooging kan bij 
wijze van uitzondering ook zonder militair 
geneeskundig onderzoek worden veranderd in 
eene voortdurende, wanneer in Nederland ten 
genoege van den Minister van Kolonien, in 
Nederlandsch-Indie ten genoege van den Com
mandant van het leger, uit eene geneeskundige 
verklaring blijkt, dat de afgekeurde niet in 
staat is zich aan een militair geneeskundig 
onderzoek te onderwerpen en de redenen, \die 
de verhooging oorspronkelijk deden toekennen 
nog bestaan. 

6) Geene verlenging van eene tijdelijke pen
sioensverhooging en geene verandering van 
eene tijdelijke in eene voortdurende pensioens
verhooging heeft plaats, tenzij bij het laatstelijk 
ingesteld geneeskundig onderzoek oorzakelijk 
verband is gebleken tusschen de daarbij bevon
den ziekte of gebreken en die, welke aanvan
kelijk tot de toekenning van eene tijdelijke pen· 
sioensverhooging aanleiding hebben gegeven. 

7) Orn voor de verlenging van eene tijdelijke 
pensioensverhooging of voor toekenning van 
eene voortdurende instede van eene tijdelijke 
pensioensverhooging in aanmerking te komen, 
moet de belanghebbende eeneaanvrage inzenden 
v66r of binnen drie maanden na den vervaldag 
van de vorige verhooging. Door het niet tijdig 
inzenden van de aanvraag gaat de aanspraak 
op het verder genot van de tijdelijke pensioens
verhooging of op de toekenning van eene voort
durencle pensioensverhooging verloren, tenzij, , 

in Nederland door den: Minister van Kolonien, 
in Nederlandsch-Indie door den Comnlandant 
van het [pger, termen worclen gevonrlen om 
van cleze bepaling af te wijken. 

8) De in het vorig lid bedoelde aanvragcn 
worden gericht, buiten Nederlandsch-Indie tot 
den Minister van Kolonien, in Nederlanclsch
Indie tot den Commandant van het leger 
a ldaar. 

16. 1) Officieren die ondanks de ziekten of 
gebreken, welke aanspraak geven op pensioens
verhooging ingevolge a.rtikel 14, blijven door
dienen, verkrijgen. wanneer zij later gepension
neerd worden, boven het hun toekomend pen
sioen, de verhooging overoenkomstig evenge
noemd artikel en binnen de aldaar aa.ngegeven 
grenzen. 

2) Overigens ligt aan de toekenning van hct 
pensioen ten grondslag de toestand waarin 
de belanghebbende zich bevinclt bij ·1iet verlaten 
van den dienst. 

3) Latere verbetering of verergering brengt 
- behouclens het bepaalde in artikel 15 - in 
het vastgesteld pensioen geene verandering, 
met dien verstancle nochtans, _clat ingeval ter 
zake van verwonding, verminking, letsel, 
ziels- of lichaam gebreken peneioen wercl toege
kencl en die gebreken den gepensionneercle 
later, mits niet door eigen moeclwillige hancle
lingen of ongeregeld geclrag, in een toestand 
brengen, die, had h~j reeds bij de pensionneering 
bestaan, recht zon hebben gegeven op een 
hooger .pensioen clan verleend werd, de belang
hebbende alsnog in het genot van dat hoogcre 
pensioen worclt gesteld , indien althans de daar
toe strekkende aanvraag binnen vijf jaar na het 
verlaten van den clienst wordt ingediencl. 

17. 1) Behoudens het bepaalde in het tweecle 
lid van dit artikel, gaat het pensioen in van 
en met den clag volgende op clien, waarop het 
traktement het laatst genoten wercl, tenzij de 
aanvrage om in het genot van pensioen te ko
men, wordt ingediend later clan een jaar na 
de toekenning van het eervol ontslag, in welk 
geval het pensioen ingaat van en met den l sten 
der maand, waarin de aanvrage wordt ont
vangen, in Neclerlandsch-Indie bij het Departe
ment van Oorlog, in Nederland bij clat van 
Kolonien. 

2) In geen geval worclt het pensioen genoten 
gedurencle den tijcl, dien de officier, buiten 
bezwaar van den 1.ande, met verlof of non-actief 
cloorbracht. 

18 . 1) Aan offioicren, gepensionneerd wegens 
het volbrengen van den diensttijcl, becloeld 
in artikel 1, kan, wanneer zij in werkelijken 
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dienst bij 's Rijks Zee- of Landmacht, dan wel 
bij de Koloniale landmacht of de Gouverne
mentsmarine worden hersteld, worden vergund 
het pensioen te genieten gelijktijdig Iliet de 
inkomsten aan den werkelijkendienst verbonden. 

2) Die vergunning wordt verleend, in Ne
derland door de Koningin, in Nederlandsch
Indie door den Gouverneur-Generaal onder 
nadere KoninkEjke goedkeuring. 

3) Verlaat de gepensionneerde den dienst 
bij het Nederlandsch-Indische leger opnieuw, 
clan wordt zijn pensioen. overeenkomstig de 
de bepalingen van <lit regle ment h e rzi en m et 

inachtneming van zijn jongst doorgebrachten 
dienstt~jd. Het opnieuw te verleenen pensioen 
zal in geen geval minder bedragen dan het 
vroeger genotene. 

4) Het pensioen wordt in zijn geheel gelijk
tijcl ig gcnoten met de soldij verbonclen aan de 
militnire Willemsorde· en de toelage verbonden 
aan de benoeming tot broecler der orde van 
den Ncderlandschen Leeuw. 

19. 1) De Koningin beboudt zich voor om 
de zich buiten Nederlandsch-Indie bevindende 
gepensionneerde_ officieren in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden, bedoeld bij artikel 185 der Grond
wct, op te roepen, om, na daartoe geschikt 
te zijn bevonden, in dienst te worden gesteld 
bij de strijdkrachten van den Staat. · 

2) Het pensioen van den officier, die zonder 
geldige redenen, aan die oproeping niet voldoet, 
of zicb nan de wederindienststelling onttrekt, 
wordt, op uitspraak van den Minister van 
Kolonien, geschorst. 

3) Deze schorsing neemt aanvang met den 
dag, waarop de gepensionneerde moest opkomen 
en niet opgekomen is , en eindigt met dien, 
waarop de gepensionneerden, die aan de op· 
roeping hebben voldaan, bij algemeenen maat· 
regel van hunne verplichting tot den werkelijken 
dienst wordcn ontslagen. 

20. Overeenkomstig het bepaalde bij artikel 
19 is de Gouverneur-Generaal van Nederlanclsch
Incl iii bevoegcl om in geval van oorlog , oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandigheden 
in Ncderlandscb-Indie, bedoeld bij artikel 2 
van bet dienstplichtbesluit voor Europeanen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 Oc
tober 1917, n°. 47 (lndisch Staatsblad, 1918, 
n°. 70), de zich aldaar bevindende gepen ion
neerde officieren voor wederindienststelling op 
te roepen, zullende de schorsing, in het voor
gaandc artikel bedoeld worden toegepas t op 
uit praak van den Commandant van het Leger. I 

21 . Het pensioen VNvalt : , 

a. wanneer de gepensionneerde eenige gere
gelde rij~inkomst geniet van een vreemde 
mogendheid, en dat wel van en met den eersten 
der maand volgende op dien waarin dit 
blijkt; 

hem kan door den ~iinister van Kolonien 
worden vergund het pensioen tot wederop
zeggens _te behouden, inclien v66r of uiterlijk 
zes maanden na het aanvaarden van de betrek
king, waaraan die rijksinkomst is verbonden, 
van den belanghebbende eene schriftelijke 
aan,raag tot het bekomen van goedkeuring 
op die aanvaarding bij het Departement van 

Kolonien wordt ontvangen; ook kan op claar
toe door hem gedane aanvraag aan den gepen
sionneerde, den staat van Nederlander niet 
bezittende, die na terugkeer in zijn eigen land 
geregelde rijksinkomsten geniet uit hoofde van 
diensten, waartoe hij krachtens de wetten des 
lands is verplicht, door den Minister -,an Kolo
nien worden vergund het pensioen tot weder
opzeggens te blijven genieten ; 

b. wanneer de betaling gedurende vijf achter
eenvolgende jaren niet is opgevorderd; 

nochtans kunnen zij, wier pensioen volgens 
deze paragraaf verviel, op hun verzoek, buiten 
Nederlandsch-Indie door den Minister van 
Kolonien, in Nederlandsch-Indie door den 
Gouverneur-Generaal in het genot da~rvan 
hersteld worden, in welk geval de uitkeering 
aanvangt van en met het kwartaal, volgende 
op dat, waarin de aanvraag tot herstel is in
gekomen; 

c. van en met den eersten der maand, vol
gende op die, waarin de gepensionneerde over
Iijdt . 

22. 1) De gepensionneerde of onderstand 
genietende, die is veroordeeld tot gevangenis
straf van drie maanden, tot hechtenis van drie 
maanden, tot plaatsing in eene rijkswerkin
richting of tot eenige zwaardere straf, mist, 
gedurende den tijd, dat hij zijne straf ondergaat 
of zich door de vlucht aan de tenuitvoerlegging 
van het vonnis onttrekt, het genot van pensioen 
of onderstand. 

2) Ten aanzien van hem, die in Nederland 
zijne straf ondergaat of zich aldaar door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt is de Minister van Kolonien, en ten 
aanzien van hem,die zijne straf in Neclerlandsch
Indie ondergaat of zich aldaar door de vlucht 
aan de tenuitvoerlegging van het vonnis ont
trekt, de Gouverneur-Generaal, daartoe termen 
vindende, bevoegd om : 

1°. gedurende dien tijd over het 1>ensioen 
of den onderstand van den veroordeelde te 
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beschikken ten behoeve van zijne vrouw, van 
zijne minderjarige afstammelingen in de rechte 
linie of van zijne bloedverwanten in de op
gaande linie ; 

2°. voor zoover van de onder 1°. bedoelde 
bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, 
hem, die uit de gevangenis of Rijkswerkin
richting is ontslagen, in het genot te stellen 
van eene uitkeering tot het bedrag, dat de helft 
van het jaarlijksche bedrag van het pensioen 
of den onderstand niet te boven gaat. 

23 . Het pensioen kan in Nederland door den 
Minister van Kolonien, in Nederlandsch-Indie 
door den Commandant van het leger, worden 
ingetrokken, wanneer blijkt dat de gepension
neerde de verordeningen tot handhaving van 
het eigenclomsrecht van dep Staat op de Gou
vernements-archieven in 's Rijks kolonien of 
bezittingen heeft overtreden. 

24. 1) Alie in dit reglement vermelde pen
sioenen worden genoten onder den last aan de 
zijde van den gepensionneerde, tot naleving 
-van alle verplichtingen, hem krachtens dit 
reglement opgelegd, of aan dat genot bij latere 
algemee'ne verordeningen te verbinden. 

2) De aanvragen tot het verkrijgen van pen
sioen worden gericht, in Nederland tot den 

finister van Kolonien, in Nederlandsch-Indie 
tot den Commandant van het leger aldaar ; 
zij worden steeds ingediend, zooveel mogelijk 
met inachtneming der eischen van de mili
taire hierarchie. 

3) De pensioenen worden verleend in Neder
land door den Minister van Kolonien, in Neder
landsoh-Indie door den Legercommandant ; in 
de daartoe strekkende besohikkingen wordt 
steeds melding gemaakt van de artikelen van 
dit reglement, waarop deze berusten. Van 
de beslissingen van den Minister van Kolonien 
en van den Gouvemeur-Generaal is beroep 
op de Koningin, van die van den Legerco=an
dant op den Gouverneur-Generaal. 

4) Van de vermelde besohikkingen wordt 
opgaaf gedaan in de Javasche courant en, voor 
zoover het pensioen in Nededand werd toege
kend, ook in de Nederlandsche Staatscourant. 

5) Pensionneering gaat gepaard met- of 
wordt voorafgegaan door toekenning van eer
vol ontslag uit den militairen dienst. 

6) Nopens de toekenning van het pensioen 
wordt den belanghebbende een authentiek 
bewijsstuk uitgereikt. 

25. De pensioenen zijn, na overlegging der 
vereisohte bewijsstukken, betaalbaar in Neder
land na het einde van elk kwartaal, in Neder
landsoh-Indie, na afloop van elke ma.and, een 

en antler behoudens het bcpaalde bij art. 69 
der Indische Comptabiliteitswet (I ndisch Staats
blad 1917, n°. 521). 

26. 1) De pensioenen, kraohtens <lit regle· 
ment verleend, zijn onvervreemdbaar, voor 
zooveel zij in Nederland betaald worden, 
overeenkomstig de wet van 26 Mei 1849 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 24). 

2) De gepensionneerde kan daarnver op 
geenerlei wijze beschikken, ook niet door ver
panding of beleening. 

3) Indien hij last geeft om _het pensioen 
voor hem te ontvangen, kan hij die lastgeving 
altijd herroepen. 

4) Alie overeenkomsten hiermede strijdig 
zijn nietig. 

5) Deze bepaling wordt uitgedrukt in het 
authentiek bewijsstuk bedoeld aan het slot 
van artikel 24. 

6) Onder de hier bedoelde verboden belee
ningen z.ijn niet begrepen de voorsohotten door 
gemeentebesturen, liefdadige of tot algemeen 
nut werkende instellingen, hetzij renteloos, 
hetzij tegen een matige rente verstrekt, tegen 
tijdelijke afgifue van het vermelde authentiek 
bewijsstuk, mits de bepalingen, volgens welke 
die voorschotten worden uitgekeerd zijn goed
gekeurd, -in Nederland door Gedeputeerde 
Staten der betrokken provinoie, in Neder
landsoh-Indie door de autoriteiten daartoe 
aan te wijzen door den Gouverneur-Generaal. 

27. 1) Indien een gepensionneerd officier of 
een gewezen officier, wien onderstancl is toege
legd, in een gesticht of eene instelling van wel
clacligheid door het openbaar gezag erkend, 
is opgenomen of, op welke wijze ook, door zoo
danige stichting of door eene burgerlijke ge
meente wordt verpleegd, worden de deswege 
verschuldigcle verpleegkosten, zooveel mogelijk, 
uit het pensioen of den onderstand voldaan. 

2) Gedurende de verpleging worclt, zoo mo
gelijk, het voile bedrag van het pensioen of 
den onclerstand ieder kwartaal betaalbaar ge
steld aan het bestuur van dat gesticht, die 
instelling of gemeente, dat zijnerzijds verplicht 
is om aan den verpleegcle het bedrag uit te 
keeren,waarmede het pensioens- of onderstands
deel de verschuldigde verpleegkosten overtreft. 

3) Ingeval het pensioen of de onderstand 
over het tijdvak cler verpleging reeds is uitge
keerd, worden gemelde kosten verhaald op 
het pensioen of den onderstand van het eerst
volgend kwartaal waarover de verpleegde die 
gelden weder zelf kan ontvangen. 

4) Heeft de verpleging van den gepension
neercle of onclerstand genietencle plaats in 
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eenige maritieme of militaire ziekeninrichting, 
of we! op eenigerlei wijze ten laste van de geld
middelen van den Staat of van zijne kolonien 
en bezittingen in andere werelddeelen, tenzij 
als gevolg v11,n eene veroordeeling, die leidt 
tot gemis van het genot van pensioen of onder
stand, dan wordt het ter zak.e van die verple
ging verschuldigde mede op den voet van 
het bepaalde bij het lste lid zooveel mogelijk 
uit het pensioen of den onderstand bekostigd, 
met dien verstande, dat bij verpleging in eene 
militaire ziekeninrichting binnen Nederlandsch
Ihclie uit het pensioen of den onclerstancl in 

geen geval meer wordt volda11,n dan de door 
den gepensionneerde of onderstand genietende 
volgens het betrekkelijk militair tarief te betalen 
,erpleegkosten. 

5) Hetgeen uit het pensioen of den onclerstand 
op die wij,-;e minder worclt terug ontvangen 
dan het voor de verpleging verschulcligd bedrag 
wordt ten laste van de Indische geldmiddelen 
verevencl . 

6) In Nederland is de Minister van Kolonieu 
en in Nederlandsch-Indie de Commandant van 
het leger bevoegd, om de kosten van verple
ging in buitenslands gevestigde ziekeninrich
tingen of andere openbare en bijzondere instel
lingen van liefdadigheid welke - naar hun 
oordeel - daarvoor in aanmerking komen, van 
de pensioenen of onderstanden der verpleegden 
te doen inhouden en aan de besturen dier in
richtingen of instellingen te doen uitbetalen. 

7) De verplegingskosten zullen echter nim
mer tot een hooger bedrag clan het beloop van · 
het pensioen of den onderstand over het tijd
vak der verpleging vergoed worden. 

8) Is het pensioen of de onderstand over het 
tijdvak der verpleging reeds uitgekeerd, dan 
worden geen verpleegkosten te goed gedaan. 

9) Het vierde en het vijfde lid van dit artikel 
is, b\j verpleging in eene militaire ziekeninrich
ting binnen Nederlandsch-Indie, niet van toe
passing op gepensionneerden of onderstand 
genietenden, die benoemd zijn tot, of belast 
zijn met de waarneming van eene betrekking 
onder genot van bezoldiging ten laste der geld
middelen van Nederlandsch-Indie en derhalve 
in die betrekking ter verpleging wordeu opge
nomen. 

28. 1) Aan officieren, die uit den militairen. 
dienst worden ontslagen ingevolge een van de 
punten 1°. tot en met 10°. van artikel 42 der 
Regeling, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
8 September 1910, n°. 39 (Indisch Staatsblad 
n°. 592) wordt, wanneer bij de redenen van het 
ontslag verzachtende omstandigheden zijn of 

worden aangenomen, voortdurnnde of tijdelijke 
onderstand toegekend. 

2) Voortdurende onderstand wordt verleend• 
wanneer de ontslagene een diensttijd telt van 
ten minste acht werkelijke jaren, die ingeval 
van pensionneering geldend zouden zijn. 

3) Bij minderen diensttijd wordt tijdelijke 
.onderstand toegekend, en wel voor een tijdvak, 
gelijk aan de helft van den volbrachten werke
lijken diensttijd, die ingeval van pensionnee
ring gelclencl zou zijn. 

4) De onderstand bedraagt de helft van het 
pensioen, dat den o-fficier zou zijn toegekend,.. 
indien hij den dienst had moeten verlaten 
wegens ziels- of lichaamsgebreken, niet in en 
door den dienst ontstaan. 

5) Op de aan offi_cieren te verleenen onder
standen zijn mutatis mutandis toepasselijk de 
bepalingen in de art.ikelen 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 (uitgezonderd het 4de en het 5de lid) 
25, 26 en 27 ten aanzien der pensioenen vast
gesteld. 

6) Op den onderstand wordt om geenerlei 
reclen korting toegestaan ten behoeve van 
particuliere schuldeischers. 

7) De onderstand wordt niet uitgekeerd 
zoolang de in het genot daarvan gestelde voor
malige officier eene geregelde inkomst geniet 
ten laste cler geldmidclelen van den Staat of 
van zijne Kolonien of bezittingen. 

29. In gevallen, waarin bij <lit reglement 
niet is voorzien of wanneer uitstekende mili
taire daden eene buitengewone geldelijke be
looning vorderen ten laste der begrooting va.n 

ederlandsch-Indie, behoudt de Koningin zich 
voor daarin te "voorzien bij een afzonderlijk 
en met redenen omkleed besluit. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 4 
December 1919 (Staatsblad no. 801). 

Mij bekend, 
De .Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

REGLEMENT op het verleenen· van pensioenen. 
en van onderstanden voor eens aan de Euro
peesche en met dezen gelijkgestelde militairen 
beneden den rang van onderluitenant van. 
het N ederlandsch-I ndische Zeger . 

HOOFDSTUK I. 

Van het reclu op pensioen en op onderstand 
• voor eens. 

Art. 1. Recht op voortdurend pensioen worclt, 
ongerekend in de gevallen, bedoeld bij de arti
kelen 3, § 4, en 4, § 2, verkregen : 

1°. door geheele voldoening aan het laatst
aangegane dienstverband of door het stellen 
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van een p laatsvervanger, die d e verplichting 
overneemt om ten minste dat verband uit te 
dienen - in bei<le gevallen echter alleen, als 
de belanghebbende tevens een diensttijd van 
ten minste dertig diensqaren kan doen gelden ; 

2°. als de militair den dienst moet verlaten 
wegens in en door den dienst ontstane ziels
of lichaamsgebreken, die hem ongeschikt ma.ken 
voor de ve1·dere waarneming van. den n1ili
tairen dienst zoowel in als buiten Europa, en 
niet gezegd kan worden, dat hij ee'ne genees
of heelkundige behandeling, waardoor de ge
schiktheid voor den dienst zou kunnen zijn 
herwonnen, opzettelijk bemoeilijkt of belet heeft; 

3°. als h:ij den dienst moet verlaten wegens 
ziels- of lichaamsgebreken die hem ongeschikt 
maken voor de verdere waarneming van den 
militairen dienst zoowel in als buiten Europa, 
niet ontstaan in en door den dienst en niet het 
gevolg van eigen moedwillige handelingen of 
ongeregeld gedrag, mits de belanghebbende 
tevens een diensttijd van ten minste twaalf 
dienstjaren kunne doen gelden ; 

4°. als hij den · dienst moet verlaten onder 
gelijke omstandigheden, a.ls hiervoren onder 
3°. bedoeld, zonder te voldoen a.an den daarbij 
ten aanzien van den diensttijd gestelden eisch, 
doch voor aUijd geheel of ten deele buiten staat 
wordt bevonden om in zijn levensonderhoud te 
voorzien; 

5°. door den in Nederlandsch-Ind ie geboren 
en aldaar in dienst getreden militair, zoomede 
door .den met eene in Nederlandsch-Indie 
geboren vrouw gehuwden militair, die hoewel 
a.Ileen lichamelijk ongeschikt voor d e verdere 
waarneming van den militairen dienst in Neder
landsch-Indie, nochtans op <lien grond d en 
dienst moeten verlaten en overigens in de termen 
vallen van het bepaalde onder 2e, 3e of 4e 
hiervoren. 

6°. als de militair, die niet valt in de t ermen 
V'an een der voorafgaande bepalingen, den 
dienst moet verlaten wegens onbekwaamheid 
of ongeschiktheid om in den verkregen rang 
of stand bij de Nederlandsch-Indische land
macht te dienen of wegens het eindigen van 
een dienstverband, welks vernieuwing is ge
weigerd om andere redenen clan wangedrag, 
onzedelijkheid of verregaande nalatigheid in 
de vervulling der dienstplichten, - een en 
antler mits de belanghebbende tevens een 
diensttijd van ten minste twintig diens'ltjaren 
kunne doen gelden. 

2. § 1. Waar in dit reglement ·niet bepaald 
wordt gewag gemaakt van ,,werkelijke" dienst
jaren, doelt het woord ,,dienstiaren" op een 

diensttijd, berekend overeenkomstig de arti
kelen 11- 14. 

§ 2. Als ,,plaatsvervanger" in den zin van 
artikel l, onder l e, wordt uitsluitend aange
merkt hij, die als zoodanig is toegelaten inge
volge schriftelijke machtiging van de daartoe 
bevoegde autoriteit. 

§ 3. 1. Als ,,eigen moedwillige handelingen" 
worden bij de toepassing van clit reglement 
beschouwd alle daden, gepleegd met het ken
nelijk doeI om lichamelijke ongeschiktheid voor 
den militairen dienst te veroorzaken, zoomede 
het opzettelijk bemoeilijken of beletten van 
eene genees- of heeikundige behandeling, waar
door de geschiktheid voor den militairen dienst 
zou kunnen zijn herwonnen. 

2. Onder het opzettelijk bemoeilijken of 
beletten van eene genees- of heeikundige be
handeling wordt verstaan het bemoeilijken of 
beletten onder omstandigheden, die wijzen op 
het kennelijk doe! van den belanghebbende om 
voor den militairen dienst ongeschikt te blijven. 

3. De beslissing in hoever eene genees- of. 
heelkundige behandeling, in den zin van het 
vorenbepaalde, al clan niet opzettelijk bemoei
lijkt of belet is geworden, berust : in Neder
land bij den Minister van Kolonien, in Neder
landsoh-Indie : bij den Commandant van het 
leger. 

4. Ziels- of liohaamsgebreken, ontstaan door 
misbruik van alooholisohe of narcotische mid
delen, worden geacht het gevolg t e zijn van 
,,ongereld gedrag." 

§ 4. Ziels- of liohaamsgebreken, ontstaan · 
,,in en door den dienst"; worden, met uitslui
ting van alle andere , gerekend te. zijn : 

a. die, weike het gevolg zijn van verwonding, 
verminking of letsel in den strijd bekomen ; 

b. die, weike beschouwd moeten worden of 
als het gevolg van vermoeienissen of ontberin
gen bij oorlogsverriohtingen, of ontstaan zijn 
buiten den oorlog, doch onder omstandigheden, 
z66 uitsluitend aan het volbrengen van mili
taire dienstplichten verbonden, dat de bekomen 
gebreken in dit opzioht met de gevolgen van 
oorlogsverrichtingen kunnen worden gelijk
gesteld. 

3. § 1. Recht op tijdelijk pensioen wordt, 
ongerekend in het geval, bedoeld bij artikel 
4, § 2, verkregen: 

1°. als de militair den dienst moet verlate1~ 
onder gelijke omstandigheden, als vermekl 
in artikel 1, onder 3°., niet verkeert in bet geval, 
voorzien onder 4°. van dat artikel, en een dienst
tijd kan doen gelden van minder dan twaalf 
doch ten minste acht dienstjaren ; 
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2°. a.ls hij den ilienst moet verla.ten, onder I tijdelijk pensioen a.anleiding hebben gegeven. 
dezelfde omstandigheden, als hiervoren onder I 4. § 1. Recht op onderstand voor eens 
1°. bedoeld, zijn diensttijd minder dan ach1 / wordt verkregen : 
dienstjaren bedraagt, <loch hij tijdelijk geheel 1°. door den niet voor toekenning van pen• 
of t en deele buiten staat wordt bevonden om , s ioen in aanmerking komenden militair, die 
in zijn levensonderhond te voorzien ; I den dienst moet verla.ten wegens ziels- of li-

30. door den in Nederlandsch-Indie geboren chaamsgebreken, welke hem ongeschikt ma.ken 
en aldaar in dienst getreden militair, zoomede voor de verdere waarneming van den mili
door den met eene in Nederlandsch-Indie ge- taii·en dienst zoowel in als buiten Europa, en 
boren vrouw gehuwden militair, die, hoewel niet het gevolg zijn van eigen moedwillige 
a.Ileen lichamelijk ongeschikt voor de verdere handelingen of ongeregeld gedrag ; 
waarneming van den militairen dienst in Neder- 20. door den in Nederla.ndsch-lo.die geboren 
landsch-Indie , n ochta n s op d ien g roncl d en en a ldaar in clien st getr ed en militair, zoomede 

dienst moeten verlaten, en overigens in de door den met eene in Nederlandsch-Indie 
termen vallen van het bepaalde onder 1° of geboren vronw gehuwden militair, die, zonder 
2° hiervoren ; in het genot van pensioen t e kunnen worden 

4°. als de militair den dienst moet verlaten gesteld, 'den dien t moet en verlaten wegens 
ond er gelijke omstandigheden, als vermeld ziels- of lichaamsgebreken, welke hen alleen 
in artikel 1, onder 6°., doch een diensttijd kan ongeschikt maken voor de verdere waarneming 
doen gelden van minder dan twiruig, maar ten van den militairen d ienst in Nederlandsch 
minste acht dienstjaren. Indie, en niet het gevolg zijn van e igen moed-

§ 2. 1. Het tijdelijk pens ioen wordt voor willige handelingen of ongeregeld gedrag; 
niet korter dan Mn jaar en voor niet langer 3°. door den gewezen militair, wien tijdelijk 
dan vijf jaar toegekend. pensioen niet verlengd wordt, omdat hij nog 

2. Is het voor korteren termijn clan v ijf clan wel weder geschikt is om in zijn levensonder
jaren toegekend, clan kan het , indien bij een houd te voorzien. 
geneeskundig onderzoek blijkt , dat de belang• § 2. Aan den gewezen militair, wien aan
hebbende tijdelijk geheel of t en deele bui ten vankelijk een onderstand voor eens is toegekend, 
staat is om in zijn levensonderlioud te voor- wordt , op den voet der regelen, neergelegd in 
zien, met inachtneming van het bepaalde de art ikelen 1 en 3 alsnog voortdurend of tijde
bij artikel 17, 2°. en 3°. , eens of meermalen lijk pensioen toegekend, ind ien blijkt dat hij, 
worclen verlengd, met dien verstande dat het t engevolge van de ziels- of lichaamsgebreken, 
in geen geval kan worden genoten over een welke hem laatstelijk ongeschikt maakten voor 
langeren dan den gemelden termijn van vijf de verdere waarneming van den miiitairen 
jaren, daaronder c.q. begrepen de tijd van schor- dienst, voortdurend geheel of ten deele, dan 
sing ingevolge artikel 32 en do t ijd waarover we! tijdelijk geheel of ten deele niet in staat 
tijdelijk pensioen niet werd toegekend, omdat is om in zijn levensonderhoud te voorzien . 
de belanghebbende nog dan wel weder geschikt 5. § 1. 1. Behoudens het bepaalde in de 
was om in zijn levensonderhoud te voorzien. volgende paragraaf en in de paragrafen 3 en 5 

§ 3. Het in de vorige paragra.af bedoeld van ar tikel 21 wordt ter zake van verwonding, 
geneeskundig onderzoek mag niet langer dan verminking. letsel, zi els- of lichaamsgebreken 
drie maand en v66r den ver valdag van het geen onderstand voor elms t oegekend en geen 
tijdelijk pensioen hebben plaats geh_a.d. pensioen verleend, gewijzigd, verlengd of ver-

§ 4. Het tijdelijk pensioen wordt veranderd hoogd , zonder dat over het ontstaa,n, den 
in voortdurend pensioen, wanneer bij militair aard en de gevolgen van de verwonding, het 
geneeskundig onderzoek blijkt, dat de tijdelijk let sel, de ziels- of lichaamsgebreken, welke 
gepensionneerde voor aUijd geheel of ten deele recht op onderstand of pensioen geven, een 
buiten staat is om in zijn levensonderhoud te mili tair geneeskundig onderzoek heeft plaats 
voorzien. gehad , naar regelen, t e stellen bij algcmeene 

§ 5. Geene verleng ing van tijdelijk pensioen verordening. 
en geene verandering van tijdelijk in voort- 2. Dit militair geneeskundig onderzoek wordt, 
durend pensioen heeft plaats , t enzij bij het op last of met machtiging van de bevoegde 
laatstelijk ingesteld geneeskundig onderzoek autoriteit of op verzoek van den belangheb
oorzakelijk verbancl is gebleken t usschen de bende eenmaal herhaald, mecle overeenkomstig 
claarbij bevonden ziels- of licha.amsgebreken , en bij algemeene verordening te stellen regelen. 
die, welke aanvankelijk t ot de toekenning van ! § 2. In Nederland kan door den Minister 
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van Kolonien en in Nederlandsch-Indie door 
den Commandant van het leger genoegen 
genomen worden met de verklaringen van 
burgerlijke geneeskundigen betreffende tijdelijk 
gepensionneerden, die voor eene verlenging 
van het tijdelijk pensioen overeenkomstig artikel 
3 paragraaf 2 in aanmerking komen, of aan
spraak hebben op onderstand voor eens inge
volge artikel 4, paragraaf 1, onder 3°. 

6. § 1. Het recht op verkrijging van pen
sioen of van onderstand voor eens gaat ver
loren : 

a. ingeval van ontslag wegens wangeclrag, 
onzedelijkheicl of verregaande nalatigheicl in de 
vervulling der dienstplichten ; 

b. ingeval van verwijdering uit den dienst 
tijden de militair aan de strengere krijgstucht 
is onderworpen; 

,;. ingeval van veroorcleeling tot militaire 
cletentie, gevangenisstraf of eenige zwaardere 
straf, indien verwijdering uit den dienst daar
van hot gevolg is of we! ingeval van gelijke 
veroordeeling na het verlaten van den dienst 
wegens een misdrijf, v66r dat tijdstip begaan, 
indien uit den aard der zaak verwijdering uit 
den dienst daarvan het gevolg zou geweest zijn; 

d. ingeval van het verlaten van den dienst 
' uithoofde van ongeschiktheid wegens ziels- of 

lichaamsgebreken, ontstaan of v66rtdurend 
tengevolge van eigen moeclwillige handelingen 
of van ongeregeld gedrag ; 

e. ingeval van een rechterlijk gewijsde ter '. 
zake van desertie of van een krijgstuchtelijke 
bestraffing terzake van vermissing in Neder
landsch-Indie voor !anger clan acht en twintig 
dagen, in beide gevallen indien verwijdering 
uit den dienst daarvan het gevolg is. 

f. Ingeval van het verlaten van den dienst 
uithoofde van lichaamsgebreken op.tstaan v66r 
het in dienst treden en bij het geneesktmdig 
onderzoek niet waarneembaar, doch waarvan 
het bestaan den betrokkene bekend was en 
bij becloeld onderzoek opzettelijk werd ver
zwegen. 

§ 2. Vervolging wegens misdrijf schorst de · 
beslissing omtrent de toekenning van pensioen 
of van onderstand voor Mns tot na de uit
spraak van het einclvonnis. 

7. Overgang in eenigen anderen tak van 
Rijksdienst in Nederland of zijne kolonien en 
bezittingen in andere werelddeelen, wa.araan 
uitzicht op pensioen of gagement is verbonden, 
heefi tengevolge dat de betrokkene geen recht 
meer kan doen gelden op de verkrijging van 
pensioen of van onderstand voor eens volgens 
dit reglement. 

8. § 1. Behoudens het bepaalde bij de para
grafen 2 en 3 hieronder, neemt het pensioen 
aanvang met den dag, waarop het traktement 
of de soldij heeft opgehouden-

§ 2- Het pensioen of de verhooging van pen
sioen, toegekend ingevolge artikel 10, § 2, 
gaat in: 

a. met den dag, waarop het traktement of 
de soldij heeft opgehoudcn. 

b. met den dag, waarop de aanvrage bij het 
Ministerie van Kolonien in Nederland of bij 
het Departement van Oorlog in Nederlandsch
Indie is ontvangen, 

naar gelang de ontvangst der aauvrage plaats 
heefi binnen een jaar na het verlaten van den 
dienst of na verloop van clien termijn. 

§ 3. De verhooging van pensioen, becloeld 
bij artikel 23, gaat in met den dag, waarop 
de aanvrage bij het Ministerie van Kolonien 
in Neclerlancl of bij het Departement van Oorlog 
in Neclerlanclsch,Indie is ontvangen. 

9. § 1. De militair, die bij het Neclerlanclsch
Inclische leger in clienst is getreclen, t erwijl 
hij in het genot was van voortclurencl mili
tair pensioen of gagement ten taste· van de 
koloniale geldmidclelen of van pensioen ten 
laste van de Staatsbegrooting a.ls gewezen 
militair van de landmacht in West-Indie, worclt 
bij het verlaten van den clienst gepension
neerd naar reden van zijn geheelen cliensttijd, 
indien hlj alsdan valt in de termen van het 
bepaalcle bij artikel 1. Is clit niet het geval, 
dan wel hecfi de betrokkene tijclens zijne nieuwe 
vorbintenis het recht op verkrijging van pen
sioen verloren, dan blijft~hij in het genot van 
het vroeger toegekencle gagement of pensioen 
of wordt hem clit wecler toegekencl, tenzij ter 
zake anders is bepaalcl. 

§ 2. Het pensioen, toegekend overeenkomstig 
§ 1 hiervoren, beclraagt niet minder dan het 
vroeger verleencle pensioen of gagement. 

10. § 1. Aan den militair, die recht heeft 
op pensioen ingevolge artikel 1, onder ten 1°, 
worclt dat pensioen toegekerrd op zijn verzoek. 

§ 2. Wanneer een mi litair zonder toekenning 
van pensioen of zonder erkenning van het 
recht op pensioen den dienst heeft verlaten, 
hoewel hij recht op pensioen kon doen gelden, 
of wanneer een gepensionneerd militair, buiten 
het geval bij artikel 23 voorzien, recht heeft 
op een hooger pensioen clan hem wercl verleend, 
wordt hij op zijn verzoek alsnog in het genot 
van het hem toekomend pensioen of hooger 
pensioen gesteld . 

§ 3. Het recht op verkrijging van pensioen 
of van een hooger pensioen is verbeurcl, wan-
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neer de belanghebbende het niet heeft doen j de landmacht in West-Indie, niet reeds met 
gelden binnen t'ijf jaren na het verlaten van pensioen of gagement zijn vergolden . 
den dienst. 2. Mede komt als diensttijd in aanmerking, 

§ 4. Orn voor verlenging van tijdelijk pen- de tijd gedurende welken iemand, zonder Neder
sioen of . voor toekenning van voortdurend landsch-Indisch burgerlijk ambtenaar te zijn · 
in stede van tijdelijk pensioen in aanmerking geweest, burgerlijke bezoldiging, toelage, dag
te komen, moet de belanghebbende eene aan- geld of andere doorloopende inkomsten ten 
vrage inzenden binnen drie maanden na den la.ste van de begrooting van Nederlandsch-Indie 
vervaldag van het vorig pensioen. Door het heeft genoten, mits die tijd onmiddellijk is 
niet tijdig inzenden van de aanvraag gaat de 

I 
gevolgd door cene militaire verbintenis of, 

aanspraak op het verder genot van tijdelijk wanneer niet onmiddellijk door zoodanige ver
pensioen of op toekenning van voortdurend bintenis gevolgd, ten minste een jaar achtereen 
pensioen verloren, tenzU, in Nederland door heeft geduurd. 

den Minister van Kolonien, in Nederlandsch- 12. Als diensttijd op den voet van artikel 
Indie door den Commanda,nt van het leger, 11 onder a, komt mede in aanmerking : 
termen worden gevonden om van deze bepaling a. dienst bij mobiele schutterijen ; 
af te wijken. b. de tijd van krijgsgevangenschap ; 

§ 5. De aanvragen worden in alle voren- c. dienst bij de lijfwachten aan de hoven 
bedoelde gevallen gericht : in Nederlandsch- der inlandsche vorsten te Soerakarta en Djok
Indie aan den Commandant van het leger en jakarta. 
chef van het Departement van Oorlog,. elders 13. § 1. Bij de vaststelling aan den voor 
aan den Minister van Kolonien in Nederland. pensioen of voor onderstand voor eens geldigen 

§ 6. Hij, die zonder toekenning van onder- diensttijd, als bedoeid bij artikel Il, onder 
stand voor elms of zonder erkenning van het a. en artikel 12, wordt het volgende in acht ge
recht daarop den dienst heeft verlaten, hoewel nomen : 
hij recht ,op onderstand kon doen gelden, zoo- 1°. Niet in aanmerking komt: 
mede hij, die aanspraak heeft op onderntand a. diensttijd, voorafgegaan aan het tijdstip, 
ingevoige artikel 4, paragraaf 1, onder 3°., waarop het zestiende levensjaar is vervuld ; 
wordt op zijn verzoek in het genot van dien b. de tijd, gedurende welken de militair aan 
onderstand gesteld, mits zijne op den voet van de strengere krijgstucht onderworpen is geweest 
§ 5 hiervoren in te zenden aanvrage wordt c. de tijd, in gijzeling doorgebracht ; 
ontvangen binnen zes maanden na het verlaten d. de tijd, gedurende welken de tot gevange-
van den Jl_ienst of na ommekomst van den nisstraf, hechtenis of detentie veroordeelde in 
termijn, waarvoor hem tijdelijk pensioen is verzekerde bewaring is geweest, uitgezonderd 
verleend. de duur van het voorloopig arrest, indien dit 

HOOFDSTUK II. 

Van den diensttijd. 

11. 1. Als diensttijd komt in aanmerking 
de overeenkomstig de artikelen 13 _en 14 bere
kende tijd, v66r en na de inwerkingtreding 
van dit reglement doorgebracht : 

a. in militaire betrekkingen bij het Neder
landsch-Indische leger, daaronder begrepen 
het buiten Nederlandsch-Indie gevestigde t roe
pengedeelte van dat leger ; 

b, in andere militaire, maritieme en burger
lijke betrekkingen van het Rijk of van zijne 
kolonien en bezittingen in andere werelddeelen 
of van gemeenten van het Rijk of van zijne 
kolonien en bezittingen in a.ndere werelddeelen, 
mits de diensten, in die betrekkingen bewezen, 
naar de daarvoor geldende regelen aanspraak 
geven op pensioen of gagement en, behoudens 
het bepaalde bij artikel 9 § 1 ten aanzien van 

bij de veroordeeling niet in mindering is ge
bracht van de opgelegde straf ; 

e. de tijd, voorafgaande aan het verlaten 
van den dienst onder omstandigheden, welke 
het recht op verkrijging van pensioen declen 
verloren gaan ; 

f. de militaire diensttijd, voorafgaande aan 
een rechterlijk gewijsde ter zake van desertie, 
zoomede die, voorafgaande aan het tijdstip, 
waarop de militair, die uit de sterkte van het 
leger afgevoerd en krijgstuchtelijk gestmft 
werd wegens vermiss ing in Nederlandsch-Indie 
voor !anger dan ac.ht en twintig dagen, weder 
in die sterkte is gevoerd ; 

tenzij er, na nauwkeurig onderzoek omtrent 
de omstandigheden waaronder de desertie of 
vermissing plaats had, in Nederland door den 
Minister van Kolonien, in Nederlandsch-Indie 
door den Gouverneur-Generaal, termen zijn 
gevonden om het hier bepaalde niet toe te 
passen. 
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2) Bovendien wordt, bij de toekenning van 
onderstand voor eens niet in rekening gebracht 
de diensttijd, welke reeds vroeger met onder
stand op grond van artikel 4, § l , onder 1°. 
of 2°. is beloond geworden. 

2°. Dubbel wordt geteld : 
a . de tijd, in werkelijken dienst doorgebracht 

in 's Rijks overzeesche bezittingen en kolo
nien, clan wel daarbuiten, <loch tu, schen de 
keerkringen, en gedurende den overtocht uit 
Nederland derwaarts, van en met den dag van 
inscheping af, zoomede gedurende den over
tocht naar Nederland, tot en met den dag van 
ontscheping ; 

b. de tijd, doorgebrachli bij eenig op voet 
van oorlog gesteld troepengedeelte, behoorende 
tot het Nederlanclsch-Indische ,leger, dat heeft 
deelgenomen aan krijgsverrichtingen buiten 
's Rijks overzeesche bezittingen en koloniiin en 
buiten de keerkringen inclien - , en voor zoo
ver -, door de Koningin wordt bepaald, dat 
die tijd dubbel in rekening zal worclen gebracht. 

3°. Enkel dat is: jaar voor jaar, wordt ge
telcl : 

a. de tijd, in Neclerlancl cloorgebracht bij 
eenig tot het Nederlanclsch-Inclische leger 
behoorencl, niet op voet van oorlog gestelcl 
troepengedeelte ; 

b. de tijcl, cloorgebracht oncler omstanclig
heclen, als omschreven oncler 2°., letter b hier
voren, voor zoover door de Koningin geene 
beschikking, als claar bedoelcl, ten aanzien van 
dien tijd is genomen ; 

c. de tijcl, met verlof buiten Neclerlanclsch
Incliii doorgebracht, gerekend van en met den 
dag van inscheping bij vertrek tot en met 
den clag van ontscheping bij terugkeer van 
het verlof; 

d. de tijd, cloorgebracht in krijgsgevangen
chap. 
§ 2. Diensten, volbracht in betrekkingen, 

als vermeld onder b van artikel 11, worclen 
toegerekencl in dezelfcle verhouding, waarin 
dat zou plaats hebben, inclien zij op zich zelf 
moesten strekken tot regaling van pensioen. 

14. § 1. Wanne_er bij de berekening van het 
aantal dienstjaren de som van den diensttijd 
niet juist een vol jaar of voile jaren uitmaakt, 
clan worclt een· gedeelte van een jaar voor een 
vol jaar in rekening gebracht, inclien het ten 
minste een honderd vijf en tachtig dagen be
draagt. Anders wordt het verwaarlooscl. 

§ 2. Deze bepaling is niet van toepassing 
op de becijfering van de minima van clienst, 
bij de a,rtikelen 1 en 3 gestelcl voor het verkrijgen 
van recht op pensioen. 

HOOFDSTUK III. 

Van het bedrag der pensioenen en der onder
standen voor eens. 

15. § 1. Het normaal pensioensbedrag, zon
cler verhooging om bijzondere redenen, is voor 
elken rang of stand aangegeven op den bij dit 
reglement gevoegclen staat letter A. 

§ 2. De sommen, op dezen staat gebracht, 
clienen ook tot maatstaf van berekening voor 
niet in clien staat genoemcle betrekkingen bij 
het Neclerlandsch-Indische leger, waaraan bij 
Koninklijk besluit een militaire rang of stand 
clan wel gelijkstelling met zoodanigen rang of 
stand is of worclt verbonden. 

16. § 1. 1) De regeling van het pensioen 
geschieclt naar den verkregen hoogsten rang 
of stand, inclien de betrokkene claarin ten minste 
twee jaren werkelijken clienst heeft doorgebracht 
of wel tijdens het bekleeclen daarvan in de ter
men valt voor pensionneering wegens in en 
door den dienst ontstane ziels- of lichaams
gebreken. 

2) In anclere gevallen wordt het· pensioen 
geregelcl naar den onmidclellijk voorafgaanclen 
lageren rang of stand of naar den laagsten, 
wanneer geen hoogere bekleed is. 

§ 2. De berekening van den werkelijken 
clienst, in de vorige paragraaf becloelcl, ge 
schieclt over den geheelen duur van den clienst
tijcl bij het Neclerlanclsch-Indische leger door
gebracht, tenzij degradatie heeft plaats gehacl, 
in welk geval uitsluitencl de werkelijke dienst 
na die clegraclatie in rekening worclt ge bracht. 

17. Ongerekencl mogelijke verhooging over
eenkomstig de artikelen 20 en 21, en behouclens 
het bepaalcle bij artikel 19, worclt bij een dienst
tijd van dertig dienstjaren of minder, vooT elk 
clienstjaar toegekencl een dertigste gedeelte van 
het normaal pensioensbeclrag, bij artikel 16 
becloeld; 

met dien verstande dat : 
1°. het normaal beclrag steeds ten volle wordt 

toegekencl aan den militair, die in de termen 
valt voor pensionneering wegens ziels- of 
liehaamsgebreken, ontstaan in en door den 
dienst; 

2°. niet minder clan twee derde gedeelten van 
clat bedrag wordt toegekencl aan den militair, 
die in aanmerking komt voor pensionneering 
wegens ziels- of lichaamsgebreken, niet ont
staan in en door den clienst, en voor altijcl of 
tijclelijk, geheel buiten staat wordt bevonden 
om in zijn leveil!londerhoud te voorzien ; 

3°. dat niet minder clan de helft van hct 
normaal pensioensbearag worclt verleend aan 
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den militair, die in aanmerking komt voor 
pensionneering om dezelfde reden , als onder 
ten 2° hiervoren vermeld, <loch , voor altijd of 
tijdelijk, slechts gedeeUelijk buiten staat wordt 
~vonden om in zijn levensonderhoud te voor
zien; 

4°. dat in geen geval minder wordt toege
legcl dan een derde gedeelte van het normale 
pensioensbedrag. 

18 . § 1. Bij een diensttijd van m eer dan 
dertig dienstjaren wordt het normaal pcnsioen 
voor elk dienstjaar meer verhoogd met het 
bedrag voor elken rang of st and aangeduid 
in den aan dit reglement gehechten staat letter 
B; met <lien verstande, dat uit dezen hoofde 
geen hooger pensioen zal worden toegekend 
dan het mede in <lien staat voor iedereen rang 
of stand vermelde hoog te bedrag. 

§ 2. Het bepaalde bij § 2 van artikel 16 is 
ook hier toepasselijk. 

19. Behoudens mogelijke verhooging over
eenkomstig de artikelen 20 en 21 wordt het 
pen ioen , ongeacht den duur van den dienst
tijd, tot het in artikel 18, § 1, bedoelde hoogste 
bedrag, toegekend aan den militair, die in de 
termen valt voor pensionneering wegens ziels
of lichaamsgebreken, welke het gevolg zijn van 
verwonding, verminking of letsel in den strijd 
bekomen. 

20. § 1. Het bedrag van het pensioen , be
rekend volgens de voorafgaande artikelen , 
wordt verhoogd , wanneer tengevolge van ver
wonding, . verminking, letsel of van andere 
ziels- of Iichaamsgebreken . is ontstaan : 

1°. het verlies van een of meer ledematen; 
2°. het geheel en onherstelbaar verlies van 

het gezichtsvermogen in een of in beide oogen ; 
3°. een hulpbehoevende lichaams- of gees

testoestand wegens andere oorzaken dan die 
genoemd onder 1°. en 2°. 

§ 2. De verhooging wordt berekend naar 
reden van het hoogste pensioen, bij artikel 18, 
§ 1, vastgesteld, voor den rang of stand, 
waarnaar het pensioen wordt geregeld en be
draagt: 

a. wegens het verlies van een der ledematen 
of het verlies van het gezichtsvermogen in een 
der oogen een vierde gedeeUe van dat hoogste 
bedrag ; 

b. wegens het verlies van twee of meer lede
maten of het verlies van het gezichtsvermogen 
in beide oogen de helft van dat hoogste bedrag; 

c. wegens . het verkeeren in een hulpbehoe
venden lichaams- of geestestoestand een vierde 
gedeelte of de helft van dat hoogste bedrag, 
al naar gelang de toestand, waarin de betrok-

kene verkeert , t e vergelijken is met dien oncl er 
a dan wel met <lien onder b. 

§ 3. Ingeval het verlies van het gezichts
vermogen in een oog of in beide oogen , het 
verlies van een of meer ledematen of een hulp
behoevende lichaams- of geestestoestand sa
mengaan, wordt voor de berekening der pen
sioen sverhoogingen ieder dier redenen voor de 
toekenning eener verhooging op vorenbedoelde 
voet, afzonderlijk in rekening gebracht, met 
dien verstande evenwel, dat het totale beclrag 
der toe te kennen verhoogingen niet mag stijgen 
boven het hoogste pensioensbedrag bij artikel 
18, § 1, vastgesteld voor den rang of st and, 
waarnaar het pensioen wordt geregeld. 

§ 4. Onder ,,ledematen" worden verstaan 
,,handen" en ,,voeten" , onverschillig of met het 
verlies daarvan ook dat van armen en beenen 
gepaard gaat. 

§ 5. De gemelde verhoogingen worden niet 
t oegekend, indien de bovenomschrcven t oe
standen moeten worden toegeschreven aan 
eigen moPdwillige handelingen of aan onge
regekl gedrag. 
§ 6. In hulpbehoevenden toestand, aanspraak 

gevende op pensioensverhooging, worden ge
acht te verkeeren zij, die tengevolge van de 
ziekte of gebreken, waarvoor zij voor den 
militairen dienst werden afgekeurd, bijzonclere 
verpleging, verzorging of bewa-kmg behoeven , 
dan we! door die ziekte of ge breken in ernstige 
mate belemmerd worden tot het verrichten 
van arbeid om hunne inkomsten te brengen 
in overeenstemming met de behoeften van 
hunnen maatschappelijken stand . 

§ 7. Bij de beoordeeling of een hulpbehoe
vende toestand bestaat. wordt alleen in beschou
wing genomen de toestand, waarin de afge
keurde lichamelijk of geestelijk verkeert, tenge
volge van de ziekte of de ge breken , die tot de 
afkeuring hebben geleid. 

21. § 1. lndien een militair, t engevolge van 
de ziekte of gebreken, die tot zijne afkeuring 
hebben geleid, in een hulpbehoevende lichaams
of geestestoestand verkeert , <loch twijfel be
staat of die toestand blijvend is, wordt de ver
hooging, bedoeld in punt c van § 2 van het 
vorige artikel voor niet korter dan een jaar en 
voor niet langer dan 5 jaar toegekend . 

§ 2. I s de verhooging voor korteren duur 
da,n vijf jaar toegekend, dan kan zij eens of 
meermalen worden verlengd, indien: bij een 
geneeskundig onderzoek blijkt, dat de bela,ng
hebbende nog in een hulpbehoevenclen lichaams
of geestestoestand verkeert, met <lien verstande, 
dat zij in geen geval kan worden genoten over 
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een langeren da.n gemelden. termijn va.n vijf 
jaar. 

§ 3. Het in de vorige pa.ragraaf bedoeld ge
neeskundig onderzoek, waarvoor in Neder
land door den Minister van Kolonien, in Neder
landsch-Indie door den Commandant van het 
leger, genoegen kan worden genomen met de 
verklaring van burgergeneeskundigen , mag niet 
langer dan clrie maanden voor den vervalda.g 
van de tijdelijk toegekende pensioensverhoo
ging plaats hebben. 

§ 4. De tijdelijke pensioensverhooging wordt 
veranderd in eene voortdurende, wanneer bij 
militair geneeskundig onderzoek blijkt, dat de 
belanghebbende blijvend in een hulpbehoeven
den lichaams- of geestestoestand verkeert, 
met <lien verstande, dat - zoo daartoe aan
leiding bestaat - eene tijdelijke verhooging 
ten bedrage van het een vierde gedeelte van 
het hoogste pensioen ka.n gewijzigd worden 
in eene voortdurende ten bedrage van de helft 
van dat hoogste bedrag en omgekeerd. 

§ 5. De tijdelijke pensioensverhooging kan 
bij wijze van ititzondering ook zonder militair 
gene,eslmndig onderzoek worden veranderd in 
eene v66rtdurende, wanneer in Nederland ten 
genoege van den Minister van Kolonien, in 
Nederlandsch-fodie ten genoege van -den 
Commandant van het leger, uit eene genees
kundige verklaring blijkt, dat de afgekeurde 
niet in staat is zich a.an een militair geneeskundig 
onderzoek te onderwerpen en de redenen, die 
de verhooging oorspronkelijk deden toekennen, 
nog bestaan. 

§ 6. Geene VE)rlenging van eene tijdelijke 
pensioensverhooging en geene verandering van 
eene tijdelijke in eene voortdurende pensioens
verhooging heeft plaats, tenzij bij het laatstelijk 
ingesteld geneeskundig onderzoek oorzakelijk 
verband is gebleken tusschen de daarbij be
vonden ziekte of gebreken en die, welke aan
vankelijk tot de toekenning van de tijclrlijke 
pensioensverhooging aanleiding hebben gegeven. 

§ 7. Op de aanvragen voor verlenging van 
eene tijdelijke pensioensverhooging of voor 
toekenning van eene voortdurende in stecle 
van eene tijde lijke pensioensverhooging, is 
van toepassing het bepaalde in artikel 10, 
paragrafen 4 en 5. 

22. De militair, die ondanks de ziekte of 
gebreken, welke aanspraak geven op pensioens
verhooging ingevolge artikel 21, § l, is blijven 
doordienen, ontvangt, wanneer hij later vol
gens dit reglement wordt gepensionneerd, 
boven het bedrag waarop hij alsdan recht heeft, 
eene verhooging overeenkomstig artiikel 21, 

§ 2, tot een bedrag, dat hem naar zijn toenmali
gen rang of stand ingevolge de bepalingen van 
dit reglement zou zijn toegekend, indien hij 
niet ware blijven doordieneil. · 

23. 1. Tot grondslag van de toekenning van 
het pensioen ligt de toestancl, waarin de militair 
zich bevindt bij het verlaten van den dienst. 

2. Latere verbetering of verergering brengt, 
behoudens het bepaalcle in art. 21, in het vast
gesteld pensioen geene verandering, met <lien 
verstande nochtans, dat, ingeval terzake van 
verwoncling, verminking, letsel, ziels- of 
lichaamsgebreken pensioen werd toegekend en 
die gebreken den gepensionneerde later, mits 
niet door eigen moedwillige handelingen of 
ongeregeld gedrag, m een toestand brengen die, 
had hij reeds bij de pensionneering bestaan, 
recht zou hebben gegeven op een hooger pen
sioen clan verleend werd, de belanghebbencle 
alsnog in het genot van dat hoogere pensioen 
wordt gestelcl, indien de daartoe strekkende 
aanvrage aan de in artikel 10, § 5, genoemde 
autoriteiten zijn ingezonden binnen vijf jaren 
na het verlaten van den dienst. 

24. § 1. De regeling van den onderstand voor 
eens geschiedt naar den rang of stand, laatste
lijk door den betrokkene bekleed, en naar het 
aantal dienstjaren, clat hij in rekening ka-n bren
gen. 

§ 2. Het bedrag van den onclerstand, dat 
voor. elk jaar dienst wordt toegekend, is voor 
iederen rang of tand aangegeven op den bij 
dit reglement behoorenden staat letter C. 

§ 3. De sommen , op dien staat gebracht, 
dienen ook tot maatstaf van berekening voor 
niet in den staat genoemde betrekkingen bij 
het Nederlandsch-Indische leger , waaraan bij 
Koninklijk besluit een militaire rang of stand 
clan we! gelijkstelling met zoodanigen rang 
of tand is of wordt verbonden. 

HOOFDSTUK IV. 

A lgemeene bepalingen betrefjende de pensioenen 
en de onderstanden voor eens . 

25. § 1. 1) Het pensioen wordt toegekend: 
in Nederland door den :t.finister van Kolonien , 
in Nederlandsch-Inclie door den Legerco=an
dant. 

2) Van de beslissingen van den Minister van 
Kolonien en van den Gouverneur-Generaal is 
beroep op de Koningin, op die van den Leger
commandant op den Gouverneur-Generaal. 

§ 2. In de tot toekenning van het pensioen 
strekkende beschikkingen wordt melding ge
maakt van de bepalingen van dit reglement, 
waa.rop de toekenning berust. 
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§ 3. Van de toekenning van het pensioen 
worclt den belanghebbencle een authentiek 
bewijsstuk uitgereikt . 

26. Toekenning van onclerstancl voor eens 
op grond van artikel 4, beeft plaats in Necler
land door den Minister van Kolonien, in Ne
derlanclsch-Indie door den Commandant van 
het Leger en Chef van het Departement van 
Oorlog. 

27. 1) De pensioenen, met bijberekening van 
de verhoogingen, alsmede de onderstandcn, 
worden in volle guldens verleend. 

2) Onderdeelen van een gulden komen da_arbij 
voor een gulden in berekcning. 

28. § 1. De pensioenen zijn na overlegging 
der vereischte bewijsstukken, betaalbaar : in 
Nederland in den aanvang van het kwartaal, 
in Nederlandsch-India na afloop_ van iedere 
maand, een en antler behoudens het bepaalde 
bij artikel 69 der Indische Comptabiliteits
wet (lndisch Staatsb'lail 1917, n°. 521). 

§ 2. De onderstanden worden uitbetaald 
overeenkomstig regelen, voor Nederland vast 
te stellen door den Minister van Kolonian, voor 
1-lederlandsch-Inclia door den Gouverneur
Generaal. 

29. 1) De Koningin behoudt zich voor om 
de zich buiten Nederland eh-India bevindende 
gepens ionneerden in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandigheden, 
bedoeld bij artikel 185 der Grondwet, _op te 
roepen. om, na daartoe geschikt te zijn bevon
den, in dienst te worden gesteld bij de strijd
krachten van den staat. 

2) Het pensioen van den gepensionneerde, 
die zonder geldige redenen aan <lie oproeping 
niet voldoet of zich aan de weder indienst
~telling onttrekt, wordt op uitspraak van den 
1Iinister van Kolonian geschorst . 

3) Deze schorsing neemt aanvang met den 
cl:1g, waarop de gepensionneerde moest opkomen 
en niet opgekomen is, en eindigt met <lien, 
waarop de gepensionneerden, die aan de oproe
ping bebben voldaan, bij algemeenen maatregel 
van hunne verplichtingen tot den actieven 
clienst worden ontslagen. 

30. Overeenkomstig het bepaalde bij a rtikel 
29 is de Gouverneur-Generaal van ederlandsch· 
India bevoegd om in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandigjieden 
in Neclerlandsch-Inclia, bedoeld bij artikel 2 
van het clienstplicbtbe luit voor Europeanen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 Oc
ber 1917, n°. 47 (lndisch Staatsb'lail 1918, n°. 
70), de zich aldaar bevindende gepensionneer
den voor wederincl ienststelling op te roepen, 

zullende de schorsing in bet voorgaande artikel 
bedoeld, worden toegepast op uitspraak van 
den Commandant van bet leger. 

31. § 1. Het toegelegd pensioen vervalt : 
a. bij weder in dienst treden bij het Neder

landsch-Inclische leger indien het niet ingevolge 
bet bepaalde bij artikel l, 1°. is toegekend; 

b. behoudens het bepaalde in § 3, wanneer 
de gepensionneerde eeruge geregelcle Rijksin
komst geniet van eene vreemde Mogendheicl, 
in welk geval het pensioen ophoudt van en 
met den eersten van het kwartaal, volgencle 
op dat, waarin y,ulks blijkt ; 

c. wanneer de betaling gedurende vijf achter
eenvolgende jaren niet is gevorderd ; 

d. bij overlijden van en met den eersten 
van het kwartaal volgende op dat, waarin het 
overlijden plaats had. 

§ 2. 1) Indien de gepensionneerde militair 
van het Nederlandsch-Indische leger of van 
de landmacht in West-India, ,viens pensioen 
ten gevolge van zijn in dienst treden bij het 
Nederlandsch-Indische leger is vervallen, den 
clienst bij dat leger verlaat, wordt hem ten laste 
van de Koloniale geldrniddelen pensioen toege
legd overeenkomstig het bepaalde bij artikel 9. 

2) Het krachtens het eerste lid van deze 
paragraaf te verleenen pensioen gaat in met 
den dag, waarop het traktement of de soldij 
heeft opgehouden, wanneer het binnen een 
jaar daarna wordt aangevraagd en met den 
dag waarop de aanvraag wordt ontvangen, als 
deze na verloop van dien termijn wordt inge
diend. 

§ 3. Van het voorschrift onder b van para
graaf 1 van dit artikel kan door den Minister 
van Kolonian tot wederopzeggens worden af
gewe,ken: 

a. ten opzicbte van gepensionneerde mili
tairen, die den staat van Nederlander niet 
bezitten en na terugkeer in hun eigen land 
gere.gelde rijksinkomsten genieten, uithoofde 
van diensten, waartoe zij krachtens de wetten 
des lands zijn verplicht. 

b. wanneer v66r of uiterlijk zes maanden na 
het aanvaarden van de betrekking, waaraan 
geregelde Rijksinkomsten van eene vreemde 
Mogendheid zijn verbonclen, van den belang
hebbende eene schriftelijke aa.nvra.ag tot het 
bekomen van goedkeuring op d ie aanvaarcling 
bij het Ministerie van Kolonien wordt ont· 
vangen. 

§ 4. 1) Het pensioen, vervallen krachtens 
§ 1, onder c, van dit artikel, kan buiten eder
landsch-Inclia door den Minister van Kolonian, 
in Nederlandsch-India door den Commanda.nt 
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va~ het Leger, op verzoek van den belangheb
bende, opnieuw worden toegekend. 

2) Het weder toegelegd pensioen vangt aan 
met het kwartaal volgende op dat waai;in de 
1,chriftelijke aanvraag om toekenning, in Neder-
1and bij het Ministerie van Kolonien, in Neder
landsch-Indie bij het Departement van Oorlog, 
wordt ontvangen. 

32. § 1. De gepensionneerde, clie veroordeeld 
is tot gevangenisstraf van drie maanden, tot 
plaatsing in eene Rijkswerkinrichting of tot 
eenige zwaardere straf, mist gedurende den 
tijd, dat hij zijne straf ondergaat of zich door 
de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het 
vonnis onttrekt, het genot van het pensioen. 

§ 2. Ten aanzien van hem, die zijne straf 
in Nederland ondergaat of zich aldaar door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, is de Minister van Kolonien en ten 
aanzien van hem, die zijne straf in Nederlandsch 
Indie ondergaat of zich aldaar door de vlucht 
aan de tenuitvoerlegging van het vonnis ont
trekt, de Gouverneur-Generaal, bevoegd, daar
toe termen vindende, om : 

a. gedurende dien tijd over het pensioen van 
den veroordeelde te beschikken ten behoeve 
van zijne vrouw, van zijne minderjarige afstam
melingen in de rechte linie, of van zijne bloed
verwanten in de opgaande linie ; 

b. voor zoover van de onder a bedoelde be
voegdheid geen gebruik wordt gemaakt, hem, 
die uit de gevangenis of rijkswerkinrichting is 
ontslagen, in het genot te stellen van eene 
uitkeering, welke bij een straftijd van minder 
dan een jaar de helft van het bedrag van het 
pensioen over <lien straftijd, en bij een straf

'tijd van langeren duur, de helft van het jaar
lijksch bedrag van het pensioen niet te boven 
gaat. 

§ 3. In het geval, bedoeld bij § 2, onder a. 
hiervoren, wordt het pensioen ten behoeve van 
de bevoorrechten niet !anger uitbetaald dan 
tot en met het kwartaal, waarin de laatste 
hunner overlijdt, tenzij het, om welke reden 
ook, reeds vroeger vervallen of niet meer voor 
hen beschikbaar mocht zijn. 

§ 4. 1) Gedurende de plaatsing in een straf
cursus hoe ook genaamd, wordt het pensioen 
niet uitgekeerd, doch onder beperkende bepa-
1ingen ten aanzien van de terugneming, ten 
name van den gepensionneerde in de postspaar
bank belegd. 

2) Als de gepensionneerde vrouw of wettige 
kinderen te zijnen laste heeft, kan in Neder
land door den Minister van Kolonien, in Neder
landsch-Indie door den Commandant van het 
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Leger en Chef van het departement van Oor
log worden bepaald, dat over het pensioen ten 
behoeve van het gezin kan worden beschikt. 

33; § 1. De pensioenen zijn onvervreemd
baar. 

De gepensionneerde kan daarover op geener
lei wijze beschikken, ook niet door verpanding 
of beleening. 

Indien hij last geeft om het pensioen voor hem 
te ontvangen, kan hij die lastgeving altijd her
roepen. Alie overeenkomsten, hiermede trij
clig, zijn nietig. 

§ 2. De bepalingen van de voorafgaande 
paragraaf worden vermeld in het authentiek 
bewijsstuk, bedoeld bij artikel 25, § 3. 

§ 3. Onder de bij § 1 verboden beleeningen 
zijn niet begrepen de voorschotten in Nederland 
of in de Kolonien en bezittingen van het Rijk 
in andere werelddeelen, door gemeentebesturen, 
liefdadige of tot algemeen nut werkende in
stellingen, hetzij renteloos, hetzij tegen matige 
rente verschaft, en tot zekerheid waarvan het 
hooger vermeld authentiek bewijsstuk worclt 
afgegeven, mits de bepalingen, volgens welke 
die voorschotten door bedoelde besturen en 
instellingen worden uitgekeerd, zijn goedge
keurd: in Nederland door den Minister van 
Kolonien, in Nederlandsch-Indie door de daar
toe door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen 
autoriteiten. 

34. § 1. 1) Indien een gepensionneerde in 
een gesticht of eene instelling van weldadig
heid, door het openbaar gezag erkend, is opge
nomen of, op welke wijze ook, door 'zoodanig 
gesticht of zoodanige instelling of door eene 
burgerlijke gemeente wordt verpleegd, worden 
de verpleegkosten, zooveel mogelijk, doch in 
geen geval tot een hooger bedrag dan vijf en 
vijftig cent per dag, uit het pensioen voldaan. 
Bedraagt het pensioen minder dan vijf en vijftig 
cent per dag, dan worden die kosten slechts 
vergoed met het beloop van het pensioen over 
het tijdvak der verpleging. 

2) In beide gevallen wordt gedurende de 
verpleging, zoo mogelijk, het voile bedrag van 
het pensioen ieder kwartaal betaalbaar gesteld 
aan het bestuur van dat gesticht, die instelling 
of gemeente, dat zijnerzijds verplicht is om aan 
den verpleegde het bedrag uit te keeren, waar
mede het pensioensdeel de krachtens het eerste 
lid verschuldigde verpleegkosten overtreft . 

3) Ingeval het pensioen over het tijdvak 
der verpleging reeds is uitgekeerd, worden 
gemelde kosten verhaald op het pensioen van 
het eerstvolgend kwartaal, dat de verpleegde 
weder zelf kan ontvangen. 

54 
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4) De kosten van verpleging in een Lands
krankzinnigengesticht worden voldaan over
eenkomstig de daarvoor uitgevaardigde be
palingen. 

§ 2. 1) Heeft de verpleging van den gepen
sionneerde plaats in eenige maritieme of mili
taire ziekeninrichting, of .wel op eenigerlei 
wijze ten laste van de geldmiddelen van den 
Staat of van zijne kolonien en bezittingen in 
andere werelddeelen, - tenzij als gevolg van 
eene veroordeeling als bij artikel 32, § 1, be
doeld, - dan wordt die verpleging mode op 
den voet van het bepaalde bij § l zooveel 
mogelijk uit het pensioen bekostigd, met dien 
verstande, dat bij verpleging in eene militaire 
ziekeninrichting binnen Nederlandsch-Indie, 
uit het pensioen of den onderstand in geen 
geval meer wordt voldaan dan de door den 
gepensionneerde of onderstand genietende vol
gens het betrekkelijk militair tarief te betalen 
verpleegkosten. 

2) Hetgeen uit het pensioen op die wijze 
minder wordt terugontvangen dan vijf en vijftig 
cent per hoofd voor elken verpleegdag, wordt 
ten laste van de Indische geldmiddelen verevend. 

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn, bij 
verpleging in eene militaire ziekeninrichting 
binnen Nederlandsch-Indie, niet van toepas- · 
sing op gepensionneerde militairen, die benoemd 
zijn tot of belast zijn met de waarneming van 
eene betrekking onder genot van bezoldiging 
ten laste der geldmiddelen van Nederlandsch
Indie en derhalve in die betrekking ter verple
ging worden opgenomen. 

35. 1) In Nederland is de Minister van Kolo
nien en in Nederlandsch-Indie de Commandant 
van het leger bevoegd om de kosten van ver
pleging van gepensionneerde militairen in 
buitenslands gevestigde ziekeninrichtingen of 
andere openbare en bijzondere instellingen van 
liefdadigheid, welke - naar hun oordeel -
daarvoor in aanmerking komen, tot ten hoogste 
vijf en vijftig cent per hoofd en per dag van 
de pensioenen der verpleegden te doen inhouden 
en aan de besturen dier inrichtingen of instel
lingen te doen uitbetalen. 

2) De verplegingskosten zullen echter nimmer 
tot een hooger bedrag dan het beloop van het 
pensioen over het tijdvak der verpleging ver
goed worden. 

3) Is het pensioen over het tijdvak der ver
pleging reeds uitgekeerd, dan worden geen 
verpleegkosten te goed gedaan. 

36. § 1. Op de pensioenen wordt om geener
lei redenen korting toegestaan ten behoeve van 
pa-rticuliere schuldeischers. 

§ 2. Terzake van schulden aan den laf\de, 
- waartoe mede worden gerekend te behooren 
die wegens voorschotten, in het l;mitenland 
door Qf vanwege Nederlandsche gezantschappen 
of consulaten verstrekt , - kan korting op de 
pensioenen worden bevolen, overeenkomstig 
de terzake vastgestelde of vast te stellen be
palingen. 

37. In buitengewone gevallen, wa.arin bij 
dit reglement niet is voorzien, of waaromtrent 
zijne bepalingen geacht moeten worden geen 
billijken maatstaf tot vergelding van bewezen 
djensten op te leveren, behoudt de Koningin 
zich voor daarin bij afzonderlijk besluit te 
voorzien. 

STAAT LETTER A. 

Bedragen der norm.ale pensioenen. 

jaarlijks. 
Kapelmeester der stafmuziek. . . f 1000 
Militair opzichter _der l ste kl. . . 750 
Meester-geweermaker der 2de kl. ,, 700 
Militair apothekersassistent der 3de kl. ,, 650 
Adjudant-onderofficier-magazijnmees-

ter der artillerie . . . . . . . . . 650 
Adjudant-onderofficier-magazijnmees-

tet bij de intendance. . . . . . 
Adjudant-onderofficier niet vallende 

onder een der voorafgaande groepen 
Sergeant-majoor . . . . . . . 
Artilleriewerkman der lste kl. 
Sergeant ..... . 
Artilleriewerkman der 2de kl. 
Korporaal ........ . 
Artilleriewerkman der 3de kl. 
Soldaat. . ...... . 
Leerling-artilleriewerkman. . . 

STAAT LETTER B. 

650 

,, 600 
,, 526 

526 
,, 486 

486 
,, 385 

385 
330 
330 

I. Bedragen der pensioensverhoogingen voor elk: 
jaar dienst boven de 30 jaren. 

Kapelmeester der stafmuziek . . . . f 20.
Militair opzichter der lste kl. . . . 
Meester-geweermaker der lste kl . . 

27.50 
27.50 
27.50 
25.-

Militair apothekersassistent der le kl ,, 
Militair opzichter der 2e of 3e kl. . . 
Meester-geweermaker der 2e of 3e kl. ,, 25.
Militair-apothekersassistent der 2e of 

3e kl. . . . . . . . . . . . . . f 25.-
Ajdudant-onderofficier-magazijnmees

ter der a.rtillerie . . . . . . . . 
Adjudant-onderofficier-magazijnmees

ter bij de intendance. . . . . . 
Adjudant-onderofficier niet vallende 

onder een der voorafga-ande groe
pen. 

25.-

25.-

,, 25.-
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Sergeant-majoor 
Artilleriewerkman der l ste kl. 
Sergeant ......... . 
Artilleriewerkman der 2de kl .. 
Korporaal ........ . 
Artilleriewerkman der 3de kl. 
Soldaat ........ . 
Leerling-artilleriewerkman. 

STAAT LETTER B. 

f 22.40 ; 
,, 22.40 
,, 16,40 

16.40 
10.50 
10.50 

,, 9.50 
9.50 

II. Maximum-pensioensbedragen. 

Kapelmeester der stafmuziek 
l\filitair opzichter der lste kl. 
Meester-geweerma.ker 2de kl. . 
Militair apothekersassistent der 3e kl. 
Adjudant-onderofficier-magazijnmees-

jaarlijks. 
f 1200 

1025 
,, 950 

" 900 

ter der artillerie. . . . . . . . . . ,, 900 
Adjudant-onderofficier-magazijnmees-

ter bij de intendance. . . . . . . ,, 
Adjudant-onderoflicier niet vallende on-

der een der voorafgaande groepen ,, 
Sergeant-majoor . . . 
Artilleriewerkmun der lste kl. 
Sergeant ... ... . .. . 
Artilleriewerkman der 2de kl. 

900 

850 
750 
750 
650 
650 

Korporaal ...... . ,, 490 
Artilleriewerkman der 3de kl. 
Soldaat . . ..... . 
Leerling-artilleriewerkman. 

STAAT LETTER C. 

Bedragen der onderstanden voor eens. 

490 
425 
425 

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 Decem
ber 1919 (Staalsblad n°. 801). 

Mij bekend, 
De .J.lilinister van Kolonien, DE GRAAFF. 

5 December 1919. BESLUIT, houdende bepalin
gen omtrent de afgifte van documenten 
voor zout, af te leveren uit eerie inrich
ting tot zoutwinning door het uitloogen 
van steenzoutlagen. S. 802. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 10 November 1919, n°. 158, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 22 der wet van 17 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 383), alsmede artikel 1 der wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad no. 61) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 November 1919, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 December 1919, n°. 
110, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Art. 1. Onze Minister van Financien kan 
aan den houder van eene inrichting tot zout
winning door het uitloogen van steenzout
lagen vergunnen zelf de documenten af te 
geven benoodigd voor de aflevering van zout 
of zouthoudend water aan vrijdomgenietenden 
en handelaars. 

In deze documenten vermeldt de afleveraar 
van het zout de gegevens die ter verkrijging 
van gelijke documenten ten kantore van den 
ontvanger in de daartoe in te leveren aangifte 

per dienstjaar of aanvrage moeten worden opgenomen. 
Kapelmeester der stafmuziek. . . . f 20.- De termijn, binnen welken de inslag van het 
Militair opzichter der l e en 2e kl. ,, 15.- zout moet geschieden, wordt in de documenten, 
Meester-geweermaker der le en 2e kl. ,, 15.- afgegeven krachtens eene in het eerste lid van 
Militair apothekersassistent der le en dit artikel bedoelde vergunning, aangeteekend 

2e kl. . . . . . . . . . . . . ,, 15.- door de ambtenaren bedoeld in artikel 3 van 
Militair opzichter cler 3e kl. . . . . ,, 12.- I clit besluit. Uiterlijk binnen zes weken na 
Meester-geweermaker der 3e kl. . . 12.- 1 a fioop van dien termijn moeten de documenten 
Militair apothekersassistant der 3e kl. ,, 12.- behoorlijk afgeteekend zijn ingekomen bij den 
Adjudant-onderofficier-magazijnmees- ontvanger, onder wiens kantoor de inrichting 

ter der artillerie . . . . . . . . 12.- tot zoutwinning is gelegen . 
Adjudant-onderofficier-magazijnmees- 2. De afgifte van documenten krachtens eene 

ter bij de intendance. . . . . . . 12.- in artikel 1 bedoelde vergunning, geschiedt 
Adjudant-onderofficier nlet vailende uit jaarlijks te vernieuwen registers, waarom-

onder een der voorafgaande groepen ,, 12.- trent het tweede, derde, vierde en zesde lid 
Sergeant-majoor en sergeant . . . 9.- van artikel 3 van Ons besluit van 18 Febru-
Artilleriewerkman lste of 2de kl. 9.- ari 1905 (StaatBblad n°. 78), laatstelijk gewijzigd 
Korporaal . . . . . . . 7.- bij Ons besluit van 9 Januari 1911 (:Staatsblad 

Artilleriewerkman 3de kl. 7.- n°. 29), toepasselijk zijn. 
Soldaat . . . . . . . . 5.- Zoodra. een register is volgeschreven,alsmede 
Leerling-artilleriewerkman. ,, 5.- aa.n het einde van elk kalenderjaur, wordt het 

54• 
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ingelevcrd bii den ontvanger onder ,viens kan
toor de inrichting tot zoutwinniug is gelegen; I 
zoolang die inlevering niet is geschied waar
merkt die ontvanger geen nieuw register van 
de,.elfde soort. 

3. De krachtens eene in artikel 1 bedoelde 
vergnnning afgegeven documenten moeten bij 
den uitslag v~n het zout door ambtenaren 
worden afgeteekend. 

4. Een krachtens eene in artikel 1 bedoelde 
vergunning afgegeven document, waaromtrent 
de vorenstaande bepalingen, met uitzondering 
van die, vcrvat in den laatsten zin van artikel 
1, niet zijn opgevolgd, is ongeldig. 

Indien ten aanzien van zoodanig document 
het bepaalde in den laatsten zin van artikel 
1 niet wordt nagekomen, wordt het voorloopig 
afgeschreven accijnsbedragdadelijkingevorderd. 

5. De bepaling van artikel 2 van Ons besluit 
van 18 Februari 1905 (Staatsblad n°. 78), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 9 Janu
ari 1911 (Staatsblad n°. 29) is mede van toe
passing ten aanzien van houders van eene 
inrichting tot zoutwinning door het uitloogen 
van steenzoutlagen, voor zooveel betreft zout . 

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 5den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 24 Dec. 1919.) 

6 December 1919. BESLUIT, houdende intrekking 
van het bestaande en vaststelling van 
een nieuw Reglement voor den dienst der 
Rijkstelefoon. S. 803. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

lo aanmerking nemende, dat het wenschelijk 
is, het bestaande Reglement voor den dienst 
der Rijkstelefoon, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 20 November 1916 (Staatsbl.ad n°. 
509) en sedert meermalen aangevuld en gewij
zigd, te herzien ; 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Waterstaat van 11 November 1919, n°. 9, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 25 November 1919, n°. 44) ; 

Gelet op het nadere rapport van Onzen 
voornoemden Minister van den 2 Deeember 
1919, n°. 29, Afdeeling Posterij en en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en ver ta.an : 
te bepalen hetgeen volgt : 
Art. I. Met ingang van l Januari 1920 

worden ingetrokken : 
1°.- het Reglement voor den dienst det Rijks

telefoon, vastgesteld, aangevuld en gewijzigd 
bij de Koninklijke beslniten van 20 November 
1916 (Staatsblad n°. 509), 7 Juli 1917 (Staats
blad n°. 483), 30 Ma.art 1918 (Staatsblad no. 227) 
en van 18 October 1919 (Staatsblad no. 606); 

2°. het bepaalde sub B van de Koninklijke 
beslniten van 25 Juli 1917 (Staatsbl.ad n°. 497), 
van 24 Januari 1918 (Staatsblad n°. 102), en 
van 28 October 1918 (Staatsbl.ad n°. 578), 
alsmede het Koninklijk besluit van 2 September 
1918 (Staatsblad n°. 537) en van 23 Juni 1919 
(Staatsblad n°. 391) tot vaststelling van de 
regelen voor het gebrnik van de locale Rijks
telefoonnetten Katwijk, Edam, Oldenzaal, Bre
da, Delft, Deventer, 's Hertogenbosch, Leeuwarden, 
Leiden, Middelburg, Tilburg, Vlissingen, Zwolle 
en Kampen. 

Art. II. Met ingang van l Januari i920 
wordt vastgesteld het Reglement voor den 
dienst der Rijkstelefoon, zoos.ls het a.an dit 
besluit is gehecht . 

Art. III. De afwijkingen, krachtens artikel 
34 van het bij dit besluit ingetrokken Regle
ment voor den dienst der Rijkstelefoon, door 
Onzen Minister van Waterstaat gelast, blijven 
voor zooveel zij niet in het bij dit beslnit vast
gestelde Rijkstclefoonreglement zijn opgeno
men, van kracht, alsof zij ingevolge artikel 
33 van dit Rijkstelefoonreglement waren be
volen. 

Art. IV. Het Reglement voor den dienst 
der Rijkstelefoon, zooals het bij dit besluit is 
vastgesteld en bij nadere Koninklijke besluiten 
mocht worden gewijzigd, kan worden aange
haald als ,,Rijkstelefoonreglement 1919". 

Art. V. In verband met het bepaald bij 
punt 9 van arti.kel 26 van het in dit besluit 
bedoelde ,,Rijkstelefoonreglement 1919" wordt 
het tarief voor aanslniting a.an de locale Rijks
telefoonnetten Oude-Pekela, Stadskanaal, Hoo
gezand, Veendam, Heerlen, Hengelo (0.), IJmui
den en Zaandam met ingang van l Janu,ari 
1920 vastgesteld als hieronder is aangegeven : 

a. voor aansluiting a.an het locale Rijks
telefoonnet Oud11-Pekela a.an een der bureelen 
te Oude-Pekela, Nieuwe-Pekela en Boven-Pekela, 
van perceelen in de gemeenten Oude-Pekela of 
Nieuwe-Pekela, gelegen binnen een hemelsbreed 
gemeten afstand van 100 M. loodrecht op de 
as van het Pekelder-Hoofddiep is verschuldigd 
per jaar . . . . . . . . . . . . . f 55.-
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b. voor aansluiting aan het locale Rijks- j locale Rijkstelefoonnet lhnuiden, gelegon op 
telefoonnet Stadslcanaal aan een der bureelen 

I 
niet verderen hemelsbreed gemeten afstand dan 

van dat net te Stadslcanaal, Sta<lBlcanaal-Pekel- 1000 M. van een der bureelen lJrnuiden, Bever
derweg, Sta<lBlcan,aal-Afdraai, Nieuw-Buinen, wijk, Velsen of Wijk aan Zee is verschuldigd 
Musselkanaal-le Exloi!rmond en Mussellcanaal, per jaar . . . . . . . . . . f 60.
van perceelen gelegen op geen verderen hemels- h. voor aansluiting van een perceel aan het 
breed gemeten afsta.nd dan 250 M. loodrecht locale Rijkstelefoonnet Zaandarn, gelegen op 
op de as van : niet verderen hemelsbreed gemeten afstand dan 

het gedeelte van het Stadskanaal, liggende 1000 M. van der bureelen Zaandarn, W estzaan 
niet verder dan 1000 M. ten Noorden van het en TVorrnerveer is verschuldigd per jaar f 60.

bureel te Sta<lBlcanaal-Pekelderweg, het Zuider- I i. de overige bepalingen, betreffende de 
Hoofddiep en het Noorder-Hoofddiep, liggende I locale Rijkstelefoonnetten, voorkomende in het 
niet verder dan 1000 M. ten Westen van het Reglement voor den dienst der Rijkstelefoon, 
bureel te Nieuw-Buinen, zooals dit Reg!ement bij dit besluit is va.stge-

het Musselkanaal, liggende niet verder dan I steld of nader mocht worden gewijzigd en aan-
1000 M. ten Zuiden van het bureel te Mussel- gevuld, zijn mede van toepassing op de sub 
lcanaal, a tot en met h genoemde Rijkstelefoonnetten. 

en de Buinermond, I Onze voornoemde Minister is bela.st met de 
is verschuldigd per jaar. f 55.- uitvoering van dit besluit, hetwelk in hetStaat8-
c. voor aansluiting a.an het locale Rijks- bkzd za.l worden gepla.atst en wa.a.rvan afschrift 

telefoonnet Hoogezand aa.n een der bureelen .ta! worden gezonden a.an den Ra.ad van State. 
van dati net te Hoogezand en Sapperneer, van 's-Gravenha.ge, den 6den December 1919. 
perceelen in de gemeenten Hoogezand, Sappe- WILHELMINA. 
meer of Slochteren, gelegen binnen een hemels- De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
breed gemeten afstand van 250 M. ten Noorden (Uitgeg. 23 Dec. 1919.) 
of 500 M. ten Zuiden loodrecht op de as van het 
Winschoterdiep is verschuldigd per jaar f 55.-

met dien verstande, dat dit tarief voor per
ceelen ten Westen van het buree] te Hoogezand 

JlEGLEMENT VOOR DEN DIENST DER 
RIJKSTELEFOON. 

KANTOREN, NETTEN EN PUBLJEKE 
alleen van toepassing is op die perceelen ge- TELEFOONSTATIONS. 
legen op geen grooteren hemelsbreed gemeten 
afsta.nd dan 2000 M. van laatstgenoemd buree! ; j 

d. voor a.a.nsluiting aan het locale Rijkstele
foonnet Veendarn aan een der bureelen van dat 
net te Veendam, Muntendam, Ornmelanderwijk, 
Wildervank en Wildervank-Bareveld van per
ceelen in de gemeenten Veendarn, Muntendam of 
Wildervank, gelegen op niet verderen hemels
breed gemeten a.fsta.nd den 250 M. loodrecht op 
de as van het Oosterdiep, het Westerdiep, den 
Middenweg, den Dorpsweg te Muntendarn, het 
Muntendammerdiep, het Ommelanderdiep en het 
Zuidwendinger Hoofddiep is verschuldigd per 
ja.a.r ... . ... . . .. .... f 55.-

e. voor aansluiting van een percee] a.an het 
locale Rijkstelefoonnet Heerlen, gelegen op niet 
verderen hemelsbreed gemeten afstand dan 
1000 M. van een der bureelen H eerlen, H eerler
heide of Heerlenbaan is verschuldigd per 
ja.a.r . . . . . . . . . . . . . . . f 55.-

/. voor aansluiting van een perceel aan het 
locale Rijkstelefoonnet Hengelo (0.), gelegen 
op niet verderen hemelsbreed gemeten afsta.nd 
dan 1000 M. van der buree!en Hengelo (0.) 
of Borne is verschuldigd per jaa.r . • f 55.-

g. voor a.ansluiting van een perceel aan het 1 

V estiging van kantoren en netten. 

Art. 1. De lll:inister van Wa.terstaat be-
pa.alt wa.ar Rijkstelefoon- of hulptelefoonkan
toren en Rijkstelefoonnetten worden gevestigd 
of opgeheven. 

Van de vestiging en de opheffi11g wordt mede 
deeling gedaan i11 de Staat.scourant. 

Openstelling van lcantoren en netten. 

2, De uren van openstelling der Rijkstele
foonkantoren, hulptelefoonkantoren en der 
locale Rijkstelefoonnetten worden door den 
Directeur-Genera.al der Posterijen en Telegra.fie 
va.stgesteld. Op Zon- en feestdagen en in bij
zondere gevallen kunnen die uren worden be
perkt of uitgebreid. 

De uren van openstelling der ka.ntoren en 
netten worden in de Staat8courant medegedeeld. 
Zij worden op eene aan de buitenzijde van het 
kantoor zichtba.re pla.a.ts bekend gemaakt. 

De wettelijke tijd in Nederland geldt voor a.I 
de Nederlandsche kantoren en netten. 

Publieke telefoonstations. 

3. Ter beoordeeling van den Directeur-



1919 · 6 D E C E M B E R. 854 

Genera.al. der Posterijen en Telegrafie kunnen 
publieko telefoonstations worden_ geopend ; de 
inrichting daarvan geschiedt door en voor reke
ning van het Rijk. 

De publieke telefoonstations worden onder
scheiden in drie soorten : 

1°. stations, wa.arop geen perceelen worden 
aangesloten ; 

2°. stations, door tusschenkomst waarvan 
· perceelen worden aangesloten aan een Rijks

of hulptelefoonkantoor of a.an een locaal Rijks
telefoonnet ; 

3°. stations, wa.arop perceelen worden aan 
gesloten en welke a.ls zoodanig zelfstandige 
complexen rechtstreeksche aansluitingen vor
men. 

De Directeur-Generaal voornoemd bepa.alt 
bij de vestiging tot welke categorie het station 
behoort. 

Van deze stations kan worden gebruik ge
ma.akt voor het voeren van locale, interlocale 
en internationale telefoongesprekken, en voor 
zooveel zij daarvoor door den Directeur-Gene
raal voornoemd zijn aangewezen, voor het aan
bieden van telegrammen en telefoon-oproep
berichten. 

De bepalingen voor het houden en het ge
bruik ma.ken van publioke telefoonstations 
worden door den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafil) vastgesteld. 

Van de vestiging en opheffing van publieke 
telefoonstations, alsmede van de uren van 
openstelling dier stations, geschiedt mededee
ling in de Sta.atswurant . 

Aansluitingen aan Rifles- of hulptelefoonkantoren 
en aan locale Rij kstelefoonnetten. 

4. In overeenstemming met de bepalingen, 
door den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie in het belang van den dienst vastge
steld of nader vast te stellen, kan aansluiting 

binnen eenzelfde gemeente, a.an welke con
cessie is verleend voor een loco.al telefoonnet . 

Schade door a.angeslotenen geleden door of 
tengevolge van het bestaan van aansluitingen 
a.an Rijks- of hulptelefoonkantoren of aan Rijks
telefoonnetten, komt in geen geval ten laste 
van het Rijk. 

Buitennet-aansluitingen. 

5. Ter beoordeeling van den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie kunnen 
perceelen, gelegen bui.ten het concessiegebied 
van een geconcessionneerd net, met medewer
king van den concessionaris, a.an zulk een net 
worden aangesloten. 

Indian het a.an te sluiten perceel is gelegen 
binnen het gebied van eene gemeente, wa.ar het 
centraalbureel is gevestigd van een antler ge
concessionneerd net dan dat, waarop de aan
sluiting wordt gewenscht, geschiedt de aan
sluiting niet dan na.dat met den concessiona~is 
van dat andere net overleg is gepleegd. 

De voor deze aansluitingen benoodigde ge
leidingen en toestellen worden a.an den belang
hebbende door of namens den Directeur-Gene- · 
raal der Posterijen en Telegrafie in gebruik ge
geveh. 

De gebruiker van de aansluiting verbindt 
zich om jegens den concessionaris van het net 
al de verplichtingen na te komen, waartoe de 
geabonneerden van dat net wettig zijn gehou
den; met uitzondering echter van de verplich
ting tot beta.ling van eenig geldelijk bedrag. 

De gebruiker is voorts onderworpen : 
1. aan de wettelijke voorschriften, betref

fende den interlocalen en internationalen tele-
foondienst ; 

2. a.an de bepalingen, welke door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
in het belang van den dienst worden noodig 
geacht. 

worden verkregen a.an een locaal Rijkstele- Particuliere telefonen. 
foonnet en - ter plaatse, waar geen locaal 6 . Overeenkomstig artikel 3 der Telegraaf-
Rijks- of geconce~sionneerd telefoonn_et be- 1 en Telefoonwet 1904 (Staatsbl.ad no. 7) kan door 
staat - a.an een_ R1~ks- of ?ulptelef~onkant~or den Minister van Watersta.at op door hem te 
en k~nnen p~r~1cuhere hu1 telefoon1nstallat1es I stellen voorwaarden machtiging worden ver
op dw ae.nslmtmg worden verbonden . I leend voor den aanleg en het gebrcik van niet 

De aansluiting kan worden gebezigd voor het ! voor het openbaar verkeer bestemde telefoon. 
voeren van locale, in terlocale en in ternationale 
gesprekken en het aanbieden en ontvangen van Beschikbaarstelling van interlocale geleidingen. 
telegrammen en oproepberichten a.ls ·bedoeld in 7. Op verzoek van belanghebbenden kan, 
artikel 22. ter beoordeeling van den Directeur-Generaal 

Locale telefoongesprekken zijn echter niet der Posterijen en Telegrafie, tusschen twee 
toegelaten tusschen perceelen, aangesloten a.an I kantoren eene interlocale telefoondubbelge
eenzelfde Rijks- of hulptelefoonkantoor of !aiding ter voortdurend vrije beschikking wor
Rijkstelefoonnet, wanneer die perceelen liggen den gesteld. 
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Door den Directeur-Genera.a.l der Posterijen 
en Telegra.fie worden va.stgesteld de bepa.lingen 
omtrent de a.a.nsluiting va.n perceelen va.n be
la.nghebbenden a.a.n de ka.ntoren, tusschen 
welke eene telefoondubbelgeleiding in gebruik 
wordt gegeven, zoomede de bepa.lingen, welke 
in het bela.ng va.n den dienst worden noodig 
gea.cht . 

Bija.ldien door omsta.ndigheden, ona.fha.nke
lijk van den wil va.n bela.nghebbenden, het ge
bruik va.n de telefoondubbelgeleiding is ge
stoord, heeft desverla.ngd wisseling va.n telefoon • 
gesprekken kosteloos pla.a.ts volgens de a.lge
meene wettelijke voorschriften. 

GESPREKKEN EN OPROEPING
BERICHTEN. 

Geheimhouding. 

8. Den a.mbtena.ren, met den telefoondienst 
bela.st, is elke mededeeling omtrent telefoon
gesprekken anders da.n a.a.n nen, die tot kennis
neming bevoegd zijn, overeenkomstig hun 
ambtseed verboden, op de in het Wetboek van 
Stra.frecht bepa.a.lde stra.ffen. 

Ook mogen zij middellijk noch onmiddellijk, 
anders da.n a.mbtsha.lve, nieuwstijdingen a.an 
dagbladen bezorgen of met de redactie dier 
bladen, tenzij met uitdrukkelijke vergunning 
van den Minister, in eenige betrekking staa.n. 

Toegang tot de dienstkamers. 

9. De toega.ng tot de dienstkamers is a.Ileen 
geoorloofd a.a.n het dienstdoende personeel en 
voorts a.an hen, die daa.rtoe door of namens den 
Directeur-Generaa.l der Posterijen en Telegrafie 
zijn gema.chtigd. 

Onderscheiding van de gesprekken. 

10. De gesprekken worden onderscheiden in: 
a. regeeringsgesprekken ; 
b. dienstgesprekken ; 
c. gewone gesprekken ; 
Elke va.n deze soorten va.n gesprekken wordt 

weder onderscheiden in : 
1. locale gesprekken ; 
2. interlocale gesprekken ; 
3. internationale gesprekken. 

Regeeringsgesprekken. 

11. Onder Regeeringsgesprekken worden ver
staan: 

a. gesprekken, gevoerd door of namens de 
Koningin en de Jeden van het Koninklijk Huis ; 

b. gesprekken, gevoerd door de Ministers, 
hoofden van Departementen van Algemeen 
Bestuur, door den Vice-President van den Raad 

van State en door de Commissarissen der 
Koningin in de provincien ; 

c. gesprekken, gevoerd door den Directeur 
van het Kabinet der Koningin ; 

d. gesprekken over dienstzaken, gevoerd 
door de bevelhebbers in de militaire afdeelingen, 
linien en stellingen, door de commandanten en 
onder-commandanten der marine, alsmede 
gesprekken over dienstzaken, gevoerd door de 
Directeuren van 's Rijks werven en van het 
Marinc-Eta.blissement te Amstrrdam met den 
Minister va.n Marine, en de gesprekken over 
dienstza.ken, gevoerd door de bevelvoerende 
officieren van de schepen va.n Harer Majesteits 
vloot met den Minister van Marine en met de 
commandanten en onder-comma.ndanten der 
marine; 

e. gesprekken, gevoerd door de Nederland
sche en vreemde diploma.tieke en consulaire 
agenten, met dien verstande, da.t, wanneer 
consula.ire a.genten handel drijven hunne ge
sprekken niet als Regeeringsgesprekken worden 
beschouwd, tenzij gevoerd met een officieel 
persoon en handelend over dienstzaken ; 

/. gesprekken, gevoerd door de voorzitters 
en griffiers der beide Kamers der Staten-Gene
ra.al over aangelegenheden, de Kamers betref
fend; 

g. gesprekken, gevoerd door burgemeesters, 
betreffende verstoring der openbare orde en 
bestemd v.oor de Regeering, voor de Com
missarissen der Koningin in de provincien, voor 
de Officieren va.n Justitie, voor commandanten 
van de gewapende macht of voor de Rijksveld
wacht, alsmede gesprekken, gevoerd door pro
vinciale adjudanten en door plaatselijkc en 
garnizoenscommandanten, betrekking hebben
de op het verleenen van milita.iren bijstand ; 

h. op verzoek,• de gesprekken over dienst
zaken, gevoerd door den procureur-generaal 
van den Hoogen Raad der Nederlanden, door 
de procureurs-generaal der gerechtshoven, door 
den advocaat-fiscaal van de zee- en landmacht, 
door de Officieren va.n Justitie; door de burge
meesters i_n hunne hoedanigheid van hulp
officier van Justitie, door de auditeurs-militair, 
door de rechters-commissarissen, door de kan
tonrechters, door de officieren en onderofficieren 
der marechaussee en door de commissarissen 
van politie ; 

i. gesprekken over dienstzaken, gevoerd 
door den agent van hetMinisterie van Financien 
te Arnsterdam en bestemd voor den Minister 
van Financien, alsmede gesprekken over dienst
zaken, gewisseld tusschen de Directie der 
Nederlandsche Bank, de bijbank te Rotterdam 
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en de a.gentscha.ppen en tusschen deze la.a.tste I en Zeema.cht, of door of met door dezen da.a.rtoe 
onderling ; I gema.chtigden ; 

j. gesprekken nopens den toesta.nd der ri- o. de milita.ire gesprekken, mede in de onder 
vieren, gevoerd door of met wa.tersta.a.tsa.mbte
na.ren, in tijden da.t de buitengewone rivier
oorrespondentie is ingesteld, a.lsmede gesprek
ken, gevoerd door den daa.rbij betrokken hoofd
ingenieur va.n den wa.terstaa.t, omtrent den 
dienst va.n het kana.a.l te Neuzen ; 

k. gesprekken door de hoofden der kust
wa.chtposten, omtrent al wa.t betrekking heeft 
op de kustbewa.king, gevoerd met de reddings
ma.a.tscha.ppijen, sleepdiensten en bergings
ma.a.tscha.ppijen, met de commissarissen der 
loodsen en inspecteurs van het loodswezen, 
met de commanda.nten der marine en a.ndere 
a.utoriteiten en met elka.nder onderling, a.lsmede 
de gesprekken betreffende den kustwa.chtdienst, 
gevoerd door de inspecteurs van het loodswezen, 
de commissa.rissen der loodsen en den chef der 
militaire kustwacht (wa.t dezen la.atste betreft, 
na installing van den ,,voorloopigen militairen 
kustwa.chtdienst") ; 

n genoemde geva.llen, gevoerd door milita.ire 
comma.nda.nten ; 

p. gesprekken van wa.terscha.ps- of polder
besturen of va.n de voorzitters dier besturen 
ingeva.l va.n wa.tersnood of dergelijke a.lgemeene 
onheilen; 

q. gesprekken va.n den sluismeester der 
Noordzeesluizen inza.ke den wa.tersta.nd; 

r. gesprekken, a.a.n welke door den Minister 
va.n Wa.tersta.a.t tijdelijk de rang va.n Regee
ringsgesprekken wordt toegekend. · 

Dienstg1?,Sprekken. 

12. Onder dienstgesprekken warden ver
sta.a.n die gesprekken, welke den dienst van de 
telegra.af; va.n do te_lefoon of van het Hoofdbe
stuur der Posterijen en Telegra.fie betreffen. 

Zij warden kosteloos gevoerd. 

Gewone g1?,Sprekken. 

l. gesprekken over dienstza.ken, gewisseld 13. Alie gesprekken niet va.llende onder 
tusschen den Raad van Toezicht op de Spoor- Regeerings- en dienstgesprekken zijn gewone 
wegdiensten en de a.mbtena.ren, onder de be- gesprekken. 
velen van den Ra.ad geplaa.tst, a.lsmede de ge- 1 

sprekken over dienstza.ken, gewisseld tusschen 
den Raad en de daaronder behoorende ambte
na.ren eenerzijds en de bestuurders va.n spoor
wegdiensten anderzijds ; 

m. gesprekken betreffende het buitenge
woon milita.ir vervoer over de spoorwegen ge
voerd door den Directeur va.n het Eta.ppen
en Verkeerswezen, de officieren en oud-officieren, 
dienstdoende bij het bureel voor buitengewoon 
milita.ir vervoer, de leden der. stationscommis
sien, de bestuurders va.n spoorwegdiensten, 
benevens de op voordra.cht ~a.n genoemde be
stuurder door den chef va.n den genera.Jen sta.f, 
of den Directeur va.n het Eta.ppen- en Ver
keerswezen, a.ante wijzen spoorwegambtena.ren, 
zonder da.t dit uit eenige aanwijzing bij de aan
vraa.g va.n het gesprek behoeft te blijken ; a.lies 
va.na.f het tijdstip, wa.a.rop de vordering der 
spoorwegen is ingega.a.n krachtens artikel 50 
va.n de wet va.n 9 April 1875 (Staatsblad 
no. 67); 

n. de dringende milita.ire gesprekken, welke 
worden gevoerd, hetzij in geva.l va.n oorlog of 
oorlogsgeva.ar, hetzij in geval eenig grondge
bied va.n het Rijk in staat va.n oorlog of va.n 
beleg is verkla.a.rd, en da.n va.n en naar dit ge
bied, uitsluitend door of met den ~inister van 
Oorlog, door of met den M:inister van Marine, 
door of met den Opperbevelhebber va.n La.nd-

Locale g1?,Sprekken. 

14. Locale gesprekken zijn die, welke warden 
gevoerd: 

a. tusschen perceelen (waa.ronder begrepen 
zijn publieke telefoonsta.tions), aa.ngesloten a.a.n 
eenzelfde geconcessionneerd net ; 

b. tusschen perceelen, al dan niet door tus
schenkomst van een publiek telefoonsta.tion, 
als bedoeld in a.rtikel 3, sub 2, aa.ngesloten a.a.n 
eenzelfde Rijksnet, of a.a.n 'eenzelfde Rijks- of 
hulptelefoonka.ntoor ; 

c. tusschen perceelen, rechtstreeks aange
sloten a.a.n eenzelfde publiek. telefoonstation, 
a.ls bedeld in a.rt ikel 3, sub 3, alsmede tusschen 
die perceelen en da.t publiek telefoonstation. 

In dit artikel worden onder perceelen mede 
verstaan openbare spreekcellen en, voor zoo
veel punt b betreft, tevens publieke telefoon
sta.tions, a.ls bedoeld in a.rtikel 3, sub 1 en 2. 

Interlocale g1?,Sprekken. 

15. Alie gesprekken, niet va.llende onder 
de loca.le gesprekken, genoemd in a.rtikel 14, 
en onder de interna.tionale gesprekken, genoemd 
in a.rtikel 16, zijn interloca.le gesprekken. 

Internationale geBprekken. 

16. Interna.tiona.le gesprekken zijn die, welke 
gevoerd worden met perceelen, gelegen buiten 
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het Rijk, niet aangesloten aan eenig Neder
landsch kantoor of locaal telefoonnet. 

Op de internationale gesprekken zijn van 
toepa.ssing de regeling in het InternationaJe 
Telegraafreglement en de bijzondere overeen-
komsten. · 

Volgorde. 

17. l . Het voeren van gesprekken geschiedt, 
in gewone tijden, in de volgende orde : 

a. Regeeringsgesprekken gevoerd door of 
namens de Koningin en de leden van het 
Koninklijk Huis ; 

b. Regeeringsgesprekken gevoerd door de 
Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur ; 

c. Regeeringsgesprekken gevoerd door den 
Vice-President van den Raad van State ; 

d. Regeeringsgesprekken gevoerd door de 
Commissarissen der Koningin in de provincien ; 

e. Regeeringsgesprekken gevoerd door den 
Directeur van het Kabinet der Koningin ; 

/. Regeeringsgesprekken gevoerd door de 
bevelhebbers in de militaire afdeelingen en 
door de commandanten en onder-commandan
ten der marine ; 

g. Regeeringsgesprekken gevoerd door den 
Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten ; 

h. Regeeringsgesprekken gevoerd door de 
Nederlandsche en vreemde diplomatieke en 
consulaire agenten; 

i. de overige Regeeringsgesprekken ; 
j. dringende dienstgesprekken; 
k. dringende internationale gewone ge

sprekken; 
l. niet-dringende internationale gewone ge

sprekken; 
m. dringende inter!ocale gewone gesprekken; 
n. niet-dringende interlocale gewone ge

sprekken en telefoonoproepberichten bedoeld 
in artikel 22 ; 

o. niet-dringende dienstgesprekken ; 
p. locale gesprekken. 
Overigens worden gesprekken van gelijken 

rang zooveel mogelijk tot stand gebracht naar 
de volgorde van aanmelding . 

II. Ingeval van oorlog of oorlogsgevaar en 
ingeval eenig grondgebied van het Rijk in staat 
van oorlog of van beleg is verklaard, en dan 
van en naar dit gebied, volgen de regeerings
gesprekken, gevoerd door of namens den even
tueel benoemde~ Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht, op de regeeringsgesprekken onder 
b bedoeld . 

De in a.rtikel 11, onder n, bedoelde dringende 
militaire gesprekken hebben alsdan voorrang 
boven a!le regeeringsgesprekken. 

Onderbreking van een locaal gesprek ten behoeve 

1 van een interlocaal of internationaal gesprek. 

18 . Ingeval een interlocaal of internationaal 
gesprek wordt aa.ngevraagd met iemand, die 
een locaal gesprek voert, wordt dit laatste 
ambtshalve onderbroken en heeft het inter
locale of internationale gesprek den voorrang. 

Duur der gesprekken. 

19. l. De duur van Regeerings- en dienst
gesprekken, alsmede van locale gesprekken 
voor zoover deze niet uit openbare spreekcellen 
en publieke telefoonstations worden aange
vraagd, is onbeperkt. 

2. Hij die tot het voeren van een inter!ocaal 
gesprek wordt toegelaten, is bevoegd zich ge
durende 3 minuten met den opgeroepene te 
onderhouden. 

3. Het voortzetten van het gesprek na 3 
minuten is toegelaten gedurende een nieuwen 
termijn van 3 minuten, waarvoor een gelijk 
bedrag als voor de eerste 3 minuten verschul
digd is. 

4. Na 6 minuten mag het gesprek telkens 
voor 3 minuten tegen hetzelfde tarief a.ls waar
voor het werd aangevraagd, worden voortgezet : 

a. zoolang geen andere gespreksaanvragen 
voor'de in gebruik zijnde geleiding voorhanden 
zijn ; 

b. wanneet andere aanvragen wel voor
handen zijn, doch langs andere geleidingen in 
dezelfde richting zonder wachten kunnen wor
den afgewikkeld. 

Zijn voor andere aanvragen geen andere ge
leidingen beschikbaar, dan is voortzetting van 
een gesprek na 6 minuten alleen geoorloofd 
tegen beta.ling van dringend tarief en voor ten . 
hoogste 6 minuten. 

Zijn onder die andere aanvragen dringend 
of worden er da.a.rvan dringend gemaakt, dan 
is voortzetting van het in gang zijnde gesprek, 
dat 6 minuten of ianger heeft geduurd, niet ge
oorloofd en moet het worden verbroken na 
afloop van de 6 minuten of als het !anger duurt 
na afloop van den eerstvolgenden termijn van 
3 minuten; de andere dringende aanvragen 
gaan dan voor, ook al is het in gang zijnde ge
sprek dringend of wordt het dringend gemaakt. 

5. Een gesprek wordt gerekend aan te 
vangen, zoodra uit het opgeroepen perceel a.nt
woord is ontvangen. 

6. Elke verbinding blijft bestaan gedurende 
den termijn, •waarvoor de aanvrager heeft be
taald of nog beta.len moet, tenzij deze heeft 
afgescheld of a.an den betrokken ambtenaa.r 
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heeft medegedeeld, dat het gesprek is afge- 1 
loopen. 

7. Indian de voortzetting van een gesprek 
krachtens de voorafgaande bepalingen omtrent 
den duur niet kan worden toegelaten, mag de 
verbinding niet worden verbroken dan nadat 
de sprekers zijn gewaarschuwd. 

Overigens wordt waarschuwing omtrent het 
verstrijken van een gesprekstermijn slechts ge
geven op uitdrukkelijk verzoek van den a.an
vrager en indien zulks kan geschieden zonder 
bemoeilijking van den dienst. 

8. Indien aan eene oproeping tot het voeren 
van een gesprek geen gehoor is gegeven, wordt 
de verbinding opgeheven. 

In de onder II van artikel 17 bedoelde om
standigheden kan voor dringende militaire 
gesprekken, wanneer zulks door den aanvrager 
hepaald noodza.kelijk wordt geacht, de duur 
van reeds in gang zijnde regeerings- en dienst
gesprekken worden beperkt, ·en moeten des
verlangd gesprekken van particulieren worden 
onderbroken. 

I ntrekking van gespreksaanvragen. 

20. Op verzoek van den aanvrager kunnen 
gespreksaanvragen worden ingetrokken met 
inachtneming van het bepaalde bij artikel 32. 

Abonnementsgesprekken. 

21 . Tusschen twee bepaaldelijk aangewezen 
kantoren kunnen interlocale gesprekken bij 
abonnement worden toegelaten, voor zoover 
naar bet oordeel van den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie het verkeer zulks 
toelaat. 

Het abonnement geeft den geabonneerden 
. het recht op alle de.gen op een overeen te komen 

tijd, behalve tusschen 9 uur v.m. en 5 uur n.m. 
een gesprek te voeren gedurende ten minste 
vijfmaal 3 achtereenvolgende minuten of zoo
veel ma.al 3 minuten meer als waarvoor het 
abonnement wordt .aangevraagd en door den 
Directeur-Generaal voornoemd met het oog op 
de belangen van het telefoonverkeer toelaat
baar wordt geacht. 

Het abonnement wordt a.angegaan voor ten 
minste een ma.and en stilzwijgend van ma.and 
tot ma.and verlengd, tenzij 14 dagen v66r het 
einde van den loopenden termijn het abonne
ment a.an, dan wel door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie schriftelijk is op
gezegd. 

De Direeteur-Generaal voor~oemd beslist 
over geheele of gedeeltelijke ontheffing van het 
abonnementsbedrag ingeval van storing . 

Tel.efoon-oproepberichten. 

22. Bij elk Rijkstelegraaf-, hulptelegraaf-, 
Rijkstelefoon- of hulptelefoonkantoor kan een 
oproepbericht worden aangeboden, dienende 
om iemand te verzoeken zich in inteiloca!e 
telefonische gemeenschap te stellen met den 
afzender van het oproepbericht. • 

De kosten van het oproepbericht komen ten 
laste van den afzender, die bij de aanbieding 
betaalt de kosten van het daarbij aangevraagd 
gesprek van ten hoogste 6 minuten. 

Indian op het telefoonoproepbericht geen 
gesprek volgt, wordt de helfi van de kosten van 
een enkelvoudig gesprek van 3 minuten in 
rekening gebracht en wordt het overige van de 
vooruitbetaalde gesprekkosten terugbetaald. 

Woont de persoon, voor wien het oproepbe
richt is bestemd, buiten den kring van koste
Jooze bezorging van het Rijkstelegraaf- of hulp
telegraafkantoor van bestemming, dan wordt 
van den afzender van het oproepbericht boven
dien voor de bezorging per bode, het bij het 
Rijkstelegraafreglement bepaalde bedrag ge
heven. 

Is op het kantoor van afzending de hier be
doelde kring niet met juistheid bekend, dan 
wordt a.an den afzender medegedeeld, dat tegen 
overbrenging van het oproepbericht geen be
zwaar bests.at, mits hij zich bereid verk!aart 
eventueele bodekosten alsnog te beta.Jen, zoo
dra het kantoor van bestemming per telegra
fische nota aan het kantoor van afzending heefi 
doen weten, dat het vastgestelde bedrag van 
f 0.60 is te heffen. 

Van de onbestelbaarheid van een oproepbe
r'cht wordt den afzender kennis gegeven . 

Uitsluiting van telefoongemeenschap. 

23 . Bij niet-betaling van verschuldigde 
gelden, ongeoorloofd gebruik der telefoon, eigen
machtige verandering der technische inrichting, 
opzettelijke beschadiging der geleidingen of 
toestellen en inschakeling van andere toestellen 
zonder goedkeuring van den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegra.fie, heefi deze de be
voegdheid, den aangeslotene tijdelijk uit te 
sluiten van de telefoongemeenschap, en zoo 
noodig zijne a.ansluiting op te heffen. Deze 
uitsluiting of opheffing onts,Iaat den aange
slotene niet van zijne verplichting tot beta.ling 
van het verschuldigde abonnement. 

W eigering en stuiting van gesprekken. 

24. Bijaldien een ambtenaa.r, met de tele
foonbediening belast, eenig gesprek op grond 
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van de aanvraag of van den inhoud in strijd 
met de veiligheid van den Staat, de openbare 
orde, of de goede zeden, weigert hij het gesprek 
of heft hij de telefoonverbinding op, onder 
opgaaf van redenen a.an hem, die het gesprek 
heeft aangevraagd. 

Van een en ander wordt onmiddollijk langs 
den snelsten verkeersweg kennis gegeven a.an 
den Directeur-Generaa der Posterijen en 
Telegrafie. 

Ieder, die van den Rijkstelefoondienst ge
bruik maakt, is verplicht zich daarbij te ont
houden van het bezigen van ruwe uitdrukkin
gen, alsmede van het voeren van niet op den 
dienst betrekking hebbende gesprekken met 
de dienstdoende ambtenaren. Bij ongepaste 
bejegening van het bedienend telefoonperso
neel, heeft de D:irecteur van het betrokken 
kantoor de bevoegdheid het gesprek te ver
breken. Deze verbreking ontheft niet van de 
verplichting tot betaling van de verschuldigde 
gesprekkosten. 

' TARIEVEN. 

Ter zake van hetgeen, ingevolge dit Regle• 
ment, door het Rijk wordt tot stand gebracht 
of verricht, geschiedt heffing naar het volgende 
tarief: 

Aansluiting aan een Rijks- of hulptelefoon
lcanto<>r. 

25. 1. Voor aansluiting a.an een Rijks- of 
hulptelefoonkantoor van een perceel, gelegen 
binnen een door den Minister van Waterstaat 
te bepalen gebied, is verschuldigd per jaar f 35, 
welk bedrag voor verder gelegen perceelen 
wordt verhoogd met f 3 per jaar en per 100 M. 
(o fgedeelte daarvan) over den kortsten hemels
breed gemeten afstand tusschen het a.an te 
sluiten perceel en de grens van het vorenbe
doelde gebied. 

2. Het abonnement voor de aansluiting 
wordt aangegaan voor perceelen, gelegen binnen 
het in punt l bedoelde minimumtariefsgebied, 
voor den tijd van ten minste Mn jaar, terwijl 
voor elken hemelsbreed gemeten afstand van 
1000 M. (of gedeelte daarvan), dat een perceel 
buiten dat gebied is gelegen, het abonnement 
wordt afgesloten voor oon jaar langer, met een 
maximum van 5 jaren. 

3. Aansluitingen over langeren afstarid dan 
5 K.1\1. worden niet tot stand gebracht, be
houdens in bijzondere gevallen en onder door 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie te stellen bepalingen en met beta.ling van 
de aanlegkosten over het lijngedeelte boven de 

5 K .M. in eens en voor eens, dan wel van een 
jaarlijksch bedrag, strekkende tot goedmaking 
van rente, afschrijving en onderhoud. 

4. Met afwijking van het vorenstaande 
kunnen worden toegestaan : 

a. tijiulijke aansluitingen voor een korteren 
termijn dan een jaar, tegen voldoening in eens 
en bij vcoruitbetaling van alle aanleg- en op
ruimingskosten en tegen beta.ling van een even
redig deel van het jaarlijksch abonnement. 

b. seizoenabonnementen, recht gevende op 
het gebruik van de aansluiting gedurende ten 
hoogste 6 achtereenvolgende maanden per 
seizoen, tegen beta.ling van 2/ 8 van het in dit 
artikel genoemde tarief, met dien verstande 
evenwel, da.t de belanghebbende zich verbindt 
voor 2, 3, 4 of 5 achtereenvolgende seizoenen 
al naar gelang het perceel, waarvoor de aan
sluiting wordt verlangd, is gelegen op niet meer 
dan 1000 M., 2000 M., 3000 M. en boven 3000 
M. buiten het minimumtariefsgebied. 

Aansluitingen aan locale Rijkstelefoonnetten. 

26. 1. Voor a.ansluiting a.an een locaa.l 
Rijkstelefoonnet van een perceel gelegen binnon 
een door den Mini ster van Waterstaat te bc
palen gebied is, behoudenR bet bepa.a.lde in 
punt 9, verschuldigd per ja.ar, indien bet aanta.l 
aansluitingen bedraagt : 
tot en met 100. . . f 40.-
van 101 tot en met 300 ,, 45.-

301 
" 

,, 500 ,, 50.-
501 

" 
,, 1000 55.-

1001 
" " " 

2000 60.-

" 
2001 

" 
4000 70.-

" 
4001 

" " 
6000 80.-

2. De prijs van het abonnement wordt be
rekend naar het aantal aa.nsluitingen op l 
Ja.nuari van elk ja.a.r. 

3. Vermindering van abonnement uit hoofde 
van daling van het aa.ntal aansluitingen vindt 
niet plaa.ts. 

4. Voor a.a.nsluiting van p~rceelen, gelegen 
buiten het in punt 1 bodoolde gebied, is boven 
het jaarlijksch a.bonnement verschuldigd een 
jaarlijksch bedra.g van f 3 voor elke 100 l\L 
(of gedeelte daa.rvan) over den kortsten bemels
breed gemeten a.fstand tusschen het a.an te 
sluiten perceel en de grens van het vorenbe
doelde gebied. 

5. Indien in locale Rijkstelefoonnette:o. 
meer dan een bureel is of wordt gevestigd, wordt 
voor aansluiting op alle bureelen hetzelfde 
tarief in rekening gebracht, met dien verstande, 
dat door den Minister van Waterstaat voor elk 
bureel wordt bepaald het gebied, waarbinnen 

• 
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da.t ta.rief zal gelden. Voor perceelen, gelegen 13, sub 2°, wordt hetzelfde minimum-tarief per 
buiten die gebieden, is de onder punt 4 bedoelde ja.ar toegepa.st a.ls voor de a.ansluitingen a.an 
toesla.g op het a.bonnement verschuldigd. het locale Rijkstelefoonnet, het Rijkstelefoon-

6. Het a.bonnement voor eene neta.a.nslui- of hulptelefoonkantoor, wa.arop het station 
ting wordt a.angega.an voor perceelen gelegen is verbonden. 
binnen het in punt 1 en punt 5 bedoelde mini- Voor a.a.nsluiting van percetJen op publieke 
mum-tariefsgebied, voor den tijd van ten telefoonstations a.ls bedoeld in a.rtikel 3, sub 
minste een jaar, terwijl voor elken hemelsbreed 3°, is t en minste f 35 per jaa.r en per a.a.nsluiting 
gemeten a.fsta.nd van 1000 M. (of godee!te daar- verschuldigd. 
van), da.t een perceel buiten da.t gebied is ge - In beide geva.llen za.l het minimum-ta.rief 
logen, het a.bonnement wordt a.fgesloten voor gelden binnen een door den Directeur-Generaal 
een ja.ar langer, met een maxim um van 5 jaren, der Posterijen en Telegra.fie te bepa.len gebied. 

7. Aa.nsluitingen over la.ngeren a.fsta.nd da.n Overigens zijn de ta.rieven, welke voor de 
5 K.:~L worden niet tot r,ta.nd gebracht, be- a.ansluitingen a.an Rijks- of hulptelefoonkan
houdens in bijzondere geva.llen en onder door toren of a.an de locale Rijkstelfoonnetten in dit 
den Directeur-Genera.a.l der Posterijen en Tele- RP-glement zijn va.stgesteld mede van toepaA
ga.rfie te stellen bepa.lingen en met beta.ling sing op de a.ansluitingen op publieke telefoon
va.n de a.a.nlegkosten over het lijngedeelte boven stations. 
de 5 K.M. in eens en voor eens, da.n wel van een 2. Het in a.rtikel 25 en 26 bedoelde bedra.i,; 
ja.a.rlijksch bedrag strekkende tot goedmaking van f 3 ka.n in bi3zondcre gevallen door den 
van rente, a.fschrijving en onderhoud. Directeur-Generaal der Posterijen en Telegra.fle 

8. Met afwijking van het vorenstaa.nde worden verminderd. 
kunnen worden toegesta.a.n: 3. Indien ten behoeV1l van CUI aa.nsluiting 

a. tijdelijke aamluitingen voor een korteren van perceelen uitkoeringen a.an derden of 
termijn da.n een ja.ar tegen voldoening in eens buitengewone kosten van a.anleg noodig zijn, 
en bij vooruitbeta.ling van alle aa.nleg- en op- kunnen deze op den bela.nghebbende worden 
ruimingskosten en tegen beta.ling van een even- verha.ald. 
redig deel van het jaarlijksch a.bonnement; 4. Met afwijking van het bepa.a.lde omtrent 

b. seizoenabonnementen, recht gevende op den duur van het abonnement kan door don 
het gebruik van de a.ansluiting gedurende ten Directeur-Genera.a.l der Posterijen en Tele
hoogste 6 achtereenvolgende ma.a.nden per sei- gra.fle, op schriftelijk verzoek van den 5eabon
zoen, tegen beta.ling van 2/ 8 van het in dit neerde, tusschentijds ontheffing van een abonne
artikel genoemde ta.rief, met dien versta.nde ment verleend worden, indien hiervoor bij
evenwel, da.t de bela.nghebbende zich verbindt zondere redenen a.a.nwezig zijn. Aa.n eene 
voor 2, 3, 4- of 5 a.chtereenvolgende seizoenen, ontheffing van een gewoon a.bonnement ka.n 
a.I na.a.r gela.ng het perceel, wa.a.rvoor de a.an- evenredige terugbeta.ling van a.bonnements
sluiting wordt verla.ngd, is gelegen op niet meer gelden en eventueel ja.a.rlijks verschuldigde 
da.n 1000 M., 2000 M., 3000 M. en boven 3000 bijzondere vergoedingen worden verbonden 
M. buiten het minimum-ta.riefsgebied. over het a.a.ntal volle ma.anden wa.arvoor de 

9. Voor zooveel in bij:wndere geva.llen de ontheffing geldt, en we.a.rover die gelden, enz. 
buitengewone kosten van a.anleg of bediening reeds zijn volda.a.n. 
van ten telefoonnet da.a.rtoe a.anleiding geven, 5. Indien en voor ,:oola.ng een gea.bonneerde 
wordt de prijs van het a.bonnement wegens meer da.n 10 a.a.nsluitingen a.an eenzelfde Rijks
aa.nsluiting op da.t net, met a.fwijking van het of hulptelefoonkantoor of a.an eenzelfde Rijks
bovensta.ande ta.rief, door Ons a.fzonderlijk net ten eigen behoeve in gebruik heeft, kan in 
va.stgesteld. bijzondere geva.llen door den Directeur-Gene-

10. Boven het a.bonnement volgens voren- ra.a.l voornoemd van die meerdere a.a.nsluitingen 
sta.a.nde ta.rieven is a.ls tegemoetkoming in de eene vermindering van a.bonnement worden 
kosten van aa.nleg in eens en voor eens ver- toegesta.an van 1/8 van den a.bonnementsprijs 
schuldigd voor a.a.nsluiting a.an netten tot en per j~a.r en per a.a.nsluiting. 
met 100 a.ansluitingen £ 25.- 6. Behoudens het bepa.a.lde in a.rtikel 4, 
a.an de overige netten . . . . . . ,, 50.- derde lid, kunnen zij, wier perceelen op de in 

dit a.rtikel en de a.rtikelen 25 en 26 bedoelde 
V erdere tariefsbepalingen. voorwa.arden a.an eenzelfde Rijks- of hulptele-

27. 1. Voor a.ansluiting van perceelen op foonka.ntoor of a.an eenzelfde Rijksnet zijn a.an
publieke telefoonsta.tions, a.ls bedoeld in a.rtikel I ges!oten, gedurende de openingsuren van da.t 
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kii.ntoor of van de bureelen van dat net ondor
ling kosteloos gesprekken voeren. 

Evoneens kunnen uit de openbare spreek
cellen of pub!i«)ke telefoonsta tions, a.ls bedoeid 
in artikel 3, sub 10. en 2°., locale gesprekken I 
worden a.a.ngevra.a.gd met de a.a.ngeslotenen a.an ' 
hetzelfde Rijks- of hulptelefoonka.ntoor of aan 

1 hetzelfde locale R~jksnet . 
7. Op de abonnementsbedragen voor tweede I 

en volgende hoofda.a.nsluit.mgen, verbonden op I 
een centraa.lpe,st of commutator, wordt eenc 
vermmdering "Van abonnement van f 5 per jaar 
en per a.ansluiting toegesta.an. 

Bijzondere ·vergoedingen. 

28. Van Rijkswege worden op , erzoek van 
den geabonneerde, wiens perceel tegen de in 
dit besluit bepa.a.lde bedragen a.an een Rijks
of hulptelefoonk1mtoor of aan een locaa.l Rijks
telefoonnet is aa.nges!oten, in de aa.nsluitmg 
van zijn perceel neventoestellen ingescha.keld 
of wijzigingen a.a.ngebra.cht tegen beta.ling van 
het ta.rief in ondersta.a.nden sta.a.t vermeld. 

1. Tweede en volgend wa.ndtelefoontoestel : 
a. in hetlelfde perceel a.ls het hoofd. 

toestel, per toestel £ 15 per ja.ar. 
b. in een ander perceel, niet meer da.n 

100 M. hemelsbreed verwijderd van 
her perceel, waarin het hoofdtoestel is 
geplaa.tet, per toestel £ 20 per jaar. 

c. met eene verhooging voor elke 100 M. 
(of gedeelte daarvanj hemelsbreed ge
meten, meerderen a.fsta.nd van f 3 per 
ja.ar. 

d. de vergoeding, vermeld onder b en c 
wordt bij ingebruikgeving der toestellen 
verhoogd m et een bedra.g per 100 M. 
(of gedeelte daarvan) van f 4 in eens. 

e. bij het aa.nbrengen van neventoestellen 
is steeds ook de vergoeding voor het 
benoodigde schakela.ppa.raat verschul
digd . 

/. voor eene nevena.a.nsluitmg op eene 
andere nevenaanslruting is hetze!fde 
tarief van toepa.ssing a.ls voor eene 
nevena.ansluiting op eene hoofda.a.n
sluiting. 

2. Voor een ta.feltoestel worden de kosten 
verhoogd met f 5 per ja.ar. 

3. Extra-sch1J : 
a. in hetzelfde perceel a.ls het toestel, 

wa.a.rmede d,e extra.-schel verbonden 
is, per schel f 5 per j aar. 

b. in een antler perceel dan dat, wa.arin I 
het met de extra.-schel verbonden toe
stel is gepla.a.tst, per schel f 10 per 

jaar, benevens een bedrag van f 4 in 
eens. 

De a.fstand tusschen de perceelen 
mag hoogstens 100 M. bedragen. 

c_ zijn in een perceel, a.ls bedoeld in punt 
b hiervoren, twee of meer met hetzelfde 
toeRtel verbonden schellen geplaatst, 
dan is a.Ileen op de eerste van deze 
extra-schellen het tarief volgens punt 
b van tot-passing, terwijl voor de overige 
verschuldigd 1s het in punt a genoemde 
bedrag. 

4. Extra-schel met schalmeischalen: 
voor het gebrmk van een extra-soht.l 

met scha.li:neischalen worden de kosten 
verhoogd met f 2.50 per ja.ar. 

5. Scha.kela.a.r: 
a. uitscha.kela.a.r voor to<Jstel of extra.

schel f 1.50 per jaar. 
b. omscha.kelaar voor twee toestellen 

(niet ingericht voor het voeren van 
onderlinge gesprekken) f 3.50 per ja.ar. 

c. omscha.kelaar voor drie toestellen (idem) 
f 5 per jaar, 

d. omschakelaar (ingericht voor het voe
ren van onderlinge gesprekken tusschl'n 
twee toestellen) f 8 per jaar, 

6. Tweede telefoon f 2 per ja.a.r. 
7. Aansluitingen op een commutator of 

contra.al post. 
Voor elk bezet signa.al : 
op ·een commutator f 4 per jaa.r. 
op een cen traal post f 8 per ja.ar. 

8. Stopcontact. 
Rtopconta.oten in het7.,elfde perceel, per 
stopcontact f 10 per ja.ar . 

9. Doorechelinrichting. 
Doorschelinrichting met uitsohakela.a.r vo< r 
extraschel f 10 per ja.ar. 

10. Extra koord. 
Voor elken Meter (of gedeelte daa.rva.n) 
a.an toestel, telefoon enz. f 1 per ja.ar. 

11. Verpla.atsing van eene hoofdaa.nsluiting 
(met inbegrip van hoogstens een t(!estel) : 
a. na.a.r een antler perceel binnen het 

minimum-tariefsgebied f 25 in eens. 
Dit ta.rief geldt ook, indien eene aa.n
sluiting wordt verpla.a.tst van een per
ceel buiten dat gebied na.ar oen daa.r
binnen gelegen peroeel. 

b. naar een antler perceel buiten het 
minimum-ta.riefsg6bied wordt het be
drag sub a verhoogd voor elke 100 M. 
(of gedeelte da.a.rva.n) geleiding, welke 
buiten dat gebied moot worden a.ange
legd, m et f 4 in eens. 
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c. gaat de verplaatsing van een hoofd- 1 

toestel naar een antler perceel gepaard 
met de verplaatsing van neventoe
stellen en extra-schellen, dan is voor 
elk dezer apparaten, voor zoover zij 
na. de verplaatsing in het perceel van 
het hoofdtoestel worden aangebracht, 18. 
verschuldigd f 5 in eens. 

12. Verplaatsing van een toestel: 
a. binnen hetzelfde vertrek f 5 in eens . 
b. in hetzelfde perceel naar een antler 

vertrek f 10 in eens. 
c. -naar een antler perceel niet meer da.n 

100 M. hemelsbreed verwijderd van 
het perceel, wa.a.rin zlch het hoofd
toestel bevindt f 15 in eens. 

·a. naa.r een antler perceel meer dan 100 
M. hemelsbreed verwijderd van het 
perceel, waa.rin zich het hoofdtoestel 
bevindt, wordt het sub c genoemde 
bedra.g verhoogd voor elke 100 M. 
(of gedeelte daa.rva.n) verdere geleiding 
met f 4 in eens. 19. 
De punten c en d hebben a.Ileen be-

trekking op de verpla.a.tsing van neven-
toestellen. 20. 

13. Verplaatsing van een extra-schel: 
a. binnen hetzelfde vertrek f 4 in eens. 
b. in hetzelfde perceel, naar een antler 

vertrek f 9 in eens. 
c. naar een antler perceel f 14 in eens. 

De in punt 12 c en den 13 c genoemde 
tarieven gelden ook wanneer de loop 21. 
der buitengeleidingen van de daarin 5e
noemde' apparaten wijziging ondergaat, 
tengevolge van andere werkzaamheden. 

14. Verplaatsing van een uitschakelaar voor 
toestel of extra-schel, niet gepaard gaande 
met de verplaa.tsing van het toestel of 
de schel f 1.50 in eens. 

15. Verplaatsing van een omschakelaar f 5 
in eens. 

16, Verplaatsing van een commutator of 
centraalpost : 22. 
'.l . binnen hetzelfde vertrek voor de eerste 

10 signalen, per bezet signa.al f3 in eens; 
tweede 10 signa.len, per bezet signaal 
f 2 in eens ; verdere signalen, per bezet 
signaal f 1 in eens. 

b. naar een antler ~ertrek of antler per
ceel voor de eerste 10 signalen, per bezet 
signaal f 6 in eens; tweede 10 signalen 
per bezet signaal f 4 in {-ens ; vuder: 23. 
signalen, per bezet signaal f 2 in eens. 

17. Verplaatsing van een stopcontact: 
a, binnen hetzelfde vertrek f 4 in eens. 

b. naar antler vertrek of antler perceel 
f 9 in eens. 
Verplaatsing van een stopcontact naar 

een antler perceel kan a.Ileen geschieden, 
indien dit andere perceel reeds aange
sloten is. 
Vervanging: 
a. verva.nging van een wand- door een 

tafeltoestel of omgekeerd f 5 in eens. 
b. vervanging van een extra-schel door 

een met schalmeischalen of omgekeerd 
f 3 in eens. 

c. vervanging van een schakela.ar 5b door 
een volgens punt 5d of omgekeerd 
f 3 in eens. 

d. verva.nging van een wa.ndcommutator 
door een centraalpost per bezet signaal 
f 1.50 in eens. 

Het sub d genoemde ta.rief is niet 
van toepa.ssing, indien de verva.nging 
geschiedt tengevolge van uitbreiding 
van de install a.tie. 

Verwisseling van telefoonnummer: 
verwisseling van telefoonnummer, per 
nummer f 2.50 in eens. 
Voorzieningen in gebreken a.an geleidin
gen en toestellen, welke niet zijn te wijten 
a.an gebrekkige constructie, a.an de wijze 
van a.anbrengen of a.an onvoldoend onder
houd, alsmede tijdelijke of hiervoren niet 
genoemde voorzieningen. De kostende 

.. . . .. 
pnJS m eens. 
Op verzoek van den a.angeslotene kunnen 
ook andere toestellen of inrichtingen dan 
in het a.lgemeen worden verstrekt en hier
voren zijn bedoeld, in gebruik worden ge
geven, en zulks tegen beta.ling in eens, 
boven en behalve het volgens vorenstaand 

ta.rief jaarlijks verschuldigde, van het 
verschil tusschen den kostenden prijs van 
het toestel of de inrichting, in het ta~ief 
bedoeld, en van hetgeen in gebruik wordt 
gegeven. 
Indien ten behoeve van aangesloten per
ceelen, terza.ke van de hierbovenbedoelde 
neventoestellen of veranderingen, uit
keeringen a.an derden of buitengewone 
kosten van a.·anleg of voorziening noodig 
zijn, worden de werkzaamheden slechts 
ter hand genomen, indien belanghebbende 
zich verplicht tot beta.ling van die uit
keeringen of kosten. 
Huistelefooninstallaties : 

Indien op verzoek van den aangeslotene 
eene huistelefooninstallatie, niet eigendom 
van het Rijk zijnde, op de Rijksaa.nslui ting 
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wordt verbonden, is voor elk toestel, wa.a.r
mede men over de Rijkslijn ka.n spreken 
een bedra.g verschuldigd van f 5 per ja.a.r. 

Aansluitingen aan een geconcessionneerd locaal 
telefoonnet van daarbuiten gelegen perceelen. 

29. 1. Door den bela.nghebbende is voor 
hetgeen in gebruik wordt gegeven, a.an het Rijk 
verschuldigd eon door den Minister van Wa.ter
staa.t goed te keuren ja.arlijksch bedrag, a.I of 
niet met eene beta.ling van een bedra.g in eens 
en voor eens. 

Buitengewone kosten van aa.nleg en uit
keeringen a.an derden, a.lsmede eventueele kos
ten van wijziging en uitbreiding van de a.a.n
sluiting, worden tot het werkelijk bedra.g a.an 
den bela.nghebbende in rekening gebra.cht. 

Voor gebruik van neventoestellen, extra.
schellen, enz., zijn verschuldigd de bedra.gen, 
berekend volgens de da.a.rvoor geldende ta.
rieven van het locale net. 

2. Het a.bonnement voor de a.a.nsluiting 
wordt voor elk perceel a.a.ngegaa.n voor den
zelfden tijd, a.ls wa.a.rvoor de concessiona.ris van 
het betrokken telefoonnet de benoodigde dub
beldra.den ter beschikking van het Rijk stelt. 

De gebruikstermijn, alsmede de termijn van 
opzegging worden voora.f ter kennis van den 
bela.nghebbende gebra.cht. 

3. Alleen in het geva.l dat storing, welke 
na.a.r het oordeel van den Directeur-Genera.a.l 
der Posterijen en Telegra.fie niet a.an de schuld 
van den gebruiker te wijten is, !anger dan Mme 
ma.and mocht voortduren, zal evenredige terug
beta.ling van het verschuldigde, genoemd in de 
eerste a.linea. van dit a.rtikel, pla.ats hebben ; 
15 of minder de.gen worden da.a.rbij niet, 16 of 
meer <la.gen a.ls eene geheele ma.and berekend. 

Particuliere telefonen. 

b. gedurende den eersten vijfja.rigen ge
bruikstermijn f 50 per K.M. in gebruik a.fge
sta.ne afgesta.ne dubbelgeleiding per ja.a.r; elk 
volgend jaar f 25 per K.M. in gebruik a.fgesta.ne 
dubbelgeleiding. 

2. Het gebruik van de geleiding wordt ver
leend voor vijf achtereenvolgende jaren, na. 
a.fl.oop wa.a.rvan het stilzwijgend van jaar tot 
jaa.r wordt verlengd, indien het niet ten minste 
drie ma.a.nden voor het eindigen van den ge
bruikstermijn a.an- da.n we! door den Directeur
Genera.al der Posterijen en Telegrafie schrifte
lijk is opgezegd. Deze termijn van vijf ja.ren 
ga.a.t in op den da.g, wa.a.rop de geleiding ter be
schikking is gesteld. 

De Directeur-Genera.a.l der Posterijen en 
Telegra.fie ka.n op verzoek het gebruik met den 
la.atsten <lag van het loopende gebruikskwa.r
taa.l doen eindigen en bela.nghebbe_nden van 
hunne verplichting ter za..ke ontslaan. In <lit 
geva.l hebben belanghebbendeh te voldoen een 
bedrag van f 250 per K.M. a.fgestane geleiding 
over kijf ja.ren verschuldigd op grond van het 
bepaalde sub b hiervoren genoemd, na. a.ftrek 
van hetgeen ter za.ke door hen reeds is be
ta.a.Id. 

3. De ingevolge <lit a.rtikel verschuldigde 
ja.a.rlijksche bedragen zijn bij vooruitbeta.ling 
per drie ma.a.nden te voldoen. 

Het hiervoren sub b verschuldigde is in eens 
en voor het geheel opvorderba.a.r, na. aftrek van 
hetgeen ter za.ke reeds mocht zijn beta.a.Id, 
zender da.t eenige ingebrekestelling wordt ver
eischt: 

a. bij overlijden, faillissement of onder
curateelestelling van een der belanghebbenden ; 

b. ingeval eenig bedrag, bij vooruitbotaling 
te voldoen, niet"is beta.aid binnen oene ma.and 
na. aa.nbieding van de desbetreffende quita.ntie; 

c. ingeva.l een der befanghebbenden eene 
vereeniging is, die tot liquidatie overga.at. 

Gesprekken en telefoon-oproepberichten. 

1. Locale gesprekken. 

30. Door den Minister van Watersta.a.t 
wordt in elk bijzonder geval beoordeeld, welke 
voorwa.a.rden a.an de kra.chtens artikel 3 der 
Telegraaf. en Telefoonwet 1904 (Staatsbladn °. 7), 
bedoelde ma.chtiging zullen worden verbonden. 32. Locale gesprekken worden koste]oos 

gevoerd, met <lien versta.nde evenwel, dat voor 
Beschikbaarstelling van interlocale geleidingen. dergelijke gesprekken, aa.ngevraagd uit eene 

31. 1. Voor het voortdurend vrije gebruik van open bare spreekcel of uit een publiek telefoon
eene telefoondubbelgeleiding is verschuldigd: station, a.ls bedoeld in a.rtikel 3, sub 1 °. en 2°., 

a. een vast bedra.g van f 20,000 per faa.r, per gesprek van drie minuten of minder ver
welk bedra.g wordt verminderd tot f 13,000, schuldigd is f 0.10. 
indien de in a.rtikel 7 bedoelde ka.ntoren van Wordt door den gea.bonneerde een gesprek 
elka.nder gelegen zijn op een hemelsbreed ge- j a.a.ngevra.agd met iema.nd in eene openbare 
meten afsta.nd van ten hoogste 15 K.M. of zoo- I spreekcel of publiek telefoonsta.tion, a.ls bedoeld 
veel meer a.ls de Minister van Waterstaat in in artikel 3, sub 1°. en 2°., da.n zijn geen ge-
bijzondere geva.llen noodig' acht; · sprekkosten verschuldigd. 
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' boven bedoelde quita.ntie op vertoon, is de na
la.tige enkel en a.Ileen door die na.latigheid, 

a. Voor een interloca.a.l gesprek va.n drie blijkende uit de desbetreffende a.mbtelijke aa.n
minuten of minder is verschuldigd f 0.50. teekening op de a.a.ngeboden quita.ntie, en 

Voor een dringend interlocaal gesprek van I zonder verdere ingebrekestelling, bovendien 
drie minuten of minder is verschuldigd f 1.50 verschuldigd de kosten, welke op de invorde-

Indien de ka.ntoren va.n a.a.nvra.a.g en bestem- ring va.llen. Het bedra.g dier kosten wordt 
ming van elka.nder gelegen zijn op een hemels- 1 va.stgesteld door den Directeur-generaal der 
breed gemeten a.fstand van ten hoogste 15 K .M. Posterijen en Telegra.fie. Bovendien ka.n de 
of z'.loveel meer a.ls de Minister va.n Wa.tersta.a.t Directeur va.n het betrokken ka.ntoor a.a.n den 

2. I nterlocale gesprekken. 

in bijzondere geva.llen noodig a.cht, is verschul
digd: 

voor een interloca.a.l ge1prek va.n drie minuten 
of minder . . . . . . . . . . f 0.35. 

voor een dringend interloca.al gesprek va.n 
drie minuten of minder . . . . . . f 1.-. 

b. Voor elke verlenging gedurende drie 
minuten of minder worden eveneens de hier
voren genoemde bedra.gen beta.a.Id. 

c. Voor interlocale ge,prekken is slechts 
de helft van de kosten van een ( enkelvoudig) niet
dringen!i gesprek verschuldigd : 

1. indien a.an eene oproeping geen gehoor 
wordt gageven door den a.angevra.agde; -.. I 

2. indien de intrekking van de gespreks
a.!l,nvra.a.g ga,chiedt, na.da.t deze door het kan
toor van oonpr;:,ng a.!l,n een a.nder ka.ntoor is 
opgegeven ; · I JI 

3. indi n v66r den a.anva.ng va.n het gesprek 
blijkt, da.t de a1,nvra.ger een onjuht oproepings
nummer (of letter) heeft opgegeven ; 

4. indien een gesprek wordt aangevra.a.gd 
met iema.nd, die niet in de ,,Na.amlijst voor den 
Tdlefoondienst" is opganomen en volgens de 
opga.!l,f van den a.a.nvra.ger wel is a.angesloten, 
doch a.chteraf blijkt niet a.angesloten te zijn ; 

d. voor interlocale gesprekken zijn geen 
ko!iten yer,chuldigd: • I I ,~: 

1. indien de aa.nvraa.g wordt ingetrokke~ 
alvorens deM door het kantoor va.n oorsprong 
a'lon een antler kantoor is opgegeven ; I .111 ,I 

2. indien de telefonische gemeenschap naar 
het oordeel van het betrokken Rijkstelefoon
kantoor onvoldoende is; 

3. indien het gesprek tengevolge van eene 
d ienstfeil niet plaats vindt ; I 

e. voor zooveel de gespreksaanvra.gen va.n 
de a!l,nge,loten perceelen uit zijn opgegeven, 
moeten de daarvoor verschuldigde gesprek
kosten, welke per quita.ntie worden ingevorderd, 
worden beta!!.ld door dengene, te wiens na.me 
de betrokken aan~luiting geboekt sta.a.t. 

De a.anteekeningen va.n het Rijkstelefoon
of hulptelefoonka.ntoor omtrent die kosten zijn 
verbindend. 

Bij na.latigheid in de beta.ling va.n de hier-

gea.bonneerde het verder voeren van interloca.le 
gesprekken, anders da.n in de openbare spreek
cellen, weigeren ; 

f. voor Regeeringsgesprekken is het gewone 
interlocale tarief verschuldigd. 

3. Abonnementsgesprekken. 

a. Een abonnement voor een interlocaa.l 
gesprek per da.g gedurende vijfma.a.l 3 a.chter
eenvolgende minuten : 

bij vooruitbeta.ling per maand . f i 75.-; 
idem, per 3 minuten meer per da.g 

bij vooruitbeta.ling per maand . . ,, 15.- ; 
b. Indien de twee a.angewezen ka.ntoren 

van elkander gelegen zijn op een hemelsbreed 
gemeten a.fsta.nd van ten hoogste 15 K.M. of 
zooveel meer a.ls de Minister va.n Wa.terstaat 
in bijzondere geva.llen noodig a.cht: 

voor een interloca.a.l gesprek per dag geduren
de vijfma.a.l 3 a.chtereenvolgende minuten bij 
vooruitbetaling per ma.and . . . f 52.50 ; 

idem, per 3 minuten meer per da.g 
bij vooruitbeta.ling per tnaand 10.50. 

4. Telefoon-oproepberichten. 

a. Voor een telefoon-oproepbericht, te stel
len binnen den kosteloozen kring, waarin vol
gens het Rijkstelegraafreglement de bezorging 
van telegra.=en kosteloos geschiedt, f 0.10. 

b. Buiten dezen kring wordt dit bedra.g 
vermeerderd met de bodekosten, a.ls bedoeld 
in artikel 22, op de wijze als voor telegrammen 
is bepaa.ld. 

c. Voor zooveel de oproepberichten van de 
betrokken perceelen uit zijn opgegeven, worden 
de da.a.rvoor verschuldigde kosten per quita.ntie 
geind. 

d. Bij nala.tigheid in de beta.ling va.n deze 
quitantie op vertoon, ka.n aa.n den gea.bon
neerde het a.1mbieden van oproepberichten va.n 
zijn perceel uit worden geweigerd. 

33. Aa.n Onzen Minister va.n Wa.tersta.a.t 
wordt voor zooveel noodig ma.chtiging verleend 
om in geva.l va.n oorlog, oo~logsgeva.a.r of andere 
buitengewone omsta.ndigheden a.fwijkingen te 
gela.sten va.n dit Reglement. 
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OVERGANGSBEP ALING. 

34. De in dit Reglement bedoelde ta.rieven 
worden van kra.eht op 1 Ja.nua.ri 1920. 

Voor a.a.nsluitingen a.an Rijks- of hulptele
foonkantoren, welke zijn tot stand gebmcht op 
den voet van het sedert verva.llen Koninklijk 
besluit van 9 Juni 1904 (Staatsblad n°. 117) 
worden de in dit Reglement genoemde a.bonne
mentsta.rieven van kra.cht, zoo spoedig mogelijk 
na. het einde van den loopenden verbintenis
termijn. 

Behoort bij Koninlilijk besluit va.n 6 Decem
ber 1919 (Staatsblad n°. 803.) 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

8 December 1919. BESLUIT, houdend e bepa
ling van den dag, wa-arop de wet van 
4 November 1919 (Staatsblad n°. 6!12) tot 
intrekking der ,,Oorlogsmolestverzekerings
wet" (Staatsblad n°. 210 van 1916) in wer
king zal treden. S. 804. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 De
cember 1919, n°. 14056, afdeeling Handel; 

Gezien artikel 3 van de wet van 4 November 
1919 (Staatsblad n°. 642) tot intrekking der 
,,Oorlogsmolestverzekeringswet" (Staatsblad n°. 
210 van 1916) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de wet van 4 November 1919 

(Staatsblad n°.- 642) tot intrekking der ,,Oorlogs
molestverzekeringswet" (Stadtsblad n°. 210 van 
1916) in werking zal treden op den l sten Janu
ari l92fl. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. vAN IJssELSTEIJN. 

(Uit,geg. 17 Dec. 1919.) 

lO December 1919. BESLUIT, tot intrekking 
van het besluit van 7 Augustus 1915 
(Staatsblad n°. 370). S . 805. 

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

Financien, van 21 November 1919, n,0 • 81, 
Invoerrechten ; 

Gezien Ons besluit van 7 Augustus 1915 
{Staatsblad n°. 370), houdende bepalingen om-

19l!l 

trent de aangifte van ten uitvoer bestemde 
goederen; 

Den Raad van State gehoord (a~ivies van 
2 December 1919, n°. 156) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 December 1919, n°. 
65, Invoerrechten ;-

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In te trek.ken Ons voormeld besluit van 7 

Augustus 1915 (Staatsblad n°. 370). 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarva.n 
afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

' s-Gravenhage, den !Oden December 1919. 
WILHELi\HNA. 

De .Minister van Financiiin, DE VRIES. 
(Uitgeg. 24 Dec. 1919.) 

11 December 1919. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het reg!ement voor den d~enst der 
Rijkstelegraaf, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 November 1916 (Staatsblad 
n°. 518), gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 31 Mei 1918 (Staatsblad n°. 
304), 9 December 1918 (Staatsblad n°. 
796), 14 April 1919 (Staatsblad n°. 177) en 
29 April 1919 (Staatsbladn°. 249.) S. 806. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Staatsblad n°. 7) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Wa.tersta.a.t van 3 November 1919, n°. 13, Af
deeling Posterijen en Telegra.fie ; 

Den Ra.ad van State gehoord (a.dvies van 
2 December 1919, n°. 164) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 9 December 1919, n°. 35, Afdeeling 
Posterijen en Telegra.fie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa.len: 
Art. I. De a.rtikelen 2 en 3 van het regle

ment voor den dienst der Rijkstelegra.a.f, va.st
gesteld bij Konin)tlijk besluit van 29 November 
1916 (Staatsblad n°. 518) en gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten va.n31 Meil918(Staatsblad 
n°. 304), 9 December 1918 (Staatsblad n°. 796), 
14 April 1919 (Staatsblad n°. 177) en 29 April 
1919 (Staatsblad n°. 249) verva.llen. 

Art. II. Het tweede lid van a.rtikel 6 van 
vorenbedoeld reglement wordt gewijzigd a.ls 
volgt : 

,,De uren van openstelling der Rijkstelegra.a.f
en hulptelegra.a.fka.ntoren worden door den 
Direoteur-Genera.a.l der Posterijen en Telegrafie 
vastgesteld. Op Zon- en feestdagen en in bij-

55 
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zondere gevallen kunnen 
perkt ef uitgebreid." 

die uren worden be- I langen bij de aanbieding bovendien voorzien 
1 zijn van de aanwijzing ,,Regeeringstelegram". 

Art. III. Het bedrag van ,,f 7000", genoemd 
in het vijfde lid, sub a, van artikel 9 van 
meerbedoeld reglement, wordt gewijzigd in 
,,f 20,000". 

Art. IV. Het bepaalde sub d van artikel 
10 van meergenoemd reglement wordt gewij
zigd a.ls volgt : 

d. telegrammen van de bevelhebbers in de 
militaire afdeelingen, linien en stellingen en 
van de commandanten en onderco=andanten 
der Marine, alsmede telegra.mmen -.,an de direc
teuren van 's Rijks werven en van het Ma.rine
Etablissement te Amsterdam a.an den Minister 
van Marine en die van de bevelvoerende offi-
cieren van Harer Majesteits schepen a.an den 
Minister van Marine en a.an de commandanten 
en ondercommandanten der Marine, een en 
ander, wanneer het verlangen tot behandeling ala 
regeeringstelegram bij de aanbieding uit een op 
het bericht gestelde aanwijzing blijkt". 

Het bepa.a.lde sub i wordt gelezen a.ls volgt: 
,,telegra.mmen over dienstza.ken van den 

procureur-generaal van den Hoogen Raad der 
Nederlanden, van de procureurs-genera.al der 
gerecbtsboven, van den advocaa.t-fisca.a.l van 
de zee- en landmacbt, van de officieren van 
justitie, van de burgemeesters in bunne boe
danigbeid van hulpofficier van justitie, van de 
a.uditeurs-milita.ir, van de rechters-commis
sarissen, van de ka.ntonrechters, van de offi
cieren en onderofficieren der ma.recha.ussee, 
van de commissarissen van politie en van de 
districts-comma.nda.nten, tevens inspecteurs der 
rijksveldwaobt, een en ander, wanneer het ver
langen tot behandeling ala regeering~telegram bij 
de aanbieding uit een op het bericht gestelde aan
wijzing blijkt." 

Aan het bepaalde sub l wordt, m et wijziging 
der puntkomma. in komma, toegevoegd de 
zinsnede: ,,een en ander, wanneer het verlangen 
tot behandeling der regeeringstelegram bij de 
aanbieding uit een op het bericht gestelde aan
wijzing blij kt". 

Aan bet bepaalde sub r wordt, met wijziging 
der puntkomma in ko=a, toegevoegd de zin
snede: ,,wanneer het verlangen tot behandeling 
ala regeeringstelegram bij de aanbieding uit een 
op het bericht gestelde aanwijzing blijkt". 

Art . V. Aan artikel 11 van meergenoemd 
reglement wordt toegevoegd eene nieuwe a.linea, 
luidende a.ls volgt : 

,,Berichten, te beba.ndelen a.ls regeeringstele
gram op verzoek van den afzender (a.rtikel 10, 
sub d, i , l en r), moeten ten blijke van dit ver-

Art. VI. Hot bedrag van ,,twintig gulden", 
bedoeld in artikel 16, zevende lid, van meerge
noemd reglement, wordt gewijzigd in ,,zestig 
gulden". 

Art. VII. De eerste twee leden van artikel 
19 van bovenbedo~ld reglement worden ge
wijzigd en gelezen a.ls volgt : 

,,De seinkosten voor telegrammen tusschen 
twee Nederlandsche ka.ntoren in verscbillende 
plaatsen bedragen: 50 cent voor de eerste 10 
woorden of minder; 10 cent voor e!ke volgende 
5 woorden of minder, van 11 tot en met 50 
woorden en 10 cent voor elke volgende 10 woor
den of minder, voor de woorden boven de 50. 

De seinkosten voor telegrammen, tusscben 
een Rijkskantoor en de binnen den bestellings
kring (artikel 45) daarvan gelegen kantoren, 
alsmede die voor telegrammen, welke door bet 
ka.ntoor van aanbieding moeten worden afge
leverd (locaal-telegrammen), bedragen 40 cent 
voor de eerste 10 woorden of minder, docb 
worden voor de woorden boven 10 berekend 
a.ls in bet eerste lid van dit a.rtikel voor de ge
wone telegrammen is bepaald." 

Het vierde lid van artikel 19 verva.lt. 
Het zesdelid, sub b, wordt gewijzigd a.ls volgk 
,,b. de kosten voor de verzending la.ngs de 

lijnen van bet telegraafnet, berekend na.ar de 
gewone regelen, met dien verstande, dat, met 
a.fwijking van bet bepa.a.lde in bet eerste, tweede 
en derde lid van dit a.rtikel, deze kosten voor 
telegrammen, afkommstig van of bestemd voor 
Nederla.ndscbe kantoren te land en te wisselen 
door tusscbenkomst van Rijkskuststations. 
bedragen 4 cent per woord met een minimum 
van 40 cent per teleg_ram." 

Art. VIII. Aan het eerste lid van a.rtikel 
21 van het reglement voor den dienst der Rijks
Mlegraa.f wordt toegevoegd een nieuwe zin. 
luidende a.ls volgt : 

,,Indien van deze bevoegdheid wc,rdt gebruik 
gemaakt, is voor de aa.nbieding van elk tele
gram boven de gewone kosten een recbt van 
vijf cent verscbuldigd". 

Art . IX. H et bedrag van ,,vijf cent", ge
noemd in artikel 24 van bovenbedoeld regle
ment, wordt gewijzigd in ,,tien cent". 

Art. X. Artih.el 25 van bet reglement en 
bet hoofd van dat artikel worden gewijzigd a.ls 
volgt: 

,,Aanbieding en a1levering van telegrammen per· 
telegrafische verbinding of per telefoon. 

Wegens de a.a~bieding van telegi:ammen per 
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telefoon of la.ngs eene verbinding, a.ls bedoeld 
in a.rtikel 8, wordt a.an de belanghebbenden 
boven het gewone telegramta.rief een bedrag 
van trnn cent pe1· telegram in rekening gebra.oht . 
Op deze telegrammen is niet van toepas~ing 
bet reoht, aangegeven in het eerste lid van 
artikel 21. 

Voor de aflevering_ van telegrammen per tele
foon of langs eene verbinding, als bedoeld in 
artikel 8, worden geen bijzondere kosten in 
rekening gebracht . 

Van de per telefoon of langs eene verbinding, 
a.ls bedoeld in a.rtikel 8, aa.ngeboden of afge
leverde telegrammen worden op verzock a,£. 
schriften nitgereikt tegen betalfr1g van tien 
cent voor elk a.fschrift. Het betrokken tele
graa.fkantoor zendt die a.fschriften per post of 
op andere wijze vrachtvrij a.an den belang
hebbende, tenzij deze verklaart ze te zullen 
doen afhalen." 

Art . XI. De laatste twee leden van artikel 
27 van meergenoemd reglement worden ge
wijzigd als volgt: 

,,Bij onbestelbaarheid van een telegram met 
,ooruitbetaald antwoord wordt daarvan vol
gens de artikelen 48 en 49 kennis gegeven. In 
het binnenlandsch ,erkeer worden de gestorte 
antwoordkosten a.an den afzender op diens 
verzoek t erugbetaald. Wat de buitenlandsche 
telegrammen betreft, worden de vooruitbe
taalde antwoordkosten, indien de telegrammen 
gedurende twee en vecrtig dagen onbestelbaar 
blijven, ambtshalve a.an den afzender terugbe
taald, voor zoover zij ten minste vijftig cent 
bedragen. 

Nochtans kunnen de gestorte antwoord
kosten van een onbestelbaar buitenlandsch 
telegram, v66r het verstrijken van dien ter

. mijn, a.an den afzender, op zijn verzoek, worden 
terugbetaald." , 

Art. XII. In het eerste lid van artikel 29 
van het reglement vervalt het woord ,,gefran
keerden" . 

Art. XIII. Het bedrag van ,,fr. 0.S0", ge
noemd in het zesde lid, sub a., van a.rtikel 80 
van meerbedoeld reglement, wordt gewijzigd 
in ,,fr. 1.-". 

Art. XIV. De eerste zin van het vooriaatste 
lid van artikel 31 wordt gelezen a.ls volgt : 

,,Voor de uitreiking van elk afschrift van een 
mcervoudig gewoon telegram is de a.fzender 
verschuldigd vijf en twintig cent voor elk 
handerdtal woorden, met dien veretande, dat 
minder dan honderd woorden voor honderd 
woorden worden berekend." 

Art. XV. Het bedrag van ,,mjftig cent", 

genoemd m het zevende lid van a.rt1kcl 34, 
wordt gewij z1gd ;n : ,,zestig cent" . 

Art. XVI. De zinsnede sub g van a.rtikel 41 
van mcergenoemd reglement wordt gewijzigd in: 

,,g. regeeringstelegrammen van de bevel
hebbers in de militaire a.fdeehngen en van de 
comma.ndanten en onder-comma.nda.nten der 
Marine;" 

Art. XVII. Het derde lid van a.rtikel 42 
wordt gelezen a.ls volgt : 

,,Geldt het eene herhaling, door den ge
adresseerde gevraagd, dan moet deze voor elk 
te herhalen woord het va.etgestelde ta.rief be
talen met een mimmum van vijft1g cent per 
telegram." 

Art. XVIII. De woorden ,,Op verzoek", in 
den aa.nhef van artikel 50 van het reglement, 
worden gewijzigd in : ,,Op verzoek of natir aan
l6iding -van eene kl,a.cht betreffende de uitvoering 
van den dienst". 

Het voorlaatste lid, sub I, van a.rtikel 50 
vcrvalt. 

Art. XIX. Het tweede lid van a.rtikel 52 
van het meerbedoelde reglement wordt ge
wijzigd a.ls volgt : 

,,De prijs van een afschrift is vi,jf en twintig 
cent voor elk honderdtal woorden, met dien 
versta.nde, dat minder dan honderd woorden 
voor honderd worden berekend." 

Art. XX. Na. artikel 55 van ~eergenoemd 
reglement wordt opgenomen een nieuw artikel, 
1uidende a.ls volgt : 

,,Art. 56. Dit reglement ka.n .worden aa.n
gehaald onder den t1tel van ,,Rijkstelegraa.f
reglement 1916"." 

Art. XXI. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den lsten Ja.nuari 1920. 

Onze voornoemde Minister is bela.st met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatRt en wa.arvan 
a.fschrift za.l worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den llden December 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Wa.terstaat, A. A. H. W. KoNm. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1919.) 

11 December 1919. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schat,kistpromessen, 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 De
cember 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 807. 
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11 December 1919. BESLUIT, houdende beslissing \ <lend wetsvoorschrift in verband met de opge
dat a.ls dagteekening, van welke af be- geven data van ontvangstbewijs en kennis
ginnen te loopen de vier weken, bedoeld ! geving, dan ook terecht is aangenomen, dat 
in art. 13 der Gemeentewet, moet worden de niet-toegelatene geacht rnoest worden de 
aangemerkt de door den benoemde ge- benoeming niet te hebben aangenomen; dat, 
plaatste datum onder het aldaar genoemd waar eene overtreding als in art. 13 bedoeld 
bewijs van ontvangst. aanwezig was, art. 16a der gemeentewet had 

WIJ WILHELMINA, ENZ. rnoeten toegepast en door het hoofdstembureau 
Beschikkende op het beroep ingesteld door de daarvoor in aanmerking kornende candidaat 

H. H. J. Lemmens te Roermond tegen het benoemd had moeten verklaard worden; 
be Juit van Gedeputeerde Staten van Limburg dat waar het hoofdstembureau in dezen in 
van 29 Augustus 1919 La. 9013/3Y, waarbij gebreke is gebleven, mitsdien niet medegewerkt 
het besluit van den Raad der gemeente Roer- heeft aan eene benoemdverklaring van een der 
mond van 12 _.\ugustus 1919 tot zijne niet- j andere candidaten, de Raad terecht door de 
toelating als raadslid blijft gehandhaafd ; niet-toelating van den gekozene het zitting 

Den Raad van State, Afdeeling voor de nemen van dezen heeft voorkomen; 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van dat H. H. J. Lemmens, bij Ons in beroep 
26 ovem ber 1919, n°. 443; gekomen, aanvoert dat a.ls de door de wet 

Op de voordracht van Onzen ~inisber van bedoelde dateering beschouwd moet worden 
Binnenlandsche Zaken van 8 December 1919, de dateering, die alle bij Burgemeester en Wet
no. 14822, afd. B.B. ; houders inkomende aan eenigen wetstermijn 

Overwegende: dat het besluit van Gedepu- gebonden stukken behooren te ontvangen, 
teerde Staten is gegrond op de overwegingen welke dateering steeds overeenstemt met den 
dat gebleken is, dat de beslissing van den Raad datum waarop die stukken hunne bestemming 
der gemeeute Roermond hierop steunt dat bereiken : dat, ware door Burgemeester en 
H. H. J. Lemmens niet binnen den termijn Wethouders ten aanzien van het door hem 
bedoeld in het laatste lid van art . 13 der afgegeven bewij van ontvangst dat voorschrift 
Gemeentewet, de claarin vereischte kennis- der wet in behoorlijken vorm toegepast, dan 
geving gedaan heeft en dus moet geacht wor- die rechtgelclige door de wet bedoelde dateering 
den de benoeming niet te hebben aangenomen; geen andere geweest zou zijn clan 30 Mei ; 
dat voorts als vaststaande kan worden aange- dat hij bij eene correcte interpretatie en toe
nomen dat H. H. J. Lemmens het bericht passing van de wet dus tijd had tot den 27 Juni 
van ontvangst als bedoeld in art. 13 der ge- voor de inlevering van zijne kennisgeving van 
noemde wet, heeft gedagteekend op 28 Mei aanneming; dat hij die kennisgeving heeft 
1919 en dat den 26 Juni d.a.v. bij het gemeen- ingeleverd op den 26 Juni en hij dus bleef 
tebestuur de kennisgeving is ontvangen dat binnen den door de wet ge telden termijn ; 
hij de benoeming aanneemt; dat - in het 0., dat H. H. J. Lemmens de tijdsruimte 
midden gelaten de vraag onder welke omstan- van vier weken na de dagteekening van het 
digheden dat ontvangstbewijs is ingezonden - door hem afgegeven bewijs van ontvangst van 
de duur van den gestelden termijn van 4 de door hem ont,,angen stuk\en, bedoeld in 
weken, binnen welken de gekozene verplicht art . 12 der Gemeentewet, zonder keimisgeving 
is, en clit zonder eenig voorbehond, zich om - of hij de benoeming aanneemt, heeft laten 
trcnt eene al clan niet aanneming der benoe- voorbijgaan, zoodat hij moet geacht worden 
ming uit te spreken, geheel beheerscht wordt de benoeming tot lid van den raad niet te 
door de dagteekening van dat bewijs, waar hebben aangenomen; 
toch in meergemeld art. 13 uitdrukkelijk ge- Gezien de Gemeentewet; 
sproken wordt van eene kennisgeving ,,bin- Hebben goedgevonden en verstaan: 
nen 4·weken na de dagteekening van dat bewijs"; het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

dat trouwens ook gebleken is; dat de niet Onze. Minister van Binnenlandsche Zaken is 
toegelatene op denzelfden dag der dagteekening belast, enz. (W. v. d. B. A.) 
van het ontvangstbewijs <lit stuk gestoken 
heeft in de bri evenbus, zich bevindende aan 
de buitenzijde ,an het Raad.huis, en hij dus 
ook zonder den minsten twijfel op dat tijdstip 
geacht moet worden te hebben kenbaar ge
maakt, dat hij de benoodigde stukken ont
vangen had ; dat met het oog op dit gebie-

11 December 1919. BESLUIT, houclende beslissing 
dat misdadige . praktijken, aan een be
benoemde te laste gelegd maar door geen 
rechterlijk vonnis gevolgd, zich niet- ver
zetten tegen zijne toelating als lid van 
den gemeenteraad. 
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Wu WlLhELMlNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

door raad der gemeente Ubach qver Worms 
tegen het besluit van Gedepu.teerde Staten 
van Limburg van 22 Augustus 1919, La 
8554/8P, waarbij is vernietigd het raadsbesluit 
van 5 · Augustus 1919 tot niet-toelating als 
raadslid van G. H . Dohmen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 November 1919, n°. 444; 

Op de voordracht van Onzen Minister_ van 
Binnenlandsche Zaken van 8 December 1919, 
no. 14829, afd . B. B. ; 

Overwegende : dat de raad der gemeente 
Ubach over Worms bij besluit van 5 Augustus 
1919 heeft besloten tot niet-toelating van G. 
H . Dohmen a.Js lid van dien Raad; 

dat, nadat van de beslissing van den gemeen
teraad aan Gedeputeerde Staten was kennis 
gegeven, laatstgemeld college ter zake inlich
tingen heeft ingewonnen bij Burgemeester en 
Wethouders en vervolgens heeft medegedeeld 
ambtshalve uitspraak te zullen doen; 

dat intusschen door G. H. Dohmen tegen 
de beslissing van den gemeenteraad bij Gede
puteerde Staten bez'.Varen zijn ingebracht ; 

dat .Gedeputeerde Staten bij besluit van 22 
Augustus 1919, 1 e afd . La 8554/8P, hebben 
besloten, met vernietiging van het bestreden 
raadsbesluit, G. H. Dohmen alsnog toe te laten 
als lid van den gemeenteraad ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen dat de bestreden beslissing van den 
raad hierop steunt, dat aan Dohmen valsch
heid in geschrifte, oplichterij en malversatie 
wordt ten laste gelegd; dat uit de door Burge
meester en \Vethouders versterkte inlichtingen 
niet blijkt, dat hetgeen aan Dohmen ten laste 
wordt gelegd, door bewijzen is gestaafd en 
als vaststaande kan worden aangenomen ; 
dat toch Burgemeester en Wethouders zelve 
moeten toegeven dat op deze telastelegging 
geen enkel rechterlijk vonnis in het nadeel van 
Dohmen gevolgd is; dat vaststaat, dat G. H . 
Dohmen niet mist een der vereischten. voor 
het lidmaatschap van den raad gesteld krach
tens art. 19 der Gemeentewet; dat evenmin 
gebleken is, dat hij uit anderen hoofde niet als 
zoodanig zou moeten worden toegelaten ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen 
onder bijvoeging van zijn ter zake aan Gede
puteerde Staten gericht rapport aanvoerende, 
dat het hem voorkomt dat het niet in de be
doeling van den wetgever kan gelegen hebben 

dat iemand waarvan .v~ststaat, dat hij zich 
schuldig heeft gemaakt a.an inisdadige prak
tijken, lid kan zijn van openbare lichamen; 
dat deze feiten, ook al is er geen ·rechterlijk 
vonnis gevolgd, nochthans vaststaan ; dat 
verschillende personen dit onder· eede kunnen 
en willen bevestigeri ; · 

0., dat vaststaat dat G. H. Dohmen niet 
mist een der vereischten voor het lidmaatschap 
van den Raad gesteld in art. 19 der. Gemeente
wet en ook geen andere bepaling der wet zich 
tegen zij ne toelating verzet ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten bij hun 
bestreden besluit te recht zijne toelating als 
raadslid hebben bevolen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlai:J.dsche Zaken is 

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

12 December 1919. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 14, derde lid, 
der Ouderdomswet 1919. S. 808. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de ·voordracht van Ouzen Minister van . 
Arbeid, van 12 November 1919, n° . 5499, af
cleeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 14, derde lid, der Ouderdoms
wet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 December 1919, n°. 172); 

Gelet op het nacler rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 December 1919, 
n°. 6148, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de volgende bepalingen : 
Art. 1. Voor de uitbetaling eener rente 

toegekend ingevolge de Ouclerdomswet 1919: 
kan door den directeur van het kantoor der 
posterijen, alwaar de rente wordt t1itbetaald, 
als betaaldag worden aangewezen een andere 
werkdag clan Dinsdag. De betaaldag kan 
daarna niet meer op een anderen werkclag 
worden gesteld dan met goedvinden van den 
rentetrekker. 

Indien de vastgestelde betaaldag valt op 
Paaschmaandag, Pinkstermaandag, Hemel
vaartsdag; een Kerstdag of Nieuwjaarsdag, 
vrordt de rente uitbetaald op den daaraan voor
afgaanden werkdag. 

2. Van den door hem aangewezen betaaldag 
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geeft de directeur van het kantoor der poste
rijen onmiddellijk schriftelijk kennis aan den 
rentetrekker. 

Onze Minister van Arbeid ts belast met de 
uitvoering va.n dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
11.fschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage; den 12den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AA.LBERSE. 
(Uitgeg. 24 Dec. 1919.) 

15 December 1919. BESLUIT, betreffende de 
verboden kringen ,an de .vijf batterijen 
ten Zuiden van N11arden. S. 809. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Oorlog van 13 Novemoor 1919, Geheim, Litt. 
F 149; 

Gelet op artikel 3 der wet van 21 December 
lll53 (Staatab!ad n°. 128) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 5 
November 1879 (Staatablad n°. 165) en 4 No
vember 1890 (Staatsblad n°. 161) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
December 1919, n°. 161, Geheim Litt. Y/1.); 

Gezien het nf\der rapport van Onzen genoem
den Minister van 11 December Hll9, Gebeim 
Litt. X 160; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. In te trekken bet bepaalde bij K o

ninklijk besluit van 4 November 1890 (Staata
blad n°. 161), voor zooveel de vijf batterijen 
ten Zuiden van N aarden betreft. 

2. Te bepalen, dat de lijst, behoorende bij 
bet Koninklijk Besluit van 5 November 1879 
(Staatablad n°. 165), voor zooyeel de hiervoor 
onder Artikel 1 genoemde batterijen betreft, 
wordt vervangen door de bij dit besluit vast
gestelde lijst. 

3 . Te bepalen, dat dit Besluit met de daarbij 
behoorende Iii t in werking treedt op den 
tweeden dag na dien der dag:teekening van het 
Staatsblad, waarin het Besluit is geplaatst . 

Onze Minister van Oorlog i belast met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
S taat..qblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 15den December . 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister pan Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
(Uit,geg. 29 Dec. 1919.) 



Gemeenten, 
waarin het ves
tingwerk en de 

Vestingwerken of gedeelten van 
vestingwerken, behoorende tot: 

verboden kringen 1- -------c-

1

- ---~

1 

___ _ 

liggen. de eerste de tweede de clerde 
klasse. klnsse. klasse. 

Bussurn, Hilver- De vijf batterijen 
surn, Naarden, ten Zuiden van 
Huizen. Naarden. 

Vestingwerken 
of gedeelten van 

vestingwerken, 
behoorende tot geene 

klasse. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 15 December 1919 (Staatsblad n°. 809) . 

Beschrjj
vingvande 
in Artikel 
negen der 

Wet 
bedoekle 

lijnen. 

Perceelen, binnen een verboden kring 
liggende, ten aanzien van welke 
de Wet niet van toepassing is. 

De perceelen en gedeelten van perceelen, 
gelegen aan de keelzijde van het vesting
werk tusschen den grooten verboclen kring 
aan die zijde en de gebroken en gebogen 
lijn gevormd door de aaneenschakeling van: 

a. het verlengde in Noordelijke richting 
van de vuurlijn der rechterflank van de 
meest westelijke batterij ; 

b_ de rechte lijnen getrokken tusschen de 
uiteinden aan de keelzijde van de vuurlijnen 
der naar elkander gekeerde flanken of facen 
van de naast elkander fO'elegen batterijen ; 

c. de rechte lijn vana het uiteinde aan 
de keelzijde van de vuurlijn der linkerface 
van de meest Oostelijke batterij in Noord
oostclijke richting loodrecht op die vuurlijn 
getrokken; 

d. de lijnen zoo na mogelijk bij de keel
zijden der batterijen in dier voege getrokken, 
dat geen harer punten nader is gelegen dan 
een honderd meter bij eenig punt van de 
lijnen voorstellendc die, waarvan volgens 
art. 8 der wet aan die zijden de afstanden 
der verboden kringen worden gemeten. 

Mij bekend, 
De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

.... 
c.n 
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15 December 1919. MissrvE van _!!en Mirnster 
van Onderwijs, Kuns ten en Wetenschappen, 
betreffende overlegging van kwitanties bij 
de aanvrage om rijksbijdrage. 

H et is mij gebleken, dat door Gedeputeerde 
Staten van een der provincien op eene desbe
treffende vraag is te kennen gegeven, dat bij 
de silbsidie-aanvrage, in t e zenden ingevolge 
artikel 59novies, 1 • lid der Lager Onderwijswet, 
genoegen kan worden genomen met de over
legging van een kwitantie, af te geven aan 
't eind van 't jaar, waarin is gespecificeerd het
geen achtereenvolgens is uitbetaald en hoeveel 
aan pensioenbijdragen is gestort. 

Het komt mij voor dat daarmede niet wordt 
voldaan aan de bedoeling der wet. 

Immers artikel 59novies, 1 • lid a der wet 
eischt overlegging van de door de onder
wijzers voor salaris afgegeven quitantien. 

Hiermede kunnen niet anders bedoeld zijn 
dan de oorspronkelijke quitantien afgegeven 
ten tijde van de uitbetaling, dus op de daarvoor 
in de akte van benoeming of in de salarisregeling 
bepaalde tijdstippen. Hierop kan alleen een 
uitzondering bestaan voor zooveel betreft de 
quitantie wegens uitbetaling van de verhoo
gingen , waarop krachtens de wet van 14 Juli 
1919 (Staatsblad n°. 493) aanspraak werd ver
kregen. 

Uit de verzamelde oorspronkelijke quitantien 
zal moeten blijken, of voldaan is aan de voor 
waarden gesteld in het 5• lid van artikel 59bis 
der wet. 

.In de daartoe leidende gevallen zal uit de 
quitantie t evens moeten blijken, met welk 
bedrag de jaarwedde overeenkomstig het be
paalde in artikel 26quinquies, 5• lid, is ver
minderd. 

H et zal mij aangenaam zijn, dat bovenbe
doelde quitantien door Uw college worden 
overg~legd bij de overeenkomstig het 2• lid 
van genoemd wetsartikel aan mij mede te 
deelen beslissingen. (W. v.d. B. A.) 

16 December 1919. BESLUIT, tot. wijziging en 
a.anvulling van het Koninklijk besluit van 
den l sten October 1917 (Staatsblad n°. 
594) (Girobesluit), zooals dat is gewijzigd 
bij het K-0ninklijk besluit van 28 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 436). S. 810. 

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

Waterstaat van 8 November 1919, n°. M 239, 
afdee ling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoorct (aclvies van 
2 December 1919, n°. 163); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 December 1919, n°. 
M. 265, afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en ver~taan : 
Ons besluit van den l sten October 1917 

(Staatsblad n°. 594), gewijzigd bij dat van 28 
Juni 1918 (Staatsblad n°. 436), te wijzigen en 
aan te vullen als volgt : 

Art. I. .Artikel 4 verve.It. 
Art. II. In artikel 9 wordt na het woord 

,,postwissel" ingevoegd ,,postbewijs". 
Art. III. In artikel 10, l ste lid, vervallen 

de woorden : ,, behoudens het bepaalde bij ar
tikel 4". 

Art. IV. In de artikelen 11 en 12 wordt, 
in plaats van ,,tien" gelezen ,.veertien". 

Art. V. Ingeyoegd wordt een nieuw artikel 
12bis, luidende : 

,,Art. 12bis. ,,Inleggers bij de Rijkspost
spaarbank kunnen van hun tegoed bij die 
i nstelling la ten overschrijven, hetzij kosteloos 
op hun eigen postrekening, hetzij op de post
rekening van een ander tegen betaling van het 
in artikel 14, lste lid a, genoemd recht voor 
stortingen". 

Art. VI. Artikel 14, 3de lid , vervalt. 
Art. VII. Art . 15, 3de lid , verve.It. 
Art. VIII. In artikel 18 vervallen de woor

den ,,als storting in geld" en ,,en aangerekend". 
Art. IX. Dit besluit treedt in werking op 

den tweeden dag na <lien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze voomoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l 6den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H . W. KoNIG. 
(Uitgeg. 24 Dec. 1919. ) 

16 December 1919. BESLUIT, strekkende tot 
vemietiging van b11t besluit van · burge• 
mt>ester en wethouder~ van Olde-nzaal, van 
5 Maart 1912, waarbij aan C. Boll alda.ar, 
vergunning is verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klel{l voor den 
kruidenierswinkel in het perce"l ·n°. 15 
:tan de Bisschopsstra!Lt aldaar. S. 811. 

WIJ WJLHF.LMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

.Arbeid, van JO Novembn 1919, n°. 14404, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

Ovt>rwcgende, dat bet gemeentebestuur van 
O/,de-nzaal, bij besluit van 5 Ma.art. 1912, op 
grond van artikel 14 der Drankwet, een ver -



873 16-17 DECEMBER. 1919 

gunning voor den ve1·koop van sterken drank 
in het klein heeft verleend aan C. Boll, te 
01,demaal, voor den kruidenierswinkel in het 
perceel n°. 15 aa.n de Bisschopestraat aldaar ; 

Overwegende. dat volgens e.rtikel 8, l ste lid, 
15°. , der Drankwet, een vergnnning voor den 
verkoop van sterken dra.nk in het- klein door 
burgemeester en wethouclers moet worden ge
weigerd, o. a. wanneer zij wordt gevraagd voor 
eene localiteit, waarin eene andere winkelnering 
wordt uitgeoefend; 

Overwegende. dat een kruidenierszaak niet 
valt onder de uitzonderingen genoemd in arti
kel 8, lste lid, 15°., 2de alinea, der Drankwet; 

Overwegende, dat derhalve bovengenoemd 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Oldenz11al is genomen in strijd met de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 December 1919, n°. 167) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Arbeid van 12 December 1919, n°. 16113, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonclen en verstaan : 
voormeld besluit van burgemeester en wet

houders van Oldenzaal, van 5 Maart 1912, 
te vernietigen op grond van strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het StaatBblad 
·zal worden geplaatst, en dat 'in afschrift zaJ · 
worden medegedeeld aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALDERSE. 
(Uitgeg. 5 Jan. 1920.) 

16 December 1919. BESLUIT, houdende aan
vulling van artikel 7 va.n het Reglement 
voor den Tolkendienst bij de Gezantschap
pen en Consulaten in Ohina en Japan, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 
4den Juni 1910 (Staatsblad n°. 156), ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van den 
30sten Mei 1918 (Staatsblad n°. 301). 
s. 812. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voor<lracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken, van 14 November 1919, 
Kabinet van den Minister, n°. 6; 

Overwegende, dat aanvulling van artikel 7 
van het Reglement voor den Tolkendienst bij 
de Gezantschappen en Consulaten in Ohina en 
Japan, vastgesteld bij Ons besluit van den 
4den Juni 1910 (StaatBblad n°. 156), gewijzigd 
bij Ons besluit van den 30sten Mei 1918 (Staats
blad n°. 301), wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies va,n 
den 2den December 1919, n°. 154) ; 

Gezien het natl.er rapport van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken, van den 12den 
December 1919, Kabinet van den Minister, 
no. 4; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 7 van het Reglement voor den Tol

kendienst bij de Gezantschappen en Consulaten 
in Ohina en Japan, zooals vastgesteld bij Ons 
besluit van den 4den Juni 1910 (StaatBblad 
n°. 156) en gewijzigd bij Ons besluit van den 
30sten Mei 1918 (StaatBblad n°. 301) met een 
derde lid aan te vullen als volgt : 

,,Voorts ontvangen zij voor eenmaal aJs tege
moetkoming in de kosten, welke nit het onder
wijs in de rechtskundige vakken voortspruiten, 
eenc door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken vast te stellen toelage, welke een bedrag 
van vierhonderd gulden (f 400) n iet zal te boven 
gaa.n." 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van clit besluit, het
welk zal geplaatst worden in het Staatsbkul 
en de N ederlamlsche StaatBcouraru en waa.rvan 
afschrift 1.al gezonden worden aan den Raad 
v:an State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den December 1919. 
WILHELMINA. 

De ]j,[ inister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 12 Jan. 1920. ) 

17 December 1919. BESLUIT, tot toepass ing 
der wet van 26 April 1884 (Sta,atsblad n°. 
80) laatstel[jk gewijzigd bij de wet van 9 
Juli 1915 (Staatsblad n°. 314) tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 813. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (StaatBblad n°. 80). laatstelijk 
gew\jzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (StaatB 
blad n°. 314), tot vaststelling van buitenge
wone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen, noodzakelijk is, wegens 
het voorkomen van pest en andere der bedoelde 
ziekten in enkele plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 20 October 1919, n°. 11072, afd. 
Volksgezondheid, en van Onzen Minister van 
Financien van 25 October 1919, n°. 136, af
deeling Invoerrechten ; 
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Gelet op Ons besluit van 4 November 1918 
(Staatsblad n°. 581) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 2 
December 1919, n°. 168 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid van 11 December 1919, 
n°. 16109, afd. V. en van Onzen Minister van 
Financien van 13 December 1919, n°. 88, 
afd. Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In-, door• en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf. en beddegoed zijn verboden uit landen of 
plaatsen door Onze Ministers van Arbeid en 
van Financien aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens ten minste 
een dag v66rdat zij in werking treden, door 
plaatsing in de N ederlandsche Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dik\Vijls de 
omstandigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen of en in hoeverre de baga• 
ges, door reizigers medegebracht, onder het 
verbod zijn begrepen. De beschikkingen over 
deze onderwerpen worden ook in de N ederland· 
sche Staatscouranl geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de Azi
atische cholera of van pest ten doel, dan ge
dragen zich Onze voornoemde Ministers bij 
aanwijzingen betreffende den in- en doorvoer 
uit landen, die toegetreden zijn tot de op 17 
J anuari l!H2 te Par·ijs gesloten en bij de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde internationale sanitaire over
eenkomst, naar de bepalingen van die over• 
eenkomst. 

3. Met het opsporen van de overtredingen 
van de wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 
80) en van dit besluit zijn, behalve de ambte
naren en beambten, daartoe in artikel 6 dier 
wet aangewezen, mede belast de geneeskundigen 
die ingevolge het bepaalde in artikel 7, late lid, 
der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) 
tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen, door Ons voor het in artikel 
7 bedoelde gezondheidsonderzoek zijn aange
wezen. 

4. Dit besluit, dat gedurende 1 jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Arbeid en van Financien 
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 17den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 16 Jan. 1920.) 

17 December 1919. BESLUIT tot uitvoering van 
de artikelen 329 en 331 der In validiteitswet. 
s. 814. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 15 December 1919 n°. 6243, afdee
ling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 329 en 331 van de ln
validiteitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen do volgende bepalingen. : 
Art. 1. Blijkt a.an den Raad van Arbeid, 

dat door of voor een arbeider te weinig premien 
zijn beta.aid, of premien van een lagere dan 
de voorgeschreven loonklasse, dan deelt de 
Raad van Arbeid dengene, door wien de premie 
of de hoogere premie had moeten zijn betaald, 
onder opgave van het nog te betalen bedrag 
mede, dat hij van hem beta.ling hiervan navor. 
dert, met opga. e , an een termijn, waarbinnen 
beta.ling behcort te geschieden. 

2. Toont de betrokkone t en genoegen van 
den Raad van Arbeid a.an, dat beta.ling ineens 
van het verschuldigde bedrag voor hem be. 
zwarend is, dan kan de Raad van Arbeid hem 
beta.ling in termijnen toestaan of uitstel van 
beta.ling verleenen ender zoodanige voorwaar
den a.ls den Raad noodig voorkomen. 

3. De Raad van Arbeid fs bevoegd het door 
den werkgever verschuldigde bedrag van dezen 
bij dwangbevel in te vorderen, wanneer hij 
hinnen den in artikel 1 bedoelden termijn niet 
betaalt, of de voorwaarden, hem ingevolge ar
tikel 2 opgelegd, niet nakomt. 

4. 1. Voigt op een na..,ordering, gericht 
tegen een werkgever, geen beta.ling, dan vraagt 
de Raad van Arbeid den verzekerde of deze 
de t e weinig betaalde premien of ingeval van 
beta.ling van premien in een lagere dan de voor
gesohreven loonklasse, het verschil tiisschen die 
premien, zelf wenscht te betalen. Is de ver
zekerde hiertoe niet bereid, dan vereffent de 
Raad van Arbeid de rentekaart, waarop te 
weinig zegels geplakt zijn of zegels in een te !age 
loonklasse, op de gebruikelijke wijze. 

2. Verklaart de arbeider zich bereid het 
nagevorderde bedrag te beta.Jen, dan kan de 
Raad van Arbeid hem op zijn verzoek beta.ling 

. I 
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in termijnen toesta.1m of uitstel van betaling 
verleenen. 

3. De a.rtikelen 5 en 6 van <lit besluit zijn 
van toepa.ssing. 

5. 1. Na. voldoening va.n het nagevorderde 
bedra.g pla.kt de Ra.ad van Arbeid, iµgeva.l te 
weinig premien betaa.ld wa.ren, de benoodigde 
zegels op de renteka.a.rt en da.gteekent de zep:els. 
Het verschil in wa.arde tusschen de te la.ge 
zegels, welke werden gepla.kt, en de zegels, 
welke in overeenstemming met de loonkla.sse 
ha.dden moeten z_ijn beta.a.Id, wordt vera.nt
woord door inplakking van na.vorderingszegels, 
waa.rvan het model door Onzen Minister van 
Arbeid wordt va.stgest-eld. 

2. Ingeva.J het na.gevorderde bedra.g slechts 
gedeeltelijk is beta.a.Id, vindt a.rtikel 233 der 
Invaliditeitswet overeenkomstige toepa.ssing 

3. De Ra.ad van Arbeid vereffent da.a.rop 
de renteka.a.rt op de gebruikelijke wijze. 

6. Indien de renteka.a.rt niet voldoende open 
zegelvakken bevat, pla.kt de Raad van Arbeid 
de zegels op een nieuwe rentekaa.rt, welke als
dan gea.cht wordt met de vorige rentekaa.rt een 
geheel te vormen en na. dagteekening van de 
zegels met de vorige rentekaart vereffend wordt. 

Onze Minister van Arbeid is bela.st met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gra.venha.ge, den l 7den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 8 Jan. 1920.) 

17 December 1919. BESLUIT, tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 1 Novem
ber 1919 (Staatsblad n°. 622), waarbij met 
intrekking van het Kon.inklijk besluit van 
12 September 1905 (Staatsblad n°. 266), 
nadere bepalingen zijn vastgesteld nopens 
de akte van aanstelling van onderwijzers 

· aan bijzondere scholen, alsmede nopens de 
samenstelling en werking der commissien 
van beroep voor die onderwijzers S. 815. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
26 November 1919, n°. 7~62/3, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 1 November 1919 
(Staatsblad n°. 622), wa(trbij met intrekking 
van het Kon.inklijk besluit van 12 September 
1905 (Staatsblad n°. 266), nadere bepalingen 
zijn vastgesteld nopens de akte van aanstelling 
van onderwijzers aan bijzondere scholen, als-

mede nopens de samenstelling en werking der 
commissien van beroep voor die onderwijzers, 
nader aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 9 
December 1919, n°. 28; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 December 1919, n°. 
8773, afdeeling Lager Onderwijs Financieel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Aan artikel 5 van Ons besluit van 

1 November 1919 (Staatsblad n°. 622), wordt 
eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende 
als volgt: 

Handhaving van het ontslag in de gevallen, 
bedoeld in artikel 72bis der wet tot regaling 
van het lager onderwijs, wordt door de com
misaie geweigerd indien de opheffing der school 
of der betrekking niet in overeenstemming is 
met de statuten en reglementen der instelling 
of vereeniging onder welker bestuur de school 
staat, of niet te goeder trouw heeft plaats gehad. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na ·dien der dagteekening van het 
Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
warden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l 7den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 19 Dec. 1919.) 

18 December 1919. BESLUIT, tot regeling van 
de inrichting en de werkzaamheden van 
den onderwijsraad-, ingesteld bjj de wet 
van 21 Februari 1919 (Staatsblad n°. 49). 
s. 816. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 October 1919, n°. 17, afdeeling Kabinet; 

Overwegende, dat het noodig is de inrichting 
en de werkzaamheden van den bij de wet van 
21 Februari 1919 (Staatsblad n°. 49) ingestelden 
onderwijsraad te regelen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
December 1919, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1919, n°.' 
17, afdeeling Kabinet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

.TITEL I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De onderwijsraad is gevestigd te 
's-Gravenhage. 

2. 1. Hij bestaat uit ten minste vijftien 
led~n, waarva.n een derde gedeelte om de vijf 
jaren aftreedt volgens een door Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en ~etenschappen 
goedgekeurden rooster. 

2- De eerste aftreding heeft plaats op 1 
Januari 1924. 

3. Wie ter vervulling van eene plaats, 
buiten den bij den rooster bepaalden tijd open
gevallen, tot lid benoemd is, treedt af op het 
tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij be
noemd is, moest aftreden. 

4. Van een periodieke aftreding geeft de 
Voorzitter twee maanden voor het tijdstip van 
aftrecling kennis a.an Onzen voornoemclen 
Minister. 

3. Bij ontstentenis of afwezigheid wordt de 
Secretaris vervangen door een door den Voor
zitter aan te wijzen lid. 

4. 1. Door Ons wordt de Raad verdeeld in 
afdeelingen en worden door iedere afdeeling 
de Voorzitter en de leden, clie daarin zitting 
:iullen hebben, aangewezen .. 

2. Bij ontstentenis of afwezigheid wordt de 
Voorzitter vervangen door het in jaren ouclste 
lid dier afdeeling. 

3. De Secretaris van den Raad is tevens 
Secretaris van elke afdeeling van den Raad. 
Bij ontstentenis of afwezigheid wordt hij ver
vangen door een door den Voorzitter clier af
deeling aan te wijzen lid. 

4. Afdeelingen van den Raad kunnen door 
Ons in onderafdeelingen worden verdeeld. De 
Voorzitter, de leden en de Secretaris van eene 
onderafdeeling worden door den Voorzitter 
der afdeeling aangewezen. 

TITEL II. 

Wijze van uitoefening van de taak van den Raad. 

5. 1. De in iedere afdeeling voorbereide 
onderwerpen worden overgelegd aan den Raad, 
die daarover een door meerderheid van stemmen 
verkregen en door den Voorzitter en den 
Secretaris onclerteekend advies uitbrengt aan 
Onzen voornoemden Minister. 

2 . Inclien een lid zich met het gevoelen der 
meerderheid aangaande het uit te brengen ad
vies niet kan vereenigen kan hij bij afzonder-

I lijke n)ta van zijn afwijkend gevoelen aan 
1 

Onzen voornoemden Minister doen blijken. 
6. Bij st&king van stemmen, geeft de ste.m 

des Voorzitters hetzij van den Raad, hetzij van 
de afdeeling, den doorslag. 

7. Aan een of meer leden kan door den raad 
of door een zijner afdeelingen het verrichten van 
bepaalde werkzaamheden worden opgedragen. 

8. 1. Voor zoover clat noodig is ter ver
vulling van de aan den Raad opgedragen taak, 
worden de leden zooveel mogelijk in de gelegen
heid gesteld tot het bezoeken van -de onde1·
wijsinstellingen, behoorende tot de in artikel 1 
der wet, houdende instelling van eenen onder
wijsraad, genoemde onderdeelen. Zoo nooclig 
roept de Raad daarvoor de bemiddeling van 
Onzen voornoemden Minister in. 

2. De Raad, de afdeelingen en de onderaf
deelingen zijn bevoegd niet-leden tot hunne 
vergaderingen toe te laten, ten einde zich om
trent bepaalde onderwerpen door hen te doen 
voorlichten. 

9. 1. De Raad, de afdeelingen en de onder
afdeelingen kunnen omtrent onderwerpen, in 
hunne vergaderingen behandeld, a.an alien, 
die daarbij tegenwoorclig waren, geheimhouding 
opleggen. Deze wordt in acht genomen totdat 
de Raad of de afdeeling haar opheft. 

2. De leden van den Raad en van de af
deelingen zijn voorts tot geheimhouding ver
plicht ten aanzien v.an stukken door de Hoofden· 
der Departementen van Algemeen Bestuur of 
door den Voorzitter tot den Raad of tot de af
deeling gericht, indien op die stukken het, woord 
,,geheim" voorkomt. Deze geheimhouding 
wordt in acht genomen, totdat zij door het 
Hoofd van het betrokken Departemen t of den 
Voorzitter opgeheven wordt. 

10. De Raad ·brengt ieder jaar v66r 1 Mei aan 
Onzen voornoemden Minister schriftelijk verslag 
uit van zijne werkzaamhedengedurende het afge• 
loopen jaar en zulks voor de eerste maal in 1920. 

11. De Raad stelt een reglem~nt van orde 
voor zijne werkzaamheden vast en brengt dat 
ter kennis van Onzen voornoemden Minister. 

Onze Mipister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan af chrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en Weten,,chappen, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 8 Jan. 1920.) 
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18 December 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Uit de bij het cassatiemiddel gestelde 
feiten vloeit hoogstens voort, dat de houder 
van het cabaret in zooverre daadwerkelijk 
aan de handeling van den pianist heeft 
deelgenomen, als deze in het openbaar 
muziekwerken uitvoerde, doch geenszins 
dat hij met den pianist gemeenschappelijk 
een onrechtmatige handeling pleegde. 

Het ongeoorloofde openbaarmaken ligt 
niet reeds in het engageeren van een pianist 
om in een cabaret op een openbaar concert, 
dat men daar geeft , muziekstukken uit te 
voeren ; voor medewerking tot zulk . een 
openbaarmaking zou noodig zijn, dat die 
ongeoorloofde uitvoeringen in de opdracht 
waren begrepen, althans dat deze waren 
voorzien of behoorden te worden voorzien. 

Het is niet met de wet in strijd om aan te 
nemen, dat de concertgever in het algemeen 
mag verwachten, dat de pianist bij zijne 
uitvoeringen de wet zal naleven en de 
auteursrechten van anderen zal eerbie
digen . 

Concl. 0. M. (meer beperkte opvatting): 
Uitvoeren is de ·werkzaamheid van den 
feitelijken executant, en wellicht ook nog 
van den !eider eener uitvoering, den kapel
meester, maar niet van. den· ondernemer 
van een concert. 

(Auteurswet a.rtt. 1 en 12.) 

Voorzitter : Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. B. C. J. Loder, C. 0. Segers, 
H. M.A. Savelberg, en Jhr. R. Feith. 

Vv. Kollo, musicus, wonende te Schoneberg, 
bij Berlijn, en W. Bredschneider, musicus, 
wonende t e Willemsdorf bij Berlijn, eischers 
tot cassatie van een vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam op· 7 Februari 1919 tusschen 
pa.rtijen gewezen, advocaat ML A. F. Telders, 

t,;lgen: 
W. B. Lize, koopman en houder van het Caba
ret Metropole, wonende te Amsterdam, ver
weerder, Mr. J. A. de Wilde, a.dvocaat Mr. 
Pb. S. Frenkel. 

Conclusie van den Procureur-Generaa.l Mr. 
Noyon. 

De eischers in cassatie hebben den verweer
der a.a.ngesproken tot scha.devergoeding wegens 
inbreuk op hUan a.uteursrecht, en wel op grond 
van de bepaling van a.rt. 12, 3° der Auteurswet 
1912. 

Zij doen hunne vordering hierop berusten 
da.t de verweerder eenen pianist heeft opge
dragen in zijn cafe muziek te ma.ken en gea.cht 
moet worden het diensvolgens voorgedra.gene . 
t e hebben uitgevoerd, zoodat hij aa.nspra.kelijk 
is wegens de uitvoering van eene compositie, 
waa.rvan zij de vervaardigers zijn en het a.u
teursrecht he bben; dat, zoo de verweerdera.l niet 
geacht kan worden het betrokkene muziekstuk 
te hebben uitgevoerd, hij toch aansprakelijk 
is, omdat hij de uitvoeringnietheeft verhinderd, 
den feitelijken uitvoerder in zijnen dienst had, 
en door zijn ca.fe voor het publiek open te stellen 
de uitvoering in het openbaar heeft bewerk
stelligd. 

Bij het vonnis waa.rva.n beroep is in de eerste 
plaats beslist, da.t van uitvoeren naar de taal
kundige beteekenis slechts sprake ka.n zijn bij 
zooda.nige ha.ndelingen, welke zijn gericht op 
bet t en gehoore brengen van bet werk; voorts 
wordt verworpen de indirecte a.ansprakelijkbeid 
van den verweerder, die op het bij da.gvaa.rding 
gestelde zou berusten ; de vordering is mitsdien 
niet-ontva.nkelijk verklaard. 

Als middel van cassatie wordt voorgedragen : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artikelen 1401, 1402 en 1403 B. W., 48 Rv., 
47 Sr. en 1, 10, 5°, 12, 3°, 31 en 47 der Wet van 
23 September 1912, Sta.atsbla.d n°. 308, door
dien de Rechtba.nk de vordering van eischers, 
da.t zonder hunne_ toestemming op een door 
geintimeerde gegeven openba.a.r, immers voor 
iien ieder toegankelijk concert in het door hem 
geexploiteerd cabaret ,,Metropole" door een 
van zijnentwege geenga.geerden pianist is uit
gevoerd de musicale compositie ,,Es war in 
Scboneberg" uit de operette ,,Wie einst im 
Mai", waarvan het auteursrecht toebehoort 
aan appellanten, niet-ontvankelijk verklaarde 
en t egen de mede uitgesproken ontzegging 
geen bezwa.ar maa.kte. t en onrechte daa.r ten 
a.anzien van een muziekwerk het gestelde het 
openbaar ma.ken uitmaa.kt, dat in den zin der 
wet ongeoorloofd is". 

Ofschoon in dit middel ook de artt. 1401-
1403 B. W. a.ls geschonden worden genoemd, 
berust het alleen hierop dat de gestelde feiten 
uitmaken het openbaar ma.ken, d. i. bet in bet 
openbaar uitvoeren van een werk waa.rop een 
antler bet auteursrecht heeft. De gestelde 
feiten zijn, dat de verweerder een openbaar 
concert heeft gearrangeerd, waarop bet be
trokkene werk door eenen door hem in dienst 
genomen pianist is uitgevoerd en daarom ge
acht moet worden zelf het werk t e hebben uit
gevoerd; wat vei-d.er is gesteld betreft de aan-
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sprakelijkheid van den verweerder voor de 
handeling van een ander, maar dit is slechts 
eene gevolgtrekking uit de gestelde feiten ; elk 
geschil omtrent zoodanige aansprakelijkheid 
is door het middel zoo als bet gesteld is van de 
baan gebracht, en de eenige thans te beant
woorden vraag is of naar art. 12, 3° der Auteurs
wet 1912 uitvoeren meer omvat dan het feite
lijk ten gehoore brengen. In dien geest is het 
middel dan ook bij pleidooi toegelicht. 

Nu komt bet mij onbetwijfelbaar voor, dat 
uitvoeren alleen kan zijn de daad van het ten 
gehoore brengen, waaronder naar omstandig
heden wellicht te brengen is die van den !eider 
eener uitvoering, den kapelmeester, maar in 
geen geval die van den ondernemer van een 
coneert welke aan de uitvoering in bet geheel 
niet deelneemt en geenen invloed uitoefent op 
de aanwijzing van hetgeen ten gehoore wordt 
gebracht. 

Uitvoerder van een muziekwerk is hij,diehet 
werkelijk voordraagt, desnoods hij die tot de 
voordracht eenen bepaalden last heeft gegeven, 
maar in geen gevel hij, die tot de uitvoering in 
geene andere betrekking staat dan dat z~j te 
zijnen behoeve gedaan wordt. De gewilde 
uitbreiding van het begrip is met zijne taal
kundige beteekenis geheel in strijd. 

Het middel is naar mijne meening dus onge
grond ; ik concludeer tot verwerping van het 
beroep met veroordeeling van de eischers in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0 ., dat uit het aangevallen vonnis der Arr.
Rechtb. te Amsterdam van 7 Februari 1919 en 
het daarin overgenomene uit hetgeen voorkomt 
in h!)t vonnis op 21 Augastus 1918 door het 
Kantongerecht te Amsterdam tusschen par
tijen gewezen, voorzooveel thans nog van be-· 
lang, blijkt : 

dat de eischers in cassatie den verweerder 
Lize voor bedoeld Kantongerecht hebben ge
dagvaard tot betaling der schade, begroot op 
f 51, die zij stelden te hebben geleden door een 
onrechtmatige daad, bestaande in de nader 
omschreven uitvoering van een muziekstuk in 
het openbaar, welke in strijd was met hun 
auteursrecht ; 

dat de Kantonrechter te Amsterdam bij 
voormeld vonnis de eischers in hun vordering 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, en die uit
spraak bij het aangevallen vonnis is bekrach
tigd; 

0 ., dat tegen die beslissing als middel van 
cassatie is voorgesteld: (zie concl Proc.-Gen.) ; 

0., dat de verweerder dit middel heeft be
streden mede op grond, dat bet de beslissingen, 
waartegen het gericht is, onvolledig weergeeft 
en in zoover feitelijken grondslag mist, doch ten 
onrechte, omdat blijkens bet aangevallen vonnis . 
van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 
7 Februari 1919 alle feiten, waarop bij bet 
middel beroep wordt gedaan, bij dagvaarding 
door de eischers aan bun vordering ten grond
slag zijn gelegd ; 

0. wijders dat, wijl het middel enkel op de 
daarin aangehaalde feiten steunt, de verder bij 
dagvaarding gestelde feiten buiten beschouwing 
kunnen blijven; 

0., dat ook de gronden, waarop de Recht
bank de vordering niet-ontvankelijk verklaarde, 
bujten bespreking kunnen blijven vermits het 
middel deze niet speciaal bestrijdt, doch enkel 
steunt op de bewering, dat, gegeven de gestelde 
feiten, de Rechtbank rechtens verplicht was 
te beslissen, dat ook de verweerder Lize de 
musicale compositie ,,Es war in Schoneberg" 
openbaar maakte, dat is ten deze : in het open
baar uitvoerde, hetgeen volgens artikel 12, 
eerste lid 30 der Ao.teurswet 1912 als openbaar
making geldt ; 

dat uit de stelling van bet middel al dadelijk 
volgt, dat enkel van schending van dit artikel 
benevens van art. 1401 B. W. de rede kan zijn, 
doch niet van. de overige in het middel aange
ha.a.lde a.rtikelen ; 

0., a.lsnu omtrent het middel: 
da.t uit de daarbij gestelde feiten hoogstens 

voortvloeit dat de houder van het Cabaret in 
zooverre daadwerkelijk aa.n de handeling van 
den pianist heeft deelgenomen, als deze in het 
openbaar muziekwerken uitvoerde, doch geens
zins dat zou moeten worden aangenomen, da.t 
hij met den pianist gemeenschappelijk de on
rechtma.tige handeling pleegde, bestaande in 
het uitvoeren van een muziekstuk, wa.arva.n bet 
a.uteursrecht aa.n een a.nder toekwa.m ; 

dat nu in het enga.geeren van een pianist om 
in een Cabaret op een openba.a.r concert, dat 
men da.a.r geeft, muziekstukken uit te voeren en 
bet zoodoende tot die uitvoeringen medewer
ken, op zich zelf zonder meer nog niet oplevert 
openba.ar ma.ken, dat in den zin der wet onge
oorloofd zou zijn, doch van medewerken tot 
ongeoorloofde uitvoeringen a.Ileen da.n spra.ke 
zou kunnen zijn, indien mede feiten waren ge
steld waaruit zou voortvloeien, dat die onge
oorloofde uitvoeringen in de opdracht waren 
begrepen, althans dat deze waren voorzien of 
behoorden te worden voorzien ; · 

dat niets de Rechtbank dwong om bet een 
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of het antler als vanzelf sprekend aan te nemen 
en het geenszins in strijd met de wet is te achten, 
het standpunt in te nemen dat de Concertgever 
in het algemeen mag verwachten,dat de pianist 
bij zijn uitvoeringen de wet zal naleven en de 
auteursrechten van anderen zal eerbiedigen; 

dat het midde derhalve is ongegrond; 
Verweri;t het beroep. (N. J.) 

19 December 1919. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het voorschrift van art. 48 Lageronder
wijswet, dat de Staat 1/. bijdraagt in de 
,,kosten wegens het stichten, enz. van 
schoollokalen", is niet ~vel anders te ver
staan, dan dat de Staat bijdraagt in het
geen de Gemeente in werkelijkheid aan 
-iie gebouwen ten koste legt. Waa r de 
nieuw gestichte school vervangt een of 
meer vroegere schoolgebouwen, komt de 
opbrengst clier gebouwen in mindering van 
het in den schoolbouw gestoken kapitaal. 

Anders (echtermetgelij uesultaat) concl. 
Adv.-Gen.). 

(Wet Lager onderwijs art. 48.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, C. 0. Segers, 
H. M. A. Savelberg en Dr. L. E. Visser. 

De Burgemeester van Amsterdam, als zoo
danig die gemeente in rechte vertegenwoor
digende, wonende te Amsterdam, eischer tot 
cassatie van een arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage van 4 November 1918, ad
vocaat Mr. W. A. Telders, 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, woonplaats · heb
bende te 's-Gravenhage, verweerder in cassatie, 
advocaat Mr. A. F. Telders, gepleit door Mr. 
J. H. Telders. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

De Gemee"iite Amsterdam en de Staat twisten 
in dit geding over de vraag, of de 25 %, welke 
krachtens art. 48 2°. in zijne tegenwoordige 
lezing der Wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. 
127) tot regeling van het Lager Onderwijs, de 
Staat heeft bij te dragen in de kosten wegens 
het stichten van schoollokalen, moeten worden 
berekend over het volle bedrag der uitgaven, 
welke de gemeente voor den bouw van scholen 
heeft gedaail, dan wel over dit bedrag ver
minderd met de koopsom verkregen van 

vroegere schoollokalen, ter vervanging waarvan 
de nieuwe scholen werden gesticht. 

Bij het bestreden arrest besliste het Hof in 
laatstbedoelden zin en verk!aarde daarom de 
gemeente niet-ontvankelijk in de door haar 
ingestelde vordering tot betaling van een nog 
overblijvend bedrag van het door den Minister 
krachtens art. 2 van het Koninklijk Besluit van 
13 November 1905 (Stbl. 302) ten behoeve van 
de Gemeente vastgestelde voorschot op het 
door den Staat verschuldigde over het dienst
jaar 1913, op welk voorschot de Minister had 
gemeend, dat bedrag te mogen korten wegens 
het te veel bijgedragene over een vroeger dienst
jaar, waarin niet rekening was gehouden met 
de opbrengst der vervangen schoollokalen. 

Deze beslissing berustte op het betoog, da.t 
die opbrengst een credietpost vormt bij de be
rekening der stichtingskosten, waarin de Staat 
bijdraagt, daar toch diens bijdrage slechts een 
bijdrage is in de werkelijke_ kosten der Ge
meente en de kosten van schoolbouw niet uit 
haar vermogen gaan, voorzooverre door den 
bouw een antler kapitaal aan dat vermogen 
ten goede komt en niet meer voor het onder
wijs wordt gebezigd, zoodat de kosten van het 
stichten van scholen in zulk een geval niet zijn 
de volle bouwkosten, maar die kosten ver
rninderd met het kapitaal, dat door het ver
koopen van de overbodig geworden oude 
scholen in het vermogen der· Gemeente kwam, 
zonder aan het lager onderwijs dienstbaar te 
blijven. 

Tegen deze beslissing is gericht het eenig 
middel van cassatie : ,,Schending, althans ver
keerde toepassing van de artikelen 46, 47 en 
48 der Wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
no. 127), tot regeling van het Lager Onderwijs, 
door te beslissen, dat onder de kosten wegens 
het stichten, verbouwen of aankoopen van 
schoollokalen, bedoeld in artikel 48 der Lager 
onderwijswet, niet zijn te verstaan de volle 
kosten van het bouwen, rnaar die kosten ver
minderd met het kapitaal, dat door het stichten 
der scholen, immers door het verkoopen van 
de daardoor niet meer noodige oude scholen, 
in het vermogen van de Gemeente kwam, 
zonder aan het Lager Onderwijs dienstbaar te 
blijven, zulks in strijd met de geschiedenis en 
den tekst van het artikel en het systeem van 
berekening der bijdragen dat de Lager Onder
wijswet in zijn achtereen volgende redacties 
heeft gehuldigd en huldigt". 

Met 's Hofs betoog, dat van de in art . 48 2°. 
genoemde ,,kosten" wegens schoolbouw, een 
saldo van uitgaven en inkoi:nsten maakt, kan 
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ook ik mij niet vereenigen. Terecht is hiertegen 
bij pleidooi aangevoerd, dat met die kosten, 
waarin het Rijk aan de Gemeente eene bij
drage verleent, moeilijk iets anders bedoeld kan 
zijn dan de in art . 46 ten laste der Gemeente 
gebrachte kosten van het lager onderwij s, voor
zoover deze schoolbouw betreffen. 

Deze worden in artikel 47 omschreven a.ls 
1,itgaven voor het stichten der schoollokalen. 
Art . 47 toch, hetwelk de kosten van het lager 
onderwijs opsomt, waarin de Gemeente moet 
voorzien, noemt onder d de uitgaven ten be
hoeve van het herhalingsonderwijs, waarop 
clan onder e volgt : ,,die voor het stichten . .•. 
der schoollokalen". Tevergeefs is hiertegen 
aangevoerd, dat het woord die zou terugslaan 
op de woorden de kosten in den aanhef van het 
artikel ; ware clit juist . dan had onderdeel e 
moeten luiden : die van het stichten .... . der 
schoollokalen. De constructie met van vindt 
men we] in onderdeel h : ,,die van het plaatse
lijk schooltoezicht", doch zelfs hier kan ,,die" 
terugslaan op ,,de uitgaven", daar het school
toezicht blijkens de verdere bewoordingen van 
onderdeel h is gedacht als een lichaam, dat de 
uitgaven doet. Vast staat dus, dat de ,,kosten'• 
van art. 48, waarin het Rijk bijdraagt, in be
ginsel zijn uitgaven en niet een saldo van uit
gaven en inkomsten, gelijk het Hof wil. 

Niettemin kom ik tot dezelfde slotsom als 
het Hof, doch op gronden, die dit college op
zettelijk onbesproken gelaten heeft, omdat 
het reeds langs anderen weg zijn beslissing ge
vonden had. Niet in alle kosten van school
bouw wordt door het Rijk a.an de Gemeente 
eene bijdrage verleend, doch alleen in die welke 
,,niet komen ten laste van anderen of op andere 
wijze worden gevonden" . Dezelfde woorden 
komen voor in art . 46, hetwelk voorschrijft, 
clat elke Gemeente voorziet in de kosten van 
baar lager onderwijs, voorzoover die niet komen 
ten laste van anderen of op andere wijze worden 
gevonden. Met juistheid is namens den eischer 
in cassatie betoogd, dat zij hier betrekking 
hebben op verplichte of vrijwillige bijdragen 
van derden in die kosten. Dit staat uit de 
parlementaire gescbiedenis van het voorscbrift 
vast en volgt ook uit de bewoordingen daarvan: 
voor wat komt ten laste van anderen clan de 
gemeente behoeft dit geen betoog en de ,,andere" 
wijze, waarop soms kosten gevonden worden, 
staat in art. 46 tegenover de voorziening daarin 
van gemeentewege. Art. 48 is in zijn tegen 
woordige vorm van jongere dagteekening dan 
de wet; in hoofdzaak en wat de besproken 
zinsnede betreft is bet (destijds als art . 45) 

daarin ge bracht bij de wijzigingswet van 8 
December 1889 (Stbl. 175). Ofschoon nu 
hierin dezelfde uitdrukking ,,voorzoover die 
niet op andere w:ijze worden gevonden" is ge
bezigd , a.ls reeds in art. 46 voorkwam, moet 
zij hier noodzakelijkerwijze een andere beteeke
nis hebben dan daar, omdat de tegenstelling 
van de ,,andere wijze" met de voorziening van 
gemeentewege hier komt te ontbreken. In 
art . 48 kan de tegenstelling geen andere zijn 
clan die met wat komt ten la.ate van anderen 
(derden). - Wanneer worden nu de kosten 
van - dat zijn de uitgaven voor - den school
bouw door de Gemeente in den hier bedoelden 
zin geheel of gedeeltelijk ,,gevonden"? Het 
komt mij voor, dat dit het geva.l zal zijn, wan
neer naar de middelen tot bestrijding daarva.n 
niet behoeft te worden omgezien, doch zij 
a. h. w. aan de Gemeente in den schoot va.llen 
b.v. wanneer de kosten komen ten laste van 
derden of - ,,op andere wijze" - wanneer de 
oorzaak van de kosten teven s het middel tot 
bestrijding doet ontstaan. Dit la.atste doet 
zich juist voor bij verplaatsing eener school : 
zij brengt de uitgaven van de nieuwe school 
mede, doch werpt aan de Gemeente de opbrengst 
der oude bij verkoop in den schoot. Het was 
dan ook met bet volste recht, dat de Minister bij 
de toelichting van het nieuw voorgestelde 
artikel juist dit geval als een voorbeeld gaf van 
een waarin de Gemeente de kosten ,,op a.ndere 
wijze" vond en dus het Rijk niet over de volle 
bouwkosten 25 % zou hebben te vergoeden. 

De beslissing van het Hof is dus juist, zij het 
dan ook op andere gronden, dan -daarvoor in 
het bestreden arrest worden aangevoerd, en 
het middel ongegrond. Ik concludeer tot ver
werping van het beroep en veroordeeling van 
den eischer in de daarop gevallen kosten . 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden arrest en het 
vonnis der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
de dato 15 Februari 1916 (N. J. 1916 blz. 940 
Red.), waarna.ar dit arrest verwijst, vast 
staat: 

dat de Gemeente Amsterdam in 1909 heeft 
opgeheven twee bestaande openbare lagere 
scholeu en de gebouwen heeft verkocht voor 
f 130,000 ; 

dat zij voorts ter ver vanging dier scholen 
heeft gebouwd een nieuwe school, terwijl bij 
de bijdrage welke de gemeente volgens artikel 
48, 20. der wet van 17 Augustus 1878 (Staats
blad u 0 • 127) zooals die wet sedert is gewijzigd, 
in de kosten wegens het stichten van die school 



881 20 D E C E M B E R. 1919 

heeft genoten, geen rekening is gehouden met 
genoemd bedrag ~an f 130,000 · , 
. dat de Staat daarop een vierde van dit lie

-drag of f 32,500 van de gemeente heeft terug
gevraagd en vervolgens bij weigering van be
ta.ling heeft ingehouden op het over 1913 a.an 
Amsterdam verschuldigde wegens bijdragen in 
-de kosten van Ii.et lager onderwijs ; 

dat de Gemeente bij inleidende dagvaarding 

dat ingehouden bedrag van den Staat heeft 
opgevorderd, doch de Rechtbank haar in die 
vordering niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
welke uitspraak bij het bestreden arrest is be
vestigd; 

0., dat de Gemeente in het geding heeft be
twist, dat de bijdrage van den Staat in de 
Stichtingskosten van een nieuwe school mocht 
warden verminderd inet de opbrengst van ver
vangen oude scholen, en het Hof hieromtrent 
heeft beslist, dat het Rijk een bijdrage geeft 
in de werkelijke kosten, welke de Gemeente 
met het stichten van scholen heeft ; 

dat de opbrengst dier verkochte scholen een 
,,creditsom" · vormt voor de berekening van de 
kosten der nieuwe school, zoodat in een geval 
a.ls het onderhavige de stichtingskosten der 
school niet zijn de voile bouwkosten, maar die 
kosten, verminderd met het kapitaal, dat door 
het slechten der scholen, i=ers door het ver
koopen der daardoor niet meer noodige oude 
cholen; in het vermogen der Gemeente 

kwam; 
0., dat hiertegen zich richt het cassatiemiddel 

luidende: (zie concl. Adv.-Gen. Mr. Besier Red.); 
0., dat dit middel niet gegrond is; 
dat tochhet voorschrift van meergenoemd art. 

48, 2°, dat de Staat¾ bijdraagtinde ,,kosten we
gens het stichtenenz. vanschooliokalen"nietwel 
anders te verstaan is - met het oog op de ge
wone taalkundige beteekenis van dien term 
en in verband ook met het slot dier bepaling 
betreffende de vergoeding - voor tot de stich
ting gebruikten eigen grand der gemeenten -
dan dat de Staat bijdraa.gt in hetgeen de Ge
meente in werkelijkheid aan die gebouwen 
ten koste legt ; 

dat nu waar, gelijk ten deze, de nieuw ge
stichte school vervangt een of meer vroegere 
schoolgebouwen, de opbrengst dier gebouwen 
in mindering komt van het in den schoolbouw 
gestoken ka.pita.al, dus de kosten van den nieu
wen bouw met het . vrijgekomen bedrag ver
mindert; . 

dat dit stelsel trouwens ook geacht kan wor
den door den Wetgever te zijn bedoeld blijkens 
cle - in dit ·opzicht door niemand weerspro- ; 

1919. 

ken - memorie van toelichting tot het ont· 
werp, hetwelk tot de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad no, 175) heeft geleid; 

da.t nu wel hiertegen namens eischer is aan
gevoerd, dat de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs blijkens de a.rtt. 46 en 47, onder 
,,kosten" steeds verstaat ,,uitgaven", doch dat, 
daargelaten zelfs of dit betoog voor deze beide 
a.rtikelen juist is, in ieder geva1 reeds 'uit ar'

tikel 50 blijkt, dat de wet geenszins steeds 
kosten met uitgaven gelijkstelt ; 

dat dit middel dus niet · tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 December 1919. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 2 Mei 
1913 (Staatsblad n°. 173), houdende vast· 
stelling van bepalingen omtrerit de in
richting van het Departement van Finan
cien. s. 817. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 8sten December 1919, n°. 
586, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 
den 16den December 1919, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemd,;m Minister van den 18den December 
1919, n°. 615, Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Artikel I van Ons besluit van 2 Mei 1913 

(Staatsblad n°. 173), la.atstelijk gewijzigcl bij 
Ons besluit van 30 Januari 1919 -(Staatsblad 
n°. 30), te lezen als volgt: 

,,Het aantal bqrgerambtenaren bij het Depar
tement van Financien bestaat, behalve de 
secretaris-generaal, uit : 

1 thesaurier-generaal ; 
7 administrateurs ; 
8 referenclarissen ; 
23 hoofclcommiezen ; 
115 commiezen, acljunct-commiezen en kler

ken; 
1 hoofdclirectem cler directe belastingen, 

invoerrechten en· accijnzen ; 
1 inspecteur ·cler directe belastingen, invoer

rechten en accijnzen ; 
3 ontvangers der clirecte belastingen., invoer

rechten en accijnzeri ; 
3 rijksklerken cler directe belastingen, in

voerrechten en accijnzen ; 
1 inspectem van den waarborg en de betas, 

ting der gouden en zilveren werken ; 
1 hoofddirectem van de registratie, de hy

potheken en het kadaster ; 

56 
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1 directeur der registra.tie en domeinen ; 1 za.l worden gepla.a.tst en wa.arva.n a.fschrift za.l 
2 hoofdinspecteurs der registra.tie en domei- \ worden gezonden a.a.n den Raa.d van State. 

nen; 's-Gravenhage, den 20sten December 1919. 
3 surnumerairs der registra.tie en domeinen; 1 WILHELMINA. 
1 inspecteur van het kada.ster; I De Mini8ter van Arbeid, AALBERSB. 
1 landmeter van het kadaster; (Uit,geg. 13 Jan. 1920.) 
l boekhouder van het kadaster ;" 

· B. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
zal treden op 1 Januari 1920, met uitzondering 
van de opneming in deze formatie van ,,2 hoofd
inspecteurs der registratie en domeinen", welke 
geacht zal worden te zijn geschiedt op 1 Juli 
1919 . 

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 a.an den Raad 
van State en a.an de Algemeene Rekenkamer. 
's-Gravenhage, den 20sten December 1919. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiiin, DE VRIES. 

(Uit,geg. 5 Jan. 1920.) 

20 December 1919. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 25 Juli 1918 
(Staat-11blad n°. 485), tot uitvoering van de 
artikelen, 4, 5 en 7 van de Woningnood
wet 1918 (Staatsblad n°. 379). S. 818. 

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

Arbeid, van 26 November 1919, lit. A, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Den Ra.a.cl van State gehoord, advies van 
den 9den December 1919, n°. 32; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 December 19l!l, 
no. 16476, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Ons beslnit van 25 Juli 1918 (Staats-

blad n°. 485), wordt gewijzigd-a.ls volgt: 
Artikel 19, 2de lid, vervalt. 
Artikel 20, lste lid, wordt gelezen a.ls volgt : 
,,Van de exploits.tie der met R,jksbijdrage 

gebouwde woningen moet eene afzonderlijke 
rekening worden a.a.ngelegd. Deze moet telken 
jare binnen 3 maanden na a.Hoop van het dienst
jaar, waarvoor zij geldt, worden toegezonden 
a.an Onzen Minister van Arbeid. Deze stelt 
het sa.ldo van de rekening vast". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van een nader door Ons te bepalen 
dag. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

20 December 1919. BESLUIT, houdende voor
loopige voorzieningen omtrent het georgll,
niseerd overleg voor Personeel in 's Rijks 
dienst. S. 819. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeensch a.ppelijke voordracht van 

Onze Minis~rs van Justitie, van Buitenlandsche 
Zaken, van Binnenlandsche Zaken, van Onder
wijs, kunsten en Wetenschappen, van Marine, 
van Financien, van Oorlog, van vVatcrstaat, 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 
Arbeid en van Kolonien van 27 October 191~, 
2e Afdeeling A, n °. 295 Geheim; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 November 1919, N°. 39 ); 

Gezien het nader rapport van voomoemde 
Ministers van 17 December 1919, 2de Afdeeling 
A, N°. 139 geheim ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in 
afwachting van de totstandkoming van een 
wet regelende den rechtstoestand van ambte
naren, voorloopige voorzieningen te treffen, 
omtrent het georganiseerd overleg, in aange
legenheden van algemeen belang voor den 
rechtstoestand van personeel in 's Rijks dienst ; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast 
te stellen de volgendc bepalingen : 

Art. 1. 1. Er wordt ingesteld eene centrale
commissie vocir georganiseerd overleg in amb
tenaarszaken. 

2. De _ commissie dient van advies over aan
gelegenheden van algemeen belang voor den 
rechtstoestand van ambtenaren in dienst van, 
het Rijk of van Rijksinstellingen. 

3. Onder ambtenaren zijn werklieden be
grepen . 

2. 1. De commissie bestaat uit : 
a. eenen voorzitter en eenen plaatsvervangen 

den voorzitter, 
b. 7 door Ons aangewezen leden en 7 plaats

vervangers, 
c. 7 tweetallen van door de in artikel 4 te

noemen ambtenaren-organisaties aangewezen 
leden en 7 tweetallen van plaatsvervangers. 

2. Zij wordt bijgestaan door eenen secretaris 
en, zoo noodig, door een of meer adjunct-secre
tarissen. 

3. 1. Wij benoemen de in artikel 2 lid 1 onder 
b genoemde leden en hunne pla.atsvervangers. 
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2. De benoeming geschiedt voor 2 jaar, voo1· 
de eerste maal tot 1 Januari 1922. 

3. Indien tusschentijcls een lid of plaatsver
vanger uitvalt, wordt een nieuw lid of plaats
vervanger benoemd voor den tijd, dat de uitge
vallene nog had moeten zitten. 

4. 1. De leden en hunne plaatsvervangers, 
genoemd in artikel 2, lid 1 onder c, worden 
aangewezen als volgt : 

a. door het Permanent Comite uit de bij 
het Christelijk Nationaal Vakverbond aange
sloten organisaties van personeel in publieke 
diensten, inzake verbetering reehtstoestand en 
salarieering : een tweetal leden en een tweeta,l 
plaatsvervangers ; 

b. door de Centrale van Hoogere Rijksambte
naren : een tweetal leden en een tweetal plaats
vervangers ; 

c. door het Comite ter behartiging van de 
algemeene belangen van Overheidspersoneel : 
een tweetal leden en een tweetal plaatsver
vangers; 

d. door den Nederlandschen Federatieven 
Bond van personeel in Openbaren dienst : een 
tweetal leden en een tweetal plaatsvervangers ; 

e. door de Roomsch-Katholieke Centrale van 
Burgerlijk Overheidspersoneel : een tweetal 
leden en een tweetal plaatsvervangers ; 

f. door de Centrale van Vereenigingen van 
personeel in 's Rijks .dienst : een tweetal leden 
en een tweetal plaatsvervangers ; 

g. door het Comite van Neutraal Overheids
personeel : een tweetal leden en een tweetal 
plaatsvervangers. 

2. De in het eerste lid bedoelde organisaties 
geven aan Onzen Minister van Justitie schrif
telijk van de aanwijzing kennis . 

5. De in artikel 4 l'ledoelde organisaties 
doen aan Onzen Minister van Justitie mede
deeling van hare statuten en van de daarin 
aangebrachte wijzigingen. Zij geven in den 
aanvang van ieder kalenderjaar aan <lien Mi
nister kennis van het aantal harer leden. 

6. 1. De benoeming der in artikel 2, lid 1, 
onder c bedoelde leden en van hunne plaats
vervangers geschiedt voor 2 jaar, voor de eerste 
maal tot 1 Januari 1922. 

2. Indien tusschentijds een lid of een plaats
vervanger uitvalt, wordt door de organisatie 
welke de benoeming deed, een nieuw lid of 
plaatsvervanger benoemd voor den tijd, dat 
de uitgevallene nog had moeten zitten. 

7. 1. De voorzitter wordt met algemeene 

stemmen door de commissie benoemd. 
2. De benoeming hee~ plaats binnen een 

maand na de eerste verga.dering. 

3. Indien de benoeming niet binnen den in 
lid 2 gestelden termijn plaats vindt, geschiedt 
de benoeming door Ons. 

4. De benoeming geschiedt voor 3 jaar, voor 
de eerste maal tot 1 Janua.ri 1923. 

5. Inclien de voorzitter tusschentijds uit
valt, wordt een nieuwe, voorzitter benoemd 
voor den tijd dat de uitgeva.llene nog had. 
moeten zitten. De bepalingen van het ·eerste, 
tweede en derde lid vinden da.arbij overeen
komstige toepa.ssing met dien verstande, da.t 
de eommissie binnen een ma.and na. ·het ont
staan van de vacature de benoeming moet 
doen. 

6. De bepalingen van het eerste, tweede, 
derde, vierde en vijfcle lid vinden op de benoe
ming van eenen plaatsvervangenden voor
zitter overeenkomstige toepassing. 

7. lngeval van afwezigheid, belet of ontsten
tenis van den voorzitter wordt hij, bij gebreke 
van den plaatsvervangenden voorzitter, ver
vangen door het in leeftijcl oudste lid uit de 
door Ons benoemde leden. 

8. 1. De commissie client va.n advies over 
de onderwerpen, haar door eenen Minister voor
gelegd. Zij is bovendien bevoegd a.mbtshalve 
advies uit te brengen. 

2. Indien zij, door wie gevoelens zijn uitge
bracht, afwijkende van dat der meerderheid, 
zich hebben voorbehouden a.fzonderlijke advie
ren over te leggen om te worden gevoegd bij 
het advies der commissie, zijn zij verplicht die 
adviezen, onderteekencl, zoo tijdig aan den 
secretaris ter hand te stellen, dat de inzending 
van het advies der commissie daardoor geenerlei 
vertraging onderga. 

3. Indien de stemmen over eenadviesstaken, 
worden met <lit advies tevens de advieren van 
de leden, die tegenstemden, ingezonden. 

4. Advieren, door eenen Minister gevraagd, 
worden uitgebracht binnen den tijd, in het ver
zoek om advies bepaald. 

5. De uitgebrachte advieren worclen toege
zonden aan Onzen Minister van Justitie, die 
ze verder aan den bij de aangelegenheid betrok
ken Minister cloet toekomen. 

9. 1. De commissie vergadert op plaats, <lag 
en uur door den voorzitter te bepalen. 

2. De vergaderingen worden in den regel te 
's-Gravenhage gehouden. 

3. De voorzitter is verplicht de commissie 
bijeen te roepen, inclien vier leden het verlan
gen daartoe te kennen geven. 

4. Hij leidt de vergaderingen ; hij heefi een 

a.dviseerende stem. 

5. Hij kan, met goedvinden van de commis

fi6~ 
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sic, ook andere personen in de vergadering toe
laten. , , 
' 10. 1. De commissie stelt een reglement van 1 

orde vas~. I 
2. Elk der in a.rtikel 2, lid 1 onder b genoemde 

leden brengt eene stem uit. Ieder tweetal 
der in artikel 2, lid 1 onder c genoemde leden 
brcngt ,te za,nen eene stem uit. Indien een 
twcetal niet tot overeenstemming komt, wordt 
b.et. geacht blanco te stemmen. 

3 . .De v.oorzitter doet door den secretaris 
()en verslag opmaken, bevattende eene beknopte 
samenva.tting van het in de vergaderingen ver
handelde. Dit verslag is openba.ar, tenzij 
de commissie tot geheele of gedeeltelijke ge-
b.eimhonding besluit. I 

11. 1. De secretaris en de adjunct-secre- , 
tarissen worden door Onzen Minister van Ju
stitic benoemd. 

2. De benoeming geschiedt voor 3 jaar, 
voor de cerste maal tot 1 Jannari 1923. 

3. Indieu de secretaris of eeu der adjunct
secretarissen tusschentijds uitvalt, wordt een 
nieuwe titularis benoemd voor den tijd, dat 
de uitgevallene nog had moeten zitten. 

12. l. Aan den voorzitter, de in artikel 2, 
lid 1 onder b genoemde leden en hunne plaats
vervangers, den secretarisendeadjunct-secreta
rissen kan door Ons eene toelage of een vacatie
gcld worden toegekend. 

2. De voorzitter, de leden, de pi atsvervan
gers van den voorzitter en van d ledcn, de 

4. Het bevoegd gezag treft de vereischte 
voorzieningen ten einde te verzekeren, dat de 
centrale cominissie voor georganiseerd overleg 
kennis krijgt van de aangelegcnheden, door de 
bijzondere commi ien behandeld . 

14. Dit besluit treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk inhetStaats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State 
en aan de. Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1919. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Ji'8titie, HEEMSKERK. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De l,Iinister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De MiniBter van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen. 

J. TH. DE VISSER. 
De 1WiniBter van Marine, H. BrJLEVELD J,&. 

De MiniBter van Financien, DE VRIES. 
De Minister van •Oorl<>g, ALTING VON GEUSAU. 
De Minister van WaterBtaol, A. A. H. W. KoNIG. 
De llf in. van Landbouw, Handel en Nijverheid, 

H. A. VA. lJSSJ'lLSTEJJN. . 
De .ilf.inister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(U·itgeg. 29 Dec. 1919.) 

secretarissen en de adjunct-secreta,ri1fen worden 22 December 1919. BESLUIT, houdende wijzi • 
ten aanzien van reis- en verbli\rosten op ging van het Koninklijk beshtit van 15 
denzelfden voet behandeld als de den eener December 1910 (StaatBbuul n °. 369), tot 
bij Koninklijk besluit ingestelde commissie. uitvoering van de wet op de Rijkspost-

13. 1. . De bijzondere commissien voor geor- spaarbank, laatstelijk gewijzigd bij Ko-
ganiseerd overleg, van 's Rijkswege ingesteld ninklijk besluit van 13 Juni 1919 (StaatB-
of nog in te stellen voor een dienstvak of een blad 11° 386) S. 820. 
onderdeel van een dienstvak, dienen uitsluitend WIJ WILHEL;\IINA, ENZ, 
van f!-dvies over aangelegenheden, welke al- I Op de voordracht van Onze Ministers van 
leen voor de ambtenaren (werklieden inbegre- Wate1'Staat en van Financien, van 28 Novem- ' 
pen) van dat dieustvak of onderdeel van belang ber 1919, n°. 139, afdeeling Rijkspostspaar
zijn. bank, P., T. en T., en van 4 December 1919, 

2. Indien het dienen van ad.vies over de aan- 11° 139, afdeeling Genera.le Thesaurie; 
gelegenheid, waarover het advies van eene Den Raad van State gehoorcl (advies van 
commissie voor georganiseerd overleg is ge- 16 December 1919, n°. 31); 
vraagd, niet tot hare bevoegdheid behoort, Gelet op het nader rapport van Onze voor
verzoekt zij het betrokken gezag de aangelegen- noemde Ministers van Waterstaat en van Fi
heid bij de bevoegde commissie aan te brengen. nancien, van 19 December 1919, 11°. 139, af-

3. In geval van twijfel beslist de centrale deeling Rijkspostspaarb~nk, P., T. en T., en 
oommissie van overleg, of het dienen van advies van 20 December 1919, n° 80, afdeeling Gene
over eene aangelegenheid tot hare bevoegdheid rale Thesaurie ; 
of tot die van _een der bijzondere commissien Hebben goedgevonden en verstaan: 
voor georganiseerd overleg behoort. Inclien te bepalen a).s volgt : 
de stemme11 sj;a,ken, beslist de voorz,itter. Art. 1. Artikel 2 :yan OM besluit van 15 De-
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2. De benoeming geschiedt voor 2 jaar, voor 
de eerste maal tot 1 Januari 1922. 

3. Indien tusschentijds een lid of plaa,tsver
vanger uitvalt, wordt een nieuw lid of plaats
vervanger benoemd voor den tijd, dat de uitge
vallene nog had moeten zitten. 

4. 1. De leden en hunne plaatsvervangers, 
genoemd in artikel 2, lid 1 onder c, worden 
aangewezen afs volgt : 

a. door het Permanent Comite uit de bij 
het Christelijk Nationaal Vakverbond aange
sloten organisaties van personeel in publieke 
cliensten, inzake verbetering rechtstoestand en 
salarieering : een tweetal leden en een tweetal 
plaatsvervangers ; 

b. door de Centrale van Hoogere Rijksambte
naren : een tweetal leden en een tweetal plaats
vervangers ; 

c. door het Comite ter behartiging van de 
algemeene belangen van Overheidspersoneel : 
een tweetal leden en een tweetal plaatsver
vangers; 

d. door den Nederlandschen Federatieven 
Bond van personeel in Openbaren dienst : een 
tweetal leden en een tweetal plaatsvervangers ; 

e. door de Roomsoh-Katholieke Centrale van 
Burgerlijk Overheidspersoneel : een tweetal 
leden en een tweetal plaatsvervangers ; 
- f. door de Centrale van Vereenigingen van 

personeel in 's Rijks .dienst : een tweetal leden 
en een tweetal plaatsvervangers ; 

g. door het Comite van Neutraal Overheids
personeel : een tweetal leden en een tweetal 
plaatsvervangers. 

2. De in het eerste lid bedoelde organisaties 
geven aan Onzen· Minister van Justitie schrif
telijk van de aanwijzing kennis . 

5. De in artikel 4 bedoelde organisaties 
doen aan Onzen Minister van Justitie mede
deeling van hare statuten en van de daarin 
aangebrachte wijzigingen. Zij geven in den 
aanvang van ieder kalenderjaar aan dien Mi
nister kennis van het aantal harer leden. 

6. 1. De benoeming der in artikel 2, lid 1, 
onder c bedoelde leden en van hunne plaats
vervangers geschiedt voor 2 jaar, voor de eerste 
maal tot 1 Januari 1922. 

2. Indien tusschentijds een lid of een plaats
vervanger uitvalt, wordt door de organisatie 
welke de benoeming deed, een nieuw lid of 
plaatsvervanger benoemd voor den tijd, dat 
de uitgevallene nog had moeten zitten. 

7. 1. De voorzitter wordt met algemeene 
stemmen door de commissie benoemd. 

2. De benoeming heeft plaats binnen een 
maand na de eerste vergadering. 

3. Indien de benoeming niet binnen den in 
lid 2 gestelden termijn plaats vindt, gesohiedt 
de benoeming door Ons. 

4. De benoeming geschiedt voor 3 ja.ar, voor 
de eerste ma.al tot 1 J anuari 1923. 

5. Indien de voorzitter tusschentijds uit
valt, wordt een nieuwe, voorzitter benoemd 
voor den tijd dat de uitgevallene nog had 
moeten zitten. De bepalingen van het eerste, 
tweede en derde lid vinden daarbij overeen
komstige toepassing met <lien verstande, dat 
de commissie binnen een maand na 

0

het ont
staan van de vacature de benoeming moet 
doen. 

6. De bepalingen van het eerste, tweede, 
derde, vierde en vijfde lid vinden op de benoe
ming van eenen plaatsvervangenden voor
zitter overeenkomstige toepassing. 

7. Ingeval van afwezigheid, belet of ontsten
tenis van den voorzitter wordt hij, bij gebreke 
van den plaatsvervangenden voorzitter, ver
vangen door het in leeftijd oudste lid uit de 
door Ons benoemde leden. 

8. 1. De commissie dient van advies over 
de onderwerpen, haar door eenen Minister voor
gelegd. Zij is bovendien bevoegd ambtshalve 
advies uit te brengen. 

2. Indien zij, door wie gevoelens zijn uitge
bracht, afwijkende van dat der meerderheid, 
zich hebben voorbehouden afzonderlijke advie
zen over te leggen om te worden gevoegd bij 
het advies der commissie, zijn zij verplicht die 
adviezen, onderteekend, zoo tijdig aan den 
secretaris ter hand te stellen, dat de inzending 
van het advies der commissie claardoor geenerlei 
vertraging onderga. . 

3. Indien de stemmen over eenadviesstaken, 
worden met dit advies tevens de adviezen van 
de leden, die tegenstemden, ingezonden. 

4. Adviezen, door eenen Minister gevraagd, 
worden uitgebracht binnen den tijd, in het ver
zoek om advies bepaalcl. 

5. De uitgebrachte adviezen worclen toege
zonden aan Onzeu Minister van Justitie, die 
ze verder aan den bij de aangelegenheid betrok
ken Minister doet toekomen. 

9 . 1. De commissie vergadert op plaats, dag 
en uur door den voorzitter te bepalen. 

2. De vergaderingen worden in den regel te 
's-Gravenhage gehouden. 

3. De voorzitter is verplicht de commissie 
bijeen te roepen, indien vier leden het verlan
gen daartoe te kennen geven. 

4. Hij leiclt de vergaderingen ; hij heeft een 
adviseerende stem. 

5. Hij kan, met goedvinden van de commis-

06" 
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ic, ook andere personen in de verga<lering toe
l~ten. 

10. l. De commissie stelt een reglement van 
orde vas~. 

2. Elk der in a.rtikel 2, lid 1 outlet b genoemde 
ledcn brengt eene stem uit. Ieder tweetal 
d(!r in a,rtikel 2, lid 1 onder c genoemde leden 
brengt ,te zamen eene stem nit . Indien een 
twcetal niet tot overeeustemming komt, wordt 
het. geacl\t blanco te stemmen. 

3. De v.oorzitter doet door den secretaris 
t,en verslag opmaken, bevattende eene beknopte 
samenvatting van het in de vergaderingen ver
handelde. Dit verslag is openbaar, tenzij 
de commissie tot geheele of gedeeltelijke ge- I· 
hei1uhouding besluit. I 

11. 1. De secretaris en de adjunct-secre- , 
tarissen worden door Onzen Minister van Ju
stitic benoemd. 

2. De benoeming geschiedt voor 3 jaar, 
voor de cerste maal tot 1 Januari 1923. 

3. Indien de secretaris of een der a<ljunct
secretarissea tusschentijds uitvalt, wordt een 
nieuwe titula.ris benoemd voor den tijd, dat 
de uitgevallene nog had moeten zitten. 

12. l. Aa.n den voorzitter, de in art ikel 2, 
lid 1 onder b genoemde leden en hunne plaats
vcrvangers, den secretarisendead junct- ecreta
rissen kan door Ons eene toelage of een vacatie
gcld worden toegekend. 

2. De voe>rzitter, de leclen, de plaatsvervan
gers van den voorzitter en van de leden, de 
secretarissen en de adj unct-secretarissen worden 
ten aanzien van reis- en verblijfkosten op 
denzelfden voet behandeld als de leden eener 
bij Koninklijk besluit ingestelde commissie. 

13. 1. . De bijzondere commissien voor geor
ganiseerd overleg, van 's Rijkswege ingestelcl 
of nog in te stellen voor een dienstvak of een 
onderdeel van een dienstvak, dienen uitsluitend 
van i;tdvies over a.angelegenheden, welke al
Leen voor de ambtenaren (werklieden inbegre
pen) van dat dienstvak of onderdeel van belang 
zijn. 

2. Indien het clienen van advies over de aa.n
gelegenheid, wa.arover het advies van eene 
commissie voor georganiseerd overleg is ge
vraagd, 11iet tot ha.re bevoegdheid behoort, 
verzoekt zij het betrokken gezag de aangelegen
heid bij de bevoegde commissie aan te brengen. 

3. In geval van twijfel beslist de centrale 
oommissie van overleg, of het diencn van advies 
over eene a.a.ngelegenheid tot hare bevoegdheid 
of tot die van .een der bijzonderc commissien 

1 
voor georga.niseerd overleg behoort. lnclien 
de ·temmel). .staken, beslist de vooriJtter. · 

4. Het bevoegd gezag treft de vereischte 
voorzieningen ten einde te verzekeren, dat de 
centrale cominissie voor georganiseercl overleg 
kennis krijgt van de aangelegenheden, door de 
bijzondere commissien behandeld. 

14. Dit besluit treedt in wei-king op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van J ustit ie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk inhetStaats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en a.an de . Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1919. 

WILHELMINA. 
De Minister van J i1,Stitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Buitenlandsche ZaJien, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CJI. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , 

J . TH. DE VISSER. 
De Minister van .il1arine, H. BIJLEVELD JR. 

De Minister van Financiiin, DE VRIES. 
De Minister van •Oorlog, Ar.TING VON GEUSAU. 
De Minister van Waterstaal, A. A. H. W. Komo . 
De Min . van Landbouw, Handel en Nijverheid, 

H. A. VAN IJSSELSTEJJN. . 
De JJ,inister van Arbe'id, AALBERSE. 
De Minister van Koloniiin, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1919.) 

22 December 1919. BESLUIT, houdende wijzi 
ging van het K oninklijk besluit van 15 
December 1910 (Staatsblad n°. 369), tot 
uitvoering van de wet op de Rijkspost
spaarbank, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 13 Juni 1919 (Staa,s
blad n° 386) S. 820. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Financien, van 28 Novem
ber 1919, n°. 139", afdeeling Rijkspostapaar
bank, P., T. en T. , en van 4 December 1919, 
n° 139, afdeeling Genera.le The,aurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 December 1919, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van On ze voor
noemcle Ministers van Waterstaat en van Fi
nancien, van 19 December 1919, n°. 139, a.f
deeling Rijkspostspaarb~nk, P., T. en T., en 
vaa 20 December 1919, n° 80, afdeeling Gene
rale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bcpalen a].s volgt : 
Art. 1. Artikcl 2 ,van Ons besluit van 15 De• 
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cember 1910 (8taatsblad n°. 369), ·1aa,tstelij
0

k 
gewijzigd bij Koninkljjk besluit ·van 13 Juni 
J919 · ·(8taatsblad 11°. 386), wordt gelezen als 
volgt: 

,,De kantoren zijn · clagelijk;;, i:titgezonclerd 
op Zondagen, Nieuwjaa,rsclag, inclien deze 
althans niet op Maandag valt, Paaschmaanclag, 
Hemelvaartsd~g, Pinkstennaanclag en tle b~ide 
Kerstdagen, op de door Onzen Minister van 
Waterstaat te bepalen uren open VOOT den 
clienst der Rijkspostspaarbank Die· u:en 
worden a.an de buitenzijde van het kan£oor 
aange'kondigcl". 

2. Artikel 13 va.11 Ons besluit van 15 Decem
b~·r 1910 (8taatsblad .1°. 369), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 13 Juni 
1919 (8taatsblad n°. 386), worclt gelezen a.l s 
volgt : 

,,Terngbetalingen geschieden tegen quitan
tie, volgens model, rechtstreeks door of van
wege het kantoor, hetwelk door den clirecteur 
op· het spaarbankboekje is aangewezen, mits 
het saldotegoed van het boekje, waarop een 
terngbeta.ling wordt gevraagcl, meer t:la.n f 1 
bedraagt, <lit saldo ook na die terugbetaling 
niet tot beneclen dit bedrag claalt en in zeven 
da.gen a.an denzelfden inlegger slechts een ge
zamenlijk bedra.g van ten hoogste f 50 wordt 
uitbetaald". 

Dit beslu.it treedt in werking op den tweeden 
<lag na dien der dagteekening van het Staats
bl,ad, waarin het is geplaa.tst. 

Onze M:inisters van Waterstaat en va,n Finan
cien zijn belast nwt de uitvoering van <lit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift a.an den Raad van State mede
gecleeld zal worden. 

's-Gravenhage; den 22sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H W. KoNin. 
De .M~inister van Pinancien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 23 Dec. 1919.) 

22 December 1919. BESLUI'f, houdencle mach
tigi_ng tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens •de ·wet 
van 4 April 1870 (8taatsblad n°. 62), laat
st,e l ijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 

(8taat.~blad n°. 240) en de wet va,n 5 De
cembrr 1881 (Staatsblad n° 185). S. 821. 

22 ·December 1919: WET, houdende opschor
. ting geclurende 5 jaren va.n de betaling 
van rente en aflossing. van de Surinaamsche 

· spoorwegleening (Staatsblad 1903, n°. 216·, 
1906, n°. 373 en 1907, n°. 347.) S. 822; 

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

dat het wenschelijk is tijdelijk de betaling ·op 
te schorten van rente en aflossing ,·ter zake 
van zekere door de kolonie Suriname van het 
R(jk geleende gelden ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor den tijd van 5 jaren wordt voor 

de kolonie Suriname de verplichting opgeschort 
tot betaling van rente en aflossing · ti;r zake 
van de geld en, welke door die kolonie van het 
Rijk zijn geleend, krachtens de· door den Gou- • 
verneur van Suriname vastgestelde, bij de 
wetten van 23 Juli 1903 (Staatsblad n°. 216) 
en 27 December 1907 (Staatsb!adn°.'347)goed
gekeurde kolonia1e verordeningen van 5 No
vember 1902 en 22 October 1906, ten behoeve 
van den aanleg va.n een spoorweg van Para
maribo tot aan Dam aa.n de Sarakreek, het 
verrichten van een onclerzoek in het Lawa
gebied, den aanleg van eene proefontginning 
buiten dat gebied en het doen van opnemingen 
bezuiclen Kadjoe, in verband 1'net_ de bepaling 
van het eindpunt van den spoorweg, in welke 
gelden begrepen zijn de bedragen, welke krach
tens de WP.t van 31 December 1906 (Staatshlad 
n°. 373) besteed zijn voor ee.nond_erzoek .buiten 
!\et Lawa-gebied, in . verband mej; den spoor· 
~egaanleg. · 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den lsten ,Januari 1920, op welk tijdstip 
het restant van de in het vorig artikel becloelde 
schuld bedra,agt f 8,045,000. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den· 22sten De

cember 1919. 
WILHELMINA 

De Minister van Kolonien, DE .GRAAFF. 

De Minister van Fin<incien, DE VRIES. 
( Uitgeg 13 Jm,. 1920.) 

22 December 1919. WET, houdende voorziening 
in het kastekort van den Indischen dienst 
in 1920. S. 823. 

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

dat de wijze behoort geregeld te worden,waarop, 
in afwijking van artikel 30, laatste ·lid•, . der 

Indische Comptabiliteitswet 1917 (Staatsblad 
n°. 275), voor het jaar 1920 zal moeten worclen 
voorzien in het kastekort hier te lande· voor 
den Indischen dienst ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State_ enz. 
Art. 1. Onze Minister. van. Financien wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen Minister van Kolonien gedu-
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rende hot jaar 1920, het bedra.g der volgens ' 22 
artikel 33 der Indische Compta.biliteitswet in 

December 1919. WET, tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Staa.tsbe
grooting .voor het dienstjaa.r 1920. S. 827. s Rijks schatkist gestorte gelden te boven te 

gaan met eene som van f 190,000,000. 
Onze Minister van Financieu zal in dat voor

!chot aan de Indische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlot
tende schuld, met inachtneming van de daar
omtrent bestaande of nog vast te stellen wet
telijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang van 
den lsten Januari 1920. 

Bij deze wet wordt bet VIIde hoofdstuk A 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1920, betreffende de Nationale Schuld . 
vastgesteld zooals hierna. verkort volgt : 

18 Afd Interesten, enz ... f 42,968,043.55 
28 Afd. Amortisatie en aflos-

sing van rentegevende Natio-
na.le Schuld . . . . . . . . . f 7,694,800.-

3• Afd. Onvoorziene uitga-
Lasten en bevelen, enz. ven . . . . . . . . . . . . 25,000.-
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De-

cember 1919. f 50,687,843.55 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

De Minister ioan Financiiin, DE VRIES. 

(Uitgeg. 13 Jan. 1919.) 

22 Decembe1· 1919. WET, houdende wijziging 
en verhooging der begrooting van uitgaven 
en middelen van Nederlandsch-lndie voor 
het dienstjaar 1919. S. 824. 

22 December 1919, WET, houµende wijziging 
en verhooging van het eerste hoofdstuk 
der begrooting van uitgaven van Neder
landsdi-Indie voor het dienstjaar 1919. 
s. 825 . 

22 Decembe,· 1919. WET ,tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1920. S. 826. 

Bij deze wet wordt het Jste hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1920, betreffende het Huis der Koningin, 
vastgesteld a.ls volgt : 

Art. 1. lnkomen van de Koningin f 600,000 
Art. 2. Inkomen van de Koningin-
Weduwe , . . . . . . . . . . ,, 150,000 
Art. 3. Onderhoud der Koninklijke 
Paleizen. . . . . . . . . . . . ,, 50,000 
Art. 4 Kosten van de verdere werk
zaamheden van de Commissie tot 
onderzoek naar den toestand van 
het uitwendige van het Koninklijk 
Pa.leis op den Dam te A1Mterdam, 
met inbegripvansteigerwerkenvan 
reis- en verblijfkosten der Commis-
sie, alsmede kosten van "bij bet 
onderzoek onvermijdelijk gebleken 
restauratie van gevels, <la.ken, goten 
en verdere aanhoorigbeden van bet 
gebouw . . . . . . . . . . . . . ,, 20,000 

f 820,000 

22 December 1919. WET, tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Staats begrooting 
voor bet dienstjaarJ1920. S. 828. 

Bij deze wet wordt het X~Ide hoofdstuk 
der begrooting va-n Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1920, betreffende de onvoorziene 
uitgaven, vastgesteld tot een bedrag van 
f 50,000.-. 

22 Dece1nber 1919. WET, tot a.an wuzmg ·van 
de middelen ter goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S . 829. 

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

dat, volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijks de middelen behooren te worden aa11-
gewezen tot dekking van alle u1tgaven des Rijks, 
in de algemeene begrooting begrepen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1920, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna. om
schreven, te weten : 

Belastingen in verband me/, de b-uitengewone 
omstandigheden. 

Enz. 
2. Van het voordeelig slot der rekening van 

het Fonds voortspruitende uit koopprijzen van 
domeinen over het jaar 1919 en de in 1920 te 
ontvangen koopprijzen van domeinen en afkoop
prijzen van tiendrecht, jacht- en vischrecht en 
grondrenten, eeuwigdurende erfpachten en 
dergelijke praestatien, wordt een bedrag van 
eenhonderd vijftig duizend gulden toegevoegd 
aan de middelen tot goedmaking der uitgaven, 
begrepen in de Staatshegrooting voor het dienst
jaar 1920. 
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3. Naar aa.nleiding van art. 35 der wet van 
21 April 1810 (Bulletin des Lois, n °. 285) wordt 
het proportioneel recht op de mijnen voor het 
jaar 1920 bepaald op vijf ten honderd der zuivere 
opbrengst. 

4. Ter voorziening in kas behoeften kunnen 
desgevorderd schatkistbiljetteh of schatkist
promessen worden uitgegeven en schatkistbil
jetten worden beleend tot een zoodanig bedrag 
a.ls noodig is ter verkrijging van eene som van 
ten hoogste driehonderd millioen gulden. 

5. Deze wet treedt in werking op 1 Janua.ri 
Hl20. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 22sten De

cember 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, i:>E VRIES. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1919.) 

STAATSBEGROOTING VOOR HET 
DIENSTJAAR 1920. 

WET O P DE MID DEL EN. 
Raming voor het dienstjaar 1920. 

BeltJStingen in verband met de buitengewone 
omstandigheden. 

a. Oorlogswinstbelasting. . Memorie. 
b.· Verdedigingsbelasting la. Memorie. 
c. Verdedigingsbelasting lb. Memorie. 
d. Verdedigingsbelasting II. Memorie. 

A. Overige belastingen. 
1. Grondbelasting. . . . . f 16,990,000.
Af : ontheffingen, kwijtschel-

dingen en oninba.re posten 40,000.-

Totaal . . f 16,950,000.-
2. Personeele belasting. . f 18,770,000.-
Af : ontheffingen, verminde-

ringen, afschrijvingen en onin-
bare posten . . . f 1,200,000.-' 

Tota.al . f 17,570,000.-
3. lnkomstenbelasting . . f 70,000,000.-
Af: ontheffingen, vermin-

deringen, afschrijvingen, terug-
gaven en oninba.re posten. 7,000,000.-

Tota.a l . . . f 63,000,000.-
4. Dividend- en tantieme-

bela.sting. . . . . . . . . . . f 10,100,000.
Af: ontheffingen, verminde-

ringen, afschrijvingen, terug-
gaven en oninba.re posten . 100,000.-

Totaal . . f 10,000,000.-

5. Vermogerisbelasting. . f 10,834,000.-
Af : ontheffingen, kwijtschel-

dingen, verminderingen , af-
schrijvingen en on.inhare posten, 
welke in 1920 worden betaald. 34,000.-

Tota.al 
6. Accijns op suiker. 
7. Id. op wijn . . . 

. f 10,800,000.
• f 35,000,000.-

1,300,000.-
8. Id. op binnenlandsch en 

buitenlandsch gedistilleerd. 
9. Accijns op zout . 
10. Id. op bier . . . 
11. Id. op geslacht . 

33,000,000.-
2,500,000.-
1,500,000.-

11,000,000.-

Totaal . f 84,300,000.-
12. Belasting op speelkaart. f 200,000.-
13. Zegelrechten. . . . . . fl 7 ,500,000.-
14. Registratierechten . . . 30,000,000.-
15. Rechten van successie, 

van overgang bij overlijden en 
van schenking. 26.500,000.-

Tot,aal . f 74,000,000.-
16. Rechten op den invoer. f 2:\,000,000.-
17. Bela.sting op gouden en 

zilveren werken . . . . . . . 
18. Essaajloon , in geval van 

verbreking der werken en voor 
gehalteproeven, welke geen be-
taling van belasting ten gevoige 
hebben .· . . . 

799,500.-

500 .-

Totaal 
19. Statistiekrecht. . 

. f 800,000.- . 

. f 4,000,000.-
B. Domeinen, enz. 

20 Inkomsten van de ge-
wone domeinen . . . . . . f 2,612,000 -

21 Inkomsten van het do-
mein van oorlog . . . . . . • 79,000.-

22. Inkomsten van de groo-
te wegen . . . . . . . . • . 71,000.-

23. Inkomsten van vaarten, 
veren en havens : . . 169,000.-

Tota.al 2,931,000.-
C. 24. Opbrengst der Staats-

loterij . .... .... . . . f 658,000.-
D. 25. Opbre.;,gst der uit

•gegeven akten voor de facht en 
vissoherij, van consenten voor 
de kus!vi8scher-ij en van vergun
ningen, bedoeld in de V ogelwet 
1912 . . . . . . • . . . . . 227 ,500.-

E. 26. Opbrengst der loods-
gelden. • . . . . , , . . . • 1,000,000.-
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F. Recht op de mijnen. 
27. Vast recht en proporti-

oneel recht . . . . . . . . • f l 70,000.-
27a. 15 opcenten voor kwa-

de posten en collecteloon. 30,000.-

Totaal . _ . f 200,000.-

39. Rente van voorschotten 
ingevolge de Landarbeiderswet. Memorie. 

40. Rente van voorschotten 
aan het Tiendfonds. . . . . _ f 560,000.-

41. R ente door de gemeente 
Venlo verschuldigd van het haar 
verleende voorschot voor het 
inrichten der spoorwegbrug over 

Totaal van de middelen A- F. f 309,636,500.- de Maas voor gewoon verkeer . 
42. Rente van het voorschot 

875.83 • 

G. 28; Aandeel van het Rijk 
in de opbreng~t van_ de exploiuuie 
der Staatssworw!l!Jen . .... f 4,248,940.-

H. 29. Aandeel van den 
Staat, in de win.glen der Neder
/,andsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 
1919/1920 en drie vierde ge
deelten der over het boekjaar 
1920i l921 den Staat toekomen-
de winsten . . . . . . . . . 4,480,000.-

I. 30. De bijdrage uit het 
Fonda voortspr·uitende uit koop-
prijzen van dom.einen . . . • . 150,000.-

J. 31. Leges, geheven inge
vol)Ze de wet van 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 80), gewijzigd 
bij die van 29 December 1893 
(Staatsblad n°. 246). . . • . _ 400,000.-

K. 32. Opbrengst van voor 
het publiek verkrijgbaar gestel-
de stukken . . . . . . . • . 30,000.-

L . Renten van kapitalen, voorgeschoten 
aan de kolon,;en in Oost- en West- Indiii, 
aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijwndere 

fondsen, gemeenten, spoorwegmaatschap
pijen enz. 

33. Aandeel van Neder
la,ndsch Oost-Indie in de renten 
en kosten van. de Nationale 
Schuld .. ........ . 

34. Rente van kasvqorschot
ten aan Nederlandsch Oost-
lndiii . . . _ . . _ . . . _ . 3,600,000.-

35. Rente van kasvoorschot- _ 
ten aan Suriname . . . . . . 22,500.-

36. R ent-e van kasvoorschot-
ten aan Oura,ao . . . . . . . . 6,500.-

37. Rente door de kolonie 
Suriname verschuldigd van het 
voorschot voor den aanleg van 
een spoorweg naar het Lawage-
bied. . . . . . . . . . _ . . 241,350.-

38. Rente van voorsc}iotten 
ingevolge art. 33 der Woning-
wet . • . . . . . . • . 2,078,000.-

verstrekt aan de vereeniging 
,,De kweekschool voor vroed-
vrouwen" t e Heerlen. . . . . 4,701.86, 

43. R ente van het voorschot 
aan de N. 0. Locaalspoorweg-

1 maatschappij verstrekt , ingevol-
l ge a.rt. 11 der overeenkomst, 

goedgekeurcl bij de wet van 
15 Juli 1898 (Staatsblad n°. 185) 
en dividend over de aandeelen 

0

dier Maatschappij in het bezit 
va,n het Rijk . . . . . . . . 313,000.~ 

44. R ente van kapitalen ver-
strekt aan het Staatsbeclrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij . . 48,980.-

45. Rente van kapitalen ver-
strekt aan het Staatsmuntbedrijf 30,000. 

46. Rente van kapitalen ver-
strekt aan de artillerie-inrich-
tingen. . . . . . . . . . . . 111,150.-

. 47. Rente van kapitalen ver
strekt aan het Staats bedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Tele-
fonie . . . . . . . . . . . . 2,000,000.-

48. Rente van kapitalen ver-
strekt aan het Staatsv-jsschers-
havenbedrijf te IJmuiden . . . 200,000.-

49. Rente van kapitalen ver
strekt aan de Vereeniging t,ot 
het houden van Jaarbeurzen in , 
·Nederland. . . . . . . . . . 10,800.-

50. Rente van at1n de be
trokken vreemde Regeeringen 
voorgeschoten kosten van den 
dienst · der gein~rneerdc Brit
sche en Duitsche krijgsgevan-
genen. . . . . . . . . . . . Memorie· 

51. Rente van anclere door 
den Stat1,t verleende voorschott. Memorie. 

Totaal . . . f 11,37.2,636.07 
:lrl. Terngbetalingen van kapitalen, voorge
schoten aan de kolonien in Oost- en West-
1 ndie, aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzon
dere fondsen, gemeenten, spoorwegmaatscl,ap-

pijen, enz. 
52. Aandeel van Neder-
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landsch Oost-Indie in de aflos-
sing van Nationale Schuld. . . f .1,708,522.62 

53. Terugbetaling door Suri
name van het voorschot verstrekt 
voor den aanleg van een spoor
weg naar het Lawagebied . . . 

54. Aflossing van voorschot
ten ingevolge art. 33 der Wo-
ningwet ... .. .. _ .. . 

55. Terugbetaling van voo1·
schotten ingevolge de Landar
beiderswet. . . . . . . . . 

56. Terugbetaling van voor-
schotten verstrekt aan het 
Tiendfonds. . . . . . . . . . 

57. Terugbeta.Iing van voor
schotten voor den a,a,n\eg van 
spoorwegen met beperkte snel-
heid ............ . 

58. Terugbetaling door de 
gemeente Venlo van het haa,r 
verleende voorschot voor het 
inrichten der spoorwegbrug over 
de Maas voor gewoon verkeer . 

59. Terugbetaling van het 
voorschot verstrekt aan de ver-
eeniging ,.De kweekschool voor 
vroedvrouwen" te Heerlen .. 

60. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt a.an het Staats-
bedrijf cler Algemeene Lands
drukkerij . . . . . . . . . . 

61. . Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan het Staats-· 
muntbedrijf . . . . .. . . . . 

62. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan de artillerie-
inrichtingen . . . . . . . . . 

63. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan het Staats-
bedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie . . . . . . . . . 

64. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan het Staa,ts
visschershavenbedrijf te IJmui-
-den. . . .... .. .. . . . 

65. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan de Vereeni-
ging tot het houden van Jaar
beurzen in Nederland. . . . . 

·66. Terugbetaling door de 
betrokken vreemde Regeeringen 
van de kosten van den dienst 
der geinterneerde Britsche en 
Duitsche krijgsgevangenen. . . 

67. Terugbetaling van ande-

100,000.-

421,000.-

Memorie. 

Memorie. 

4,000.-

1,006.70 

884.14 

3,100.-

27,000.-

Jfemorie. 

l,{emorie. 

Memorie. 

60,0QO.-

Memorie. 

re door den Staat verleende voor
schotten. . . . . . . . . .. 

68. Terugbetaling van voor
sohotten in verband met de bui
tengewone tijdsomstandigheden 
verleend . ..... . . 

Memorie. 

Jfenwrie. 

Totaal . . . f 2,325,513.46 
N. Uitkeeringen door Staatsbedrijven ten 
behoe11e van de vorming va?I. eene reservereke

ning in de boeken dier bedrijven. 
69. Uitkeering ten behoeve 

van de vorming van eene reserve
rekening door het Staatsbe
drijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie (postcheque- en 
girodienst ). . . . . . . . . . .ill emorie. 

70. Uitkeeringen door Staats
bedrijven ten behoeve van de 
vonniug van eene reservereke-
ning ............ . Memorie. 

Tota.al . . . Memorie. 
0. Uitkeerfogen door Staatsbedrijven van 
suppletoire premie wegens de pensioenver
zekering van het.personeel alsmede van brand-

verzl1keringspremie, enz. 
71. Uitkeeringen van pre

mien door het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij .. f 22,729.-

72. Uitkeeringen van pre-
mien door het Staatsmuntbe-
drijf. . . . . . . . . . . . . S,250.-

73. Uitkeeringen van pre-
mien door de artillerie-imich-
tingen . . . . . . . . . . . 210,720.-

74. Uitkeel'ingen van pre-
mien door het Staatsvisschers-
havenbedrijf te IJmuiden. . . 5,800.-

75. Uitkeeringen van pre
mien door het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie, alsmede pensioensbijdragen 
der ambtenaren tot dat bedrijf 
behoorende . . . . . . . . . 4,023,598.-

76. Uitkeeringen van pre
rmen door de Rijkspostspaar
bank, alsmede pensioensbijclra
gen der ambteanren tot die in-
richt41g behoorencle . . . . . 73,000.-

Totaal ... f 4,344,097.
P. Verschillende ontvangsten en toevaUige 
baten het Departement van -Buitenlandsche 

Zaken betreffende. 
77. Consulaatrecli.ten . . . f 55,000.-
78. Schadevergoeding door de 

Chineesche Regeering verschul-
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d.igd, ter zake van de onlusten 
in 1900 . . . . . . . . . . . ·f 

79. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke a.mbtenaren, on
der het Depa.rtement van Bui
tenlandsche Zaken ressorteerende 

80. Opbrengst van verkoch
te rijksgoederen en eigendomm. 

81. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 

Totaal ... f 
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94. Winst van het Staatsbe-
76,000.- drijf der Algemeene La.ndsdruk

kerij . . . . . . . . . .. . f 
95. Bijdragen van pensioen 

van burgerlijke ambtenaren, 
28,000.- onder het Departement va.n 

Binnenlandsche Zaken re sor-
1,000.- teerende. . . . . . . . . . . 

96. Opbrengst van verkochte 
1,000.- Rijksgoederen en eigendommen. 

97. Andere ontvangsten niet 
161,000.- tot de genoemde behoorende 

890 

6,145.-

546,000.-

4,000.-

28,000.-
Q. VerschiUende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Justitie be

trefjende. 
82. Inkomsten van den 

Hoogen Ra.ad van Adel en ren
ten van de te zijnen name op 
het Grootboek der Nationale 
Schuld, rentende 2½ ten hon-

Tota.al . . . f 1,041,145.
S. V erschiUende ontvangsten en toeva!lige 
bat~n het Departement van Onderwijs', Kun

sten en W etenschappen betrefjende. 

derd, ingeschreven kapitalen . f 25,000.-
83. Inkomsten voortvloeien

cle uit den arbeid in de gevange
nissen en de Rijkswerkinrich-
tingen. . . . . . . . . . . · . 2,885,000.-

84. Baten bet beheer van 
den gewonen dienst der gevan-
genissen en der Rijkswerkin
richtingen betreffende. . . . . 

85. Inkomsten voortvloei
ende uit den dienst van het 
Rijkstucht- en opvoedingswezen 

86. Griffierechten . . . . . 
87. Gerechtelijke boeten .. 
88. Bijdra.gen voor pensioen 

Tan burgerlijke a.mbtenaren, on-
der het Departement van Justitie 
ressorteerende . . . . . . . . 

89. Opbrengst van verkoch
te Rijksgoederen en eigendomm. 

90. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 

140,500.-

51,200.-
310,000.-
800,000.-

253,000.-

3,000.-

70,000.-

Totaal . . . f 4 ,537. 700.
R. Verschillende ontvangsten en toevaUige 
baten het Departement van Binnenlandsche 

Zaken betrefjende. 
91. Opbrengst van de Neder

landBche Staatacourant en bet 
versla.g der Handdingen van de 
Staten-Generaal. . . . f 90,000.-

92. Opbrengst van bet 
Staatsblad . . . . 15,000.-

93. Ba.ten voortvloeiende 
uit het beheer van de Rijks
kra.nkzinnigengestichten. . . . , 352,000.-

98. Ba.ten voortvloeiende 
uit bet ebeer van bet Universi-
teitszie enbuis te Leiden . . . f 

99. aten voortvloeiende 
uit bet beer van de klinieken 
der Rij universiteit te Utrecht. 

100. Bijdragen voor bet vol
gen de lessen aa.n de Rijks
univers teiten. . . . . . . . . 

101. Betalingen voor bet a.f
leggen er exa.mens, becloeld bij 
artt. 12 en 138 cler wet tot rege
ling va bet hooger onderwijs . 

102. Bijdragen voor bet vol- · 
gen der essen aan de Techniscbe 
Hooges hool. . . . . . . . . 

103. Betalingen voor bet a.f
er exa.mens aa.n de Tech-

oogeschool. .... . 
Bijdra.gen van leerlin
e Rijks- boogere butger-

Bijdragen van gemeen
ten in e kosten van Rijks- boo
gere b rgerscholen . . . . . . 

106. ijdragen van gemeenten 
in de s ichting van Rijks- hoo
gere b gerscholen. . . . . . 

107. Schoolgelden van leer
schole , verbonden aan de 
Rijksk eekscholen voor onder- . 
wijzers . . . . . . .... . 

108. Betalingen voor het af
leggen er exa.mens bedoeld bij 
art. 88 der wet tot regeling van 
het la er onderwijs. . . . . . 

109. Bijdragen voor pensi
•oen va onderwijzers bij de la
gere s holen. . . . . . . . . 

24,000.-

93,800.-

380,000.-

37,000.-

250,000.-

42,000.-

170,000.-

205,000.-

Memorie. 

14,000.-

61,000.-

1,100,000.-
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ll0. Teruggaven door ge
meenten ter zake van hetgeen 
door haar, volgens art. 48 der 
wet tot regeling van het lager 
onderwijs, over 1918 te veel is 
genoten. . ..... .... f 

lll. Bijdragen van kweeke
lingen der Rijks-academie van 
beeldende kunsten . . . . . . 

112. Schoolgelden van leer-
lingen aan de Rijksnormaal
school voor teekenonderwijzers . 

113. Schoolgelden van leer
lingen aan de Rijksschool voor 
kw1stnijverheid. . . . . . . . 

ll4. Bijdragen voor pensi
oen va-n burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Weten-

120,000.-

6,500.-

1,200.-

1,650.-

. schappe,n ressorteerende. . . . Memorie. 
ll5. Opbrengst van verkoch-

Rijksgoederen en eigendommen. Memorie. 
116. Andere ontvangsten 

niet tot de genoemde behoorende Memorie. 

Totaal . . . f 2,506,150.
T. VerschiUende ontvangsten en toevaUige 
baten het Departement van Marine betref

fende. , 
ll 7. Bijdragen voor de op

leiding van adelborsten en ad
spirant-administrateurs bij het 
Koninklijk Instituut voor de 
Marine . . . . . . . . . . . f 17 ,460.-

ll8. Bijdragen voor de op
ieiding van a-dspirant-adelbor
sten, adspirant-machinisten en 
adspirant-administrateurs bij de 
Adspirantenschool der Marine 
te Dordrecht. . . . . . . . . 10,000.-

119. Uitkeering van Belgie 
wegens de vuurgelden op de . 
W ester-Schelde . . . . . . . . 10,000.-

120. Vergoeding door Belgie 
1ngevolge art. 11 van de over
eenkomst van 27 October 1904, 
goedgekeurd bij de wet van 
12 December 1905 (Staatsblad 
n°. 316), betreffende de verbe
tering der verlichting van de 
W ester-Schelde . . . . . . . . 31,500.-

121. Teruggave door Belgie 
van de traktementen van de op
zichters en lichtwachters bij de 
verlichting van de Wester-
Schel.de . . . . . . . . . . . 12,720.-

122. Aandeel van Neder
landsch Oost-Indie in den vloot-
bouw ........ , .•. f 5,782,134.-

123. Aandeel van Neder-
landsch Oost-Indiii in de kosten 
der Marineluchtvaartdienst 152,500.-

124. Bijdragen voor pensi-
oen van burgerlijke ambtenaren 
onder het Departement . van 
Marine ·ressorteerende. 33,000.-

125. Opbrengst van verkoch-
te rijksgoederen en eigendomm. 50,000.-

126. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behoo-
rende. ll,000.-

Totaal . f 6,ll0,314.-

U. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Financien be

trefjende. 
127. Verjaarde renten. . . f 21,000.-
128. Inkomsten van de Groot-

boeken der Nationale Schuld . 9,500.-
129. Door 's Rijks Munt af. 

geleverde munt. . . . . . . . 2,800,000.-
130. Rente van het kapitaal 

in de Grootboeken der Nationa
le Schuld ingeschreven ten name 
van het .,Fonds uit de zuivere 
winsten, verkregen uit aanmun-
tingen voor rekening van het Rijk" · 1,000,000.-

131. Winst van het Staats-
muntbedrijf . . . . . . . . . 

132. Vergoeding door provin
cien en gemeenten• voor de in
vordering van opcenten op de 
grondbelasting over het dienst
jaar 1919, op de personeele be
lasting over het dienstjaar 1918, 
op de inkomstenbelasting over 
het belastingjaar 1918/1919 en 
op de vermogensbelasting over 
het belastingjaar 1917 /1918 .. 

133. Vergoeding door de ge
meente Rotterdam voor de inning 
van zeehavengeld en zeetijding-
recht . . . . . . . . ... . 

134. Teruggave door_provin
cien en gemeenten wegens het 
aandeel der niet ten behoeve 
van 's Rijks kas geheven op
centen in de kwade posten op de 
grondbelasting en de personeele 
belasting. over het dienstjaar 
1917 en op de inkomsten- en ver-

352,105.33 

582,000.~ 

3,500.-
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mogensbelastingen over het be-
lastingjaar 1917-1918 . . . . f 500,000.-

135. Teruggave wegens het 
aandeel der, ten behoeve van 
het Leeningsfonds 1914 geheven 
opcenten in de kwa<le posten 
op de grondbelasting en op de 
personeele belasting over het 
dienstjaar 1917 en op de inkom
sten- en vermogensbelastingen 
over het belastingjaar 1917/'18. 600,000.-

136. Opbrengst van de boeten 
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-
lencle. . . . . . . . , . . . . 112,000.-

137. Kosten van vervolging 
tot invordering van belastingen 
aan de schatkist verv~llen. . . 210,000.-

138. Leges aan de schatkist 
vervallen . . . . . . . . . . 400,000.-

139. Ontvangsten wegens 
houtgeest, gebezigd tot vermen-
ging van gedistilleerd . . . . 127 ,000.-

140. Ontvangsten wegens 
verrichtingen betrekkelijk het 
kadaster. . . . . . . . . . . 108,000.-

141. Opbrengst van het door 
de landmeters en de boekhou
ders van het kadaster voor parti-
culieren verrichte werk . . . . 100,000.-

142. Geconsigneerde gelden, 
waarvan het recht van uitii:ee-
ring in 1920 vervalt . . . . . 1,600.-

143. . Opbrengst van het ver
kort verslag van de vergaderin
gen der Tweede Kamer van de 
St~ten-Generaal . . . . . . . 12,750.-

144. Bijdragen voor pensi
oen van burgerlijke ambtenaren, 
tot de Hooge Staatslichmnen be-
hoorende . . . . . . . . . . 18,000.-

145. Bijdragen voor pensi
oen van_ burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Ei-
nancien ressorteerende . . . . 343,000.-

146. Opbrep.gst van ver-
kochte Rijksgoederen en eigen-
clcimmen. . . . . . . . . . . 15,000.-

147. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 290,000.-

Tot&al . . . f 7,605,455.33 

V. Verschillende ontvangsten e.n toevallige 
baten het Departement van Oorlog betrefjende. 
148. Bijdragen voor de op- · 

leiding van cadetten bij de Ko-
ninklijke Militaire Academie . . f 12,000.-

149. Bijdragen voor de op-
leiding van cadetten aan de Ca-
dettenschool. . . . . . . . . 2,300.-

150. Teruggaven van voor-
schotten aan officiei,en verstrekt 
tot aanschaffing van paarden . 3,500.-

151. Winst van het bedrijf 
der artillerie-inrichtingen . . . M emorie. 

152. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Oorlog 
ressorteerende . . . . . . . . 47,000.-

153. Opbrengst van ver-
kochte rijksgoederen en eigen-
dommen. . . . . . . . . . . 340,000.- . 

154. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorencle 40,000.-'-

Totaal . . . f 444,800.-

W. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departe1nent van W aterstaat be

trefjende. 
155. Bijdrage van Belgie in 

het onderhoud van het kanaal 
van Gent naar Terneuzen . . . £ 94,500.-

156. Teruggave door Belgie 
van de kosten van exploitatie 
en onderhoud van de Rijkselec-
triciteitswerken te Ter1teuzen . 61,000.-

157. Baten voortvloeiende 
uit den aanleg der Staatsspoor-
wegen. . . . . . . . . . . . 35,000.-

158. Bijdragen in de kosten 
van aanleg en onderhoud van 
landswerken . . . . . . . . . 1,369,000.-

159. Teruggave van de uit 
de Staatsbegrooting bestre
den kosten va.n de Rijkspost-
spaarbank. . . . . . . . . . 1,815,550.-

160. Winst van het Staats-
visschershavenbedrijf . . . . . Memorie. 

161. Winst van het Staats-
bedr\jf der Posterijen, Telegrafie, 
en Telefonie. . . . . . . . . Memorie. 

162. Bijdragen voor pensioen· 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Wa-
terstaat ressorteerende, . . . . 153,ooo.~· 

163. Opbrengst van verkoch-
te rijksgoederen en eigendomm. 30,000 . ....:.. 
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164. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . f 11,000.-

Totaal . . . f 3,569,050.-
X. . Verschillende ontvangsten en toevaUige 
baten, het · Departement van Landbouw, 

Nijverheid . en Handel betreffende. 
165. Baten voo1·tvloeiendc 

u it het beheer der Landbouw
hoogeschool te Wageningen en 
de bijdragen van Nederlandsch 
Oost-Indie in de kosten dier 
school . . . . . . . . .. . f 

166. Bijdragen van de leer
lingen der middelbare Neder-
landsche landbouwschool en der 
daaraan verbonden winterschool 
te Groningen . . . . . . . . . 

167. Bijdragen van de leer
lingen der middelbare koloniale 
landbouwschool te Deventer . . 

168. Bijdragen van de leer
lingen der Rijkszuivelschool te 
Bolsward en de bijdrage der pro-
vincie Friesland in de kosten 
clier school . . . . . . . . . 

169. Bijdragen van de leer
lingen der Rijkslandbouwhuis
houdschool ,,de Rollecate". 

170. Bijdragen van leerlingen 
op de Rijksland- en tuinbouw
winterscholen . . • . . . . . 

171. Inkomsten v1tn het 
hengstveulendepot te Bergen op 
Zoom . ......... . . 

172. Ontvangsten wegens 
Rijkskeuring van hengsten . . 

173. Baten voortvloeiende 
nit het bijzonder toezicht op de 
bereicl- en bewaarplaatsen van 
boter in perceelen, waar en 
boter en margarine wordt be-
reid ............ . 

174. Baten voortvloeiende 
uit ·het"onderzoek van teireine·n, 
planten, enz., het onclerzoek 
van ter in- of doorvoer toege-
laten aardappelen en uit het ge-
bi'nik van blauwzuurdamp ter 
bestrijding van voor den land
en tuinbouw schadelijke dieren. 

175. Baten voortvloeiende 
uit het beheer der Veeartsenij
kundige Hoogeschool te Utrecht 

176. ~aten voortvloeiende 
uit het Koninklijk ' besluit van 

101,000.-

1,800.-

9,000.-

3,200.-

600.-

7,345.-

40,200.-

3,500.-

4,700.-

11,750.-

62,050.-

1 December 1910 (Staatsblad 
n°. 364), laatstelijk gewijzigd bij 
dat van 8 Februari 1912 (Staats
blad n°. 64), houdende bepalin
gen ter bestrijding van tubercu-
lose onder het rundvee . . . . f 1,500.-

177. Ba ten voortvloeiende 
uit de keuring van voor uitvoer 
bestemd vleesch. . . . . . . M emorie. 

178. Baten voortvloeiende 
uit het beheer van's Rijksserum-
inrichting te RoUerdam . . . . 90,000.-

179. Opbrengst der Rijks- . 
landbouwproefstations 61,700.-

180. Inkomsten van het Rijks-
zuivelstation te Leiden . . . . Memorie. 

181. Baten betreffende den 
dienst van de zuivelconsulent-
schappen . . . . . . . . f 12,010.-

182. Justeerloonen van ge• 
wichten. . . . . . . . . . . 250,000.-

1°83. Baten voortvloeiende 
uit het Staatsmijnbedrijf, na af
trek van de vrachten en verdere 
onkosten op den verkoop van de 
producten vallende. . . · . . . 41,736,000.-

184. Ontvangsten, voort-
vloeiende uit de uitvoering van 
de Octrooiwet 1910 . . . . . 550,000.-

185. Ontvangsten ingevolge 
de Merkenwet . . . . . . . . 50,000,_: 

186. Ontvangsten wegens 
verrichte onderzoekingen door 
den Rijksvoorlichtingsdienst ten 
behoeve van den Rubberhandel 
en de Rubbernijverheid . . . . 3,000.-

187. Ontvangsten wegens 
verrichte ·onderzoekingen door 
het Proefstation en den Voor
lichtingsdienst ten bate der le-
derindustrie te lf aalwijk . . . 4,500.-

188. Bijdrage voor pensioen 
' van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Land

. bouw, Nijverheid en Handel res-
sorteerende . . . . . . . . . 160,000.-

189. Opbrengst van verkoch-
te Rijksgoederen en eigendomm. 70,000.-

190. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . 40,000.-

Totaa.l . . . f 43,273,855.
IJ. Verschillende ontvangsten en toevallige 

baten het Departement van Arbeid 
betreffende. 

191. Bij<lrage van de ge-
meente Rotterdam in de kosten 
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der aldaar bestaande Rijksin
richting tot opleiding van vroed-
vrouwen · .......... f 7,000.-

192. Opbrengst van de Rijks-
seruminrichting te Maartensdijk 36,000.-

193. Aandeel van de ge
meenten in de subsidien aan 
werkloozenkassen; ingevolge 
bet Werkloosheidbesluit 1917 . 3,000,000.-

194. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtena.ren, on
der bet Departement van Arbeid 
rnssorteerende . . . . . . . . Memorie. 

195. Opbrengst van ver-
kocbte Rijksgoederen en eigen-
dommen . . . . . . . . . . M emorie. 

196. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende Memorie. 

Totaal . . . f 3,043,000.-

Z. Verschillerule ontvangsten en toevallig~ 
baten het Departement van Kolonien 

betrefjende . 
197. Aandeel in de ontvang-

sten wegens kabeltaksen uit de 
door de Duitsch-Nederlandsche 
Telegraaf-Maatschappij . geex
ploiteerde lijnen . . . . . . . 

198. Teruggave door Neder
landsch Oost-1 rulie van de kosten 
van het personeel van het De- • 
partement van Kolonien, werk-
zaam bij de pensioenfondsen 
voor de koloniale landsdienaren, 
van het personeel van het tech-
nisch bureau bij het Departe-
ment van Kolonien van den· 
huisbewaarder voor het gebouw 
van den Geneeskundigen Raad 
bij dat Departement, -alsmede 
van de traktementen van het 
ambwlijk en bedienend perso-
neel van het Koloniaal Etablis-
sement te Amsterdam, van den 
Directeur en den huis bewaarder, 
tevens instrumentmaker, bij de 
school tot opleiding voor com-
mies bij den Indischen post-, 
telegraaf- en telefoondienst en 
van het personeel bij den arbeids-
beurs voor den Indischen dienst 
en van een schrijver op jaarloon, 
tevens huisbewaarder bij de Ne
derlandsch-Indische Bestuurs-
academie ... . ...... f 

1'i[emorie. 

223,450.-'-

199. Ontvangsten van het mi
litair hospitaal , van de apotheek 
en van het magazijn van ge
neesmiddelen te Paramaribo en 
van de militaire ziekeninrich-
tingen te Nickerie en te Albina. £ 287,250.-

200. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Kolo-
nien ressorteerende. . . . . . 25,000.-

201. Opbrengst van verkoch-
t e Rijksgoederen en eigendomm. 2,000.-

202. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 1,000.-

Totaal . . . f 538,700.-
Totaa l op de wet op de midd elen 

f 409,818,855.86. 

22 December 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 830, 

Bij ue~e wet worden eenige artikelen inge
lascht en verhoogd en wordt de omschrijving 
van een artikel gewijzigd. 

Ten gevolge hlervan wordt verhoogd : de 
I• afd. met f 4565 ; de V• afd. met f 133.33; 
de VI• afd. met f 29,000 ; de VIII• afdeeling 
met f 17,430 ; de IX• afd. met f 1,061,000; 
de X• afd. met f 60,000; en het eindcijfer van 
het hoofdstuk met f 1,172,128.33. 

22 December 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging va.n het zevende hoofdstuk B cler 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 831. 

Bij deze wet wordt een artikel ingelascht. 
Ten gevolge hlervan wordt zoowel het tota.al 

van de IX• afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofclstuk verhoogd II!et f 1,700,400. 

22 December 1919. WET, houdende wijziging· 
en verhooging van de begrooting van ont
vangsten en uitgaven ·van bet Weduwen• 
en Weezenfonds voor _Burgerlijke ambte
naren voor het dienstjaar 1918. S. 832. 

22 December 1919. 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 1919. S. 833. 
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22 December 1919. WET, houdende verhooging 
van de begrooting van uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeentea.mbte
naren voor hot dienstja.ar 1919. S. 834 .. 

22 December 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van het tweede hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het oienstjaa.r 1919. 
s. 835. 

Bij deze wet wordt een artikel ingelascht. 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de VI• a.fdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 44,600. 

22 December 1919 . . WET, tot aanvulling en 
verhooging van het derde hoofdstuk der 
Sta.atsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 836. 

BiJ deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

der I• afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 24,100. 

22 December 1919 WET, tot wijziging 'en ver
hooging van het vij/de hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919, 
s. 837. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt de VIII• afdeeling 

verhoogd met f 6,994,800, en het eindcijfer 
der begrooting met gelijk bedrag. 

22 December 1919. WET, houdende aanvulling 
en verhooging van het tiende hoofdstuk A 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1919. s. 838. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan worden het totaal der 

Vlde afdeeling en het eindcijfer van genoemd 
hoofdstuk verhoogd met f 241,000._ 

22 December 1919. WET, houdende w1Jz1gmg 
en verhooging van het elide hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 839. 

B1J deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordtt zoowel het geza

menlijk bedrag der Vde afdeeling als het eind
cijfer van het hoofdstuk verhoogd met f 45,800. 

22 December 1919. "WET, tot nadere aanvulling 
en verhooging van het acht,ste, hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1919. s. 840. 

BiJ uez.1> wet, wodt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal van de 

XXIs;e afdeeling van, meergemeld- hoofdstuk 
de:r Siaa.ts~ooting en het eindcijfer verhoogd 
met- f 2,361,000, 

22 December 1919. WET, tot nadere aanvulling 
en verhooging van de begrooting van in
komsten en uitgaven van het Staa.tsbe
drijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1919. S. 841. 

22 December 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van het vi,jfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
S. 842. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
v0egd. 

Tengevolge hierva,n wordt het totaal der 
vijfde afdeeling van genoernd hoofdstuk ver
hoogd met f 116,400 en he t eindcijfer van dat 
hoofdstuk met gelijk bedrag. 

22 December 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaa.r 1919. S. 843. 

22 December 1919. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen 
noodig voor de verbreeding van de Midden
dorpstraat en den Achterbuurtweg en voor 
de doorbreldng van den Terrasweg ter 
aansluiting aan den Kerkweg te Santpoort, 
gemeente Vel-sen. S. 844. 

22 December 1919. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendo=en, noodig voor het verbreeden 
en normaliseeren van den Bezuidenhout
scheweg v66r het koffiehuis ,,Overbosoh" 
te 's-(}ravenhage. S. 845. 

22 December 1919. WET, tot wijziging van de 
Kieswet. S. 846. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/20, n°. 303, 1-5. 
Hand. idem 1919/20, bladz. 883. 
Hand. 1° Kamer 1919/20, bladz. 167, 172. 
WIJ WILHELMINA, ENZ, . • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het noodzakelijk is gebleken, in afwaohting 
van de technische herziening der Kieswet, in 
verband met het opmaken der kiezerslijst in 
1920, eenige wijzigingen in de Kieswet a.an te 
brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Artikel Een. 

De na te noemen artikelen der Kieswet wor-
den gewijzigd als volgt: · 
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Aan artikel 8, eerste lid, wordt toegevoegd 
een zin, luidende : 

,,Gehuwde vrouwen en weduwen worden op 
de lijst vermeld m_et den naam van haar eoht
genoot of overleden eohtgenoot, onder toevoe
ging van haar eigen naam, voorafgegaan door 
liet woord: ,,geboren" of eene afkorting van 
<lit woord. 

Artikel 10 wordt gelezen : 
,,Het gemeentebestuur stelt de ki~zerslijst 

telken jare· opnieuw vast op den 22sten Maart. 
Zij wordt van den 23sten M:aart tot en met 

den 2lsten April op de secretarie der gemeente 
voor een leder ter inzage nedergelegd en, tegen 
betaling ·der kosten, in afschrift, en stem· 
clistrictsgewijze, in uittreksel, verkrijgbaar ge
steld. Hiervan geschiedt te gelijker tijd open
bare kennisgeving". 

In artikel 15 vervallen de woorden : ,,of 
afdruk" in het tweede lid en vervalt het derde 
lid. 

In artikel 35, derde lid, wordt achter den 
tweeden zin ingevoegd : 

,,Tenzij een onderteekenaar voorkomt op de 
kiezerslijst der gemeente waar het hoofdstem
bureau is gevestigd, wordt bij de inlevering der 
lijst overgelegd eene verklaring van den burge
meester der gemeente, dat de onderteekenaar 
voorkomt op· de kiezerslijst in die gemeente." 

In artikel 41, tweede lid, worden achter het 
woord ,,vermsld" ingevoegd de woorden : ,,in 
artikel 35, derde lid, of". 

In artikel 43, onder b, worden de woorden : 
,,aohter wier naam ontbreekt de vermelding 

in artikeI° 35, derde lid", vervangen door de 
woorden : ,,omtrent wie voor zooveel voor hen 
vereischt, niet is overgelegd de verklaring be
cloeld in artike!' 35, derde lid,". 

In artikel 56 wo~dt in plaats van ,,in" ge-
lezen: ,,van". 

Artikel 57, eerste lid, wordt gelezen: 
,,Er is voor elk stemdistriot een stembureau". 
In artikel 59, eerste lid, wordt in· plaats·van: 

,,in" gelezen: ,,van.". 
Artikel 63 wordt gelezen : 
,,Op de tafel, voor het stembureau staande, 

ligt een exemplaar dezer wet en der algemeene 
ma.atregelen van bestuur, die op de verkiezing 
betrekking hebben, en een uittreksel uit de 
kiezerslijst, vermeldende de kiezers, die in het 
stemdistriot bevo~gd zijn tot de keuze mede 
te weiken. De vorm en de inriohting van dit 
uittreksel worden vastgestelcl bij algemeenen 
maatregel van bestuur." 

In artikel 71, tweede lid, wordt in plaats van 
,,stembureau in" gelezen: ,,stembureau van". 

In ar.tikel 75, eerste lid, wordt in plaats van ' 
,,op een afschrift of afdruk van" gelezen ,,op 
het uittreksel uit". 
'rn artikel 81, derde lid, wordt in plaats van 

de kiezerslijst" gelezen ,,het uittreksel uit de 
,,kiezerslijst". 

In artikel l:S3, tweede lid, wordt in plaats van 
,,de kiezerslijst" gelezen : ,,het uittrekset uit 
,,de kiezerslijst" en in plaats van ,,deze lijst" : 
,,dit uittreksel". 

Artikel Twee. 
Deze wet treedt i.n werking met ingang van 

den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz . . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Decem

ber 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 12 Jan. 1920.) 

22 December 1919. WET, houdende aanvulling 
en verhooging van de begrooting van uit
gaven van het Weduwen- en Weezenfonds 
voor Burgerlijke Ambtenaren voor het 
dienstjaar 1919. S. 847. 

tm.-
22 Deceinber 1919. WET, tot wijzigi.ig en ver

hooging van de beg-rooting van uitgaven 
van het Sta.at~muntbedrijf voor het dienst
jaar 1919. S. 848. 

22 December 1919. WET, tot. regeling van de 
inkomsten en uitgaven van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1920. S. 849. 

De begrooting wordt vastgejteld op een be
drag van f 827,987.50. 

22 DecemlJer 1919. WET, tot wijz1gmg van 
de Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612). 
s. 850. 

22 December 1919. WET, houdende goedkeu
ring van den verkoop van de tot het Kroon-

' domein behoorende oppervlakte grond 
kadastraal beken<L: gemeente Leerdam, 
Sectie B, n°. 3695, groot 36.60 aren, a.an de 
gemeente Leerdam. S. 851. 

22 December 1919. WET, tot wijziging der wet• 
telijke bepalingen omtrent den acoijns op 
het zout. S. 852. 

WIJ WILHELMINA, EN" . . :. doen te weten : 
· Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wensohelijk is de wettelijke bepa.lingen 
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-0mtrent den accijns op het zout te wijzigen ; 
Zoo iR het, dat-Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het derde lid van aitikel 66 der wet 

van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 227) ver
valt. 

Aan dat aldus gewijzigd artikcl wordt een 
nieuw lid toegevoegd, luidende : 

Bij uitslag van geraffineerd zout ter aanzui
vering van de rekiming op de wijze vermeld 
onder letter a van artikel 64, zijn de bepalingen 
vermeld in de dri·e eerste zinnen van artikel 59 
toepasselijk. 

2. De eerste zin van artikel 86, § 11, der in 
het voorgaand artikel bedoelde wet wordt ge
lezen: 

Het aanbieden ter verificatie voor uitslag 
volgens artikel 59, eerste zinsnede, of volgens 
artikel 66, derde zinsnede, van zout, dat niet 
aan de bij artikel 59, eerste zinsnede, bepaalde 
vereischten voldoet, met eene boete van vijf
maal den accijns van het zout, <loch niet minder 
.dan f 50 ten laste van den zoutzieder of han
delaar. 

In de tweede zinsnede van genoemd artikel 
86, § 11, wordt tusschen de woorden ,,is" eil 
.,verbeurd" ingelascht : door den zoutzieder. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De

cember 1919. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 8 Jan. 1920.) 

22 December 1919. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeenteambte
naren voor het jaar 1920. S. 853. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. ·uitkeering aan het Weduwen- en 
Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren we
gens huur en vergoeding van kosten van ver
warming, verlichting en schoonhouden van 
lokalen bij het Pensioenfonds voor de gemeente
ambtenaren in gebruik ad f 1580 en kosten van 
bureel- en lokaalbehoeften en drukwerk f 6,580 

Art. II. Vergoeding aan het we
duwen- en weezenfonds voor burger
lijke ambtenaren voor een deel der 
bezoldiging van ambtenaren van 
dat fonds, die mede arbeid ver
richten voor het Pensioenfonds 
voor de gemeenteambtenaren. . . f 19,834 

Art. III. Toelagen en presentie-
gelden voor commissarissen . 2,000 

}\I ( \I 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den direc
teur en van de ambtenaren en be-
dienden. . . . . . . . . . . . . f 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 gemeenteambtenareri . . . 5,600 

Art. VI. kosten van tijdelijke 
huJp, schrijfloonen en kosten van 
controle op schrijfwerk (Departe-
ment van Financien). . . . . . . 45,000 

Art. VII. Bureel- en lokaalbe-
hoeften en drukwerk (Departement 
van Financien) . . . . . ... _ 1,800 

Art. VIII. Toelagen en presentie
gelden van de leden van den Pensi
oenraad voor de gemeenteambtena
ren, alsmede reis- en verblijfkosten 
van die leden . . . . . . . . . . 2,000 

Art. IX. Pensioenen van gemeen
teambtenaren, daaronder begrepen 
to"elagen aan gemeenteambtenaren, 
ontslagen om een der 1·edenen, ge
noemd in artikel 7, eerste lid, der 
Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 en ui tkeeringen 
aan veroordeelde gepensionneerden' 
bij onts lag uit de gevangenis of Rijks
werkiuricht_ing over 1920 en afgeslo-
ten dienstjaren. . . . . . . . . . 2,150,000 

Art. X. Pensioenen van weduwen 
en weezen van gemeenteambtena
ren, daaronder begrepen uitkeerin
gen aan veroordeelde gepension
neerden bij ontslag nit de gevange
nis of Rijkswerkinrichting over 1920 
en a.fgesloten dienstjaren . . _ • • 800,000 

Art. XI. Aankoop van inschrij
vingen op de Grootboeken van de 
Nationale Schuld, van effecten en 
van andere geldswaardige papieren, 

1 beleggingen in schuldvorderingen, 
door hypotheek gewaarborgd, als
mede alle met dien aankoop en die 
beleggingen in verbancl staande uit-
gaven .. .•. ... _ . _ . _ . 5,133,136 

Art. XII. Kosten van geneeskun
dig onderzoek van gemeenteambte
naren of gewezen gemeenteambte-
naren. . _ . . . . . . . . . . . 9,000 

Art. XIII. Teruggave aan de ge
meenten van betaalde pensioensbij 
dragen, bedoeld bij de artikelen 41, 

57 
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42, 481 der Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 ...• f 

presentiegelden van de leden van 
300 den Burgerlijken Pensioenraad . . 950, 

Art. XIV. Teruggave aan de ge
meenten of aan de gepensionneerden 
van betaalde bijdragen voor wedu
wen- en weezenpensioen, bedoeld bij 
de artikelen 34 en 35 van de Wedu
wenwet voor de gemeenteambte-
naren 1913 . .... .. . . 

Art. XV. Vergoedingen aan het 
Rijk op grond van artikel 18 der 
Burgerlijkt> Pensioenwet . . . 

Art. XVI. Vergoedingen aan het 
Rijk op grond van artikel 46 der 
Pensioenwet voor de bijzondere 
leeraren 1913 . . . . . . . . . . 

Art. XVII. Onvoorziene uitgaven 

100 

10,000 

100 
15,000 

en alzoo tot een bedrag van . . f 8,201,250 
Bij artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

-t ot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

22 December· 1919. WET, houdende regaling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen-en Weezenfonds voor Burgerlijke 
ambtenaren voor het jaar 1920. S. 854. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
va.stgesteld als volgt : 

Art. I. Traktementen voor zoover 
die niet uit artikel Ibis moeten be
streden worden voor den directeur ' 
en de andere ambtenaren en be
dienden, toelage aan den kamerbe
waarder-concierge als a.bonnement 
voor het schoonhouden der lokalen, 
belooning van een vaste-knecht 
voor het stoken en onderhouden 
van den heetwaterverwarmings
ketel, benevens belooningen voor 
schrijf- en rekenwerk van tijdelijk 

Art. VI. Onderhoud, assurantie
premie en bewakingskosten door de 
gemeentebrandweer van het gebouw, 
waarin de b~eelen zijn gevestigd en 
onderhoud van den tuin achter dat 
gebouw, benevens toelage van een 
bouwkundige, belast met het toe-
zicht over het gebouw . . ; . . . 4,000 

Art. VII. Pensioenen van wedu-
wen en weezen van burgerlijke amb-
tenaren en van Rijkswerklieden over 
1920 en afgesloten dienstjaren . . . 2,275,000-

Art. VIII. Pensioenen van wedu-
wen en weezen van onderwijzers en 
va.n leeraren aan bijzondere gymna
sia en aan bijzondere hoogere bur
gerscholen over 1920 en itfgesloten 
dienstjaren . . . . . . . . . . . 820,000-

Art. IX. Aankoop van inschrij-
vingen op de Grootboeken van de 
Nationale schuld, van effecten en 
van andere geldswaardige papieren, 
beleggingen in schuldvorderingen 
door hypotheek of door onderpand 
van effecten gewaarborgd, alsmede 
alle met <lien aankoop en die beleggin-
gen in verban<' staande uitgaven . 5,803,702: 

Art. X. Restitutie van ingehou
den bijdragen, bedoeld bij het 5de 
lid van artikel 17 der Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890 en bij het 
lOde lid van artikel 21 der Wedu
wenwet voor de onderwijzers 1905 
en artikel 40 der Weduwenwet voor 
de Rijkswerklieden 1914 ..... 

Art. XI. Aankoop van perceelen, 
welke het gebouw van het fonds 
belenden en verbouwing van een of 
meer dier perceelen tot uitbreiding 
van de bureau's, alsmede alle met 

9,000 

bij het fonds werkzaam gestelde 
personen .. .......... f 

den aankoop en de verbouwing in 
81,525 verband staande uitgaven .... 50,000 

Art. II. Bureel- en lokaalbehoef
t en, drukwerk en aankoop van boe-
ken ..•.....• .. .... 

Art. III. Toelagen en presentie
gelden voor commissarissen . • . . 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
-van commissarissen, van den direc-
teur en van de ambtenaren en be-
dienden. . ...... . . . . . 

Art. V. Aandcel van het Wedu
wen- en Weezenfonds voor burger-
lijke ambtenaren in de toelagen en 

Art. XII. Onvoorziene uitgaven 10,000 

15,000 En alzoo tot een bedrag van . . f 9,072,277 
Bij de artt . 2, 3 en 4 worden de middelen 

2,400 tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

22 Decemher 1919. WET, houdende regeling 
700 van de ontva.ngsten en uitgaven van het 

Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der land
macht voor het dienstjaar 1920. S. 855. 
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Bij art. l dezer wet w.or<lt de begrootmg 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aandeel van 'Ii.et fonds in de trakte
rmenten van a.mbtenru:en van de &fdeeling 
:Pensioenen van het Deparliement van Finan
,cien . . . . . . . . . . . . . . . f 2,250 

Art. II. Bureelbehoeften en druk-
1Werk. . . . . . . . . • . . . . . 500 

.Art. III. Pensioenen van weduwen en weezen 
van militairen en gepensionneerde militairen 
der landmacht over 1920 en afgesloten dienst
jarren. . . . . . . . . . . . . . . f 110,000 

Art. IV. Aankoop van geldswaardige pa
pi61'en, beleggingen in schuldvorderingen door 
hypotheek gewaarborgd, alsmede alle met <lien 
aank,oop en die beleggingen in verband staande 
uitgaven . . . . . . . . • . . . . f 513,134 

Art. V. Kosten van het opmaken der tweede 
wetensehappelijke balans en daarmede in ver
band sta.ande uitgaven . . . . . . f 700 

Art. VL Onvoorziene uitgaven . f 1,000 
en alzoo tot een bedrag van f 627,584. 
Bij de artt. 2, 3 en 4 word_en de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

22 Decemher 1919. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der zeemacht 
voor bet d.ienstjaar 1920. S. 856. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
va-stgesteld als volgt : 

Art. I. Aandeel van bet fonds in de trakte
menten van ambtenaren van de afdeeling 
Pensioer\en van bet Departement van Fi
nancien . . . . . . . . . . . . . f 2,250 

Art. II. Bureelbehoeften en druk-
werk. ...........•.. f 500 

Art. III. Pensioenen van weduwen en weezen 
van militairen en gepensionneerde militairen 
der zeemacbt over 1920 en afgesloteh dienst
jaren. . . . . . . . . . . . . . f 85,000 

Art. IV. Aankoop van geldswaardige papie
ren, beleggingen in scbuldvorderingen door hy
potheek gewaarborgd, alsmede alle met <lien 
aankoop en die beleggingen in verband staande 
uitgaven . . . . . . . . . . . . . f 444,398 

Art. V. Kosten van het opmaken 
der tweede wetenschappelijke balans. en daar
mede in verband staande uitgaven . f 700 

Art. VI. Onvoorziene uitgaven . . f 1,000 
en alzoo tot een bedrag van . . . f 533,848. 
Bij de artt. :?, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

22 Decemher 1919. 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 1918. S. 857. 

22 Decemher 1919. WET, tot wijziging, aan-· 
vulling en verhooging van bet derde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst-· 
jaar 1919. S. 858. 

Bij deze wet worden eenige a.rtikelen ver
hoogd, wordt een a.rtikel ingelasoht en wordt
de omschrijving van een a.rtikel gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan wordt bet totaal van de
Iste afdeeling van gemeld boofdstuk gebracbt, 
op f 229,837.50, dat van de Ude afdeeling op
£ 1,785,900, dat van de !Ude afdeeling op 
f 477,450 en hat eindcijfer op f 2,546,353.50. 

22 Decemher 1919. WET. tot wijziging en ver-
hooging van het zesde boofdstuk der Sta.ats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 859. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd. 

Ten gevolge hiervan wordt bet totaal van 
de IV de onderafdeeling der 'rste afdeeling van 
genoemde begrooting en het totaal der lste 
afdeeling verhoogd met f 1,085,400 ; het totaal 
der !Ude onderafdeeling der 2de afdeeling 
en het totaal der 2de afdeeling met f 217,000 
en het eindcijfer van het VI<le hoofdstuk der 
Sta.atsbegrootfng voor 1919 met · f 1,302,400. 

22 Decemher 1919. WET, tot nadere wijziging 
van het zesde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor bet dienstjaar 1917. S. 860. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en verminderd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
!Ude onderafdeeling der lste Afdeeling verlwogd 
met f 121,800, terwijl het totaal van de IVde 
onderafdeeling van die afdeeling met gelijk 
bedrag wordt verminderd. 

22 Decemher 1919, WET, tot aanvulling en 
·verhooging van het negerule. hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 861. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
IV<le afdeeling verhoogd met f 361,800, dat 
der VI<le afdeeling met f 84,400 en het eind
cijfer van genoemd hoofdstuk m et f 446,200. 

57• 
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22 December 1919. WET. houdende wijziging ; Art. 1. Jaarwedden en beloonin-
van de begrooting van inkomsten en ui t- j gen van den directeur-generaal en het 
gaven van de Po teruen . de Telegrafie en verdere personeel bij de Zuiclerzee-
Telefonie rnor het dienstjaar 1919. ( Uit - werken . _ . . . . . f 115,000 
keering voor eens u:egens den Tangen duur der Art. 2. Rei - en verplaat ings-
buitengewone tfidsom.,tandigheden). S. 862. kosten . . . . . . . 20,000 

22 December 1919. WET, tot wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1919. . 63. 

22 December 1919. WET, tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Zuider
zeefond rnor het dienstjaar 1919. . 64. 

22 December 1919. WET, tot overbrenging van 
een gedeelte van den Rijksweg op Zuid
B eveland onder de gemeenten Goes en 
Kloetinr1e in beheer en onderhoud bij de 
provincie Zeeland en tot overneming van 
een gedeelte van den provincialen weg, 
loopende van voornoemden Rijk weg te 
's-Heer-Hendrikskinderen naar het veer te 
Wolpliaartsdijk, in beheer en onclerhoud 
bij het Rijk. S. 865. 

22 December 1919. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendo=en in de geIJ1eente Oude-Tonge, 
noodig voor de uitbreiding van de gemeen
telijke los- en laaclplaatsen langs de haven 
alclaar, welk werk tevens bestrijding van 
werkloosheicl ten cloel heeft. S. 66. 

22 December 1919. W ET, tot verklaring van 
bet a lgemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeente Utrecht, 
noodig voor den aanleg van eenige ver
keerswegen aldaar, alsmede ter bestrijding 
van werkloosheid. . 867 _ 

22 December 1919. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van een spoorweg van Sittard over 
Heerlen naar de Pruisische grens bij 
Bovenste Locht. . 86 . 

22 December 1919. WET, t;,ot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitga.ven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1920. S. 869. 

Art. 3. Bureel- en lokaalbehoef-
ten , instrumenten, kaarten en verde1·e 
benoodigdheden . . . . . . . . . 

Art. 4. Opnemingen, peilingen en 
verdere ui tgaven in verband met de 
voorbereiding der werken . 

Art. 5. Uitvoering van voorbe
reidende werken . . . . . . . . . 

Art. 6. K osten van den Zuicler-
zeeraad . 

Art: 7. On,oorziene uitgaven 

25,000 

60,000 

500,000 

10,000 
70,000 

Totaal f 00,000 
Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de m1ddelen 

tot dekking , overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

22 December 1919. WET, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der taatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. ,O. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, verminderd en ingevoegcl. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
IIIde Afdeeling verminderd en dat der VIde 
Afdeeling verhoogd met f 6600. 

22 December 1919. W ET, tot wij7iging en ver
hooging van het vierd• hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het clienstjaar 1919. 
s. 871. 

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

XIde afdeeling en het eindcijfer van dit hoofd
stuk verhoogd met f 964,800 . 

22 December 1919. WET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1917. S. 872. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Ten gevolge hiervan worden de totalen der 
hierna vermelde afdeeling nader vastgesteld als 
volgt : van de I ste afdeeling op f 302,225 ; 
van de !Ide afdeeling op f 2, 39,_125 ; van de 
IIIde afdeeling op f 161,348. 75; van de IV de 
afdeeling op f 253,650; van de Vele afdeeling 
op f 5 3,000 : van de VIde afdeeling op 
f 2,384,738 ; van de VIIde afdeeling op 

Bij art. l dezer wet wordt de begroot ing f 4,379,257 : van de VIIIste a fdeeling op 
va tgt steld als vo lgt : ! f 2,975,815 ; van de IXde a fdeeling op f 125,466; 
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en van de Xde afdeeling op f 561,714, terwijl 
het eindcijfer van dit hoofdstuk 1• lijft vast
gesteld op f. 15,76~,018. 75. 

22 Dece·mber 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienst,jaar 1919. 
( Uitkeering voor eens, wegens den langen 
duur der buitengewone tijdsom,~tandigheden 
aan de hiervoor in aanrnerking komende 
ambtenaren en beambien.) S. 873. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd. 

Ten gevolge van de in artikel 1 dezer wet 
omschreven wijziging en verbooging wordt 
zoowel het totaal der Vde afdeeling als het eind
cijfer van het hoofdstuk verboogd m et f 783,600. 

22 December 1919. WET. tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienst,jaar 1917. (Verscbillende 
onderwerpen.) S. 874. 

Hij deze wet worden eenige artikelen verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

Iste afdeeling met f 52,000, dat der IIIde 
afdeeling m et f 12,710,000, dat der IVde af
deeling met f 200,000, t erwijl het eindoijfer 
van het voormeld hoofdstuk wordt verhoogd 
met f 12,962,000. 

22 December 1919. WET, tot viirhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. (Verschillende 
onderwerpen). S. 875. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt bet totaal der 
Iste afdeeling verboogd met f 120,500 ; dat 
rler Ilde afdeeling met f 182,000 ; dat der 
IIIde afdeeling met f 80,435; dat der IV de 
afdeeling met f 13,500 terwijl het eindcijfer 
van het ti ende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917 wordt verboogd met 
f 396,435. 

22 Decemner 1919. WET, tot aanvuHing en 
verbooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het. clien•t-jaar 1919. 
(Ko8ten Rijksopsporing van delf.<totfen : 
nadere onderzoeking naar kalizoutrn.) S. 876. 

Bij deze wet ·worden eenige artikelen ver-

hoogd. I 
Ten gevolge hi ervan wordt verhoogd het 

totaal der Ilide afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstuk met f 68,500. 

22 December 1919. WET, tot aanvulling en -
verhooging van het tiende hoofclstuk der 
Staatsbegrooting voor het di enstjaar 1919. 
( Vergoeding gevorderde schepen. ) S. 877. 

Bij deze wet wordt een artikel i ngevoegd. 
Ten gevolge hiervan wci'rdt het totaal der 

IVde afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
het tiende hoofdstuj< der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1919, verhoogd m et £ 370,000. 

22 December 1919. WET, tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Bouwfonds voor de 
Departementen van Binnenlanclsche Zaken 
en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, voor hetclienstjaar 1919. S. 878. 

22 December 1919. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht door 
ruiling van spoorweggrond onder Meerssen 
en Jl1aastricht aan de Naamlooze Vennoot
schap Maast,richtsche Zinkmt-Maatschap
pij te Maastricht. S. 879. 

22 Decem!.,er 1919. WET, houdende bepalingen 
betreffende beffing van ko~ten voor de 
meting van binnenvaartnigen. S 880. 

Wu WILH ELMINA, EN:' ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene naclere wettelijke 
voor~iening te treffen nopens cle heffing van 
lfosten voor de meting van binnenvaartuigen : 

Zoo iR het, dat Wij, den Ra'ad van StatP, enz. 
PJeniq arti/rel. 

De kosten, in re)<:ening te brengen voor de 
meting van binnenvaartuigen, die van R ijks
wege wordt verricht, worden bij a.lgemeenen 
maatregel van bestunr gNegelcl. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 

December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, DE VRIES. 

De jj-fin. van Larulbnuw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

De Mini8ter ran Waterstaat, A. A. H.\;\,'. K oNIG. 
(Uitgeg. 19 Jan. 1920.) 

22 December 1919. WET, tot wijziging van 
art. 1 der wet van 22 Juli 1914 (Staatsblad 
no. 264), tot heffing van eene bijzondere 
belasting ten behoeve van de provincie 
Frieslancl. S. 881. 

W1J WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo wij n overweging genomen hebben, 

clat wijziging gewenscht is van bet maximum 
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tot hetwelk krachtens de wet van 22 Jun; 1914 
(Staatablad n°. 264), onder den naam van be
malingsbelasting eene bijzondere belasting ten 
behoeve van de provincie ll'riesland, kan ge
heven worden ; 

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

Eenig arli~l. 

In artikel l der wet van 22 Juni 1914 (Staata
blad n°. 26-1), wordt voor .,f 80,000 en f 160,000" 
gelezen : ,.f ll0,000 en f 220,000". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 

December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandache Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENllROUCK. 

De Miniiter van Financii'n, DE VRIES. 

De Minister van Water8taal, A. A. H. W. KoNIG. 
( Uitgeg. 20 Ja11. 1920.) 

22· December 1919. WET, houdende machtiging 
tot het van Rijkswege garandeeren van de 
gelclleeningen ten behoeve van de stich
ting en inrichting van gebouwen van ge
subsidieerde bijzondere cholen voor nijver
heids - en bandelsonderwijs. S. 882. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •.. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, de mogelijkheid te 
openen tot het garandeeren door het Rijk van 
rente en aflossing der geldleeningen voor de 
stichting en uitbreiding der door rechtspersoon
lijkheid bezittende vereenigingen opgerichte 
en in stand gehouden en door het Rijk gesubsi
dieerde scholen voor ambacht, nijverheid, 
handel, zeevaart en visscherij, huishouclen en 
vrouwelijke handwerken. 

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

Eenig artikel. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financien worden ge
maehtigd ten behoeve van de Rijkspostspaar
bank en van het Weduwen- en Weezenfonds 
voor Burgerlijke Ambtenaren de rente en af
lossing te garandeeren van de geldleeningen, 
verstrekt voor aankoop van grond, stichting en 
inrichting der gebouwen van de door het Rijk 
gesubsidieerde inrichtingen van onderwijs voor 
ambacht, n ijverheid, handel, zeevaart en vis
scherij, huishouden en vrouwelijke handwerken. 

Het bedrag der geldleeningen, waarvoor de 

in het eerste- lid bedoffl'de machtiging geldt, 
bedraagt f 10,000,000. 

Lasten, en bevelen, e=. 
Gegeven te 's-Graivenhage, den 22sten 

December l!Jol!>. 
WILHELMINA. 

De Mmiater van Onderwfjs, 
K 11;11JBten en W etenachappen, 

J .. TH. DE VISSER, 

De Mi-.,i,ter tlWII Financien, DE VRIES . . 

( Uitgeg. 4 Febr. 1920.) 

22· D~eemher 1919·. WET, tot verlenging van, 
de termijnen voor de afsluiting der Staats-
begrooting over 1918 en de inzending der· 
rekeningen. S. 883. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . • • doen te weten. s 
Alzoo Wij in overweging genomen heblien, 

dat ten gevolge van de buitengewone omstan
digheden de verantwoordingsstukken wegens 
de uitgaven, die ten laste van het dienstjaar 
1918 bij de staven, korpsen en onderdeelen 
van de landmacht zijn gedaan, niet tijdig ge
noeg bij het Departement van Oorlog zijn in
gekomen en bij de Algemeene Rekelllllcamer 
kunnen worden overgebracht om de daarmede 
verband houdende begrootingen over dat dienst
jaar overeenkomstig de bestaande wettelijke 
voorschriften op den laatsten December van 
het jaar 1919 te kunnen afslui ten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met afwijking van het bepaalde bij 

artikel 31 der wet van 5 October 1841 (Staats
blad n°. 40), zal de Algemeene Rekenkamer de 
begrootingen over het dienstjaar 1918 in hare 
registers afsluiten op een nader door Ons te 
bepalen tijdstip, doch uiterlijk op den laatsten 
December 1920, nadat geboekt zijn alle stukken 
van uitgaaf, welke nog tot aan het tijdstip der 
afsluiting bij haar zijn ingekomen, zullende 
mitsdien na gemeld tijdstip daarop geenerlei 
uitgaaf meer worden toegelaten. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij de 
artikelen 37 en 38 van voormelde wet zal, voor 
wat het dienstjaar 1918 betreft, bij de Alge
meene R ekenkamer worden overgebracht: 

a. de tweede rekening van ontvangst en 
uitgaven der verschillende Departementen van 
Algemeen Betuur, betrekkin~ hebbende op 
het tweede en het derde jaar, dat de begrooting 
over gemeld dienstjaar zal openstaan, uiter!ijk 
binnen drie maanden na het tijdstip, waarop 
die begrooting overeenkomstig artikel l dezer 
wet wordt afgesloten ; 

b. de rekening, bedoeld bij artikel 126 van 
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de Grondwet, binnen zes maanden na evenbe
·doeld tijdstip van afsluiting. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 

·necembe r 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, .ALTING VON GEUSAU. 
De MiniBter van .financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 5 Jan. 1920.) 

22 December 1919. WET, betreffende demo
bilisatie-voorzieningen. S. 884. 

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

,dat het wenschelijk is, tijdelijk bijzondere rege
'len te treffen nopens het verleenen van tege
moetkomingen ten aanzien van militairen, wier 
verblijf onder de wapenen is geeindigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De uitkeering van de in deze wet 

'bedoelde tegemoetkomingen na vervulden 
-werkelijken dienst geschiedt slechts indien er 
behoefte aan bestaat, het naar huis zenden of 
het overlijden van den militair plaats heeft op 
of na 1 Augustus 1919, doch v66r 1 Januari 
1920, de militair geen beroepsvrijwilliger is 
·en hij overigens behoort tot een der door Ooze 
Ministers van Oorlog en van Marine aan te 
wijzen categorieen. 

2. l._ Ten aanzien van militairen, die na 
vervulden werkelijken dienst huiswaarts zijn 
.gezonden, kan een tegemoetkoming worden 
uitgekeerd voor het levensonderhoud van den 
militair of voor dat van verwanten, voor wie 
ilij als kostwinner is opgetreden. 

2. De ten aanzien van een militair toe te 
kennen tegemoetkoming, bedoeld in het vorige 
.lid, bedraagt ten hoogste f 100. 

3. 1. Aan militairen beneden den rang van 
-officier kan bij of na het naar huis zenden na 
·vervulden werkelijken dienst een tegemoet
'koming worden uitgekeerd voor kleeding, ge
reedscbappen of verbuiskosten. 

2. De aan een militair toe te kennen tege
moetkoming, bedoeld in bet vorige lid, bedraagt 
ten hoogste f 40. 

4. 1. Ten aanzien van officieren en onder
-officieren, dienende bij de landmacht, en van · 
-0fficieren, onderofficieren en manscbappen, 
dienende bij de zeemacht, kan een bezoldigings
vergoeding worden toegekend over een tijdvak 
van ten hoogste drie maanden na het naar buis 
zenden na vervulden werkelijken dienst. 

2. De bezoldigingsvergoeding bedraagt: 
over de eerste ma.and na het naar huis zenden 

ten boogste een som, gelijk aan het maand
bedrag van het aanvangstraktement, van de 
aanvangsjaarwedde, van bet activiteitstrakte
ment of van de aotiviteitssoldij, verbonden aan 
den rang, den stand of de klasse, waarin de 
militair laatstelijk diende ; 

over de tweede maand na bet naar huis 
zenden ten hoogste een som, gelijk aan bet 
tweederde gedeelte van vermeld maandbedrag; 

· over de derde maand na bet naar huis zenden 
ten hoogste een som, gelijk aan de helft van ver
meld maandbedrag. 

3. Voor de berekening van de in het eerste 
lid bedoelde tegemoetkoming voor de onder
officieren der landmacht - vaandrigs en kor
netten uitgezonderd - kan de in bet vorige 
lid bedoelde aanvangsjaarwedde geacbt worden 
f 180 hooger te zijn dan ze in werkelijkheid be
draagt. 

5. Indien het verblijf in werkelijken dienst 
van een militair is geeindigd wegens zijn over
lijden, kan aan verwanten, voor wie hij als kost
winner optrad, een tegemoetkoming voor hun 
levensonderboud worden uitgekeerd tot een 
bedrag van ten boogste f 3 per dag, over een 
tijdvak van ten hoogste 120 dagen na het over
lijden. 

6. De toekenning en de uitbetaling van de 
tegemoetkomingen, in deze wet bedoeld, ge: 
schieden naar door Onze Ministers van Oorlog 
en van Marine te stellen regelen. 

7. De gelden, benoodigd voor de uitbetaling 
der in deze wet bedoelde tegemoetkomingen, 
worden, voor zoover noodig, naar door Onze 
Ministers van Oorlog en van Marine te stellen 
regelen, voorgescboten uit de gemeentekas. 
Bij deze regelen kan van het voorschrift van 
art. 114, twe.ede lid, der Gemeentewet worden 
afgeweken. 

8. In art. 7 der wet van 27 Juni 1919 
(Staatsbiad n°. 414) wordt in plaats van ,,1 
Januari" gelezen: ,,16 Januari". 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 22sten De

cember 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 

De M inister van Marine, H. BIJLEVELD Ja. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 8 Jan. 1920.) 
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2'2 Decembel' 1919. WET, houdende maatregclen 
ter verkrijging van de beschikking over 
vervoermiddelen. S. 885. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1919/20, n°. 287, 1-6. 
Hand. id. 1919/20, bladz. 888. 
Hand. 1° Kanier 1919/20, bladz. 171, 172. 
W1.r WILHELl\UN A, ENZ •.. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is eene regeling te treffen 
kracbtens welke in bet algemeen belang de 
beschikking kan worden verkregen over ver
voermiddelen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel kar. in bet algemeen 
belang vorderen, dat voertuigen en trekdieren 
te zijner bescbikking worden gesteld om over
eenkomstig zijne aanwijzingen te worden ge
bruikt. 

2. Ten aanzien van spoorwegen, die tram
wegen zijn in den zin van artikel 1, eerste lid 
letter b der Locaalspoor- en Tramwegwet, kan 
Ooze voornoemde Minister bet gebeele of ge
deeltelijke gebruik van den spoorweg en van 
bet daartoe beboorende materieel vorderen . 

2 . 1. Eene vordering geschiedt bij wege 
van algemeene of bijzondere bescbikking. ge
ricbt tot dengene die, uit welken hoofde ook, 

. bet te vorderen voertuig of trekdier onder zich 
heeft. 

2. Bij iedere vordering worden vermeld de 
plants waar en de tijd waarop de beschikbaar
stelling wordt verlangd. 

3. Eene vordering bij wege van algemeene 
beschikking gescbiedt in overeenstemming met 
de daartoe strekkende opdracbt van Onzen 
Minister van Landbouw, ijverheid en Handel 
door de Burgemeesters, die aan die vordering 
open bare bekendbeid zullen geven op de wijze, 
die in de betrokken gemeente voor de afkon
diging van plaatselijke verordeningen is voor
geschreven ingevolge artikel 172 der Gemeen
tewet. 

2. Eene vordering bij wege van bijzondere 
beschikking geschiedt bij brief, telegram of 
mondelinge aanzegging door Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverbeid en Handel, of, inge
volge <liens opdracbt door eenen Burgemeester 
of wie anders daarmede door dien Minister . 
zai worden belast. Van eene mondelinge aan
zegging wordt onmiddellijk een proccs-verbaal 
opgemaakt door dengene wieu de aanzegging 
werd opgedragen . 

4 . lndien aan eene vordering niet is voldaan 
is Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, bevoeg<l door eenen Rurgemeester of 

wie anders daartoe door hem zal worden aan
gewezen de noodige maatregelen te doen nemen 
opdat de bescbikbnarstelling alsnog overeeu
komstig de vordering geschiede; daarbij kan 
de hulp worden ingeroepen vun de gewll_pende 
burgerlijke of militaire macht, welke verplicht 
is daaraan onverwijld te vold oE>n, 

5 . 1. Voor bet gebruik alsmede ter zake 
van waardevermindering of tenietgaan als ge 
volg ,an ander dan normaal gebruik van een, 
ingevolge cene vordering ter beschikking ge
steld voertuig of trekdier kan schadeloosstelling 
worden gevorderd. 

2. Tot bet erlangen van schadeloosstelling 
moet de belangbebbende eene aannage in
dienen bij Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel uiterlijk binnen een 
maand nadat bet voertuig of trekdier weder 
ter vrije beschikking van den belanghebbende 
is gesteld. Binnen twee maanden nadat die 
aanvrage bij bet Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel is ontnngen, biedt Onze 
voornoemde Minister aan belanghebbende eene 
bepaalde som als scbadeloosstelling aan. ls 
bin nen den gestelde.n termijn geen aanbod door 
den belangbebbende ontvangen of acht bij de 
aangeboden scbadeloosstelling niet, voldoende, 
dan kan hij bet geschil op de gewone wijze bij 
den burgerlijken rechter aanbrengen. 

3. De beide voorgaande Ieden van dit ar
tikel vinden overeenkomstige toepassing bij
aldien door Onzen voornoemden Minister bet 
gebruik van spoorwegen ei:i materieel als be
doeld in artikel 1, :lde lid ~verd gevorderd. 

6. Eigenaren van voertuigen en trekdieren 
zijn verplicht aan den Burgemeester der ge
meente waar zij bun hoofdverblijf gevestigd 
hebben, met betrekking tot hunne voertuigen 
en trekdieren de opgaven te doen welke bij 
Algemeenen Maatregel van Bestuu r zullen 
worden omsehreven. 

7. Degene tot wien eene vordering is gericht 
en die daaraan niet voldoet, wordt gestraft 
met eene becbtenis van ten hoogste zes maanden 
of eene geldboete van ten hoogste zes duizend 
gulden. 

8. De eigenaar van een voertuig of trekdier , 
die niet voldoet aan de verpliehting hem opge
legd in artikel 6, wordt gestraft met eene hech
tenis van ten boogste een maand of eene geld 
boete van ten hoogste een duizend gulden. 

9 . Hij, die eene bandeling pleegt. welke bet 
doe! der vordering belet, belemmert of verijdelt, 
wordt gestraft met een hechtenis ,an ten 
hoogste een jaar of eene geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden. 
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10, I. De feiten, in deze wet strafbaar ge· 
steld wol'den beschouwd als overtredingen. 

'2. Voor de toepassing van de strafbepalin
gen van deze wet worden, wanncer een voer
tuig, trekdier, spoorweg of spoorwegmaterieel 
in eigendom toebehoort aan eene naamlooze ven
nootscbap, eene cooperatie of andere recbtsper
soonlijkheid hebbende vereeniging, als eigenaars 
daarvan beschouwd el k der leclen vau het be
stuur. Geen straf worclt uitgesproken tegen 
den bestuurcler, van wien blijkt dat de over
trecling buiten zijn toedoen is geplee~d. 

11. .i>eze wet treedt in werking met ingang 
van den clag na dien hare afkondiging. 

Lasten en bovelen, ern1. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den '2:.!sten De

cember 1919. 
WILHELMINA. 

De Min. van iandbouw, ::Vijve,·lteid en Ha ndel, 
H. A. VAX I -hst;LSTEIJ X . 

De Minister van Waterstaaf, A. A. H. W . KoNIG. 
(Ui tge_q. 8 Jan. 1920.) 

24 December 1919. W ET, houdende verbod 
van uitvoer van boomkweekerijartikelen. 
s. 886. 

WJJ WILHELMINA, EK7. . • • cloen te weten : 
Gezien de wet van den l sten September 1917 

(Staatsblad n°. 578), tot wij;1iging der wet van 
den 3den Augustus 1914 (Staatsblad n°. 344)1 

houdende verbod tot nit- en vervoer van som
mige artikelen ; 

Op de v ordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 No
vember 1919, Directie van den Landbouw, no. 
26082, 6de afdeeling B ; 

Hebben goedgevonden en ven,taan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van boomen, n . a. g. h&esters 

(w. o. struik- en stamrozen) en van vrucht
boomen (derhalve der levende planten, bedoeld 
onder ue statistische nummers 264 en 265 van 
naamlijst A van goederen der stati~tiek van 
den in-, uit- en doorvoer) is verboden. 

Di t besluit treedt in werking acht dagen na 
dagteekening dazes. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverb.eid en 
Handel en van Financien, zijn, iecler voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van clit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN JJSSELnEIJN. 

( Tlitgeg . 31 Dec. 1919.) 

' 24 December 1919. WETTEN, houdende natu
ralisatie va,n : 

Joseph Jakob Kiel, geboren te Neurath
(Pruisen) den 3 October 1863, ambtenaar 
b ij de Bataafsche Petroleum Maatschappij, 
wonende te Moeara Enim, Nederlandsch
Indie. S. 887. 

Johann Heinrich Thole, geborcn te Lehrte 
(Pruisen) den 2 Juni 1870, smid , wonende 
te Emchede, provincie Overijssel, en 
Hendrikus Gerardus Bemardus Thole, 
geboren te Enschede, Overijs el, den 10 
Januari 1898, machineteekenaar, wonende 
te Haarlem, provincie Noordlwlland. S. 888. 

Ferdinand Oskar Hern ann Wilhelm Kessel
ring, geboren tc Stut·erbach (Saksen) den 
2 Februari 1877, instrumcntmaker, wonen
de te Leiden, provincie Z1iidlwlland. 
s. 89. 

Johann Wilhelm Richraht, geboren te Goch 
(Pruisen) den 15 September 1869, tanden
maker, wonende te Vel7J, gemeente R lieden, 
provincie GeU ~rland. S. 890. 

Richard van Haaren, gcboren te W issel 
(Prui~en) den 3 Septemb_er 1865, land
bouwer, wonende te Wehl, provincie Uel
derland. S, 891. 

Klara von Portheim, weduwe van Phi lipp 
Heijmann Goldschmidt, geboren te Smfrhqw 
(Boltemen) den 14 Februari 1853, zoncler 
beroep, wonende te Weenen, Oo.stenrijlc. 
s. 89:?. 

Joseph Mfohael De Bie, geboren te H erqen
rath (Prwsen) den 9 November 1876, mijn
werker, wonende te N emraal-Moresnet. 
s. 893. 

Anna Lauven, geboren te Aken (Prnisen) den 
14 November 1883, arbeidster, wonende 
te Aken, Pruisen. S. 894. 

Georg Ernst Sinner, geboren te Oberlwhen
ried (Beieren) den 21 l\faart 1861, bier
brouwer, wonende te Amsterdam. l_)rovincie 
NoordhoUand. en Johann l\fich,.d Sinner, 
geboren te Arn<terda,n (Noordlwlland) den 
16 Juli 1897, klerk, wonende te Anuterdam, 
provincie Jjoordlu,lland. S. 895. 

Paul Carl Albert Zimmermann, geboren te 
Elberfeld (Pruisen) den 27 Januari 1877, 
fabrikant, wonende te Enscliede, provincie 

Ovetijssel. S. 896. 
Johann Arnold Meyer, geboren te Duisburg 

(Pruisen) den 14 Maart 1852, zonder be
roep, wonende te Rotterdam, provincie 
Z uidlwlland. 97. 

Wilhelm Bartclmes, geboren te L6tzbeuren 
(Pruisen) den 1 September 1872, koffie-
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huishouder, wonende te Rotterdam, pro
vincie ZuidhoUand. S. 898. 

Gerhard Clemens Hacke, gebvren te J',fcttingen 
(Pruisen) den 26 October 1865, winkelier, 
wonende t e Leiden, provincie Zuidholland. 
s. 899. 

Joseph August Ferdinand Best, geboren te 
Bonn (Pruisen) den 19 Maart 1857, koop
man Pn instrumentmaker, wonende te 
Leeuwarden, provincie Friesland. S. 900. 

Hubert Edmund Giirtler, geboren te Dusel
dor/ (Pruisen) den 11 Januari 1857,koop
man, wonende te Amiolerdam, provincie 
Noordholland. S. 901. · 

Pietro Giuseppe Carlo Luigi Maria Baron 
van Lamsweerde, geboren te Milaan 
(ltalie) den 3 September 1870, ingenieur, 
wonende te Milaan, ltalie. S. 902. 

Giu eppe Carlo Adolfo Stanislao l'i'.laria 
Baron van Lamsweerde, geboren te Milaan 
(ltalie) den 4 Maart 1874, scheikundige, 
wonende te Milaan, ltalie. S. 903. 

Theodor Flint, geboren te BockhoUe, (Pruisen) 
den 8 September 1852, manufacturier, 
wonende te Loypersum, provincie Gronin
gen en Anna Thecla Flint, geboren t e 
Loppersum (Groningen) den 5 December 
1895, zonder beroep, wonende te Lopper-

, sum, provincie Groninyen. S. 904. 
,Johann Huhert Kreusen, geboren te Neu

traal-Moresnet (Pruisen) den 30 April 1858, 
<laglooner, wonende te Neutraal-Moresnet, 
Prvisen. S. 905. 

(sidor Gottlieb, geboren te Taru;ool (destijds 
Oosienrijk) den 14 October 1890, commis
sari• van politie bij de Algemeene politie 
in Nederlandsch-lndie, wonende te Batavia, 
Nederlandsch-Indir. S. 906. 

Heinrich Theodor Simon, geboren te Norde
nau (Pruisen) den 23 Juni 1843, koopman , 
wonende te Zwolle, provincie Overijssel. 
s. 907. 

Karl Rudolph Kiihnen, geboren te Ore/eld 
(Pruisen) den 1 December 1865, oud
zendeling, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 908. 

Wilhelm Emil Theinert, geboren te Buhl 
(Pruisen) den 30 Januari 1874, meester 
geweermaker, wonende te Helder, provincie 
Noordholland. S. 909. 

Ernst Conrad Theinert, geboren te Buhl 
(Pruisen) den 19 Januari 1876, kantoor
bediende, wonende te Zaandam, provincie 
Noordholland. S. 910. 

Elisabeth Mullem, geboren te Antwerpen 
(Belgie) den 13 September 1895, tijdelijk 

schrijfster aan het Departement van 
Waterstaat, wonende te '., -Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 911 . 

Paul Johannes Bernhard Straeter, geboren 
te Hirschberg (Pmisen) den 7 Augustus 
1880, hofmeester, wonende te Hifoersum, 
provin~ie Noordholland. S. 912. 

Ludwig Anton Ebe~hard Holzhaus, geboren 
te Q1iakenbruck (Pruisen) den 28 J anuari 
1871, winkelier, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholwnd. S. 913. 

Jacob Robert von Berg, geboren te K eulen 
(Pruisen) den 14 November 1874, machi 
nist, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 914. 

Anton Theodor Friedrich L ieven, geboren 
te Allendorf (Pruisen) den 13 September 
1876, werkman, wonende te Bielefeld, 
Pruisen. S. 915. 

Wilhelm J oseph Oirbons, geboren te Wehr 
(Pr11isen) den 28 Maart 1852, landbouwer, 
wonende t,e Wehr bij Heinsberg, Prui~en. 
s. 916. 

Johann Krug, geboren te J).iebur9 (Hessen) 
den 23 September 1854, schoenmaker, 
wonende te 's-Gravenhage, provincif' Zuid
holland. S. 917. 

Abra.ham Annas Borggreve, geboren te Veld
hausen (Pruisen) den 4 December 1849, 
koopman, wonende te Baarn, provincie 
Ut1,;cht. S. 918. 

Wilnelm Jakob Biltjes, geboren te Wezel 
(Pruisen) den 26 September 1875, chipper, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 919. 

Johann Bernhard Carl Ossenbeck, geboren 
te Osterdamme (Dldenburg) den 8 April 
1873, koopman, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelder/and. S. 920. 

J ohann Friderich Ma.eke, geboren te Ankum 
(Pruisen) den 30 l'i'.laart 1870, procuratie
houder, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 921. 

Xaverius Hubert R eeger, geboren te Muck
horst (Pruisen) den 1 April 1884, manu
facturier, wonende te Harlingen, provincie 
Friesland. S. 922. 

Eduard Louis R eeger, geboren te Muck
horst (Pruisen) den 28 October 1888, manu
fa.cturier, wonende te Harlingen, provincie 
Friesland. S. 923. 

Cnrl Th_eodor Telkers , geboren te Nienborg 
(Pruiaen) den 3 April 1861, manufacturier, 
wonende te Bodegraven, provincie Zuid
holland en Elisabeth Josepha Maria Tel ken;. 
geboren te Bodegraven (Zuidholland) den 
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28 September 1896, zonder beroep, wonen
de te Bodegraven, prov. Zuidlwll,awl. S. 924. 

Hans Otto Diirrbaum, geboren te Ji'ranken
hausen (destijds Schwariburg-Rudol.8wilt) 
den 13 Augustus 1881, tijdelijk waarnemend 
administrateur der 3de klasse bij den 
Gouvernements Pandhuisdienst in Neder
/,andsch-lndie, wonende te Majonq, Neder
/,andsch-lndie. S. 925. 

Eduard Leo Kramer, geboren te Nierenburg 
(Pruisen) den 28 April 1881, handelsreizi
ger, wonende te Leeuwarden, provincie 
Priesland. S. 926. 

Heinrich Bernhard Klarenaar, geboren te 
Grieth (Pruisen) den 26 December 1858, 
schipper, wonende te Millingen, provincie 
Gelder/,and. S. 927. 

Mildred Mathilde Maria Neuerburg, geboren 
te K reitzlingen (Zwitser/,and) den 14 Mei 
1888, zonder beroep, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidlwl/,and. S. 928. 

Winifred Maria Neuerburg, geboren te Ukkel 
(Belgie) den 1 April 1893, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
lwl/,and. S. 929. 

Julia Furnivall, weduwe van Richard Burnier, 
geboren te Landen (Groot -Brittannie) den 
20 September 1848, zonder beroep, wonen
de te Diisseldort, Pruisen. S. 930. 

Theofiel De S'rnet, geboren te Watervliet 
(Belg_iP) den 6 December 1863, landbouwer, 
wonende te IJzendijke, provincie Zee/,and. 
s. 931. 

Hermann Heinrich Karl Louis Beckmann 
sive Schnebeck, geboren te Baccum 
(Pruisen) den 19 September 1865, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 932. 

Bernardus Franciscus Maria Becking, ge
boren te Gendringen ( Gelder/,and) den 17 
October 1893, electrotechnicus, wonende 
te Ulft, gemeente Gendringen, provincie 
Gelderland. S. 933. 

Conrad Daniel Klein, geboren te Ravolzhausen 
(Pruisen) den 18 April 1870, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
lwlland. S. 934. • 

Manuel Straub, geboren te 's-Grauenhage 
(Zuidhol/,and) den 29 December 1870, 
koopman, wonende te Rhenen, provincie 
Utrecht. S. 935. 

Anton Bartels, geboren te Haseliinne (Prui
sen) den 24 Maart 1857, koopman, wonende 
te Groningen, provincie Groningen. S. 936. 

Franz Friedrich Dennig, geboren te Voltlage 
(Pruisen) den 10 Augustus 1867, manu- 1 

facturier, wonende te Muiden, provincie 
Noordlwl/,and. S. 937. 

Cornelis Lodewijk Scheuermann, geboren te 
Amsterdam (Noordlwl/,and) den 6 Juli 1895, 
tijdelijk ambtenaar aan de Rijkspostspaar
bank, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordlwl/,and. S. 938. 

Karl Wilhelm Veltwisch, geboren te Lingen 
(Pruisen) den 6 Juli 1868, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
hol/,and en Heinrich Wilhelm August Velt
wisch, geboren te Dordrecht (Zuidlwl/,and) 
den 10 December 1896, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidlwl/,and. 
s. 939. 

Petrus Jansen, geboren te Baarle-Hertog 
(Belgie) den 2 December 1853, bakker, 
wonende te 
N oordbrabant. 
sen, geboren 
brabant) den 

Baarle-Nassau, provincie 
en Josephus Johannes Jan
te Baarle-Nassau (Noord-
29 October 1895, bakker, 

wonende te Baarle-Nassau, provincie 
Noordbrabant en Carolus Maria Jansen, 
geboren te Baarle-Nassau, (Noordbrabant) 
den 9 Augustus 1897, bakker, wonende te 
Baarle-N assau, provincie N oordlirabant. 
s. 940. 

Anton Johann Theodor Wilmering, geboren 
t e WerUe (Pruisen) den 23 November 1856, 
handelsagent, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordlwl/,and en Laura Jacoba 
Christina Wilmering, geboren te Amster
dam (Noordhol/,and) den 11 April 1897, 
onderwijzeres, wonende te Amsterdam, 
pro:yincie Noordlwlland en Antonia Thekla 
Wilmering, geboren te Amsterdam (Noord
lwl/,and) den 6 Juni 1898, onderwijzeres, 
wonende te Amsterdam, provincie N oord
lwl/,and. S. 941. 

Andreas Geissel, geboren te Hattendor/ 
(Duitsch/,and) den 21 November 1855, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidlwl/,and en Maria Andrea Geissel, ge
boren te Rotterdam (Zuidlwlland) den 10 
Februari 1897, kantoorbediende, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidhol/,and. S. 942. 

Friedrich Wilhelm Eduard Niendieker, ge
boren te Emm.erik (Pruisen) den 3 Juli 
1861, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidlwl/,and en Friedrich Nien
dieker, geboren te Rotterdam (Zuidlwl/,and) 
den 1 April 1898, student, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidlwlland. S.943. 

Johann Bernhard Bolder, geboren te Reckling
hausen (Pniisen) den 19 September 1879, 
mijnwerker en koopman, wonende te 
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Ehsel, Amt Recklinghausen, Prnisen. S. 944. 
Johann Karl Friedrich Hildebert Herken

hoff, geboren te Georgsmarienhulle (Pruisen) 
den 23 ,Juli 1S76, hanclelsagent, wonende te 
Ainslerdam, provincie Noordholland. S. 945. 

Conrad Kurz, geboren te Sachsenhausen 
(Prui8en) den 10 October 1866, fabrikant, 
wonende te 'Tiel, provincie Gelder/and. 
s. 946. 

Otto Gu tav Sacker, geboren te Ratzebuhr 
(Pruisen) den 22 :\lei 1872, dameskleer
maker, wonencle t e Ams,erdam, provincie 
Noordholland. S. 947. 

FPlix Jo eph Heinrich Determeijer, geboren 
te Laer (Prnisen) den 18 Juni 1868, koop
man, wonende te Am .. ~·erdam, provincie 
).'oordliolland. S. 94 . 

Robert Richard Rose, geboren te Berlijn 
(Pruisen) den 2 April 1872, musicus , 
wonende te Groningen,provincie Groningen. 
s. 949. 

Arthur Ma.x Gans, gcboren te Frankfort aan 
den Main (Duitschland) den 9 Mei 1874, 
procuratiehoudPr, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 950. 

Johann Jakob Theodor Hauschild, geboren 
te Frepst (Pruisen) den 23 )Iaart 1855, 
zeeman, wonende te Jlel/zijl, provincie I 
Groningen. . 951. 

Johann Wilhelm Bernard Bruns, geboren 
te Haren (Pruisen) den 16 Februari 1858, 
zonder beroep, wonende te Haren, provincie I 
Groningen. S. 952. I 

Genoveva Theresia Rubertina Zinzen, ge
boren te Neutraal-Moresnet (Pru.isen) den 
13 Juli 1859, zonder beroep, wonende te 
Neutraal-Moresnet, Pmisen. S. 953. 

Franciscus Henricus Wolters van der Wey, 
geboren te Antwerpen (Belgie) den 16 
Augustus 1879, horlogemaker, wonencle 
te AntwPrpen, Belgie. S. 954. 

Petrus Carolus Josephus Alphonsus Dassen, 
geboren te Ei,inthout (Belgie) den 28 Mei 
1874, sigarenfabrikant, wonende te Veld
hoven, provincie Noorrlbrahant_ S. 955. 

Joanna Poldermann, geboren te Antwerpen 
(Belqie1 den 29 Juni 1885, naaister,wonende I 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
S 956. I 

Max Levij, geboren te Euskirchen (Pruisen) 
den 19 December 1873, koopman, wonende 
te JJ[aa.stricht, provincie Limburg. S. 957. 

:Maria Gertrud Breuer, weduwe van Nicolas 
Herpers, geboren te Herzogenrath (Pruisen) 
den 27 Januari 1862, zonder beroep, wonen
de te Her.ogenralh, Pruisen. S. 95 . 

,Johann Wilhelm ;\Iaria Joseph P ius van de 
Loo, geboren te Heri..en en Aerdt (Ge/,der
land) den 26 Mei 1873, zonder beroep, 
wonende te Doorn. prov;ncie Utrecht. S. 959. 

Herman Anton Michel, geboren te JJfettingen 
(Prui en) den 19 December 1862, koopman, 
wonendc. te Groningen, provincie Groningen. 
s. 960. 

Alfred Friedrich Berger, gcbornn te Plauen 
(Saksen) den 19 ovember 1877, koopman, 
wonende te Breda provincie Noordbrabant. 
s. 961. 

Wilhelm Joseph Krahe, geborcn te Keulen 
(Pruisen) den 18 December l 863. clirecteur 
eener fabriek, wonende te Roennond, pro
vincie Limhurg. S. 962. 

Amelie Eugenie Clara Anne Vanderlinde, 
geboren te !At.ii,, ( Beluii! ) den 2 Februari 
1881, zonder beroe p. wonenrle te Rotter
dam, provincie Zuidholland. S. 963. 

Brice Lome Whyte, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 8 November 1895, stuur
man op de groote vaart, wonencle te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 964. 

Carl Erich Eberhard Kw1tze, gcboren te 
Rotterdam (Zuidholla~d) den 30 December 
1896, candiclaat in de rechten, wonende 
te ' s• Gmvenhage, provincie Zitidlwlland. 
s. 965. 

Richard August Franz -Heinrich Tholen, 
geboren te Cloppenbitrg (Oldenburg) den 
15 October 1861, koopman in schoenwerk, 
wonende to Zutvhen, provincie Gelder/and. 
s. 966. 

Ewald Hackstcin, geboren te Keiilen ( Prui.sen) 
den 11 November 1889, opperman,wonende 
te 's-Grai·enhage, provincie Zuidholla1ul. 
s. 967. 

Franz Hugo Hermann Schwarz, geboren t e 
Amsterdam (Noordholland) den 28 Januari 
1897, matroos, wonende te Am,.slerdain, pro 
vincie Noordholland. S. 968. 

Levi Polak, geboren te Luik (Belgie) den 30 
Januari 1852, koopman, wonende te Parijs, 
Frankrijk. S. 969. 

Joseph Wilhelm Rutgers, geboren te Aken 
den 221\faart 1868,'mijndirecteur, wonende 
te Kerkrade, provincie Limburg. . 970. 

Cacilie Eleonore Alscher, weduwe van Franz 
Anton Noggerath, geboren te Te.schen 
(Oostenrijk) den 22 Nevember 1872, thea
ter-directrice, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 971. 

Joseph Ortmanns, geboren te Eynatten 
(Pruisen) den 20 Januari 1861, landbouwer, 
wonende te Eynaltep,, Pruisen. . 972. 
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Joanne Hubertus Bollaers, geboren te Eelen 
(Belgie) den 29 Augustus 1864, kantoor
bediende, wouende te Rotterdam, provincie 
Zu idlwlland. . 973. 

Wilhelm Aloijs Hubert Dorst, geboren te 
Julich (Pruisen) den 30 September 1867, 
fabrikant, wonende te (Jroningen, provincie 

Julien Bauwens, geboren te Safjelare (Belqi•) 
den '27 Januari 1881, schipper, wonende 
te Ter Neuzen, provincie Zeeland. S. 985. 

Jan Hoegen, geboren te Frensdor/, (Pruisen) 
den 4 Augustus 1870, slijter, wonende te 
Coevorden, provincie Drentl1e. S. 986. 

Groningen. S. 974. 24 December 1919. KONINKLIJK BESLUIT. 

Jan Brookhaus, geboren te Wilsum (Pruisen) Hij die ten tijde zijner verkiezing tot 
den 21 Maart 1854, landbouwer, wonende raadslid krijgsman in werkelijken dienst 
te Baalder, gemeente Ambt-Hardenberg, was, <loch daarna in het genot van groot 
provincie Overijssel: Jan Grote Brookhws, verlof is gesteld, behoort alsnog als raads-
geboren te Uelsen (Pruisen) den 21 Sep- I lid te worden toegelaten. 
tember 1894, landbouwer, wonende te Wr.r WILHELMINA, E'S'Z. 

Bualder, gemeente Ambt-Hardenberg, pro- 1 Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Yincie Overijssel; Berend Groote Brookhuis, L. Willems te Bergeyk tegen het besluit van 
geboren te Uelsen (Pruisen) den 3 Decem-

1 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 

ber 1895, landbouwer, wonende te Baalder, 3 Juli 1919 G, n°. 320, III• afd., waarbij hij 
gemeente Ambt-Hardenberq, provincie Over-. \ niet als lid van den raad der gemeente Bergeyk 
ijssel. S. 975. is toegelaten ; 

Johann Joseph Lavalle, geboren te Neutraal- , Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
1l1oresnet den 18 April 1857, mijnwerker, schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
wonende te Neutraal-JJ.foresnet. S. 976. December 1919, n°. 310; · 

Eduard Philip Jap-Tjong, geboren te Para- j Op de voordracht van Onzen Minister van 
matibo (Suriname) den 25 Februari 1894, Binnenlandsche Zaken van 22 December 1919 
l ste-luitenant bij het Nederlandsch-In- n°. 1544'3, afd. B.B. ; 
disch Leger, laatstelijk gewooricl hebbende Overwegende: dat nadat A. F. M. Willems, 
te Amsterdam, provincie NoordhoUand, lid van den Raad der gemeente Bergeyk, bij 
thans op reis naar Nederlandsch-Indi.,. Gedeputeerde Staten bezwaren had ingebracht 
S. 977. tegen~ het besluit van den raad dier gemeente 

Hermann Wilmsen, geboren to Dordrechl , an 12 Juni 1919, waarbij o. a. L . Willems als 
(Zuidlwlland) den 27 Juni 1882, schipper, lid van <lien Raad is toegelaten, Gedeputeerde 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid- taten bij besluit van 3 Juli 1919, n°. 320. III• 
ho/land. S. 978. afd. gemeld raadsbeslwt in zoover hebben ver-

Wilhelm Selten (Zelten), geboren te Leythe nietigd als het betreft de toelating van L . 
(Pruisen) den 14 Augustus 1884, veehoeder, 

1 
Willems als nieuw gekoz~n lid~ 

wonende te Keulen, Pruisen. S. 979. dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
Joannes Gerardus Gover en, geboren te overwogen dat door A. F. M. Willems wordt 

Tu•·nho,il (Belgiii) den 5 Februari 1877, aangevoerd dat L. Willems niet als lid van 
fabrieksarbcider, wonende te 011erpel!, den Raad behoorde te zijn toegelaten op grond 
B elgie. S. 980. van het bepaalde bij art . 23, eerste lid letter k 

Joseph Stecher, geboren ~ Dipbach (Beieren ) der Gemeentewet, vermits hij na afloop van 
den 10 Augustus 1875, kuiper, wonende zijn verplichten diensttijd, zich vrijwillig bij 
te Rotterdam, provincie Zuidlwlland. S. 981. zijn corps heeft aangemeld en dientengevolgc 

Julia Augusta Alma Kauschmann, geboren daarbij nog dienende is; aat L. Willems in 
te Eii:•oen (Pruisen) den 19 December 18il, de openbare zitting van Gedeputeerde Staten 
zoncler beroep, wonende te TweUo, gemeen- op 2f> Juli 1919 verklaard heeft, dat hij ingaande 
te Voors·, provincie Oelderla.nd. S. 982. 3 Juni 1918 eene vrijwillige verbintenis heeft 

Emilius Julianus J oori s, geboren te Moer- aangegaxn bij de Landweer en hij uit hoofde 
ke•·ke (Belai,) den 9 Juli 1879, herbergier daarvan, zoolang die verbinten.is duurt, ver
en koopman, wonende te Slui·8, provincie plicht is, daa1·bij ·vrijwillig en zonder onder
Zeeland. S. 983. , oreken dienst te doen als sergeant-controleur 

Alexander Theoclor Krust. geboren te Heil- bij een grensstation; dat L. Willems voornoemd 
bronn (TVurlemburg) den 2 Juni 1853, ten gevolge van deze verbintenis is krijgsman 
koopman, wonende te Amsterclmn, provin - in werkelijken dienst in den zin van art. 23k 
cie Noorclholland. S. 984. der Gemeentewet, terwijl blijkens het .;ooraf-
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gaande op hem niet van toepassing is de uit
zondering in bet derde lid van voormeld wets
artikel ; dat, waar vorenbedoelde verbintenis 
op 12 Juni 1919 - zijnde bet tijdstip, waarop 
de gemeenteraad van Bergeyk over de toelating 
als raadslid van L. Willems besliste - van 
kracht was, L. Willems ten onrechte als lid 
van genoemden raad is toegelaten en aange
zien bet beletsel ook thans nog aanwezig is, 
zijne toelating niet kan bevolen worden ; 

eischt ; dat onze wetgever in art. 23k der 
Gemeentewet a-an den mobilisatie-vrijwilliger 
niet heeft gedacht en ook niet heeft kunnen 
denken daar dit eene instelling van lateren 
datum .is ; dat, al ware bet boven betoogde 
onjuist, hij 12 Juli 1919 zijn ontslag als mobili
satie-vrijwilliger heeft aangevraagd en hij <lit 
op 15 Juli 1919 zal hebben bekomen; dat hij 
ten tijde dat over zijn beroepschrift zal moeten 
worden beslist, geen mobilisatievrijwilliger meer 
zal zijn ; dat dus, gesteld dat de qualiteit "an 
mobilisatie-vrijwilliger een beletsel mocht zijn 
voor zijne toelating als raadslid., dat beletsel 
ten tijde waarop ten deze moet worden beslist, 
zal zijn weggenomen ; 

0., dat ofschoon L. Willems ten tijde zijner 
verkie7ing tot lid van den raad der gemeente 
Bergeyk, als sergeant-controleur bij een grens
~tation krijgsman in werkelijken dienst was, 
hij blijkens een schrijven van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van 26 November 
1919, G n•·. 378, III• afd., heeft voldaan aan 
zijne verplichtingen bedoeld in ~ 1 der bescbik
king van Onzen Minister van Oorlog van 31 
Juli 1919, afd . Dienstplicht n°. 158 M. en op 
1 October 1919 in bet genot van groot verlof 
is gesteld ; . 

dat er dus geen grond bestaat om het raads
besluit van 12 Juni 1919, voor zoover het 
betreft de toelating van· L. Willems als nieuw 
gekozen lid, te vernietigen ; 

Gezien de Gemeentewet: 
Hebben goedgevonden en_ verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 3 Juli 1919, G n '. 320, III• afd .. het inge
steld beroep gegrond te verklare·n en L. Wil
lems als lid van den raad der gemeente Bergeyk 
alsnog toe te laten. 

Onze Minister van Binnenlandsrhe Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

dat van bet besluit van Gedeputeerde Staten 
L. Willems bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat hij op 1 Augustus 1914 in 
werkelijken dienst is opgeroepen en, toen 
zijne lichting omstreeks September 1916 met 
onbepaald klein verlof ging, als zoogenaamd 
mobilisatie-vrijwilliger in dienst is gebleven ; 
dat hij toen geen speciale verbintenis behoefde 
aan te gaan, noch een schriftelijke of monde
linge verklaring behoefde af te leggen, doch 
niet anders te doen had, dan door te dienen; 
dat hij tot 23 November 1917 is bhjven door
dienen, daarna tot 23 April 1918 met onbe
paald klein verlof is gegaan, waarop hij weder 
bij zijn bataljon is teruggekeerd; dat hij, 
na nog eenmaal met onbepaald b.lefo ver
lof te zijn gegaan, op 3 Juni 1918 als sergeant
controleur bij de grenswacht is geplaatst ; 
dat hij naar zijne meening noch in September 
1916 noch op 3 Juni 1918 krijgsman in werke
lijken dienst geworden is, noch ten tijde van 
zijne toelating als lid van den gemeenteraad van 
Bergeyk krijgsman in werkelijken dienst was ; 
dat bet eigenaardige toch van den mobilisatie
vrijwilliger dit is, dat hij ten alien tijde aan 
zijne dienstbetrekking een einde kan maken 
en dat hij reeds eenige dagen nadat hij zijn 
wil daartoe heeft te kennen gegeven, zijn ont
slag als mobilisatie-vrijwilliger krijgt; dat hij 
dus zijne dienstbetrekking vrijwel kan onder
breken wanneer en ten tijde dat hij wil ; dat 
verder moet worden opgemerkt, dat er bier 
niet · aanwezig is eene vrijwillige verbintenis; 27 December 1919. ' BESI.UIT, tot wijziging van 
dat de enkele reden, waarom hij als z.g. mobili- het Opleidingsbesluit der candidaat-hout-
satie-vrijwilliger in dienst is gebleven, deze vesters voor den Indischen dienst. S. 9'l7. 
was, dat hij in de burgermaatschappij geen W1.r WILHELMINA, EN"l. 
betrekking kon vinden ; Op de voordracht van Onzen Minister van 

dat in zoo'n geval van eene vrijwillige ver- Kolonien van 22 December 1919, 9de Afdeeling, 
bintenis toch slecht s.prake kan zijn ; dat bier- n°. 29 ; 
bij niet uit bet oog mag worden verloren, dat Hebben goedgevcinden en verstaan : 
hij niets anders te doen had dan in dienst te In Ons besluit van 24 December 1918, n°. 39 
blijven en (na met onbepaald klein verlof te (Staatsblad n°. 833a), worden de volgende wijzi
zijn gegaanl daarin weer terng te komen om gingen gebracht: 
mobilisatie-uijwilliger te zijn; dat het aangaan I 1. in artikel 2 wordt : 
van een speciale verbintenis en evenmin bet a. tusschen het tweede en derde lid een 
teekenen van eene v~rklaring daartoe is ver- nieuw lid ingelascht,_luidende: 
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In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van. 
Onzen meergenoemden Minister, kunnen ook 
andere dan de in het eerste lid bedoelde jonge
lieden, die aan de Landbouw-Hoogeschool te 
Wageningen, t udeeren of aldaar de studie aan
vangen, in opleiding worden genomen, mits zij 
voldoen aan <le hierboven sub 2°, tot en met 5°. 
gestelde voor~aarden ; 

b. het vierde lid gelezen : 
Zij gaan, voor zooveel noodig, bij hunne 

aanbeveling te rade met de examinatoren in de 
verschillende propaedeutische vakken. 

2. artikel 4 wordt gelezen : 
Aan hen , die krachten- de bepalingen van 

dit besluit in opleiding genomen worden, kan 
ten laste van de Indische geldmiddelen, ter 
tegemoetkoming in de studiekosten eene toe
lage toegekend worden naar reden van f 1 OO;; 
's jaars. 

Het genot der toelag'l is afhankelijk van goed 
gedrag, ijver en vorderingen, ter beoordeeling 
van Onzen Minist er van Kolonien. 

Behoudens het in het vorig lid bepaalde, wordt 
de toelage genoten voor den tijd van uiterlijk 
vier jaar, welke termijn in bijzondere gevallen, 
na raadpleging van de in artikel 2 bedoelde 
commissie door Onzen Minister van Kolonii'n 
door wien ook overigens de tijdstippen van 
ingang en ophouden der toelagen worden be
paald, met ten hoogste een jaar kan worden 
verlengd . 

Indien op het tijdstip van het verwerpen van 
het diploma van landbouwkundig ingenieur 
K. B. in het geheel aan studietoelage minder 
is genoten dan f 4000 (vier . dui~nd gulden) 
kan het verschil, in· gevallen ter beoordeeling 
van Onzen Minister van Kolonien, a.ls grati
ficatie aan den betrokkene worden uitgekeerd. 

Aan hen die van den aanvang hunner studie 
af aan de Landbouw Hoogeschool in opleiding 
worden genomen, wordt de toelage toegekend 
voor den tijd van uiterlijk vijf jaar, welke-ter
mijn, met inachtneming van het bepaalde in 
het derde lid, eveneens met ten hoogste een 
jaar kan worden verlengd. 

3. Het eerste lid van artikel 6 wordt gelezen : 
De candidaat-houtvesters zijn verplicht voor 

of onmiddellijk na het door hen af te leggen 
of afgelegd propaedeutisch examen gedurende 
een zomervacantie een voorbereidend bosch
bouwkundig practicum te volgen, in eene door 
de in artikel 2 bedoelde commissie aan te wijzen 
houtvesterij in Nederland. 

Onze Minister van Kolonien is belast ·met de 

Landbouw, Nijverheid en Handel en aan de 
Algemeene Rekenkamer, en dat in de Ned,er-
1.andsche Staatscourant en het Staatsblad zal 
worden· geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1919. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRU.FF. 

( Uitgeg. 20 J an. 1920.) 

27 December 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het Landstorm-Besluit (Staatsblad 1913, 
n°. 273; 1915, nos. 382, 476 en 520 ; 1916, 
n°. 455: 1917, n°. 655). S. 988. 

Wu WILHELMINA, ENt. 

-Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Oorlog en van Marine, van 
2 December 1919, afd. Dienstplicht n°. 124 H., 
en van 23 December 1919, Afdeeling B (3de 
bureau), n°. 72 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is o.a. 
nadere voorziening te treffen nopens de toe• 
la.ting tot een vrijwfllig verbintenis bij den 
landstorm; 

Gezien art. 8 der Landstormwet (Staatsbhul 
1913, no. 149; 1915, n°. 242; 1916, n°. 207; 
1917, nos. 243 en 244; 1919, n°. 413), zoomede 
de artikelen 1, 2, 5, 13, 16 tot en met 18, 20, 
24bis, 48, 49 en 53 tot en met 57 van het Land
storm-Besluit, bijlage B van het besluit en het 
bij het hesluit behoorende model 3 : 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
dat het Landstorm-Besluit wordt gewijzigd 
als volgt: 

Art. 1. Het artikel wordt gelezen : 
,,1. Ongewapende landstormdienst bestaat 

uit het in militair verba,nd verrichten van werk
zaamheden en van cliensten, waarbij voor het 
vervullen daarvan het gebruik van wapenen 
niet kan worden gevorderd. 

2. Gewapende landstormdienst bestaat uit 
het in militair verband verrichten van dienst, 
waarbij voor het vervullen daarvan het ge
bruik van wapenen kan worden gevorderd". 

2. De aanhef van het eerste lid wordt ge
lezen: 

,.Gewapende landstormdienst kan niet wor
den gevorderd van de categorie van personen, 
daarvan reeds uitgezonderd krachtens het be-

I paalde in artikel 4, tweede lid, der wet, onder 
a, en bovendien niet van de tot den landstorm 
behoorende dienstplichtigen, dee! uitmakende 
van de in artikel 2 der wet, onder 2°, vermelde 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift I categorieen, voor zooveel deze 
zal worclen gezonden aan Onzen Minister van , tigen". 

dienstplich-
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Tusschen het eerste en het bestaande tweede 
lid wordt gevoegd een nieuw lid, luidende : 

,,2. Gewapende land tormdienst kan ook 
niet worden gevorderd van degene, die als 
vrouwclijk vrijwilliger tot den landstorm be
hoor1;". 

Het bestaancle tweede lid wordt derde lid 
en wordt gelezen : 

,,3. Van het overige landstormpersoneel kan 
zoowel gewapende als ongewapende land
stormdienst worden gevorderd, voor zoover 
door Onze Ministers van :Iarine en van Oorlog 
i eder voor zooveel hem betreft, niet anders 
wordt bepaald". 

Art. 5. Hetgeen voorkomt in het eerste 
1id onder c wordt gelezen : 

,,de opgaven, welke daartoe worden gedaan 
naar voorschriften, door Onzen Minister van 
Oorlog voor zooveel noodig in overleg met 
Onze Ministers van Marine en van Kolonien 
vast te stellen, voor zooveel betreft de cate
gorien van personen, bedoeld in 2° b van artikel 
2, eerste lid, en in artikel 8, vierde lid, der 
wet". 

Art. 13. Het artikel vervalt. 
Art. 16. In het eerste lid wordt in plaats 

van ,,land~tormplichtige personen" gelezen : 
,, landstormpersoneel" en wordt in plaats van 
,,zoowel aan hen als" gelezen : ,,aan hen en, 
indien zij dienstplichtige zijn, tevens". 

In het tweede lid wordt tusschen ,,vrijge
steld" en de daarop volgende punt gevoegd : 
,,zoomede ten aanzien van de vrijwtlliii:ers bij 
den Jandstorrn, aan wien een dergelijke vrij 
stelling is verleend". 

Art. 17. In den eersten volzin wordt in 
plaats van : ,,dienstplichtigen" gelezen : ,,per
sonen" en wordt tusschen ,,mededeeling" en 
,,aan" gevoegd : ,,aan den chef, aan ,vien zij 
te clien tijde onmiddellijk onderhoor~g zijn, en , 
zoo zij dienstplichtige zijn, bovendien". 

In den tweeden volzin wordt in plaats van 
,,Bovendien" en hetgeen daarna volgt tot en 
met ,,kennis", gelezen: ,,De mededeeling a_an 
den chef gescbiedt". 

Art. 18. Aan het artikel wordt een lid toe
gevoegd, htidende : 

,,3. De voorloop1ge vrijstelling van opkomst 
tot den werkelijken dienst wordt ten aanzien 
van de vrijwilligers bij den landstorm aange
merkt als te zijn gei'ind igd van en met den <lag, 
waarop hun in de beicle vorige artikelen be
doelde chef de in a.rtikel 16 vermelde mede
deeling heeft gedaan of de in artikel 17 ver
melde mededeeling heeft ontvangen, clan we!, 
indien zij na.ar het, oordeel van hun militairen 

commandant met het cloen der in artikel 17 
vermelde mededeeling in ve~zuim zijn, van en 
met den dag, waarop het verzuim geacht 
worqt te zijn ingetreden" . 

Art. 20. V66r het bestaande lid wordt 
geplaatst: J. 

Aan het artikel won,t toegevoegd een lid, 
luidende: 

,,2. De aanhechting zoowel van het ken- of 
onderscheiding teeken als van de afzonderlijke 
onderscheiaingsteekenen, bedoeld in artikel 
2 l, geschiedt zoodanig, dat verwijdering daar
van niet gemakkelijk kan plaatq hebben". 

Art. 24b,.~. De eerste vier woorden: ,,ln 
bijzondere gevallen kunnen" vervallen. Tus
schen het woord ,,Marine" en de claarop vol
gende komma wordt gevoegd het woord 
,,kunnen". 

Arl.. 4-8. Aan bet artikel wordt een lid 
I toegernegd, lnidende: 

,,3. Blijkt aan de militaire antoriteit, dat 
een tot den landstorm behoorencle vrijwilliger 
verkeert in-een der gevallen, omschi-even onder 
30, 5° en 6c, van het eerste lid van artikel l 6 
der wet, clan geeft die autoriteit daarvan kennis 
aan Onzen i\Iiniste1· van Oorlog, zoo de vrij
williger bestemd is tot dienstvervulling bij de 
landmacht, of aan Onzen Minister van Marine, 
zoo de vrijwilliger bestemd is tot dienstver
vulling bij de zeemacht. In de kennisgeving 
wordt zoo mogelijk aanteekening gedaan van 
het desbetreffende vonnis of de desbetreffende 
vonnissen',. 

Art. 49. Aan het artikel wordt een lid toe
gevoegd, luidende: 

.,3. Ten aanzien van het ontslag va,n den 
vrijwilliger bij den landstorm, die tijdens zijn 
verblijf in werkelijken dienst blijkt ongeschikt 
te zijn voor den dienst wegens ziekten of ge
breken, als bedoeld onder 2° van het eerste lid 
van .artikel 16 der wet, of die verkeert in een 
der gevallen, vermeld onder 4° van genoemd lid, 
wordt eveneens gehandeld op overeenkomstige 
wijze als geschiedt ten aanzien van het ontslag 
om bedoelde redenen o. a. nit den dienst bij de 
militie van den daarbij ingelijfde". 

Art. 53. Het artikel wordt gelezen : 
,,1. Tot een vrijwillige verbintenis bij den 

lanclstorm kunnen worclen toegelaten, voor 
zooveel zij voor de door hen daarbij te ver
vullen diensten ook lichamelijk geschikt worclen 
geoordeeld en hun aanneming in 's lands be-

I Jang. wenschelijk is te acbten: 
1 o. a.ls gewoon vrijwilliger : mannelijke per

sonen, die voldoen aan eischen, door Onze 
, Ministers van Marine en van O?rlog, ieder 
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voor zooveel hem betreft, te stellen, geen dienst
plicht op zich hebben rusten krachtens de 
Militiewet of de Landweerwet en niet als vrij
williger behooren tot de zeemacht, het korps 
mariniers en de marine reserve hieronder be
grepen, tot het leger hier te lande, het reserve
personeel der landmacht hieronder begrepen, 
bij de koloniale troepen of bij de gouvemements
marine in Ned,erlandsch-bµiie; 

20. als buitengewoon vrijwilliger: militie-, 
landweer- en reserveplichtingen ; 

30. als vrouwelijk vr·ijwilliger : vrouwelijke 
personen na den leerplichtigen leeftijd, die vol
doen aan door Onze Minis.ters van Marine en 
van Oorlog, ieder voor zooveel hem betreft, 
te stellen eischen. 

2. De toelating tot een vrijwillige verbin
tenis bij den landstorm als gewoon i·rijwilliger 
geschiedt niet v66r het 17de levensjaar is vol
bracht. 

3. De toelating tot een vrijwillige verbin
teni bij den landstorm geschiedt eerst nadat 
de toe te laten pr.rsoon een schriftelijke ver
klaring van ,,trouw aan het wettig gezag" 
heeft afgelegd. 

4. De minderjarige, die een vrijwillige ver
bintenis, als in het eerste lid vermeld, wenscht 
aan te gaan, legt tevens over een schriftelijk 
bewijs van toestemming tot het aangaan der 
verbintenis, afgegeven door hem of haar, die 
de ouderlijke macht of de voogdij over hem 
uitoefent. Onze Ministers van Marine en van 
Oorlog kunnen, ieder voor zooveel hem betreft, 
bepalen, dat het bewijs van toestemming ge
legaliseerd moet zijn. 

5. Tot een vrijwillige verbintenis, als in het 
eerste lid bedoeld, wordt niet toegelaten : 

1°. hij, die verkeert in een der gevallen, 
omschreven onder 2°. tot en met 6°. van het 
eerste lid van artikel 1-6 der wet, met dien ver
stande, dat hij, die voorwaardelijk is veroor
deeld, voor de toepassing van dit punt geacht 
wordt niet te zijn veroordeeld, indien de op
gelegde straf niet v66r het verstrijken van den 
proeftijd ten uitvoer wordt gelegd: 

20. hij, die nietis Nederlander, noch in den zin 
cler Militiewet voor ingezetene worclt gehouden; 

3°. hij, die als officier anders dan eervol is 
-0ntslagen ; 

40_ hij, die geen bewijs van goed. gedrag 
.kan overleggen. 

50. Hij, die tot een vrijwillige verbintenis 
bij den landstorm is toegelaten, doch verzwegen 
heeft te verkeeren in een der in het vorige lid 
-0nder 10, 2° en 3° bedoelde gevallen, kan aan 
de verbintenis geen rechten ontleenen". 

1919. 

Art. 54. Het artikel wordt gelezen : 
,,De toelating tot een vrijwillige verbintenis 

bij den landstorm geschiedt : 
indien de toe te laten persoon bestemd is tot 

dienstvervulling bij de landmacht, door Onzen 
Minister van Oorlog of door de autoriteit, die 
door genoemden Minister tot zoodanige toe
lating bevoegd is verklaard ; 

indien de toe te laten persoon bestemd is tot 
dienstvervulling bij de zeemacht, door Onzen 
Minister van Marine of door de autoriteit, die 
door genoemden Minister tot zoodanige toe
lating bevoegd is verklaard". 

Ar'. 55. Het artikel wordt gelezen: 
,, l. De verbintenis als vrijwilliger bij den 

landstorm wordt gesloten voor den duur, welke 
door Onze Ministers van Marine en van Oorlog, 
ieder voor zooveel hem betreft, wordt bepaald. 

2. Van de verbintenis wordt een akte in 
tweevoud opgemaakt volgens het model, dat 
daarvoor door Onze in het vorige lid. genoemde 
Ministers, ieder voor zooveel hem betreft, wordt 
vastgesteld. 

3. De verbintenis wordt door of vanwege 
Onze in het eerste lid genoemd!) Ministers ver
broken, indien de vrijwilliger op grond van 
art. 53, vijfde lid, niet tot de verbintenis had 
mogen worden toegelaten of sedert het sluiten 
der verbintenis is komen te verkeeren in een 
der toestanden, in genoemd lid bedoeld". 

Art. 56. Het eerste lid wordt gelezen : 
,,Van elke vrijwillige verbintenis, die een 

landstormplichtige in verband n-et art. 8, eerste 
lid, der wet heeft aangegaan bij de zeemacht, 
het korps mariniers en de marine-reserve hier
onder b!>grepen, bij het leger bier te lande, het 
reservepersoneel der landmacht ' hieronder be
grepen, of bij de kolo.nial" troepen, dan we! in 
verband met art. ;;, derde lid, der wet heeft 
aangegaan bij den landstorm, wordt kennis 
gegeven aan den burgemeester der gemeente, 
waar de verbondene in de inschrijvingsregisters 
staat . ingeschreven". 

In het derde lid wordt onder a tusschen het 
woord ,,zeemacht" en de daarop volgende 
kommapunt gevoegc.. : ,, , of bij den landstorm 
en in dienst zijn gesteld bij de zeemacht". 

In genoemd lid wordt onder b tusschen het 
woord: ,,lande" en de daarop volgende komma 
punt gevoegd : ,, , of bij den landstorm en in 
dienst zijn gesteld bij de landmacht" . 

Art. 57. In het eerste lid wordt tusschen 
149 en het daarop volgende haakie gevoegd : 
,, ; 1915, no. 242; 1916, n°. 207; 1917 
nos. 243 en 244, en 1919, n°.· 413": ' 

Bijlage B. Deze bijlage vervalt. 

58 
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ModPI 3. In punt 11° vervat~: ,,van het 
recht van zegel", en ,,van de formaliteit van 
registratie". 

Aan het punt wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidei:ide: 

.,Aan de Zegelwet 1917 (Staatsblad n°. 244) 
en de Registratiewet 1917 (Staatsblad n ··. 243) 
worde getoetst, in hoever de in het vorige lid 
bedoelde stukken ook zijn vrijgesteld van het 
recht van zegel en van de formaliteit van re
gistratie. Aan 7egelrecht zijn o.a. niet onder
worpen verwekschriften : 

a. waarbij wordt gevraagd een inlichting; 
b. waarbij wordt gevraagd een bij admini

stratieve beschikkillg te verleenen vergunning 
tot een handeling, waarvoor volgens wettelijke 
of administratieve voorschriften vergunning 

.noodig is; 
c. waarbij personen voor zichzelf of voor 

anderen een verzoek doen, gegrond op bepa
lingen, voorkomende in administratieve voor
schriften, welke uitvloeisels zijn van bestaande 
wetten, wetsbepalingen en wettelijke voor
schriften". 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats-
1,/ad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

·s-Gravenhage, den 27sten December 1919. 

WILHELM.INA. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSA;U. 

De Minister van Marine, H. BIJLEVELDT J&; 

( Ditgeg. 19 Jan. 1920.) 

27 December 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
bet K oninklijk besluit van 22 December 
1905 (Staalsblad n°. 355), boudende vast
stelling van een R eglement voor de Alge
meene Landsdrukkerij, waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 20 November 1914 
(Staatsblad n°. 540). S. 989. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 November 1919, 
n o 7677, afdeeling Algemeen Secretariaat en 
Comptabiliteit; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 16den December 1919, n° 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 23 December 

1919, n° 8192, afdeelin.g Algemeen Secretariaat 
en Comptabiliteit. 

Overwegende dat bet wenscbelijk is bet 
Koninklijk besluit van 22 December 1905 
(Staatsblad n° 355), houdende Reglement voor 
de Algemeene Landsdrukkerij, waarvan de 
gewijzigde t ekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk besluit van 20 November 1914 (Staatsblad 
n°. 540) aan te vullen en te wijzigen : • 

· Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel 2 wordt in plaats van 

,,binnen den verlangden t ijd op t e leveren" 
gelezen ,,uit te voeren, hetzij wegens gebrek 
aan het daarvoor benoodigde materiaal, betzij 
wegens te kort gestelden leveringstermijn". 

Art. 2. Artikel 4 wordt gelezen als volgt : 
De berekening der kosten van het uitge

voerde drukwerk geschiedt op den grondslag 
van den kostenden prijs, volgens door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken vast ge· 
stelde voorschriften. 

Art. 3. De punt achter bet eerste lid van 
artikel 5 vervalt en aan di•, lid worden toege
voegd de woorden ,,en het Kort Vers/,a,g der 
vergaderingen van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal". 

Het laatste lid van artikel 5 vervalt. 
·Art. 4. Het vierde lid van artikel 7 wordt 

gelezen als volgt : 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

onderwerpt aan het oordeel der Commissie : 
a, de voorstellen van den Directeur be 

treffende de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij en van de 
N ederl,andsche Staatsoourant ; 

b. de balans van het bedrijf ; 
c. belangrijke aankoopen ; 

· d. benoeming, schorsing en ontslag (anders 
dan op verzoek) aan personeel ; 

e. andere zaken ter beoordeeling van den 
Minister. 

De eerste zinsnede van het vijfde lid vervalt. 
In de tweede zinsnede wordt in plaats van ,,Zij" 
gelezen ,,De Commissie". 

Art. 5. In het eerste lid van artikel 8 ver
vallen onder 3°. de woorden ,,en een ambtenaar, 
belast met het toezicht op de commercieele 
boekhouding" ; voorts vervalt daarin de kom
ma t usschen de woorden ,,klerken" en ,,schrij
vers" e.n wordt in plaats daarvan gelezen ,,en". 

Onder 4°. wordt in plaats van ,,een algemeen 
bedrijfschef en meesterknechts" gelezen ,,mees
terknechts". 

In plaats van het tweede lid worden een 
tweede en derde lid opgenomen als volgt : 

Met machtiging van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken, kunnen, op de door ' Staatswurant bevattende de fabrieksmerken". 
dezen te bepalen voorwaarden personen be- In plaats van het derde lid worden opge
neden den 18-jarigen leeftijd als leerling in nomen twee nieuwe leden : 
dienst worden genomen. de a.bonnementsgelden voor het Kort Verslag 

Onze voornoemde Minister voorziet het per- der verga.deringen van de Tweede Kamer der 
soneel, voor zooveel noodig, van instructien. Staten-Genera.al zijn bij vooruitbetaling ver-

Art. 6. In het eerste lid van artikel 9 wordt schuldigd. 
t usschen de woorden ,,benoemd" en ,,en" ge- Voor zoover levering door tusschenkomst 
lezen ,,geschorst" en tusschen ,,benoeming'' van de Postkantoren plaa~s heeft, geschiedt 
en ,,en" gelezen ,,schorsing". de verrekening op de door Onzen Minister van 

De laatste zinsnede van het derde lid vervalt_ Binnenlandsche Zaken voorgeschreven wijze 
In het vierde lid wordt achter het woord en voorwaarden. 

,,geschorst" in plaats van een komma. een punt 14. In a.rtikel 21, eerste lid sub a, wordt in 
gesteld en vervallen de woorden ,,al dan niet plaats van : ,,het debiet van de. bijlage dier 
met stilstand van loon". courant, bevattende de fabrieksmerken" ge-

Art. 7. In het eerste lid van artikel 13 ver- lezen ,,het debiet van het Kort Verslag der ver-
valt het woord ·,,verder". gaderingen van de Tweede Kamer der Staten-

.Art. 8. Onder den titel: MA.TERIEEL EN Generaal". 
FlNANCIEEL BEHEER EN VERANTWOORDING Onder b, 1°, wordt in plaats van het woord 
wordt opgenomen een nieuw artikel: ,,in" gelezen ,,en giro's ten behoeve van" en in 

Art. 14. Het materieel en financieel beheer plaats van ,,,kas" ,,schatkist". 
en de verantwoording der Algemeene Lands- 15. In het tweede lid van artikel 22 wordt 
drukkerij omvatten: achter het woord ,,stortingen" gelezen ,,als-

a. het Staatsbedrijf der Algemeene Lands- mede de ingekomen giro kennisgevingen, ten 
drukkerij, voortvloeiende uit de toepassmg behoeve van 's Rijks Schatkist". 
van artikel 1 van dit Reglement. 16. In artikel 23 sub 1°. wordt a.chter de 

b. den dienst van de N ederlandsche Staats- woorden ,,gedane overstortingen" gelezen ,,en 
courant, de Handelingen van de Staten-Generaal, giro's ten behoeve van 's Rijks Schatkist" en 
het Kort Verslag der vergaderingen van de achter de woorden ,,waa.rop de overstortingen" 
Tweede Kamer der Staten-Genera.al en het gelezen ,,en giro's". 
Staatsb/,ad,, een en antler voortvloeiende uit de Onder 2°. sub a wordt acbter bet woord 
toepa sing van artikel 5 van dit Reglement. ,,storting" gelezen ,,en van de giro kennisge-

9. Na artikel 14 wordt opgenomen een vingen in het vorig artikel bedoeld". 
nieuw artikel : 17. Het laatste lid van artikel 25 wordt 

Art. 15. Ten aanzien van bet beheer, be· gelezen als volgt: 
doeld bij artikel 14 sub a; gelden de bepalingen Drukwerken van vorige dienstjaren zijn 
der wet van 16 Februari 1912 (StaatBb/,ad, n°. slecbts in zooverre voorradig als door Onzen 
85), welke ingevolge de wet van 21 December Minister van Binnenlandsche Zaken wordt 
1914 (Staatsb/,ad, n°. 579) op de Algemeene voorgeschreven. 
Landsdrukkerij van toepassing zijn. 18. Dit besluit treedt in werking op 1 

Bij de ingevolge voormelde wet vciorgeschre- J anuari 1920. 
ven jaarlijksche balans per 31 December, de Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
nota van winst en verlies en de kapitaal-reke- is belast met de uitvoering van dit besluit; het
ning, wordt tevens opgemaakt een bijbebooren- welk in bet Staatsb/ad zal worden geplaatst en 
de inventaris. waarvan afschrift zal worden gezonden aan 

10. Artikel 15 wordt vernummerd in ar- den Raa<l van State. 
tikel 16. 

11. Artikel 16 vervalt. 
12. A.rtikel 17 wordt vernummerd in artike l 

18. Opgenomen wordt een nieuw artikel : 
Art. 17. Ten aanzien van bet beheer en de 

verantwoording, bedoeld bij artikel 14, sub b, 
gelden de voorschriften van de navolgende 
artikelen 18 tot en met 25. 

13. In artikel 19, tweede lid sub 2 vervallen 
de woorden ,,de bijlage der Ne.derlandsche 

's-Gravenhage, den 27sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister ,,an B innenlandsche Zalcen, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK, 

( fJitgeg. 19 Jan. 1920.) 

27 Decemlier 1919. BESLUIT, tot uitvoering 
van de artikelen 223, derde lid, en 224 der 
Invaliditeitswet. S. 990, 



1919 27 DEC E MB E R. 91 6 

WIJ WILHELMINA, EN7. 

Op de voordracht van Onze llfinisters van 
Arbeid, van 19 November 1919, n°. 5623, af
deeling Arbeidersverzekering, van Oorlog, van 
8 December 1919, afdeeling Dienstplicht, n°. 
127 H, en van Marine, van 23 December 1919, 
n°. 71, afdeeling B (3de bureau); 

Gelet op de artikelen 223 en 224 der In
validiteitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1 °. ,,verplicht-verzekerde" een verplicht-

verzekerde, pedoeld in de artikelen 223 en 224 
der Invaliditeitswet; 

20. ,,de militaire autoriteit" voor zooveel 
betreft den verplicht-verzekerde bij de land
macht dienende, de korpscommandant ; voor 
zooveel betreft den verplicht-verzekerde bij de 
zeemacht dienende, de Chef van het Bureau 
Zeemilitie te Willemsoorcl. 

2. ( 1) Ten einde te cloen vaststellen, dat hij 
voldoet aan de voorwaarden, bedoeld onder 
10. en 20. van het eerste lid van artikel 223 der 
Invaliditeitswet, dient de verplicht-verzekerde 
een daartoe strekkend verzoek in bij den Raad 
van Arbeid, die hem v66r zijn opkomst in wer
kelijken dienst laatstelijk een rentekaart uit
reikte. 

(2) Het verzoek vermeldt den datum van 
opkomst in werkelijken dienst van den aan
vrager. 

(3) De militaire autoriteit verleent de 
noodige voorlichting en hulp bij het indienen 
van het verzoek. 

3. Bij het verzoek, bedoeld in het vorige 
artikel, wordt de loopende rentekaart overge
legd, of medegedeeld, waarom dit niet geschiedt. 

4. De Raad van Arbeid onderzoekt of de
gene, die een verzoek doet, als bedoeld in artikel 
2, gedurende de laatste clrie maanden v66r zijn 
opkomst in werkelijken clienst verzekerd was, 
en op het tijdstip, waarop h.ij in werkelijken 
dienst kwam, niet ontheven was van de ver
plichting om premie te betalen. 

5. (1) De Raad van Arbeid beslist zoo spoe
dig mogelijk op het verzoek en doet van zijne 
besli sing mededeeling aan den verzoeke'r, 
onder terugzencling van de loopende rente
kaart, inclien deze bij het verzoek was overge
legcl. 

(2) Afschrift van de be lissing wordt aan 
de militaire autoriteit gezonden, welke aan
teekening van de beslis ing houdt. 

6. De militaire autoriteit houdt bovendien 
aanteekening van : 

a. datum en dag der week, waarop een 
verplioht-verzekerde in werkelijken dienst 
kwam; 

b. 'datum en dag der week, waarop een 
verplioht-verzekerde uit den dienst wordt ont
slagen; 

c. datum en dag der week, waarop een 
verplicht-verzekercle met verlof van niet korter 
dan een maand vertrekt ; 

d. datum en dag der week, waarop een ver
plioht-verzekerde na verlof van niet korter 
dalll een maand weder in dienst terugkeert; 

e. datum en dag van aanvang en einde van 
door een verplicht-verzekerde genoten verlof 
van !anger clan vier dagen, doch korter dan 
een maand; 

/. datum en dag van aanvang en einde van 
het tijclvak gedurende hetwelk een verplicht
verzekerde, die tot E)en vrijheidstraf werd ver
oordeeld, in verzekerde bewaring is geweest, 
met uitzondering van den duur van het voor
loopig arrest, indien dit bij de veroordeeling 
niet in mindering is gebracht van de opgelegde 
straf; 

g. datum en dag van aanvang en einde van 
het tijdvak gedurende hetwelk een verplicht
verzekerde deserteur is geweest, wanneer hij 
wegens desertie is veroordeeld bij een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis, of wel wanneer 
het recht tot strafvordering te dier zake is te 
niet gegaan ; 

h. datum en dag van het aangaan van een 
verbintenis als vrijwilliger door een verplicht
verzekercle. 

7. De verplicht-verzekercle, ten aanzien 
van wien overeenkoinstig de artikelen 2, 3, 
4 en 5 van dit besluit is vastgestelcl, dat hij 
voldoet aan de voorwaarden bedoeld onder 
nos. l en 2 van het eerste lid van artikel 223 
der Invaliditeitswet en die ten minste een ge
heele kalenderweek onafgebroken in werke
Jijken dienst is gebleven, ontvangt van de 
militaire autoriteit bij ontslag uit den dienst, 
bij vertrek met verlof, mits niet verleend ,oor 
een bepaalden duur van korter dan een maand 
of l;>ij bet aangaan van een verbintenis als vrij
williger een militair premiecertificaat. Dat 
certificaat wordt den verplicht-verzekerde 
hetzij uitgereikt, hetzij bij aangeteekenden 
brief toegezonden. 

8. Het militair premiecertificaat wordt in
gericht overeenkomstig het bij dit besluit ge-
voegde model. , 

9. (1) Gedurende 14 dagen na uitreiking 
of toezending van het militair premiecertificaat 
of na weigering der uitreiking kan de verplicht• 
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verzekerde, eventueel onder overlegging van 
dat stuk, schriftelijke bezwaren tegen den in
houd of tegen het niet afgeven daarvan in· 
brnngen bij de militaire autoriteit en wijziging 
van <lien inhoud verzoeken. 

(2) De militaire autoriteit onderzoekt zoo 
spoedig mogelijk de ingekomen bezwaren en 
stelt den verzekerde, op <liens verzoek, in de 
gelegenheid zijne bezwaren mondeling _toe te 
lichten. 

(3) Binnen een maand na indiening der 
bezwaren wordt het militair premiecertificaat 
gehandhaafd of gewijzigd door het plaatsen 
van een desbetreffende gedagteekende ver
klaring op het militair premiecertificaat, even
tueel omtrent het bezwaar tegen niet -afgifte 
een beslissing genomen. Het militair premie
certificaat wordt den verplicht-verzekerde 
vervolgens bij aangeteekenden brief toege
zonden. 

10. (1) Elke maand doet het bestuur der 

R ijksverzekeringsbank aan de Departementen 
van Oorlog en van Marine opgave van de door 
het Rijk ten behoeve van verplicht-verzekerden 
te betalen premien, door aanbieding bij ver
zamelstaat van de militaire premiecertificaten, 
die bij de Bank zijn ingezonden . 

(2) Onze Ministers van Oorlog en van 
Marine zullen de in het eerste lid be•loelde 
declaratien na accoord bevinding onmiddellijk 
voldoen. 

Onze Ministers van Arbeid, Oorlog en Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besltiit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAu. 

De Minister van Marine, H . BIJLEVELD JR. 

( Uitgeg. 26 Jan. 1920.) 



DIENSTPLIOHTIGEN. 

MILITAIR PREMIECERTIFICAAT (bedoeld bij artikel 8 van het besluit) voor den krachtens de wet in werkelijken 
dienst ziinden . . . . . . . . . . . . . . . . . die bij het in dienst treden als verpliclit-verzekerde in het bezit bleek te z:ijn van 
Renteboekje R. v. A . .......... No ........ . 

Opgave van den tljd door den verzekerde voomoemd in werkelijken dienst doorgebracht. 

F..erste dag van een periode-verblijf Laatste dag van een periode·vcrblijf Aantal kalenderweken 
in werkelijken dienst. in werkelijken dienst. berekend met inacht- Aan merkingen. 

dag van de dag van de neming van de artikelen 
jaar. week. datum. jaar. week. datum. 223, 224 I.W. 

' 

I 
Aldus naar waarheid uit de offici ~ele bescheiden opgemaakt en vastgesteld tot een totaal van weken en uitgereikt, 

nadat ik mij ervan heh overtuigd, dat ten aanzien van den betrokkene het verzoek, bedoelcl bij artikel 234 (l) I .W. werd 
gedaan en werd vastgesteld, dat hij voldeed nan de voorwaarden door de wet, gesteld. 

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

Na kennisneming van de bezwaren, tegen bovenstaand certificaat ingebracht, wordt door mij, na ingesteld onderzoek, 
bepaald, dat het aantal kalendenveken daarin genoemd, als juist moet worden gehandhaafd. 

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

Na kennisneming van de bezwaren, ' tegen bovenstaand certificaat ingebracht, wordt dit certificaat door mij, nadat bij 
onderzoek is geblckcn, dat de gegevens daarin vermeld, als volgt behooren te worden gewijzigd, nader vastgesteld tot een 
totaal van ... kalenderweken. 

. .. . .....• . .... , den .............. 19 .. . 
De . . ... .. .. ..... ... . 

Eerste dag van een periode-verblijf Laatste dag van een periode-verblijf Aantal kalenclerweken 
in werkelijken clienst. in wcrkelijken dienst. berekend met inacht- Aanmerkingen. 

I 
--

I 
nemin~ van de artikelen dag van de dag van de jaar. week. datum. jaar. week. datum. 2 3, 224 I.W. 

I I I 
-

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 December 1919 (8/aat sblad n°. 990). 
Ons bekend, 

De Minister van Arbeid, AA.LBERSE. 
De Minister van Oorlog, ALTING VON GEUSAU. 
De M inister van Marine, H. BrJLEVET. DT JI\. 
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27 December 1919. WETl'EN, houdende natu
ralisatie van , 

Heinrich Johann Hans Stopler, geboren te 
Berlijn (Pruisen) den 7 Mei 1878, directeur 
eener fabriek, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht. S. 991. 

Ferdinand Friedrich Adalbert Schlosser, ge
boren te Neu-lsenburg (Hessen) den 23 
April 1882, procuratiehouder, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 992. 

Franz Wolff, geboren te Bernburg (Anhalt) 
den 10 November 1868, koopman, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 993. 

Hermann Heinrich Pruisken, geboren te 
Overwater (Pruisen) den 16 December 1864, 
fabrieksarbeider, wonende te Hof van Delft, 
provincie Zuidholland. S. 994. 

Joseph Salomon, geboren te Oden'kirchen 
(Pr?tisen) den 4 Januari 1861, koopman, 
wonende te 's.(havenhage, ptovincie Zuid
holland. S. 995. 

Herman Emil Halvorsen, geboren te Sande 
(Noorwegen) den 17 Maart 1876, houder 
eener verlofzaak, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 996. 

Heinrich Joseph von der Fuhr, geboren te 
Heinsberg (Pruisen) den 27 April 1885, 
fa brikant, wonende te Tilburg, provincie 
Noordbrabant. S. 997. 

Peter Heinrich Kiisters, geboren te Schetfent
hum (Pruisen) den 21 October 1887, zadel
maker, wonende te (hoesbeek, provincie 
Gelderland. S. 998. 

Gerhard Josef Friils, geboren te Scherpenseel 
(Pruisen) den 14 Januari 1863, zonder be· 
roep, wonende te Scherpenseel, Pruisen. 
s. 999. 

Joseph Heinrich Felix Liiken, geboren te 
Elte (Pruisen) den 12 Juli 1864, agent in 
manufacturen, wonende te Am.sterdam, 
provincie Noordholland. . S. 1000. 

Ernst August Kestein, geboren te Berlijn 
(Duitschland) den 6 llfaart 1870, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 1001. 

Joseph Anton Brickwedde, geboren te Wiehe, 
gemeente Mettingen (Pruisen) den 6 Oc
tober 1876, winkelchef, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht. S. 1002. 

Joseph Clemens Franz Weltring, geboren te 
Plantlunne (Pruisen) den 20 Februari 1862, 
inkooper van heerenstoffen, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S.1003. 

Charlotte Louise Steinhoff, weduwe van 
Johannes Philippus Zijnen, geboren te 

Elbing, (Pruisen) den 30 Mei 1868, koo p
vrouw, wonende te Berlijn, Pruisen. S. 1004. 

Georg Max Ehret, geboren te Ulm ( Wurtem
berg) den 5 Februari 1879, handelsver
tegenwoordiger, wonende te Overschie, 
provincie Zuidholland. S. 1005. 

Carl Selmar Georg Wagner, geboren te Leip
zig (Saksen) den 6 Mei 1867, concertmees
ter, wonende te Arnhem, provincie Gelder. 
land. S. 1006. 

Ignatz Albert Hubert Franz Joseph Biitting
hausen, geboren te Duisburg (Pruisen) den 
22 April 1863, photograaf, wonende te 
Bussum, provincie Noordholland. S. 1007. 

Hermann Haukes, geboren te Zytflich 
(Pruisen) den 1 December 1878, kaasfa
brikant, wonende te Kekerdom, gemeente 
Ubbergen, provincie Gelderland. S. 1008. 

Hubert Gerhard Eduard Nettesheim, ge
boren te Aldekerk (Pruisen) den 1 April 
1866, koopman, wonende te Venlo, pro
vincie Limburg. S. 1009. 

Jacob Kusen, geboren te Rotterdam (Zuid
holland) den 29 Maart 1897, kantoorbe
diende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 1010. 

Theodor Jakob Joseph Noij, geboren te 
Materborn (Pruisen) den 24 Maart 1874, 
handPlsagent en handelaar, wonende te 
Moers, Pruisen. S. lOll. 

Arend Gerrit Olthuis, geboren te Ochtrup 
( Pruisen) den 30 Juli 1879, wever, wonende 
te Osnabruck, Pruisen. S. 1012. 

Christian Merkelbag, geboren te Aken 
(Pruisen) den 14 September 1881, arbeider, 
wonende te Aken, Pruisen. S. 1013. 

Liebmann Maier, geboren te Mullheim 
(Baden) den 29 December 1871, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 1014. 

Jacob Hendrik Willems, geboren te Overpelt 
(Bel,gie) den 17 October 1865, winkelier,wo
nende te Tiel, provincieGelderland. S. 1015. 

Bernhard Heinrich Ortmann, geboren te 
Damme (Oldenburg) den 16 Maart 1863, 
winkelier, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 1016. 

Johann Heinrich Erkens, geboren te Suster
seel (Pruisen) den 26 October 1884, mijn
werker, wonende te Frelenberg-Geilen
kirchen (Pruisen). S. 1017. 

Carolina Johanna Vreeswijk, weduwe van 
Roelof Marcus de Jong Luneau geboren te 
Utrecht (Utrecht) den 17 Augustus 1874, 
zonder beroep, wonende te 's.(havenha.ge, 
provincie Zuidholland. S. 1018. 
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Theodor Lucas Maria Terheyden, geboren 
te Hor;sten (Pruisen) den 22 Maart 1865, 
koopman, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland. S. 1019. 

Caspar Wilhelm Hubert Rudolph Nadaud, 
geboren te Keulen (Pruiaen) den 20 J anuari 
1869, koopman, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg. S. 1020. 

Adolph Heinrich Winnen, geboren te Duis
burg (Pruiaen) den 19 Januari 1885, 
timmerman, wonende te Keulen, Pruiaen. 
s. 1021. 

Salomon Maijer, geboren te Laufersweiler 
(Pruisen) den 4 Maart 1871, fabrikant, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
hoUand. S. 1022. 

Josef Karl Anton Wasser, geboren te Rotter
dam (Zuidlwlland) den 17 Januari 1894, 
notarieel student, wonende te Rotter.dam, 
provincie Zuidholland. S. 1023. 

Valentin Millier, geboren te Bochingen 
(Beieren) den 4· December 1868, kleer
maker, wonende te A1118terdam, provincie 
Noordholland. S. 1024. 

Theodor Ludwig Strack, geboren te Hornberg 
(Pruiaen) den 26 Juni 1896, bedrijfschef, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 1025. 

Adolf Wallach, geboren te Bielefeld (Pruisen ) 
den 24 Maart 1871, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S.1026. 

Hermann Gerhard Verstegen, geboren te 
EUen (Pruisen) den 2 J anuari 1886, land
bouwer, wonende te EUen, Pruiaen. S. 1027. 

Albert Rooseboom, geboren 'te Uelaen 
(Pruisen) den 5 April 1852, koopman, 
wonende te Arnhem, provincie Gelderland. 
s. 1028. 

Albert Edens, ~boren te Klooater Dunebroek 
{Pruiaen) den 23 Februari 1881, voerman, 
wonende te Bellingwolde, provincie Gro
ningen. S. 1029. 

Elias Levi, geboren te Rhoden (Waldeck) den 
16 Maart 1860, koopman, wonende te 
Leiden, provincie Zuidholland en Robert 
Levie, geboren te Leiden, den 7 Mei 1897, 
koopman, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland. S. 1030. 

Meyer Cohen, geboren te Oldenzaal den 28 
Juli 1859, koopman, wonende te Oldenzaal, 
provincie Overijssel en Heijman Meyer 
Cohen, geboren te Oldenzaal den l Februari 
1896, koopman, wonende te Oldenzaal, 
provincie Overijasel. S. 1031. 

Johann Franz Heinrich Feld, geboren te 
Neuenkirchen (Pruisen) den 22 April 1848, 

winkelier, wonende te Leiden, provinc1e 
Zuidholland en Josephus Franci cus Feld, 
geboren te Leiden (Zuidholland) den 5 
Maart 1897, winkelbediende, wonende te 
Leiden, provincie Zuidlwlland. . 1032. 

Servais Poesen, geboren te Rosrneer (Belgii!) 
den 2 Maart 1865, landbouwer, wonende 
te Oud- Vroenhoven, provincie Limburg. 
en Isabella Laurence Poesen, geboren te 
Oud- Vroenhoven (Limburg) den 2 April 
1897, zonder beroep, woi:iende te Oud· 
Vroenhoven, provincie Limburg. S. 1033. 

Johann Georg Ferdinand Dombach, geboren 
te Dauborn-Eufingen (Pruiaen) den 8 
Januari 1867, fabrikant, wonende te 
Bussum, provinc. Noordholland en Johanna 
Maria Magdalena Elisabeth Dombach. ge 
boren te Amsterdam den 14 Au1rnstus 1898, 
zonder beroep, wonende te Bussum, prov 
N oordholland S. 1034. 

Cornelia Elisabeth Caesar, weduwe van Carl 
Paul Diitting, geboren te Amsterdam, 
(Noordlwlland) den 26 September 1864, 
zonder beroep, wonende te Stratum, pro
vincie Noordbrabant. S. 1035. 

Carl Clemens Koch, geboren te Damme 
(Oldenburg) den 28 Maart 1868, manufac
turier, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; Maria Hubertina Koch, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 
14 Februari 1895, zonder beroep, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland en 
Bertha Maria Koch, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 18 Mei 1898, zonder 
beroep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1036. 

Jacob Nalbach, geboren te Ruhrort (Pruisen) 
den 6 Januari 1862, schipper, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland en Maria 
Nalbach, geboren te Mannheim (Baden) 
den 19 J anuari 1898, zonder beroep, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 1037. 

Hendrik Giesen, geboren te Nordhorn (Prui
Ben) den 21 Maart 1858, handelsagent, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. en Herman J ohan Giesen, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 
7 Juni 189-1. bedrijfsleider, wonende te 
Arnsterdam, prov. Noordholland en Gijsber
tus Hermanns Giesen, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 25 Juni 1895, 
tandenmaker, wonende te Amsterdam, 
provinoie Noordholland en Gerhard Giesen, 
geboren te Amsterdam, (Noordholland) den 
l Juli 1896, kantoorbediende, wonende 
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te Scheenula, provincie Groningen en Willem I 
Hendrik Giesen, geboren te Amsterdam 
(Noordlwlla1ul) den 20 November 1897, , 
handelsagent, wonende te Amsterdam, I 
provineie Noordholland. S. 1038. 

Joseph August Bernard Abelmann, geboren 
te Riesenbeck (Pruisen) den 18 Januari 
1857, winkelier, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht en Clemens Heinrich Abel
mann, geboren te Utrecht ( Utrecht) den 23 
November 1894, winkelier, wonende te 
Vlissingen, provincie Zeela1ul,. S. 1039. 

Hindericus Zwatinus Boerrigter, geboren te 
Laar (Pruisen) den 18 Maart 1867, land
bouwer, wonende te Baalder, gemeente 
Ambt-Hardenberg, provincie Overijssel; 
Johanna Wilmina Berendina Boerrigter, 
geboren te Ambt-Hardenberg den 6 Mei 
1894, wnder beroep, wonende te Ambt
Hardenberg, provincie Overijssel ; Berendina 
Frederika Boerrigter, geboren te Ambt
Hardenberg den 16 Februari 1896, onder
wijzeres, wonende te Ambt-Harde1werg, 
provincie Overijssel en Frederik Gerrit 
Boerrigter, geboren te Ambt-Hardenberg 
den 28 September 1897, onderwijzer, 
wonende te Nieuw-Leusen, provincie Over
ijssel. S. 1040. 

Carl Andreas Nuss bicker, geboren te Tambach 
(Saksen) den 22 Januari 1865, kuiper, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
lwlland en Frans Johan Nussbicker, ge
boren te Amsterdam, den 2 September 1896, 
kuiper, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1041. 

Joseph Vogt, geboren te Oberkirchen (Pruisen) 
den 9 Maart 1871, koopman, wonende te 
Groningen, provincie Gr~ingen en Elisa
beth Antonia Vogt, geboren te Groningen 
den 24 Maart 1898, zonder beroep, wonende 
te Gronigen, provincie Groningen. S. •1042. 

Anton Maximilian Gregor Wreesmann, ge
boren te Friesoythe (Oldenburg) den 22 
April 1865, wijnhandelaar, wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderland; Johan 
Bernard Wreesmann, geboren te Groningen 
(Groningen) den 23 April 1896, candidaat 
in de rechten, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordlwlland en Rosalie Thecla 
Anna Wreesmann, geboren te Groningen 

, (Groningen) den 26 September 1897, zonder 
beroep, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland. S. 1043. · 

J:Iermann Anton Gronniger, geboren te 
Walchum (Pruisen) den 13 Juni 1850, 
timmerman, wonende te T er Apel, ge-

meente Vlagtwed:le, provincie Groningen . 
en Johannes Wilhelm Gronniger, geboren 
te Vlagtwedde den 1 Juli 1897, timmerman. 
wonende t e Ter Apel, gemeente Vlagt
wedde, provincie Groningen. S. 1044. 

Petrus Philippus van Hoppe, geboren te 
Arendonck (Belgiii) den 29 December 1870, 
landbouwer en koopman, wonende te 
Reusel, provincie Noordbrabant en Antonius 
van Hoppe, geboren te Arendonck (Belgie ) 
den 7 Juni 1898, landbouwer, wonende te 
Reusel, provincie N oordbrabant. S. 1045 . 

Johann Bernard Mertens, geboren te Plaggen
schale (Pruisen) den 18 November- 1860, 
vervener en landbouwer, wonende te 
Vroomslwop, gemeente Den Ham, provincie 
Overijssel. S. 1046. 

Paul Hubert Kraemer, geboren te Niederspay 
(Pruisen) den 17 Juni 1866, banketbakker, 
wonende te Geldersch Veenendaal, ge
meente Ede, provincie Gelderland. S. 1047. 

Corne! Rosen, geboren te Aken (Pruisen) 
den 17 Juli 1883, monteur, wonende te 
T ilhurg, provincie Noa'rdbrabant. S. 1048. 

Carl Hohner, geboren te Stahlsmule (Pruisen) 
den 28 November 1865, fabrikant, wonende 
te T i /hv.rg, provincie Noordbrabant. S. 1049. 

Johann Heinrich Heier, geboren te Bethen 
(Oldenburg) den 2 Februari 1880, koopman, 
wonende te Tilhurg, provincie Noord
brabant. S. 1050. 

Gerardus Johannes Hendrikus Burgers, ge
boren te Bergh (Gelderland) den 3 Juni 
1868, hotelbouder, wonende te 's Heeren
berg, gemeente Bergh, provincie Gelderland. 
s. 1051. 

Friedrih Wilmsen, geboren te Mehr (Pruisen ) 
den 29 Maart 1885, landbouwer, wonende 
te Kekerdom, gemeente Ubbergen, provincie 
Gelderland. S. 1052. 

Pierre Alexandre Eugene Closset, geboren 
te Vise (Belgq den 6 November 1S89, 
aannemer, wonende te Sint Pieter, pro
vincie Limburg. S. 1053. 

Albert Weismann, geboren te Main: (Hessen) 
den 2 November 1860, kantoorbediende, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
lwlland. S. 1054. 

Gerhard Hugo Hesselhaus, geboren te Met
tinr;en (Pruisen) den 12 Mei 1873, boek
houder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidlwlland S. 1055. 

Otto W.ilhelm Alexander von Moller, ge
boren te Wenden (Rusland) den 23 Januari 
18~6, zonder beroep, wonende te Heem
stede, provincie Noordlwlland. S. 1056. 
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Johann Georg 'Andreas Wiesinger, geboren 
te H er1ersrach (Beieren) den 19 Februari 
1870, onderbrouwmeester, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; Johann 
Georg Wiesinger, geboren te Am.oterdam, 
den 16 April 1896, scheepsmachinist, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland en Catharina Elisabeth Wiesinger, 
geboren te Amsterdam den 29 Mei 1897, 
zonder beroep, wonende te A m.sterdam, 
provincie Noordholland. S. 1057. 

Theodor Johann van Scholl, geboren te 
Grietherort (Pruisen) den 20 Februari 
1856, schipper, wonende te Rotterda1n, 
provincie Zuidholland. en Johann van 
Scholl, geboren te Rotterdam, den 29 April 
1896, schipper, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidlwlland. S. 1058. 

Anton Bernhard Schnitger, geboren te 
Burgsteinfurt (Pr,~isen) den 19 Augustus 
1867, winkelier, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; Anna Henclrika 
Sch,iitger, geboren te Amsterdam, den 
25 Juni 1896, kloosterzuster, wonende te 
Reuver, gemeente Bee,qel, provincie Lim~ 
burg en Louisa Dorothea Anna Schnitger, 
geboren te AmslPrdam, den 6 October 
1897, zonder beroep, wonende te 4m.st•r
dam, provincie Noordholland. S. 1059. 

Wilhelm Philipp Bernhard Griiter, geboren 
te Erlcrath (Pruisen) den 29 Januari 1866, 
opzichter bjj de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen, wonende te 
Tilburg, provincie Noordbrabant en Wil
helmus Johannes Bernardus Griiter, ge
boren te Tilburg den 5 Juni 1897, machine
bankwerker, wonende te 'Ti?hurr,, provincie 
Noordbrabant. S. 1060. 

Pieternella Jacoba van der Spek, weduwe 
van Paul Richard Ernst Millier, geboren te 
Harlingen (Friesland) den 15 Maart 1870, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 1061. 

Margareta Geerling, geboren te Antwerpen 
(Belgie) den 15 December 1865, zoncler 
beroep, wonende te Forest-Brussel, Belgie. 
s. 1062. 

Jacoba H elena Geerling, geboren te Niel 
(Belgie) den 8 December 1867, bediende, 
wonende te Forest-Brussel, Bel11ie. S. 1063. 

Wilhelm Joseph Plum, geboren te Herbach 
(Pruisen) den 21 Juni 1867, onderwij7er, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 1064. 

Carl Joseph Crone, geboren te H!'-8elunne 
(Pruisen) den 21 Miiart 1876, koopman, 

wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 1065. 

Hermann Theodor Pfleiderer, geboren te 
Waiblingen (Wurtemburg) den 26 Maart 
1871, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 1066. 

Clara Theodora Schaefer, weduwe van Franz 
Joseph Bernard Wagener, geboren te 
Fischhaeh (Pruisen) den 5 Mei 1859, koop
vrouw, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1067. 

Robert Otto Jahn, geboren te Oelsnitz in 
Voigt/and (Saksen) den 21 October 1872, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 1068. 

Hermann Heinrich Plass, geboren te Heester
kante (Pruisen) den 19 April 1877, land
bouwer, wonende te Gra·msbergen. provincie 
Over(jssel. S. 1069. 

Philippe Meers, geboren te Sin' J ans-Molen
beek (Belgii!) den 5 Augustus 1860, op
zichter, wonende te Hoensbroek, provincie 
vimburg. s. 1070. 

29 December 1919. BESLUIT, tot vernietiging 
van bet besluit van den Raad der gemeente 
Rijssen, dd. 18 Juni 1919, strekkende tot 
het niet openstellen van het gemeentelijk 
slachthuis aldaar. S. 1071. 

WIJ WILHELMINA, EN7. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 29 October 1919, n°. 13754, afdee
ling Volksgezondheid ; 

Overwegende, dat door den Raad der ge
meente Rijssen op 18 Juni 1919 werd besloten 
het gemeentelijk slachthuis aldaar, tot welks 
stichting door het gemeentebestuur was over
gegaan ingevolge het besluit van voorrnelden 
Raad, dd. 11 September 1918, niet open te 
str lien ; 

Overwegende, dat uitvoering van voorrneld 
besluit van 18 Juni 1919 ten grvolge zal hebben, 
dat de bestaande particuliere slachtplaatsen 
door het verspreiden van stank en wegens het 
ontbreken van een behoorlijke bergplaats voor 
afvalproducten schade aan de volksgezondheid 
blijven veroorzaken en dat niettegenstaande 
de Raad zelf reeds besloten had aan dezen 
toestand een einde te rnaken door het stichten 
van centrale slachtplaats ; 

Overwegende, dat voorts de bestaande toe
stand schadelijk is voor de rnoraliteit der be
volking, daar sommige slagers bij gernis van 
een eigenlijke slachtplaats in den winkel rnoeten 
slachten, hetgeen van buiten af zicbtbaar is en 
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waarvan een verkeerde invloed in het bijzonder 
op de jeugd moet uitgaan ; 

Overwegende voorts, dat volgens mededee
ling van bet gemeentebestuur bij gebrek~ van 
een centrale slachtplaats in meergenoemde ge
meente een rationeele vleeschkeming niet 
mog,-lijk is, zoodat geen einde kan worden ge
maakt aan het invoeren van aan ziekte gestor
ven vee en het verkoopen van het van deze 
dieren afkomstige vleescb, waardoor groot ge
vaar voor de volksgezondheid ontstaat ; 

Overwegende, dat derhalve meergemeld 
raadsbesluit is genomen in strijd met het alge
meen belang ; 

Overwegende bovendien, dat bedoeld be
sluit door den Raad der gemeente Rijssen 
blijkbaar is genomen zonder dat daarover van 
te voren bet advies is ingewonnen van de be
trokli;en gezondheidscommissie, dat althans in 
het besluit dit door de wet get'i~chte advies niet 
is aangebaald ; 

Overwegende, dat hierdoor is gehandeld in 
strijd met bet bepaalde bij artikel 6, lste en 
2de lid, of althans met voormeld 2de lid, der 
Gezondheidswet ; 

Gt:let op Ons besluit van 18 Juli 1919 (8taats-
blad n°. 498); · 

Gelet op artikel 153 cler Gen eentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

2 December 1919, n°. 178; 
Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 

van Arbeicl van 24 December 1919, n ' . 1684-9, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonrl.en en verstaan : 
het besluit van den Raad der gemeente 
Rijssen, cla. 18 Juni 1919, tot het niet open• 
stellen van bet gemeentelijk slacbthuis aldal),r, 
te vemietigen wegens strijd met bet algemeen 
belang en wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worclen geplaatst en in afschrift zal worclen 
medegecleeld aan den Raad van State. 

·s-Gravenbage, den 29sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 13 Jan. 1920.) 

29 December 1919. BESLTTIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst en 
van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 1072. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\fiaister van 
Waterstaat van 13 November 1919, La. H., 
afcleeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatablad n°. 67), bet laatst gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321), op 
artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 118) en op artikel II der Overgangsbepalin
gen van de wet van 13 Juli 1907 (Slaatsblad 
n°. 193); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 December 1919, n°. 162) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1919, 
La. A, afdeeling Spoorwegen : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 Juni 1920 afdeeling II 

van Hoofdstuk VI van het Algemeen Reglement 
Dienst, va-stgesteld bij Koninklijk besluit van 
26 Juni 1913 (Staatsbla,J, n°. 315) en van het 
Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen, 
vastgesteld bij Koninklijk beshtit van 3 Juni 
1915 (Staatsblad n~. 230), welke reglementen 
het laatst werden gewij1.igd bij Koninklijk 
besluit van 28 Augustus 1919 (8taat.•blad n''· 
545), te wijzigen a l;; vo lgt : 

AFDEELING II. 

DIENST· EN RUSTTIJDEN. 

Verklaring mn enkele in deze aldeeling ge/Je~igde 
11itdru klcingen. 

Art. 85. In deze afdeeling wordt verstaan : 
A. onder ,,beambten en bedienden" alle 

personen, die bij eene spoorwegonderneming 
irr dienst zijn, met uitzondering van : 

a.. de bestuurders, de seen tarissen, de 
hoofden van takken van dienst, afdeelingen 
of werkplaatsen, de inspecteurs, de ingenieurs, 
de adjunct-inspecteurs en -ingenieurs en de 
hanclelsagenten ; 

b. voor zoover hunne diensttijden door hen 
zelven worden geregeld, de controleurs, de 
hoofden van locomotief-depots, de opzichters, 
de ambtenaren met technisch toezicht belast 
en de adjuncten van al deze personen ; de 
Minister kan echter, bestuurders van den spoor
wegdienst gehoord, op die personen of op som
mige van die personen, door hem aan te wijzen, 
een of meer der artikelen 86, 89, 90, 91 en 92 
van toeP,assing verklaren : 

c. de alleen met het houden van toezioht 
belaste chefs en adjunctchefs van groote 
stations, door den Minister, bestuurders van 
den spoorwegdienst gehoord, aan te wijzen ; 

d. de personen, op wier arbeid van toe
passing zijn de hoofdstukken IV en V der 
,.Arbeidswet 1919" : 

e. de concierges. 
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B. onder ,,diensttijd" de tijd, gele gen 
tlll!schen het oogenblik, waarop de beambte 
of bediende aanwezig moet zijn om zijn werk 
te beginnen en dat, waarop hij zijn werk kan 
verlaten tot het genieten van den in artikel 91 
vermelden onafgeboken rusttijd. Indien ech
ter aan eenen beambte of bediende te zijner 
standplaats omst'reeks het midden van den dag 
een onafgebroken rusttijd van ten minste een 
(1) uur wordt toegestaan, wordt die rusttijd 
tot ten hoogste twee (2) uren, bij de toepassing 
van de artikelen 86, 87 en 89 niet als diensttijd 
in rekening gebracht ; 

C. onder ,,rusttijd" of ,,rustdag" de tijd
ruimte, waarin de beambte of bediende geheel 
vrij is van elke bemoeienis met den spoorweg ; 

D . onder ,,etmaal" het tijdsverloop van 
middernacht tot middernacht ; 

E. onder ,,tijdvak van een zeker aantal 
achtereenvolgende etmalen" elk willekeurig 
gekozen tijdvak van dien duur. 

Diensttijd van personeel, dat voortd,urend of 
inspannend arbeidt. 

Art. 86. Ten opzichte van beambten en 
bedienden werkzaam op kantoren, belast met 
den buitendienst op stations of halten, of ge
plaatst op belangrijke posten en die naar het 
oorcleel van den Minister, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, voortdurend of in
spannencl arbeicl verrichten, geldt het volgencle : 

a. de in een etmaal vallende diensttijd mag 
niet meer bedragen clan tien (10) uren; 

b. in elk tijdvak van veertien (14) achter
eenvolgende etmalen mag de gezamenlijke 
cluur van de daarin vallende cliensttijclen en ge
gedeelten van diensttijden niet meer bedragen 
clan zes en negentig (96) uren voor beambten 
en beclienden, hetzij uitsluitend, hetzij bij af
wisseling werkzaam op kantoren, en hondercl 
twee (102) uren voor de overige beambten en 
bedienclen. 

Diensttijd van locomotie; - en treinpersoneel. 

Art. 87. Ten opzichte van beambten en 
bedienden, op locomotieven en treinen werk
zaam, geldt het volgende : 

a. de in een etmaal vallende diensttijd mag 
niet meer bedragen dan twaalf (12) uren ; 

b. in elk tijdvak van veertien (14) achter
eenvolgende etmalen mag de gezamenlijke duur 
van de daarin vallende diensttijden en gedeelten 
van diensttijden niet meer bedragen dan hon
derd twee (102) uren. 

Diensttijd van we,gbewaki1~7spersoneel. 

Art. 88. Ten opzichte van de beambten 

en bedienden, die uitsluitend of in hoofdzaak 
belast zijn met de bewaking van den weg en 
op wie artikel 86 niet van toepassing is. gelclt 
het volgende : 

a. de in een etmaal vallende diensttijcl mag 
uiet meer bedragen clan twaalf (12) uren ; 

b. in elk tijdvak van veertien (14-) achter
eenvolgencle etmalen mag de gezamenlijke dum· 
van de daarin vallenoe cliensttijden en gedeelten 
van diensttijden niet, meer bedragen clan hon
dercl vier en veertig (144) uren voor beambten 
en beclienclen, die op of nabij den door hen 
bewaakten post wonen, en hondercl twee en 
de1tig (132) uren voor de overige beambten 
en beclienden. 

Diensttijd van het orerige personeel. 

Art. 89. Ten opzichte van de overige be
ambten en bedienden geldt het volgende : 

a. de in een etmaal vallende diensttijd mag 
niet meer bedragen clan tien (10) uren; 

b. in elk tijdvak van vee1tien (14) achter
eenvolgende etmalen mag de gezamenlijke duur 
·van de daarin "<allencle diensttijden en gedeelten 
van diensttijden niet meer bedragen clan hon• 
derd veertien (114-) uren . 

Verl:-orten ,;an diensttijden door den .~f inider. 

Art. 90. De Minister kan, bestuurders van 
den spoorwegdienst gehoord, den :liensttijd 
van door h.em aan te wijzen beambten en be
dienden verkorten : 

a. voor beambten en bedienden, genoemd 
in de artikelen 86, 87 en 89, per etmaal tot t en 
hoogste acht (8) uren en per tijdvak van 14 
achtereenvolgende etmalen tot ten hoogste 
negentig (90) uren ; 

b. voor beam bten en bedienclen, genoemd 
in artikel 88, per etmaal tot ten hoogste tien 
(10) uren en per tijdvak van vePrtien (14) ach
tereenvolgende etmalen tot t en hoogste honclerd 
zes en twintig (126) uren voor beambten en
beclienden, die op of nabij den door hen be
dienden post wonen, en honderd veertien (114) 
uren voor de overige beambten en bedienden. 

Rusttijden en -poozen. 

Art. 91. 1. Aan de beambten en bedienden 
moet tusschen elke twee opeenvolgende dienst
tijden een onafgebroken rusttijd van ten minste 
(12) uren worden gelaten. 

2. Op de door den Minister, bestuurders 
van den spoorwegdienst gehoord, te bepalen 
stations, halten, baanvakken of posten kan 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk voor de 
door hem aan te wijzen beambten of bedienden 
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die onafgebroken rusttijd tot ten mmste tien 
(10) uren worden beperkt. 

3. Aan de beambten en bedienden moeten 
boven de in het eerste en tweede lid van d;t 
artikel bedoelde rusttijden gedure ~ae den d1enst
tijcl de noodige korte rustpoozen voor het ge
bruiken van de maaltijclen worden toegestaan. 

Rustdagen en Zondagsrusl. 

Art. 92. 1. De beambten en bedienclen 
benevens de personen, genoemd onder A, b en c 
van artikel 85, genieten : 

of a in elk tijdvak van veertien (14) achter
eenvolgencle etmalen twee rustdagen, waarvan 
er een - van dertig (30) uren voor hen, die 
werkzaam zijn op stations of halten of belast 
met cle bewaking van den weg, en van zes en 
dertig (36) uren voor de overigen - moet om
vatten den tijd tusschen Zondag 2 uur voor
middag en Maandag 4 uur voormiddag ; 

of b in elk tijdvak van een en twintig (21) 
achtereenvolgencle etmalen drie rustdagen, 
waarvan er een - van dertig (30) uren voor 
hen, die werkzaam zijn op stations of halten 
of belast met de bewaking van den weg, en van 
zes en clertig (36) uren voor de overigen - moet 
omvatten den tijd tusschen Zondag 2 uur voor
middag en Maandag 4 uur voormiddag. in dit 
geval moeten evenwel nog vier (4) anclere rust
dagen per jaar worden toegekend. 

2. De duur van de rustdagen moet - · voor 
zoover zij niet op Zondag 'vallen - ten minste 
dertig (30) uren bedragen. Volgen eenige rust
dagen elkander op, dan moet cle duur van elk 
dier rustdagen ten minste vier en twintig (24) 
uren bedragen. 

3. Voor beambten en bedienden, behoorende 
tot een kerkgenootschap, dat den wekelijkschen 
rustdag niet op Zondag viert, wordt, wanneer 
zij aan bestuurders van den spoorwegdienst 
hun verlangen daartoe hebben kenbaar ge
maakt, de Zondag als rustdag vervangen . door 
den clag, die door hun kerkgenootschap als 
wekelijksche rustdag is aangewezen. 

Naclitdienst voor •!1'ouwen. 

Art. 93. Het is verboden eene vrouw tus
schen tien (10) uur des namiddags en vijf (5) 
uur des voormiddags te laten dienst doen als 
wachteres. 

Onthef fingen. 

Art. 94. 1. De l\finister is bevoegd van de 
bepalingen van de artikelen 86, 87, 88, 89, 91, 
92 en 93 voorwaardelijk ontheffing te verleenen 
voor de beambten en bedienden van minder 

belangrijke stations, halten en posten, zoo
mede voor die beambten en beclienden, welke 
gedurende hunnen diensttijd niet onafgebroken 
werkzaam zijn. 

2. Overigens is de Minister bevoegd tot het 
in werking treden van de zomerdienstregeling 
van het jaar 1921 voorwaardelijk ontheffing te 
verleenen van de artikelen 86, 87, 88, 89, 
91 en 92. 

Dienstroosters en dienstregiste1·s. 

Art. 95. 1. De dienst- en rusttijden d~r 
beambten en beuienden worden opgenomen in 
dienstroo ters, waarin achter den naam van 
<>lk hunner melding gemaakt wordt van de 
strekking, de uagteekening en het nummer der 
hem betreffende beschikkingen van den Minis
ter, krachtens de artikelen 85 onder A, b en c, 
86, 90, 91 en 94 genomen. 

2. Aan elk station, elke halte en elken post 
worden de die1istroosters betreffende de aldaar 
geplaatste beambten, en bedienden binnen 
vier (4) weken na het in werking treden van 
eene nieuwe dienstregeling op eene zichtbare 
plaats opgehangen. Door den Raad van Toe
zicht kan van deze bepaling ontheffing worden 
verleend. 

3. Door of vanwege be tuurders der spoor
wegdiensten worden registers aangelegd en 
geregeld bijgehouden, ter plaatse door den 
Raad van Toezicht te bepalen, waarin voor 
elk persoon, werkzaam op treinen of op loco
motieven, de diensttijden worden aangeteekencl. 
De registers worden ingericht naar een model, 
dat door den Minister, bestuurders van den 
spoorwegciienst gehoorc'I, wordt vastgesteld. 
Alln de leden van den Raa<i van Toezicht en 
de ambtenaren, onder hen met het dagelijksch 
toezicht belast, wordt te alien tijde op hun ver• 
langen inzage van die registers verstrekt. 

Toege/,aten afwij kingen. 

Art. 95bis. 1. Van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 86 tot en met 93 kan 
worden afgeweken, wanneer dit in het belang 
van cle behoorlijke uitoefening van den dienst 
of de veiligheid van het verkeer noodzakelijk 
is en de afwijking niet door het nemen van 
andere maatregelen kan worden voorkomen. 

2. Vanwege de bestuurd~rs van den spoor
wegdienst wordt van elke afwijking binnen 
acht (8) dagen mededeeling gedaan aan den 
betrokken, met het dagelijksch toezicht belasten 
Rijksambtenaar. 

3. De bepalingen van artikel 92 zijn niet 
van toepassing op aflossingspersoneel, hetwelk 
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niet meer dan vier (4) uren per etmaal bij den 
spoorwegdienst werkzaam is. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
8taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W . KiiNIG. 
( r:itgeg. 13 Jan. 1920.) 

29 December 1919. WETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

Louis Caers, geboren te Sint Jans-Molenbeek 
(Bel.gie) den 19 April 1879, kantoorbe
diende, wonende te Nijrrw7en, provincie 
Gelderland. S. 1073. 

Hermann Heinrich August Grosse Hamberg, 
geboren te Weaterholte (Pruisen) den 13 
December 1879, koopman, wonende te 
Leerdam, provincie. Zuidholland. S. 1074. 

Geert Weerd, geboren te H6cklenkamp 
(Pruisen) den 21 ovember 1878, fabrieks
arbeider, wonende te Almelo, provincie 
Overi;issel. S. 1075. 

Gertruda Schaefer, weduwe van Anton Hofer, 
geboren te Neuendorf (Pruisen) den 5 
Januari 1869, schippersche, wonende te 
Lobith, gemeente H erwen en Aerdt, pro
vincie Gelder/and. S. 1076. 

Heinrich .A,nton Dormoolen, geboren te Linz 
(Pruisen) den 13 April 1877, controleur, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 1077. 

Carl Immanuel Leberecht Garschagen, ge
boren te Siegburg (Pruisen) den 18 Decem
ber 1873, .1.-unstschilder, wonende te Beek, 
gemeente Bergh, provincie Gelderland. 
s. 1078. 

Johann Hinrich Schroder, geboren te War
denburg (Oldenburg) den 17 Jui 1866, 
beeldhouwer, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 1079. 

Friedrich Fledderus, geboren te Grossninge 
(Pruisen) den 6 April 1886, landarbeider, 
wonende te Frensdorf, Pruisen. S. 1080. 

Felix Allmaijer, geboren te Mannheim (Baden) 
den 22 Augustus 1873, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. i081. 

Peter Gerhard Niedere, geboren te Neuwied 
(Pruisen) den 2 November 1858, schipper, 
wonende te Millingen, provincie Gelder
land. S. 1082. 

Friedrich Martin Niedere, geboren te Neuwied 
(Pruisen) den 16 Augustus 1857, schipper, 

wonende te MiUingen, provincie Gelder
land. S. 1083. 

Johann Seegers, ge~ren te Nieder-EUen 
(Pruisen) den 1 November 1862. fabrieks
arbeider, wonende te EUen (Prziisen). 
s. 1084. 

Gerrit Jacobus van der Kuij, geboren te 
Rotterdam, den 26 December 1869, machi
nefabrikant, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 1085. 

August Robert Laux, geboren te Elherfeld 
(Pruisen) den 22 Juni 1854, katoendrukker, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 1086. 

Johann Hermann Macke, geboren te Ankum 
(Prnisen) den 28 Augustus 1861, procu
ratiehouder, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland. S. 1087. 

Alexander Hermann Krust, geboren te 
Amsterdam, den 16 Maart 1896, zonder 
beroep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1088. 

Peter Ernst Hildebrand, geboren te Langenau 
(Pruisen) den 14 Maart 1879, slager, wonen
de te Oss, provincie Noord-brabant. S. 1089. 

Hugo Heinrich Engelbert &bbers, geboren 
te . Neuenkirchen (Prnisen) den 17 Juli 1867, 
koopman, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordhc;::ind. S. 1090. · 

Heinrich Wilhelm Mols, geboren te Hordel 
(Prnisen) den 4 Januari 1882, bakker, 
wonende te Wanne, Pruisen. S, 1091. 

Daniel Erhardt Johannes Viilter, geboren te 
Esslingen (Wurttemberg) den 14 September 
1855, hoogleeraar, wonencle te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 1092. 

Werner Dauzenberg, geboren te Vorscheid 
(Pruisen) den 26 Augustus 1881, fabrieks
arbeider, wonende te Kohlscheid, Pruisen. 
s. 1093. 

Marinus Bulcaen, geboren te Haarlem den 
15 Juni 1897, hulpbesteller _bij de poste
rijen, wonende te Haarlem, p~ovincie 
Noordlwlland. S. 1094. 

Wilhelm Haenraets, geboren te Aken (Prui• 
sen) den 17 Juni 1882, mijnwerker, wonende 
te Richterich, Prnisen. S. 1095. 

August Joseph Eickhoff, geboren te Elhe,
feld, (Prnisen) den 29 Juni 1848, huisbe
waarder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 1096. 

Werner Joseph Rieping, geboren te Evers
winkel (Pruisen) den 14 September 1874, 
winkelchef, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie ZuidhoUand. S. 1097. 

Heinrich J oseph Vrings, geboren te Baes· 
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weiler (Pruisen) den 19 Augustus 1885, 
mijnwerker, wonende te Scherpenzeel, 
Pruisen. S. 1098. 

Maria Schreurs, geboren te Wehr (Prui-sen) 
den 15 Augustus 1879, zonder beroep, 
wonende te Wehr, Pruisen. S. 1099. 

Joanna Geerling, geboren te Antwerpen 
(Belgie) den 10 November 1863, zonder 
beroep, wonende te Fore~t-Brussel, Belgie. 
S. llOO. 

Johann Diedrich Heesen geboren te Werther
bruch (Pruisen) den 13 December 1872, 
landbouwer, wonende te Varsseve/,d, ge
meente Wisch, provincie Ge/,derland. S.1101· 

Martin Josef Jansen, geboren te Stolberg 
(Pruisen) den 6 Januari 1880, fabrieks
arbeider, wonende te Munsterbusch bij 
Stolberg, Prui8en. S. 1102. 

Jean Christian Maassen, geboren te Luik 
(Belgie) den 23 Juni 1894, scheepsbevrach
ter en scheepsondememer, wonende te 
Sint-Pieter, provincie Limburg. S. 1103. 

Nicolaas Henri van der Voort Maarschalk, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 
28 Maart 1894, kantoorbediende, wonende 
te New-York, Vereenigde Staten van 
Amerika. S. 1104. 

Mathieu Hubert Slangen, geboren te Melen 
(Belgie) den 2 Mei 1886, landbouwers• 
knecht, wonende te Jupille, Belgie. S. 1105. 

Hubert Ernest Schrouff, geboren te Pruisisch
Moresnet (Pruisen) den 24 Februari 1878, 
~andbouwer, wonende te Aken-Forst, 
Pruisen. S. ll06. 

Franz Joseph Schloesser, geboren te Gasse 
(Pruisen) den 4 December 1877, mijn
werker, wonende te Wilsberg bij Kohl 
scheid, Pruisen. S. 1107. 

Matthaus Thien, geboren te Lahn (Pruisen) 
den 13 April 1870, koopman, wonende te 
Zierikzee, provincie Zeeland. S. 1108. 

Maria Ida Elisabeth Ubaghs, geboren te 
Stolberg (Pruisen) den 12 Februari 1887, 
naaister, wonende te Stolberg, Pruisen. 
S. ll09. 

Leonhard de Bock, geboren te Bruggen 
(Pruisen) den 25 Februari 1874, fabrieks
arbeider, wonende te Dussel,dorf, Pruisen. 
s. 1110. 

Oscar Somers, geboren te Morlanwelz (Belgie) 
den 1 April 1884, kappersbediende, wqnen
de te Antwerpen, Belgie. S. llll. 

Carl Wilhelm Eduard Ehlers, geboren te 
Hambitrg (Duitschland) den 17 October 
1877, correspondent, wonende te Sloten, 
provincie Noordholland. S. lll2. 

Jakob Joseph Lavalle, geboren te Neutraal
Moresnet den 26 Februari 1865, pleisteraar, 
wonende te Neutraal-Moresnet. S. Ui3. 

Heinrich Joseph Claessen, geboren te Hasen
wa/,d (Pruisen) den 10 Januari 1884, melk
handelaar, wonende te Soers bij Aken, 
Pruisen. S. lll4. 

Joseph Louis De Muyter, geboren te Laken 
(Belgie) den 5 Maart 1891, kantoorbediende, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. lll5. 

Peter Anclreas Beck, geboren te Eupen 
(Pruisen) den 24 October 1848, touw
handelaar, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. lll6. 

Johann J acob Wilhelm Pohle, geboren te 
Orefe/,d (Pruisen) den 15 September 1888, 
handelsreiziger, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht. S. lll7. 

Heinrich Friedrich Wilhelm Kersten, ge• 
boren te Rothenfe/,de (Pruisen) den 15 
November 1838, landbouwer, wonende 
te W ageningen, provincie Geklerland. 
S. lll8. 

Andreas Schmidt, geboren te Oberlahnstein 
(Pruisen) den 15 Mei 1882, schipper, wonen
da te Lobith (gemeente Herwen en Aerdt), 
provincie Geklerland. S. lll9. 

Dirk Andreas Buss, geboren te Emden 
(Pruisen) den 15 Maart 1863, technisch
directeur eener Cooperatieve stroocarton
fabriek, wonende te Nieuweschans, pro
vincie Groningen. S. 1120. 

Onno Edgar Anton Majoewskij, geboren te 
Weener (Pruisen) den 14 September 1866, 
boekhouder, wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel. S. ll21. 

Richard Hermann Motz, geboren te Mann
heim (Baden) den 18 Augustus 1889, land
bouwer, wonende te Beilen, provincie 
Drenthe. S. 1122. 

Marie Louise Roovers, geboren te Brus,~e 
(Belgie) den 1 September 1872, kleer: 
maakster, wonende te Antwerpen, Belgie. 
s. 1123. 

Maria Pia Sofia Amalia van Lamsweerde, 
geboren te Milaan (ltalie) den 6 September 
1879, zonder beroep, wonentle te Milaan, 

ltalie. S. ll24. 
August Willem Frederik Beukers, geboren 

te Schiedam (Zuidholland) den 2 Mei 1861, 
Roomsch-Katholiek priester, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 
ll25. 

Emil Ferdinand Clemens, geboren te Pehe
stadt (Duitschland) den 23 Mei 1871, 
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musicus, wonende te Groningen, provinc1e j 
Groningen. S. 1126. · 
Anton Mak, geboren te Duisburg (Pruisen) 
den 28 Februari 1875, werh.-tuigkundige, 
wonende te Osnabruck, Pruisen. S. 1127. 

Conradine Marie Johanne ~argarethe Korte, 
weduwe van Constantius Joannes Gerar
dus Maria Kortman, geboren te Herford 
(Pruisen) den 24 November 187,3, zonder 
beroep, wonende te Herford, Pruisen. 
s. 1128. 

Achille Louis Jacob van Galen, geboren te 
LongeviUe (Lotharingen) den 26 Juni 1875, 
breukbandmaker, wonende te Luik, Belgie. 
s. 1129. 

Joseph Hermann Schliehe, · geboren te 
Schierloh (Pruisen) den 20 Januari 1881, 
koopman, wonencl'e te Amsterdam, pro• 1 

vincie Noordholland. S. 1130. 
Alphons Dickens, geboren te Hooge en Lage 

Zwaluwe (Noordbrabant) den 25 Februari 
1895, wegwerker, wonende te Wagenberg, 
gemeente Terheyden, provincie Noord
brabant. S. 1131. 

Paul Theodor Wagner, geboren te Genadendal 
(Kaapkolonie) den 12 December 1876, 
koopman, wonende te TilJJurg, provincie I 
Noordbrabant . S. 1132. · 

Augustin Paulissen, geboren te (}rieth 
(Pruisen) den 23 .Juni 1874, zetschipper, 
wonende te Lobith, provincie Gelderland. 
s. 1133. 

Heinrich Friedrich Josef Maria Mattonet, 
geboren te Aken (Pruisen) den 15 October 
1885, zonder beroep, wonende te Houthem, 
pro,vincie Limburg. S. 1134. _ 

Ida Cohn, weduwe van Charles Louis Devos, 
geboren te Salzkotten (Pruisen) den 14 
December 1870, koopvrouw, wonende te ' 
Amsterdam, provincie Noordholland. S.1135. 

Robert Fritz Hans .Pilz~cker, geboren te I 
Militsch (Pruisen) den 5 Februari 1859, I 
zonder beroep, wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland; Johannes Christianus 
Hendrikus Pilzecker, geboren te Arnhem 
(Gelderland) den 24 December 1895, hor
logemaker-winkelier, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland en Max Marinus 1 

Hendrikus Pilzecker, geboren te Arnhem 
(Gelderland) den 4 Mei 1897, grossier in 
goud- en zilverwerken, wonende te Arn
hem, provincie Gelderland. S. 1136. 

Christian Friedrich Wilhelm Preiszer, ge
boren te Apolda (Saksen) den 25 Augustus 
1872, bakker, wonende te Nijmegen, pro
vincie Gelderland Anna Maria Frederika 

Preiszer geboren te Nijmegen (Gelderland) 
den 12 Mei 1897, zonder beroep, wonende 
te Nijmegen provincie Gelderland en Fre
derik Nicolaas Preiszer, geboren te Hatert 

· (Gelderland) den 30 April 1898, bakker, 
wonende te Nijmegen, provincie Gelder
land. s. 1137. 

Christopher Buhrdorf, ge boren te W oltmers
hausen (Bremen) den 20 April 1872, koffie
huishouder, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland en Christina Buhrdorf, 
geboren te Rotterdam (Zuidlwlland) den 
7 Februari 1897, zonder beroep, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. S.1138. 

Zulma Maria Brigitta Standaert, weduwe 
van K arl Friedrich August Maria Koch, 
geboren te Ter Neuzen, den 7 September 
1~70, zonder beroep, wonende te Ter 
Neuzen, provincie Zeeland en Zoe Dina 
Melanie Zulma Koch, geboren te Ter 
Neuzen den 16 Juli 1895, zonder beroep, 
wonende te Ter l'ieuzen, provincie Zeeland. 
s. 1139. 

Julius Friedrich Wilhelm Baller, geboren te 
Ditfurth (Pruisen) den 1 J\faart 1859, 
koperslager, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; Friedrich Franz Carl 
Baller, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 5 Maart 1894, kantoorbe
diende, wonende te Amsterdam, proviricie 
Noordholland ; Ida J\faria Baller, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 21 Mei 
1895, onderwijzeres, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland en Ludwig 
Baller, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 9 Maart 1897, kantoorbe
cliende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1140. 

Hendrika Adriana Koevoets, wecluwe van 
Victor Livinus Hoste, geboren te Ter 
Neuzen, den 9 Januari 1863, zonder beroep 
wonende te Ter N euzen, provincie Zeeland 
en Catharina Leonie Frarn,oise Hoste, 
geboren te Ter Neuzen den 8 Mei 1897, 
telefoniste, wonende te 'Ier Neuzen, pro
vincie Zeeland. S. 1141. 

AndreasBecking, ge boren te V reden ( Pruisen) 
den 14 December 1855, directeur eener 
ijzergieterij, wonencle te Ul~, provincie 
Gelderland en Johanna Maria Geertruida 
Becking, geboren te Gendringen (Gelder
land) den 1 Januari 1898, zonder beroep, 
wonende te Ulft, provincie Gelderland. 
s. 1142. 

Hermann Heinrich Schulte, geboren te 
Schapen ,(Pruisen) den 3 Februari 1863, 
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koopman, wonende te Delft, provincie 
Zuidlwllanil ; Anna Adelheid Schulte, ge
boren te Delft (Zuidhollanil) den 3 Januari 
1895, zonder beroep, wonende te Delft, 
provincie Zuidlwllanil en Catharina Maria 
Schulte, geboren te Delft (Zuidlwllanil) 
den 3 September 1896, zonder h€roep, 
wonende te Delft, provincie Zuidlwllanil. 
s. 1143. 

Gerhard Wilhelm Essen, geboren te Osna
br1kk (Pruiaen) den 10 December 1850, 
koopman; wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland. S. 1144. 

Emile Jean Edouard Hubert Preston, ge
boren te Sint-Jans-Moknbeek (Belgie) den 
21 October 1875, technoloog, wonende te 
Delft, provincie Zuidholland. S. 1145. 

Georg Alexander Froedel, geboren te Buka
rest (Rumenie) den 10/22 December 1870, 
Chef van den administratieven dienst bij 
de Nederlandsche Maatschappij tot het 
verrichten van Mijnbouwkundige Werken, 
wonende te Heerkn, _provincie Limb1irg. 
. 1146. 

Guilla.ume Auguste Sigismond Machery, ge
boren te Verviers (Relgie) den 4 December 
1883, directeur van een Berlitzschool, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht 
s. 1147. 

User Sulman, geboren te Braila (Rumenie) 
den 24 April 1872, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordlwllanil. S.1148. 

Felix Brenninkmeyer, geboren te Mettingen 
(Pruisen) den 4 Juni 1855, koopman, 
wonende te Leeuwarden, provincie Frieslanil 
s. 1149. 

Hermann Ludwig Rudolf Ca.spa.reek, geboren 
te Gharlottenburg (Pruisen) den 22 April 
1855, hoefsmid, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidlwllanil. S. 1150. 

Gustav Hermann Conrad, geboren te Pareij 
(Pruisen) den 8 September 1879, boot
werker en onderhaas, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidhollanil. S. n!n. 

Joseph Oehl, geboren te Aken (Pruisen) den 
23 December 1875, hotelhouder, wonende 
te Noordwijk, provincie Zuidlwllanil. S.1152. 

30 December 1919. BESLUIT, tot nadere vast
stelljng van buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pest en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 1153. 

W•J WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons be

s luit van 15 November 1918 (Staatsblad n°. 
581), nader buitengewone maatregelen nood-

1919. 

zakelijk zijn tot afwending der pest en tot 
wering barer uitbreiding en gevolgen; 

Op de voordracht van Onze Mini ters van 
Arbeid, van Financien, van Waterstaat en van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 Oc
tober 1919, n°. 13420, afd. Volksgezondheid en 
van 25 October 1919, n°. 137, lnvoerrechten, 
van 28 October 1919, La. P, afd. Spoorwegen 
en van 31 October 1919 n°. 9167, afd. Nijver
heid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatablad n°. 314) ; 

Den Raa<l van State gehoord (advies van 
2 December 1919, n°. 171); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
11 December 1919, n°. 16107, afdeeling Volks
gezondheid, van 16 December 1919, n°. 246, 
afdeeling lnvoerrechten; van 22 December. 
1919, La. A, afdeeling Spoorwegen en van 24 
December 1919,n°. 11703, afdeeling Nijverheid : 

Hebben goedgevonden en ver taan : 
te bepa.len : 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel h un aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepa.lingen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatablad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 189~ (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 pest toepasselijk zijn, en de 
herinnering daarvan aan de ingezetenen van 
belang moet worden geacht, benevens uit den 
tekst van dit besluit worden vanwege Onzen 
Minister van Arbei.d, zoodra deze dit noodig 
acht, aan de gemeentebesturen verzonden, 
ten einde in elke gemeente te worden aange
plakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, · 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per-

59 
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soon aan pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden, clat 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 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pest lijden of, op grond van een 
ingew~nnen 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 anderen kunnen overbrengen, de door hem 
nood ig geachte maatregclen ,an onderzoek, 
afzondering en ontsmet t ing te doen toepassen 
en hen naar eene openbare inricht ing of andere 
verblijfplaats in de gemeente t er verpleging 
te doen overbrengen, wanneer hun toestand 
overeenkomstig de verklaring van den be
hanclelenden geneesk1mdige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast , zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te oncler
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 k:rach
tens het eerste lid van clit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat aan 
de gemeente eene bijclrage verleend van vijftig 
t en honderd van de ui tgaven voor d ie schade
loosst elling. 

5. De burgemeester is bevoegd , na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskunclige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen van welken aard ook, uit het 
huis , erf, voer- of vaartuig, waar een geval of 
een verdacht geval van pest voorkwam, anders 
dan met inachtneming van de door hem te geven 
voorschriften t e verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inricht ing het t oelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
dew onmiddellijk te doen toekomen of t en 
gebruike a.f t e staan tot hunne inrichting be
hoorend· materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan pest 0£ daarvan verdachten, of 

voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting -verdacht ongedierte - of voor ver
voer van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Depa,rtement , waa.ronder de inrichting ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden aan 
een nauwkeurig bijhouclen van het in artikel 
438 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde 
register in slaapsteden en logementen, en doet, 
voor zoover hem ·dit noodig voorkomt, toezicht 
houden op deze 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 bedoeldt> 
r , izigers belast is, zijn deze verplicht dien ge
neeskundige bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen t er 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 
eene met pest besmette plaats vertoefd te 
hebben . 

De burgemeest er doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der pest of van verdachte ge
vallen dier ziekte wordt of is verricht , ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op /,a,ndnerhui.zers en 
dergelijken . 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid en 
van Financien aan te wijzen, worden: a. land
loopers en zigeuners (bohemiens ), b. landver
huizers en personen, d ie bij troepen reizen of 
de grens overtrekken, niet toegelat en, clan na 
geneeskund ig onderzocht t e zijn en zoo noodig 
na ontsmetting der kleederen en reiniging der 
person lm. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid wo_rden niet toegestaan, clan met inacht
neming van de voorschriaen, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid en van Financien 
gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financii'n, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel kunnen bepalen, dat personen, be
doeld sub b van het eerste lid van <lit artikel, 
in Nederland slechts worden toegelaten, langs 
de wegen en casu quo met de treinen , daartoe 
door hen aan te wijzen. 
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De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst ten minste een dag, voordat zij in wer
king treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde per
sonen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid 
met toekenning van een door dezen te bepalen 
vergoeding tot wederopzeggens wordt aange
wezen, met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het' meest doeltreffencl wordt ge
oordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pest te lijden, noch 
verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid va-stgesteld model, 
vermeldende dat zij, Nederland binnengekomen, 
geen ziel..i;everschijnselen 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 burge
meester der grensgemeente, waarin het onder
zoek plaats heeft, volgens artikel 20 van dit 
besluit aan te wijzen inrichting voor verpleging 
van lijders aan besmettelijke ziekte en daar 
afgezonderd en verpleegd . 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke cloen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 

door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goed. Behoefiigen 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 onschadeiijk 
maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
en van Financien aan te wijzen, worden geen 
personen toegelaten, komende uit door Onze 
geno'emde Ministers aangewezen naburige, met 
pest besmette, buitenlandsche gemeenten, dan 
na geneeskundig onderzocht en zoo noodig 
ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten worden in de N ederlandsche Staat.i
courant geplaatst ten minste Mn dag v66rdat 
zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschrifien, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid 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. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid en 
van Financien aan te wijzen, is verboden in-, 
door- en vervoer van onbewerkte wol en haar, 
huiden, bontwerk en andere voor het over
brengen van besmetting vatbare voorwerpen, 
uit landen of plaatsen, mede door Onze ge
noemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of 
doorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot 
de op 17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij 
de wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 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, waarvan in-, door- of vervoer ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 

59 • 
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aan den burgemeester of den meest nabij zijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders va.n vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

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. 

1'3. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden , aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo per onen
als goeder~nwagens) 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 verda.chte goederen aangebracht zijn 
- indien de geneeskundige het noodig oor
deelt - van den trein worden gehaakt en op 
de wijze door den geneeskundige voorgeschre
ven, worden ontsmet en zoo noodig van onge• 
dierte worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
a.ls 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 
d it ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, tenzij 
zij , naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, gea.cht k-unnen worden 
besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepaEng•n. 

20. De burgemeester van elk~ grensge
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtena.ar 
van het Staa.tstoezicht op de ,olksgezondheid 
of met den krachten artikel 9 aa.ngewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 

tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende a.an of verdacht van pest ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk ma.ken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - 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 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk ma.ken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - of het vervoer van per
sonen of van goederen, bedoeld in de artikelen 
8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onschade
lijk maken van besmet of van besmetting ver
dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 
en antler noodig materieel. 

Zoo gebruik 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 n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Arbeid de som deswege aan de 
gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en a.lie geemployeer
den aan een spoor- of tramwegondememing 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgesc~even maatregelen, betrnffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting -
waaronder is begrepen het onschadelijk maken 
van besmet of van besmetting verdacht on
gedierte - 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 na aan
komst van den trein of tram a.an het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, a.ls bedoeld in de ar
tikelen 8 en 13, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
den trein of tram van voor het overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosteB, vallende op de maatregelen, 
voorgescbreven in •:le artikelen 9, 11, 12, 13. 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
bet Rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
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niet anuers is bepaald, en die kosten niet inge- ' bovengenoemdr reed en, en waarop de pest wordt 
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten waargenomen, is verplicht op de eerste aan
laste van anderen moeten worden gebracht. zegging van den burgemeester van de haven-

23. De krachtens artikel 9 van clit besluit plaats, waar hij ligt, of van de gemeente, die 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit- \ het naast aan zijn ankerplaats ligt, naar eene 
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die der genoemde havens of reeden te vertrekken, 
Onze Minister van Arbeid of de ambtenaar van I tenzij hij verlriest weder zee te kiezen. 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid, tot Onder ,,reede'· wordt verstaan elke anker
wi~ns dienstkring zijne standplaats behoort, plaats voor uit zee komende schepen binnen 
hem geven. de zeegaten en op de rivieren en stroomen. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 2~. Aan elk der door Onze Ministers van 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer- Arbeid en van Waterstaat aan te wijzen plaat
rechten en accijnzen, de stationschefs en de sen, gelegen aan stroomen, rivieren, kanalen 
overige geemployeerden bij eene spoor- of of andere binnenwateren, wordt geneeskundig 
tramwegondememing met zijn advies ter zijde, toezicht gehouden op de daarlangs varende 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van schepen en hunne opvarenden door een of meer 
wettelijke voorschriften betreffende de wering geneeskundigen, die daartoe door Onzen Mi
of bestrijding der pest. nister van Arbeid, met toekenning van een 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open• door dezen te bepalen vergoeding, tot weder
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan onver- opzegging worden aangewezen. 
minderd artikel 16 der wet van 4 December De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
1872 (Staatsb 1ad n°. 134), onverwijld kennis plaatsen wordt in de Nederlandsche Staats.
aan den burgemeester en a.an bovengenoemden courant geplaatst ten minste etn dag v66rdat 
a mbtenaar van het Staatstoezicht op de volks- zij in werlring treedt, 
gezondheid . Onverminderd het bepaalde in de beide voor-

§ 5. Van het ~cheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Arbeid is bevoegd 
om, waar noodig, met medewerlring van Onze 
Ministers van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
wering van de besmetting van pest, toezicht 
te doen houden op schepen, die langs binnen
wateren het land binnenvaren, en zulks met 
toepassing, voor zoover mogelijk en noodig, 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
met 23 van dit besluit. 

25. Schippers van vaartuigen, komende uit 
Janden of plaatsen door Onzen Minister van 
Arbeid wegens pest besmet verklaard of aan 
boord waarvan een geval dier ziekte tijdens de 
jongste zeereis is voorgekomen, mogen geen 
andere Nederlandsche havens of reeden clan 
die van Vlissingen, Hoek van Holland, 1 J muiden, 
H el.der, Harlingen, Delfzijl, Hellevoetsluis of 
Neuzen of die nader door Onzen Minister van 
Arbeid zullen zijn aangewezen, aandoen, of 
elders in Nederland 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 onder-
gaan. 

De schipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in Nederland elders liggende, clan in een 
van bovengenoemde havens of op een van 

gaande le<len, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dreigen der pest bevoegd, ten koste 
van de gemeente geneeskundig toezicht te doen 
houden op de opvarenden van de m die gemeente 
vertoevende vaartuigen. De personen, waarop 
dit toezicht wordt uitgeoefend, zijn verplicht 
zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n °. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsb1ad nry. 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 blijven, 
tot dat het gezondhcidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met deri 
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 
Maart 1877 (Staa/.sbl'ld n°. 36), 

De Schipper zorgt met al de te zijner beschik
lring staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de 
vragen, hem door of namens den met het ge
zondheidsonderzoek belasten geneeskundig!l 



1919 30 D E C E M B E R. 934 

gedaan, nauwkelll'ig en naar waarheid te be
antwoorden. 

28. De geneeskundige verricht het ge
zondheidsonderzoek van het schip, van de op
varenden en van de lading of andere op het 
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 
Jaatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
t e nemen maatregelen, aan welk advies de 
blll'gemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, beboudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, 
zoo noodig, volgens de regelen, kracbtens ar
tikel 25 der wet van 4 December 1872 (Staats
blad n~. 134) vastgesteld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortoobt toegelaten en bet verbod 
van gemeenscbap met den wal opgebeven, 
hetzij na afloop van bet e;ezondbeidsonderzoek, 
indien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, betz~i, nadat aan de maatregelen 
naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgesrhreven, uitvoering is gegeven. In bet 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheiclsonderzoek bevonden 
worclen, niet te lijden aan pest, noch ver
sohijnselen van die ziekte te vertoonen, met 
toestemming van 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 nit door den geneeskun
dige noodig worclt geoordeeld. 

31. Ten bewijze, dat bet schip tot den ver
deren doortooht is toegelaten, en het verbod 
van gemeensohap met den wal is opgebeven, 
ontvangt de sohipper van den met het gezond
heidsonderzoek bela ten geneeskundige eene 
sohriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid 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 sohip aanwezige 
goederen, benevens van het aantal der op
varenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven, in bet geval, 
bedoeld in bet tweede lid van artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor-uok de be
vestiging van eene vroegere verklaring in de 
pl~ats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 26 van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezioht op de volksgezondheicl of 
den krachtens genoemd art . aangewezen genees
kundige,voor het person eel en het materieel, dat 
de geneeskundige voor het gezondheidsonder
zoek behoeft en dat noodig is voor de uit
voering van de naar aanleiding van het gezond· 
heidsonderzoek voorgesohreven maatregelen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van clit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepasse
lijk 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 ui tvoering van wettelijke voorsohriften 
betreffende de wering of bestrijding der pest. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst bet toe
laat, verplicht met al de hun ten dienste staande 
micldelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
d igen voorgesohreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen kraohtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicbt op de volks
gezondheicl, wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, kraohtens de Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke· bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
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HOOFDSTUK I . 
tweeden dag na dien der dagteekening van 1 

het Staatsbl,ad waarin het geplaatst is . 
Onze Ministers van Arbeid, van Financien, A /.gemeene bepalingen. 

l ' 

van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid Art. 1. De gemeentebesturen en de burge-
en Handel zijn belast met de uitvoering van meesters, ieder _voor zooveel hun aangaat, 
dit besluit, dat in het Staatsbl,ad zal worden dragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden toepassing van de bepalingen der wet van 
gezonden aan den Raad van State. 1 4 December 1872 (Staatsbl,ad n°. 134), gewijzigd 

's-Gravenhage, den 30sten December 1919. bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsbl,ad 
WILHELMINA. n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsbl,ad n°. 36), 

De Minister van Arbeid; AAL~ERSE. 1 15 April 1886 (Staatsbl,ad n°. 64), 8 April 1893 
De Minister van Financien, DE VRIES. (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 Staatsblad 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsbl,ad n°. 157), 
De Min. van Landbou":, Nijverheid en Handel, 14 Juli 1910 (Staatsbl,ad n°. 204), 17 Juli 1911 

H. A. VAN IJssELSTEIJN. (Staatsblad n°. 208) en 27 April 1912 (Staats-
( Uitgeg. 29 Jan. 1920.) blad n°. 165). 

30 December 1919. BESLUIT, tot va.st telling 
van buitengewone maatregelen tot af
wending van vlektyphus en tot wering 
zijner uitbreiding en gevolgen. S. 1154. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staaisbl,ad n°. 80), aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (Staatsbl,ad n°. 
164), en gewijzigd bij art. 19 van de wet van 
15 April 1886 (Staatsbl,ad n°. 64) en bij de wet 
van 9 Juli 1915 (Staatsbl,ad n°. 314), tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten en 

· tot wering harer uitbreiding en gevolgen, 
noodzakelijk is wegens het · voorkomen van 
vlektyphus in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, van Financien, van Waterstaat en van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 Oc
tober 1919, n°. 11073, afdeeling Volksgezond
heid van 24 October 1919, n°. 121, Invoerrech
ten, van 29 October 1919, La. D., afdeeling 
Spoorwegen, en van 1 November 1919, n°. 
9239, afd. Nijverheid ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2den December 1919, n°. 170); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, van Financien, van Waterstaat 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
11 December 1919, n°. 16106, afd. Volksge
;iondheicl, van 16 December 1919, n°. 245, In
voerrechten, van 22 December 1919, La. C, 
afcl. Spoorwegen, en van 24 December 1919, 
n°. 11702, afd. Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op vlektyphus toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de inge
zetenen van belang moet worden geacht, be
nevens uit den tekst van dit besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Arbeid verzonden 
aan de besturen der gemeenten, 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 waarheid om,er
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan vlektyphus lijdt of verschijnselen ver
toont, welke doen vermoeden dat hij door die 
ziekte is besmet, is verplicht daarvan. onver
wijld kennis te geven aan den burgemeester 
of den meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks
of gemeentepolitie. 

Deze verplichtmg rust in het bijzonder op 
houde;s van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan vlektyphus Iijden of, op grond 
van een ingewonnen advies va-n den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden 
dat zij door die ziekte zijn besmet of de besmet
ting op anderen kunnen overbrengen, de door 
hem noodig geachte maatregelen van onder
zoek, afzondering en ontsmetting te doen toe
passen en hen naar eene openbare inrichting 
of andere verhlijfplaats in de gemeente ter ver
pleging te doen overbrengen, wanneer hun 
toestand overeenkomstig de verklaring van 
den behandelenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregden worden toegepast, zijn 
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verplicht zich aan die maatregelen 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 g~volge van krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatrege!en van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
vijftig ten honderd van de uitgaven voor die 
schadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen van welken aard ook, uit het 
huis, erf, voer- of vai:.rtuig, waar een geval of 
een verdacht geval van vlektyphus voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door hem 
te geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
-leze onn iddellijk te doen toekomen of ten ge
_Jruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan vlektyphus of daarvan 
verdachten, of voor ontsmetting of voor ver
voer van besmette of van besmetting verdachte 
goederen of voorwerpen. · 

Bij ~eigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting res
sorteert. 

7. De burgemeester doet de hand h9uden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in ar
tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht be
doelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers, zoo
mede 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 
personen belast is, zijn deze verplicht <lien 
geneeskundige bij hem te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de uit
voering 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 het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ l. VAN HET TOEZICHT OP LANDVERHUIZERS 

EN DERGELI.JXEN. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid en 
van Financien aan te wijzen, worden: a. land
loopers en personen die met woonwagens reizen, 
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. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid en van Financien 
gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel kunnen bepalen, dat personen, be
doeld sub b. van het eerste lid van c'lit artikel, 
in Nederland slechts worden toegelaten, langs 
de wegen en met de treinen, daartoe door hen 
aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en treinen, worclen 
in de NederlandBche Staatacourattt geplaatst 
tenminste 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 vorige artikel bedoelde per
sonen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid 
met toekenning van een door deze te bepalen 
vergoeding tot wederopzeggens wordt aange
wezen, met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel 
mogelijk same_n met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige, met inachtneming van het be
paalde in het eerste lid van artikel 23,het meest 
doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan -
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan vlektyphus te lijden, · 
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worden onverwijld, met inachtneming van ' lid worden niet toegestaan, dan met inacht
artikel 9 der wet van 4 December 1872 (Staats- neming van de voorschriften, daaromtrent door 
blad nv. 134), overgebracht naar eene door den Onze Ministers van Arbeid en van Financien 
burgemeester d er grensgemeente, waarin het gegeven. 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 van Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
dit besluit aan te wijzen inrichting voor ver- in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 
pleging van lijders aan besmettelijke ziekten 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Mede worden maatregelen van afzondering 
en ontsmetting genomen, indien de genees
kundige dit noodig oordeelt, ten opzichte van 
personen, die verschijnselen vertoonen, welke 
doen vermoeden, dat zij door die ziekte zijn 
aangetast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht. 

De kosten van vervoer en vorpleging worden 
door de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeftigen worden op 's Rijks kosten ver
voerd of verpleegd. 

12. Personen, wier lichamen of kleederen 
besmet moeten worden geacht, worden niet tot 
voortzetting hunner reis toegelaten, dan na 
ontsmetting. 

Personen, die door den geneeskundige be
vonden worden niet aan vlektyphus te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte zijn aange
tast of de besmetting op anderen kunnen over
brengen of behept zijn met ongedierte of daar
van verdacht, mogen niet worden aangehouden, 
maar worden terstond tot voortzetting van 
hunne reis toegelaten . 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven; volgens door 
Onzen Minister van Arbeid vastgesteld model, 
vermeldende dat zij, Nederland binnengekomen, 
geen ziekteverschijnselen vertoonden, welke 
het bestaan van vlektyphus deden vermoeden. 

§ 2. VAN HET GRENSVERKEER. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
en van Financiiin aan te wijzen, worden geen 
personen toegelaten, komende uit door Onze 
genoemde Ministers aangewezen naburige, met 
vlektyphus besmette, buitenlandsche gemeen
ten, dan na geneeskundig onderzocht en zoo 
noodig ontsmet te zijn. 

. De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten worden in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst tenminste een dag v66rdat 
zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 

§ 3. VAN HET GOEDERENVERVOER, 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en v,;irvoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen e.i 
plaat en, door Onze Ministers van Arbeid en 
van Financiiin aan t e wijzen, is verboden in-, 
door- en vervoer van onbewerkte wol en haar, 
huiden, bontwerk en andere voor het over
brengen van voor besmetting vatbare voor
werpen, uit lande.1 of plaatsen, mede door Onze 
genoemde M:inisters aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
Nederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij zijn
den ambtenaar van Rijks- of gemeentepolit1e 
of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houdcrs van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
aaarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsh/a,d n°. 134) 
toel)asselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting ondn-
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uio bet buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens waarin lijders aan 
vlektyphus of personen, die verdacht worden 
aan vlektyphus te lijden of doen vermoeden, 
dat zij de ziekte op anderen kunnen overbrengen, 
of behept zijn met ongedierte of daarvan ver
dacht, of waarin besmette of van besmetting 
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. 
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18. Bagages en lijfgoederen van ?ersonen, I werkzaa~. aan een spoor- of t~amwegonder
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, ZIJn onder- nemmg z1Jn, voor zooveel hun dienst het toe
worpen aan het onderzoek, bedoeldin genoemde I laat, verplioht met al de hun ten c ienste staande 
artikelen. . middelen, onverwij ld mede te werken tot de 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet aan- uitvoering van de door den kraohtens artikel 9 
gehouden dan voor zoover en voor zoolang dit van dit besluit aangewezen geneeskundige 
ter ontsmetting noodig is. / voorgesohreven maatregelen, betreffende het 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting onderzoek, de afzondering, de ontsmetting, 
aangehouden, worden desverlangd door den de behandeling en verpleging en het vervoer 
burgemeester op Rijkskosten aan de eigenaars van personen of van goederen. 
nagezonden. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het zijn conducteurs van elken uit het buitenland 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of binnenkomenden trein of tram verplioht, den 
doorvoer niet verboden is, worden niet aange- geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
houden en aan ontsmetting onderworpen, tenzij komst van den trein of tram aan het station, 
zij, naar het oordeel van den met het onderzoek kennis te geven van de verdachte verschijnselen, 
belasten geneeskundige, geacht worden be- die zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 
smet te kunnen zijn. 8 en 13, hebben waargenomen en van hunne 

VERDERE BEPALINGEN. 

20. De burgemeester van elke grensge
meente, a ls in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoeuig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezioht op de volksgezondheid 
of met den kraohtens artikel 9 aangewezen 
geneeskundige : 

a. voor de inriohting van een gelegenheid 
tot afzondering, ontsmetting en verpleging 
van de in de artikelen 8 en 13 van dit besluit 
bedoelde personen, lijdende aan of verdaoht 
van vlektyphus, zoomede van een gelegenheid 
tot huisvesting van gezonde verdaohte per
sonen en tot het reinigen van personen ; 

b. voor een gesohikte plaats voor de ont
smetting 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 bet vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de ar
tikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit: 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meube
len 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 inrioh
ting van gemeentewege tot stand gebraoht ter 
voldoening aan artikel 7 . van de wet van 4 
December 1872 (Staatshl,ad n°. 134), bepaalt 
Onze Minister van Arbeid de som deswege aan 
de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenarcn d r invoerrechten en 
a.ccijnzen, de stationchefs en het personeel 

bevinding omtrent de aanwezigheid in den trein 
of tram van voor het overbrengen van voor 
besmetting vatbare 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, voorzoover in genoemde artikelen· niet 
anders is bepaald en die kosten niet, ingevolge 
eenige andere wettelijke bepaling, ten la te 
van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid of de ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid , tot 
wiens dien tkring zijne standplaats behoort, 
hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of van in
voerreohten en aooijnzen, de stationsohefs en 

• het overige personeel werkaam bij eene spoor
of tramwegonderneming met zijn advies ter 
zijde, wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering 
van wettelijke voorsohriften betreffende de 
wering of bestrijding van vlektyphus. 

Ontdekt ruj dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft ruj daarvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan 
den hurgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezioht op de volks
gezondheid. 

§ 5. VAN HET SOHEEPVAARTVERKEER . 

24. Onze Minister van Arbeid 1s bevoegd 
om, waar noodig, met medewerking van Onze 
Ministers van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
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wering van de besmetting door vlektyphu , 
toezicht te doen houden op schepen, die langs 
binnenwateren het land binnenvaren, en zulks 
met toepa sing 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 Ooze Ministers van 
Arbeid en van Waterstaat aan te wijzen ge
meenten, gelegen aan stroomen, nvieren, 
kanalen of andere binnenwateren, wordt ge
ueeskundig toezicht gehouden op de daarlang 
varende schepen en hunne opvarenden door 
een of meer geneeskundigen, die daartoe door 
Onzen Minister van A.rbeid, met toekenning 
van een door deze te bepalen vergoeding, tot 
wederopzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederland8che Staat8-
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, 
geneeskundig toezicht te doen houden op de 
opvarenden van de i_ de gemeente vertoevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toezicht 
wordt uitgeoefend, zijn verplicbt zich daaraan 
te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luiclt volgen de wet van 28 l\1aart 1877 
(StaaJsblad n°. 36), wordt elk schip, varencle 
lang of aankomende aan eene der in artikel 
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 te blijven, 
tot dat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezonclheids
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 Maart 1877 (Staat8blad n°. 36). 

De sclupper zorgt met al de te zijner beschik
king stnande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de 
vragen, hem door of namens den met het ge· 
zonclheiclsonderzoek belasten geneeskundige ge
daan, nauwkeurig en naar waarheicl te beant
woorden. 

27. De geneeskundige verricht, behoudens 
het bepaalde in artikel 23, lste lic1, het gezoncl-

heidsonderzoek van het schip, van de opvarenden 
en van de lading of andere op het schip aan
wezige goederen, op de wijze, die hem, na over
leg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

lndien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
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. 

28. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijlcl gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid. 

De kosten op deze maatregelen vallende 
komen ten laste van bet Rijk. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en bet verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen, naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek V"Oor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen 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 
anderen kunnen overbrengen, noch behept zijn 
met ongedierte of daarvan verdacbt, met toe
stemming van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige terstond zonder verdere belem
mering aan den wal worden toegelaten. Vooraf 
heeft ontsmetting der kleederen en reiniging 
der personen plaats, indien dit door den ge
neeskundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond 0 

heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid vast te stellen en 
waaruit zal moeten blijken van den toestand 
van het scbip, van dien der opvarenden en van 
dien der lading of anclere op het schip aan
wezige goederen. benevens van het aantal der 
opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 



1919 30 D E C E M B E R. 9-tO 

den geneeskundige afgege, en in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de be
vestiging van eene vroegere verklaring in de 
plaats kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
als in artikel 25 van dit besluit bedoeld, zorgt, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 20, zoo 
spoedig mogelijk, op Rijkskosten in overleg 
met den ambtenaar van het Staatstoezicht op 
de volksgezondheid of den krachtens eerstge 
noemd artikel aangewezen geneeskundigb, 
voor het personeel en het materieel, dat de ge
neeskundige voor het gezondheidsonderzoek 
behoeft en dat noodig is voor de uitvoering 
van de naar aanleiding van het gezondheids
onderzoek voorgeschreven maatregelen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepasse
lijk het eerste en derde lid van artikel 23 van 
dit besluit. 

Zij staan den burgemeeste1· en elken ambte
naar van Rijks- of gem11entepolitie 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 toe
Jaat, verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel zijn bela-st met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschr'ft zal worden ge· 
zonden aan den Raad van State. 

·s-Gravenhage, den 30sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financiiin, DE VRIES. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
De Min. van Landbouw, Nijverlieid en Handel . 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN! 
(Uitgeq. 27 Jan. 1920.) 

30 DecembP-r 1919. BESLUTT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 1155. 

WIJ WILHELMINA, EN7. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons be

sluit van 15 November 1918 (Staatsblad n°. 
594), nader buitengewone maatregelen nood· 
zakelijk zijn tot afwending der Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding en ge
volgen; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, van Financien, van ·waterstaat en van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 
October 1919, n°. ll071 , afdeeling Volksge
zondheid, 25 October 1919, n°. 138, Invoer
rechten, 28 October 1919, La. Q, afdeeling 
Spoorwegen en van 31 October 1919, n°. 9165, 
afdeeling Nijverheid ; 

33. Onze in dit besluit genoemde Ministers Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsb/,ad 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit no. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314), en op de wet 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen van 26 Februari 1914 (Staatsb/,ad n °. 57); 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn Den Raad van State gehoord (advies van 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trek.ken. den 2den December 1919, n°. 169); 

34. Waar in dit besluit sprake is van den Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks- van Arbeid, van Financien, van Waterstaat 
gezondheid wordt daaronder verstaan de In- ·en van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 11 December 1919, n°. 16105, afdeeling Volks
met het toezicht op de handhavirig van de gezondheid, van 16 December 1919, n°. 244, 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke afdeeling Invoerrechten, van 22 December 
ziekten. 1919, La. B, afdeeling Spoorwegen en van 

Waar in dit besluit sprake is van ontsmetten 24 December 1919, no. 11701, afdeeling Nijve1·-
0£ ontsmetting, wordt daaronder mede verstaan heid; 
het verdelgen van ongedierte. Hebben goedgevonden en verstaan: 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt I te bepalen : 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den j HOOFDSTUK I. 
tweeden dag na dien der dagteekening van bet . ALGEMEENE BEPAI.1NGE1". 
Staaublad, waarin het geplaatst is. Art. 1. De gemeentebesturen en de bur-
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gemeesters, ieder voor zooveel hen 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 Maart 1877 (Staats
blad n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
no. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 288) en 27 April 
1912 (Staatsblad n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op Aziatische cholera 
toepasselijk zijn, en de herinnering daarvan 
aan de ingezetenen van belang moet worden 
geacht, benevens uit den tekst van dit besluit, 
worden vanwege Onzen Minister van Arbeid, 
zoodra deze dit noodig acht, aan de gemeen
tebesturen verzonden, ten einde in elke ge
meente te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
rnrlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onverwijld 
te geven. 

3. Een ieder, die waameemt, dat een per
soon aan Aziatische cholera lijdt of verschijn
selen vertoont, welke doen vermoeden dat 
hij door die ziek-te is besmet, is verplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven aan den 
burgemeester of den meest nabij zijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het oijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem
ployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de 
personen, die aan Aziatische cholera 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 anderen kunnen 
overbrengen, de d©or hem, gehoord genoemden 
ambtenaar of geneeskundige, noodig geachte 
maatregelen van onderzoek, afzondering en 
ontsmetting te doen t oepassen en heq naar 
eene ope_nbare inrichting of andere verblijf
plaats in de gemeente ter verpleging te doen 
overbrengen, wannneer hun toestand overeen_
komstig 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 ni:et zonder vergunning 

van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
t ens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat aan 
de gemeente eene bijdrage verleend van v.ijftig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade
loosstelling. 

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 Aziatische cholera voor
k wam, anders dan metinachtnemingvande door 
hem te geven voorschriften, te verbieden. 

6. In ,;;poedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, 
verplicht, op verzoek van een burgemeester 
aan dezen onmiddellijk te doen toekomen of 
ten gebruike af te staan tot hunne inrichting 
behoorend materieel, noodig voor behande• 
ling, verpleging, afzondering, ontsmetting 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 
het Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert. 

7 De burgemeester doet de hand houden 
aan een ~auwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze 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 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 Aziatische cholera 
besmette plaats vertoefd te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der Aziatische cholera of van 

I verdachte gevallen dier ziekte wordt of is 
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verricht, ten spoedigste mededeeling aan den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van heJ, toezicht, op land11erhuiiers en 
dergelijken. · · 

8. In de aan de grenzen des lands geh:gen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
en van Fina,ncien aan te wijzen, worden : 
a. landloopers en · zigeuners (bohemiens), 
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 de eerste . 
alinea worden niet toegesta.an, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid en van Finan -
cien gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel kunnen bepalen, dat personen, 
bedoeld sub b van het eerste lid van dit artikel, 
in Nederland slechts worden toegelaten, langs 
de wegen en casu quo met de treinen, daartoe 
door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
bedoelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de Nederlandsche Staatscourant 
geplaatst tenminste een dag, v6brdat zij in 
werking treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Neclerlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid 
met toekenning van een door dezen te bepalen 
vergoeding tot wederopzeggens wordt aange
wezen,. met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit. 

10. Het onderwek valt steeds zooveef 
mogelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het meest doeltreffend wordt 
geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen 
en, indien het onderwek 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 verschijnselen vertoonen, welke 

doen vermoeden, dat zij door die ziekte besmet 
zijn, mogen niet worden aangehouden, maar 
worden terstond tot voortzetting van hunne 
reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis . kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid vastgesteld model, 
vermeldende dat zij, Nederland binnengekomen, 
geen ziekteverschijnselen vertoonden, welke het 
bestaan van Aziatische choleradeden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera 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 besluit aan te wijzen inrichting 
voor verpleging van lijders aan besmettelijke 
ziekte, en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opziohte van personen, die verschijnselen 
vertoonen, welke doen vermoeden, dat zjj door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks 
kosten vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reini • 
ging en ontsmetting. 

~ 2. Van het grensver keer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
en van Financii'n aan te wijzen, worden geen 
personen toegelaten, komende nit door Onze 
genoeinde Ministers aangewezen naburige, 
met Aziatische cholera besmette, buitenland
sche gemeenten, dan na geneeskundig onder
zocht en wo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van hedoel
de g'(meenten worden in de Nederlandsche 
Staatscourant geplaatst ten minste eln dag, 
vMrdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid en van Fi
nancien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 
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§ 3. Van het qoederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen 
en plaatsen, door Onze Ministers evan Arbeid 
en van Financicn aan te wijzen, is verboden 
in-, door- en vervoer van onbewerkte wol en 
haar, huizen, bontwerk en andere voor het 
overbrengen van besmetting vatbare voor
werpen, uit landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederlarulsche Staatscourant J;e1· algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of 
doorvoe1· uit landeu, die toegetreden zijn tot 
de op 17 Januari 1912 te Parijs gesloten en 
bij de wet van 126 Februari 1914 (Staalsblad 
n°. 57) goedgekeurde internatiouale sanitaire 
overeenkomst, gedragen Onze genoemde Mi
nisters zich naar de bepalingen van die over
eenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer 
verboden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, 
_is verplicht daarvan onverwijld kennis te 
geven aan den burgemeester of den meest 
nabijzijnde.1 ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van ·s Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij 
geemployeerden. 

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 (Staat.~n 1ad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting 
onderworpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenlaud bin
nenkomende, worden aan de grenzen niet 
aangehouden, behoudens dat wagens, die 
bevuild zijn - indien de geneeskundige het 
noodig oordeelt - van den trein worden ge
haakt en op de wijze, door den geneeskundige 
voorgeschreven, wonlen ontsmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, becloeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden clan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, aan de 
eigen_aars 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 
aangehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensge
meentc, 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 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van Aziati
sche cholera ; 

b. voor een gescbikte plaats voor de ontsmet
ting van de in de artikelen 18 en 19 van clit 
beslui t bedoelde goederen ; 

c. voor bet personeel, noodig tot bulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzo.J.dering, de 
ontsmetting of het vervoer van personen en 
goederen, bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 
19 van dit besluit: 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meu be
len en antler noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 De 
cember 1872 (Staa1sblad n°. 134 }, bepaalt 
Onze Minister van Arbeid de som deswege 
aan de gem9ente te vergoeden. 

21. De ambten~ren van Rijks- en gemeenta
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle gei'mployeer
den aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zoover bun dienst bet toelaat, ver
pHcht met al de bun ten dienste staande 
mia.de!Pn, onverwijld mede te werken tot 
de uitvoering van.' 'de door den kra.chtens 

. artikel 9 van dit besluit aangewezen genees
kundige voorgeschreven maatregelen, betref
fende het onderzoek, de afzondering, de ont-
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smetting, behandeling en verpleging en het 
vervoer van personen of van goederen. 

Onvermindercl het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na, aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
den trein of tram van voor het overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen . 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van <lit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders ;s bepaald, en die kosten niet 
ingevolge eenige andere wettelijke bepaling, 
ten laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van <lit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uitoefe
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 
Minister van Arbeid of de ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid, tot 
wiens dienstkring zijne standplaats behoort, 
hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van de invoer
rechten en accijnzen, de stationschefa en de 
overige geemploveerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies t er zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de nitvoering van 
wettelijke voorschrifien betreffende de wering 
of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open bare 
gezondheid, dan gee{t hij daarvan, onvermin• 
derd 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 
volksgezondheid. 

~ 6. Van het scl> eermaar•verkeer. 

24. Onze Minister van Arbeid is bevoegd 
om, waar noodig, met medewerking van Onze 
Ministers van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
wering van de besmetting van Aziatische 
cholera, toezicht te doen houden op schepen, 
die langs binnenwateren het land binnenvaren, 
en zulks met toepassing, voor zoover mogelijk 
en noodig, van de artikelen 8 tot en met 12 en 
20 tot en met 23 van dit besluit. 

25. SchippeN van vaartuigen, komende uit 
anden of plaatsen door Onzen Minister van 

Arbeid wegens Aziatische cholera besmet 
verklaard of aan boord waarvan een geval 
dier ziekte tijdens de jongste zeereis is voorge · 
komen, mogen geen andere Nederlandsche 
havens of reeden dan die van Vlissingen, 
Hoelc van Holland, IJmuiden, Helder, Har
lin.gen, Delfzijl, Flellev,elslu1s of Neuzen of 
die nader door Onzen Minister van Arbeid 
zullen zijn aangewezen, aandoen, of elders in 
Neikrl.and landen, dan na hun schip in eene 
der genoemde havens of op eene der genoemde 
reeden het gezondheidsonderzoek, voorge
schreven bij de wet van 28 Maart 1877 (St.aats-
1;1ad n°. 35), t e hebben doen ondergaan. 

De schipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in Neder!and eluers liggende, dan in een 
van bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de Aziati
scbe cholera wordt waargenomen, is verplicht 
op de eerste aanzegging van den burgemeester 
van de havenplaats, waar hij ligt, of van de 
gemeente, die het naast aan zijn ankerplaats 
ligt, naar eene der genoemde havens of reeden 
t e vertrekken, 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 va~ 
Arbeid en van Waterstaat aan t e wijzen plaat
sen, gelegen aan stroomen, rivieren, kanalen 
of andere binnenwateren, wordt geneeskundig 
toezicht gc houden op de daarlangs varenda 
schepen en hunne opvarenden door een of meer 
geneeskundigen, die daartoe do0r Onzen Minister 
van Arbeid, met toekenning van een door dezen 
te bepalen vergoeding, tot wederopzegging 
worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwij1.ing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staatscou
rant 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 opvaren
den van de in de gemeente vertoevende vaar
tuigen. De personen, waarop <lit toezicht 
wordt uitgeoefi>nd, 7ijn verplicht zich da.araan 
te onderwerpen. 

27. Onvermindi>rd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsbl.ad n°. 134), zooals 
dat biat volgens ne wet van 28 Maart 1877 
(Staa•sbl.ad n ', . 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in a.rtikel 
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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 blij
ven, totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gewndheids
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 (StaatBbl.a/J, 
n°. 134), z<loals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsb:ml, n °. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be-
1,chikking 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 ge
neeskundige gedaan, nauwkeurig en naar 
waarheid te beantwoorden. 

28. De geneeskundige verrioht het gezond
heidsonderzoek van het schip, 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 
doeltrefiend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gewndheidsonderzoek 
overeenlromstig de voomchriften van · dit 
besluit heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderwek overigens geen aanleiding 
geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgewndheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onvetwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, wo noodig, volgena 
de regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n ·. 134) vastge-
1,teld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gewndheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gewndheidsonderwek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
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laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziatisohe cholera, 
noch vemchijnselen van die ziekte te vertoonen, 
met toestemming van den met het onderwek 
belasten geneeskundige, temtond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld. 

31. Ten bewijze dat het sohip tot den 
verderen doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond

·heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Arbeid vast te stellen 
en waaruit zal moeten blijken van den toe
stand van het schip, van <lien der opvarenden 
en van dien der lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, benevens van het aantal 
der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van een vroegere verklaring in de 
plaats kan treden. 

32 . . De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt als in artikel 26 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 pemoneel en het 
materi~el, dat de geneeskundige voor het 
gezondheidsonr'erzoek behoeft en dat noodig 
is voor de uitvoering van de naar aanleiding 
van het gezondheidsonderzoek voorgeschreven 
maatregelen, en voo1ts voor ue voortdurende 
aanwezigheid van zuiver drinkwater en water 
voor 'huishoudelijke doeleinden, opdat dit aan 
de schippem, indien de geneeskundige het 
noodig oordeelt. kunne worden vemtrekt. 

Onverminderd het in het voorgaande lid 
bcpaalde, zorgt de burgemeester van elke 
gemeente, waarin eene plaats ligt, daartoe 
door Onzen M.inister van Arbeid aangewezen, 
zoo spoedig mogelijk op 's Rijks koeten voor de 
verstrekking van zuiver drinkwater en water 
voor buishoudelijke dneleinden a.an de schippers 
der lang~ de plaats varende schepen. 

33. Op de krachtens artikel 2f van dit 
l:esluit aangewezen, geneeskundigen zijn toe
passelijk het eer~te en derde lid van artikel 
23 van dit besluit. 
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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 de 
Aziatische cholera. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
zijn, voor woveel de dienst het toelaat, ver
plicht, met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde_geneeskundigen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

8LOTBEPALINGEN. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen of 
noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn tot 
stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in <lit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronderverstaan de Inspec
teur, krachtens de Gewndheidswet belast met 
het toezicht op de handhaving van de wettelijke 
bepalingen betreffende besmettelijke ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder 
wordt ingetrokken, gedurende 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 Arbeid, van Financien,van 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, en waarvan afschri~ zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

·s-Gravenhage, den 30sten December 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KONIG. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN !JSSELSTEJJN. 
( Uitg,g. 29 J an. 1920.) 

WIJ WILHELMINA, E,; Z, ; 
Op de gemeenscbappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Waterstaat en 
van Marine, van 18 November 1919, IIde 
afdeeling, n°. 107, van 9 December _1919,. 
n°. 22, afdeeling Posterijen en Telegrafie, en 
van 27 December 1919, afdeeling S, n°. 51 ; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is eenige 
wijzigingen aan te brengen in Ons besluit van 
28 Januari 1915 (Staatjblad n°. 25); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Onder II wordt artikel l, sub b, 

gewijzigd en gelezen als volgt : 
b. de onder a bedoelde samenwerking worden 

in tijden van oorlog en van oorlogsgevaar en 
andere buitengewone omstandigheden naar in 
<lit besluit te st,ellen regelen Hoofdambtenaren 
en Ambtenaren van den Rijkstelegraaf- en 
telefoondienst, den Technischen dienst hier
onder begrepen, - in <lit besluit verder als 
an ,btenaren van den Rijkstelegraafdienst aan
geduid - aan onderdeelen van Onze weermacht 
toegevoegd. 

2. Onder II wordt artikel 2, ee.rste lid, 
gewijzigd en gelezen als volgt : 

De in artikel 1, onder a bedoelde Commissie 
bestaat uit : 

Voorzitter, teven., lid: de voor het geval van 
mobilisatie aangewezen Directeur van bet 
Etappen- en Verkeerswezen; 

Ondervoorzitter, te,·ens lid: een door Onzen 
Minist.er van WaterstaA.t aan te wijzen Hoofd • 
am btenaar van den Rijkstelegraafdienst ; 

l,ede.n.: twee officieren van het wapen der 
Genie, aan te wijzen door Onzen Minister van 
Oorlog ; een Hoofdofficier van de Zeemacht, 
aan te wijzen door Onzen Minister van Marine ; 
een Hoofdambtenaar of Am_btenaar van den 
Technischen dienst van den Rijkstelegraafdienst, 
alsmede een Hoofdambtenaar of Ambtenaar 
van den Rijkstelefoondienst, aan te wijzen 
door Onzen Minister van Waterstaat: 

Secretaris : een door Onzen Minister van 
Waterstaat aan te wijzen Hoofdambtenaar of 
Ambtenaar van den Rijkstelegraafdienst. 

Onze Ministers van Oorlog, van Waterstaat 
en van Marine zijn belast met de uitvoering 

30 J)er.e1nb•or 1919. BEs:,u:T, houdende wijzi- van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
gin~ van de artikelen 1 en 2 van het worden geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
Koninklijk be.sluit van den 23sten Januari den gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 
1915 (Stan.t~blad n · . :?5), in zake de voor- 's-Gravenhage, den 30sten December 1919. 
bereiding en de regeling van de samenwer- \ _ WILHELMINA 
king tusschen den bnrgerlijken en den m.ili- De M i nister van Oorlog, ALT!liG VON GEUSAU. 
tairen telegraaf- en telefoondienst in tijden ·1 De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KONIG. 
van oorlog en van oorlogsgevaar en andere De M inister van Marine, H. BI,TLEVEL'.) JR. 
buitengewone omstandigheden. S. 1156. 1 (Uitgeg . 19 Jan. 1920.) 
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30 December 1919. WETTE)s, houdende natu
ralisatie van : 

Eulalie Sophie Zoe van Lennep, ge boren te 
Smyrna (Klein-Azie) den 17 Januari 1854, 
Roomsch-Katholiek liefdezuster, wonende 
te Oonstantinopel (Turk#e) . S. 1157. 

Julius Engelbert Rontgen, geboren te 
Leipzig (Saksen) den 9 Mei 1855, toon
kunstenaar, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland en Johannes Rontgen, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 
den 30 September 1898, musicus, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 1158. 

Jules Philippe Adolphe Marie Starmans, 
geboren te Luik (Belgie) den 17 September 
1884, werkman, wonende te Londen, 
Groot-Britannie. S. 1159. 

Karl Heinrich Ernst Hoijer, geboren te 
Delmenhorst (Duitschland) den 16 October 
1877, eigenaar eener stoomververij, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland;. S. 1160. 

llinrich Riemeijer, geboren te Oldersum 
(Pruisen) den 13 September 1871, wal
baas bij de Holland-Amerikalijn, wonende 
te te Rotterdam, provincie Zuidholland. 
s. 1161, 

Jakob Hartog Cohen, geboren te Emden 
(Pruisen) den 20 Januari 1882, veehande
Jaar, wonende te Emden, Pruisen. S. 1162. 

Geerd Kuiper, geboren te Bunderhammrich 
(Pruisen) den 28 October 1863, timmer
man en aal'.'J.emer, wonende te Groningen, 
provincie Groningen. S. 1163. 

Hubert Klinkenberg, geboren te Aken 
(Pruisen) den 14 J\faart 1883, arbeider, 
wonende te Aken, Pruisen_ S. 1164-

Albert Desire Devos, geboren te Asnieres 
(Frankrijk) den 15 September 1874, 
wijnbandelaar, wcnende te Noordwijker
hout, provincie Zuidholland. S. 1165. 

Hendrik Frits Johannes Andreas Nacke, 
geboren te Utrecht (Utrecht) den 15 Febru
ari 1896, winkelier, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht. S. 1166. 

Leendert Kalis, geboren te Muiden (Noord
holland) den 6 April 1889, aannemer, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 1167. 

Benno Georg Ernst Nieberg, geboren te 
Berge ·(Pruisen) den 2 Januari 1873, 
winkelier, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 1168. 

Hinrich Tjakko Eberhard Brinkema, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) den 

8 Decem her ) 895, boekhouder-correspon
dent, wonende te Sloten, provincie Noord
holland. s. ]169. 

Julius Busch, geboren te Oamen (Pruisen) 
den 13 December 1869, dameskleermaker, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 1170. 

Carl Johann Gerckens, geboren te Cuxhaven 
(Duitschland) den 3 Augustus 1884, 
fabrieksdirecteur, wonende te Naarden, 
provincie Noordholland. S. 1171. 

Joseph Bernard Liitke Farwick, geboren te 
Abersloh (Pruisen) den 7 September 
1867, bloemist, wonende te Enschede, 
provincie Overijssel. S. 1172. 

Joannes Franciscus Vanaert, geboren te 
Oalmpthout (Belgie) den 1 September 
1865, rietdekker, wonende te Wouw, 
provincie Noordbrabant. S. 1173. 

Heinrich August Steding, geboren te Langen
hagen (Pruisen) den 15 November 1852, 
hoefsmid, wonende te Utrer.ht, provincie 
Utrecht. S. 1174. 

Edouard Auguste de Haas, geboren te 
1 ,·elles (Belgie) den 24 Februari 1869, 
industrieel, wonende te Brussel, Belgi;;.. 
s. 1175. 

Karl August Griitzner, geboren te Bischofs
werda (Saksen) den 24 December 1869, 
koopman, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. · S. 1176. 

Gustav August Hermann Pflanz, geboren to 
Gross-Machnow (Pruisen) den 30 Decem
ber 1863, barbier, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland. S. 1177. 

Arnold Frensdorf , geboren te Frankfort 
(Pr•iisen) den 23 Januari 1882, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 1178. 

Carl Josef Leo Schneemann, geboren te 
W esel (Pruisen) den 13 Juni 1879, koopman 
wonende te Beek, gemeente Ubbergen, 
provincie Gelderland. S. 1179. 

Carl Louis Anton Schlichter, geboren te 
Meppen IPruisen) den 30 Mei 1873, 
winkelier, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 1180. 

Johann Bernard Wostmann, geboren te 
Ankum (Pruisen,) den 2 Mei 1870, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holl.and. S. 1181. 

Alphons Nicolaus Franz Walther Fackeldey, 
geboren te Emmerik (Pruisen) den 18 
Mei 1848, zonder beroep, wonende te 
Nijme,gen, provincie Gelderland. S. 1182. 

Gerhard Wilhelm Rennings, geboren te 
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Ruhrort (Prui~en) den 22 December 1862, 
zetscbipper, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 1 l 83. 

Wilhelmus Johannes Ziegler, geboren te 
Harderwijk (Gelderland) den 25 Februari 
1896, kantoorbediende, voorheen wonende 
te Zwolle, provincie Overijssel, thans 
wonende te Canton (IJhina). S. 1184. 

Heinrich Joseph August Kaller, geboren te 
Nierenburg (Pruisen) den 20 Maart 1881, 
manuiacturier, wonende te Eindhoven, 
provincie Noordbrabant. S. 1185. 

Heinrich Ostermann, geboren te Vijnen 
(Pruisen) den 19 Maart 1883, schipper, 
wonende te Millingen, provincie Gelder
/and. S. 1186. 

Heinrich Hermann Behrens, geboren te 
Groningen (Groningen) den 11 September 
1896, student, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 1187. 

Paulina Joanna Florentina van Dun, geboren 
te Schelle (Belgie) den 22 November 1884, 
zonder beroep, wonenne te Schelle, B elgir. 
s. 1188. 

Joannes Adam Pietermans, geboren te 
Oud- Vroenhoven (Limburg) den 22 Juni 
1895, spoorwegbeam bte, wonende te 8pau
beek, provincie Limburg. S. 1189. 

Johann Friedrich Carl Sinemns, geboren te 
Rhoden (Duitschland) den 29 April 1870, 
winkelier, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 1190. 

Emilie Johanna Agnes Erpenbeck, weduwe 
van Adolphus Henricus Dominicus An
tonius Wreesmann, geboren te Osnabruck 
(Pruisen) den 23 Juni 1876, koopvrouw, 
wonende te Venlo, provincie Limburg. 
s. 1191. 

Wilhelm Piller, geboren te Dattenfeld (Pruisen) 
den 22 September 1855, wnder beroep, 
wonende te Venlo, provincie Limburg. 
s. 1192. 

Johann Beekmann, geboren te Vijnen 
(Pruisen) den 28 September 1866, schipper, 
wonende te Millingen, provincie Gelderland. 
s. 1193. 

Feodor Ewald Schuster, geboren te Mergen
dorf (Saksen) den 28 September 1873, 
tabakshandelaar, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 1194. 

Johann Bernhard Cordes, geboren te Wehm 
(Pruisen) den 13 September 1878, manufa.c
turier, wonende te Uithuizen, provincie 
Groningen. S. 1195. 

Wilhelm Gustav Grothe, geboren te Eilpe 
( Pruisen) den 1 Mei 1860, industrieel, 

wonende te Hilversum, provincie Noord
hoUand. S. 1196. 

Ferdinand Driippel, geboren te Burgstein
lurt (Pruisen) den 4 Mei 1868, winkelier, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland, Ida. Wilhelmina Angela Maria 
Driippel, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 30 September 1894, winkel
juffrouw, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland en Maria Theresia. Geertruida. 
Ida Driippel, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 20 December 1896, 
winkeljuffrouw, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. en Ferdinand 
Wilhelm Gerhard Driippel, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 30 Septem
ber 1898, kantoorbediende, wonende te 
Amsterdam, provincie N oordholland. S.1197 . 

Heinrich Friederich Ferdinand Holzhaus, 
geboren te Quakenbruck (Oldenburg) den 
30 November 1864, winkelier, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland, Ar
thur Ferdinand Johannes Holzhaus, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 
22 November 1896, winkelbediende, wo
nende te Amsterdam, provincie Noord
holland en Virginia Augusta Eberhardina. 
Holzhaus, geboren t e Amsterdam (Noord
holland) den 23 Augustus 1898, zonder 
beroep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1198. 

Cornelis Johannes Knotschke, geboren te 
Breda (Noordbrabant) den 27 Januari 
1895, hulpbesteller bij de posterijen, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
.holland. S. 1199. 

Cornelis ' Jan Joseph Smits, geboren te 
Vroenhoven (Belgiii) den 3 Februari 1878, 
landbouwer, wonende te Oud-Vroenhoven, 
provincie Limburg. S. 1200. 

Maria. Alexander Reiner Otto Queck, geboren 
te Aken (Pruisen) den 6 September 1886, 
plantage-a sistent, vroeger wonende te 
Boekit Lawang Est, Ned,erlandsch-Indie, 
thans wonende te Pantai Boea.;a, Bang
kalan Brandan, Nederlandsch-lndie. S. 1201. 

Ernestine Annie Emilie Denis, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 7 Mae.rt 
1897, kantoorbediende, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland. S. 1202. 

Matthias Elias, geboren te Pattensen (Prui
sen) den 5 September 1863, handelsagent, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 1203. 
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30 December 1919. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 22 December 1919, n°. 77, af
deeling Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In Ons besluit van 30 Maart 1904, 

no. 19, zooals dit bij latere besruiten is gewij
zigd, wordt gelezen : 

10. Artikel 43: 
Na een diensttijd van 4 jaren in de tweede 

klasse kunnen de rijksklerken, die door hunne 
bruikbaarheid en door goed gedrag en ijver 
verdere bevordering verdienen, voor de eerste 
klasse in aanmerking komen. 

20. Artikel 78 : 
De kommiezen zijn in 3 klassen verdeeld. 
Orn tot de tweede klasse te worden bevorderd 

moeten zij 4 jaren gediend hebben en bij een 
daartoe te houden examen getoond hebben 
voldoende kennis te bezitten van de voor
schriften, die zij hebben toe te passen, en 
practisch bedreven te zijn in het roeien en 
peilen en de sterktebepaling van onvermengd 
gedistilleerd. 

Na een diensttijd van 4 jaren in de tweede 
klasse kunnen de kommiezen, die door hunne 
bruikbaarheid en door goed gedrag en ijver 
verdere bevordering verdienen, voor de eerste 
klasse in aanmerking komen. 

30_ Artikel 83: 

De kommiezen te water zijn in 2 klassen 
verdeeld. 

De commiezen te water der tweede klasse, 
die door hunne bruikbaarheid en door goed 
gedrag en ijver bevordering verdienen kunnen, 
nadat zij na het bereiken van den 21-jarigen 
leeftijd 6 jaren als zoodanig hebben gediend, 
voor de eerste klasse in aanmerking komen. 

40_ Artikel 29, eerste lid : 
Na een diensttijd van 6 jaren zijn de commie

zen ter dir ectie benoembaar tot hoofdcommies 
der directie. 

Art. II. De rijksklerken der tweede klasse, 
clie v66r 1 J anuari 1921 aan de eischen voor 
bevordering tot de tweede klasse hebben vol
daan, kunnen, indien de toepassing van artikel 
I, sub I, niet tot voor hen gunstiger uitkomst 
leidt, na een diensttijd als rijksklerk van 10 
jaren, voor . zoover zij door hunne bruikbaar
heid en door goed gedra·g en ijver verdere 
bevordering verclienen, voor bevordering tot 
de eerste klasse in aanmerking komen. · 

Dit artikel vervalt 1 Januari 1926. 
Art. III. Dit besluit treedt in werking met 

1 Januari 1920. 
Onze voornoemde Minister is belast met de 

uitvoering van clit besluit, waarvan afschri ft 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1919. 

WILHEL:\HNA. 

De M inister van F inancien, DE VRIES. 

Voor gelijkluidend afschrift. 

De Secretaris-Gene,:aal, DE J ONOE. 
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A.ANVULLINGEN OV ER HH 9. 

14 Januari 1919. BE~LUIT, tot wijziging van 
het besluit van 14 Januari 1919, houdende 
vaststelling van de wijze waarop en de 
bepalingen waaronder aan gemeenten 
Staatshulp voor de bebossching en ont
ginning van hare woeste gronden kan 
verleend -worden.~~~~;.;;;=.:·= _·.~ _, 

( Wu~~VILHELMINA,~ENz.]j]. _ .,fi .?:)£ ,Ii' 
f. ,Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, van 11 
Januari 1919, Directie , an den Landbouw, 
no. 15, 4• afdeeling; 

Overwegendc, dat het Ons wenschelijk voor
komt, de wijze waarop en de bepalingen waar
onder aan gemeenten Staatshnlp voor de be
bossching van hare woeste gronden ware te 
verleenen, nader vast t e stellen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met wijziging van Ons besluit van 27 Juli 

1907 n°. 7(l, te bepalen : 
A. 1°. Iedere gemeente, die naar het oor

deel van het Staatsboschbeheer eene voldoende 
uitgestrektheid voor beb9ssching geschikte 
gronden bezit, kan zich voor het verkrijgen 
van een renteloos voorschot wenden tot Onzen 
llinister van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
H:enige gemeenten kunnen zich ook vereenigen 
n zoodanige vereeniging kan mede van Staats-

wege worden aanbevolen. 
Bij de aanvrage wordt overgelegd eene be

schrijving van de gronden met vermelding 
van hunne grootte. 

2°. De aanvrage wordt door het St!J,ats
oschbeheer onderzocht en de uitslag van 

het onderzoek ter kennis gebracht van de ge
meente. 

3°. Is deze uitslag gunstig, dan wordt in 
overleg met het gemeentebestuur door het 
Staatsboschbebeer een bebosschingsplan op
_;emaakt. 

Zoodra de bebossching voltooid is, wordt 
op gelijke wijze een bedrijfsplan opgemaakt, 
dat om de tien jaren wordt herzien. 

4°. Na de vaststelling van het plan wordt 
het te verleenen jaarlijksch renteloos voorschot 
bepaald. Dit bedraagt ten hoogste f 180 per 
H. A. en niet meer dan 80 pet. der bebosschings
kosten, waaronder worden verstaan de kosten 
van aanleg alsmede die van onderhoud gedu 
rende de eerste twee jaren, volgende op het jaar 
van bep,anting. Het moet binnen vijftig j.iren 
worden teruggegeven. 

B. Met goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten der betrokken provincie wordt daa rna 
een contract opgemaakt, waarbij de gemeente 
zich verbindt : 

a. de bebossching, alsmede de instandhou
ding er van, onder staatstoezicht uit te voeren, 
overeenkomstig het bebosschingsplan, de later 
op te maken bedrijfsplannen en de in aan-
3luiting daarmede opgemaakte, door het Staats
boschbeheer goedgekeurde, jaarlijksche werk-
lannen; 

b. met de leiding van het werk te belasten 
¼.etzij boschwachters bij het Staatsboschbeheer, 
hetzij personen, die in overleg met dat beheer 
worden aangesteld en bezoldigd ; 

c. de gronden en bebosschingen te ste_llen 
nder voortdurend Staatstoezicht; geen vel

lingen te doen zonder goedvinden van het 
Staatsboschbeheer en den kaal geslagen grond 
-.veder overeenkomstig een door dit beheer 
goedgekeurd bedrijfsplan te bebosschen ; 

d. het voorschot op tijd terug te geyen ; 
e. van de exploitatie eene afzonderlijke 

rekening te houden en alle kosten te dragen, 
behalve de bezoldiging der boschwachters bij 
het Staatsboschbeheer en de kosten der overige 
Staatsbemoeiing : 

/. het voorschot met eene door den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel te 
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bepalen rente, loopende van den eersten Januari 
van het jaar, waarin het voorschot is toege
staan, tot en met den een en dertigsten Decem
ber van het jaar, waarin de onttrekking heeft 
plaats gehad, op de eerste vordering terug te 
betalen, voor zoover het betreft gronden, 
die aan het bebosschingsplan worden ont
trokken. 

C. De bepalingen onder A, 3° en 4°., alsmede 
onder B, a, e en f, van clit besluit zijn, te rekenen 
van 1 Januari 1919, desverlangd van toepassing 
op de gemeenten, met wie reeds een contract 
ingevolge het bepaalde onder B van Ons besluit 
van 27 Juli 1907 n°. 76 is gesloten. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, hetwelk zal worden geplaatst in de 
Neder'-andsclie Staatscourant en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 14den Januari 1919. 
WILHELMINA. 

De .Min. van Landbouw, Nijverlieid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTELJN. 

19 llfaart 1919. BESCHIKKING van den Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, houdende l O • Voorschriften voor 
de aanvragen tot het verkrijgen van rijks
bijdragen ten behoeve der instandhouding 
van monumenten van geschiedenis en 
kunst; 2°_ Voorwaarden, waarop rijksbij
dragen worden verleend voor de instand
houding van monumenten van geschiede
nis en kunst. 

VOORSCHRIFTEN VOO!' de aanvragen tot liet 
verlr:rijgen van rijksbijdragen ten belioeve der 
instandliouding van monumenten van ge
schiedenia en kun-st. 

Art. 1. De aanvragen tot het verkrijgen 
van Rijksbijdragen voor de instandhoucling 
van monumenten van geschiedenis en ·kunst 
moeten, op gezegeld papier gesteld, worden 
i ngezonden aan den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, vergezeld van 
de volgende bescheiden : 

a. twee afschriften der aanvrage, op onge
zegeld papier ; 

b. een beknopte geschiedenis en beschrijving 
,·an het ' monument met korte aanduiding der 
nooclig geachte herstellingswerken, in dfre
youd; 

c. eenige fotografiei'n van het monument 
yan verschillende standpunten, in enkelvoud ; 

d. een voorstel betreffende den met de lei
ding der werkzaamheden te belasten architect, 
in drievoud. 

2. De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
:Wetenschappen zendt de in artikel 1 genoemde 
stukken om advies aan de Afdeeling B der 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg en 
beslist, naar aanleiding van het van die Aide .
ling ontvangen advies, of er redenen bestaan 
'.tet toekennen van een Rijksbijdrage te bevor
:leren. Hij geeft van deze beslissing kennis 
i.an de aanvragers en doet daarbij blijken, 
lf de leiding der werkzaamheden kan worden 
lpgedragen aan den door dezen voorgestelden 
irchitect. Is clit niet het geval, dan wordt, 
;n ov'erleg met de aanvragers, de Afdeeling 
:;ehoord, door den Minister een architect aan
·;ewezen. 

3. Luidt de in artikel 2 bedoelde beslissing 
1unstig, dan doen de aanvragers de noodige 
>lannen voor de herstelling · ontwerpen door 
!en bij die beslissing aangewezen architect, 

~vaarna zij aan den Minister een nadere aan
vrage inzenden, vergezeld van de volgende 
bescheiden : 

a. twee afschriften der aanvrage op onge
zegeld papier; 

b. een nauwkeurige opmeting van den be
-; taanden toestand van het monument metfoto's 
of schetsen der te herstellen onderdeelen, de 
,pmeting in viervoud, de foto's of schetseu 
· n enkelvoud ; 

c. nauwkeurige teekeningen van den toe
~tand, waarin men zich voorstelt door de her
:tellingswerkzaamheden het monument te bren
len, met een memorie ter toelichting van deze 

1lannen, alles in viervoud ; 
d. een ontwerp-bestek en -begrooting, in 

;iervoud: 
e. een opgave van de wijze, waarop men zich 

:oorstelt de kosten der werkzaamheden te 
:lekken en van het aandeel dat daarin van het 
3.ijk wordt verlangd, in viervoud. 

De onder b, c end genoemde stukken moeten, 
1ehalve dooi: de aanvragers, ook door den, 
.net de leiding der werkzaamheden te belasten, 
1rchitecten zijn onderteekend. 

4. De Minister zendt de in artikel 3 genoem
, le stukken om advies aan de Afcieeling B der 
3.ijkscommissie voor de Monumentenzorg, clie 
claarover binnen vijf maanden advies uitbrengt. 
.De Minister beslist daarna, of en wanneer een 
Rijkssubsidie bij de Staten-Generaal zal worden 
:iangevraagd en welke voorwaarden aan een 
eventueel te verleenen Rijkssubsidie zullen zijn 
verbonden. 



1919 19 MA A RT. 952 

VOORW AARDEN, waaroprijksbijdragen warden 
verleend voor de instandhouding van monu
menten van ge,schiedenis en kunst. 

Art. 1. Eene Rijksbijdrage voor de instand
houding van een monument van geschiedeni's 
en kunst wordt uitsluitend verleend, indien 
de eigenaar van het monument in de kosten 

. der instanclhouding deelneemt tot. een voor 
ieder geval door den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen vast te stellen 
bedrag en zich voor zich, zijne erfgenamen. en 
rechtverkrijgenden verbindt tot naleving der 
in de volgende artikelen omschreven bepalin
gen. 

2. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
overeenkomstig de door den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen goedgekeurde 
plannen, volgens aanwijzing van de Afdeeling 
B der Rijkscommissie voor de l\fonumenten
zorg, ten dezen vertegenw9ordigd door den 
Directeur van het Rijksbur\lau voor de Monu
mentenzorg of <liens gemachtigden. 

3. Indien de uitvoering !anger duurt dan 
Mn jaar, zendt de eigenaar van het monument 
jaarlijks v66r 1 Decem her een voorstel, ver
gezeld va.n de noodige i:mtwerp-teekeningen 
met begrooting, betreffende de in het volgend 
jaar uit te voeren werkzaamheden ter goed
keuring vaan den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. Deze stukken 
worden in vijfvoud ingezonden. 

4, V66r den aanvang der werkzaarnheden 
onderwerpt de met de Ieiding belaste architect 
aan de goedkeuring van den Directeur van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg een voor
stel betreffende de benoeming en de bezoldi
ging van een dagelijkschen opzichter. Ver
vanging van dezen opzichter of wijziging van 
zijne bezoldiging behoeft de goedkeuring van 
den Directeur. 

5. Aan de leden van de Afdeeling B, aan 
den Directeur van het Rijksbureau voor de· 
llonumentenzorg en de door dezen aangewezen 
am btenaren wordt te a lien tijde toegang ver
leend tot het werk en de werkplaatsen. Aan 
de leden der voor het monument door de Af
deeling B aangewezen Subcommissie, den Direc
teur van het Rijksbureau en <liens gemachtig
den, wordt bovendien op aanvrage inzage ver
strekt van alle op het beheer en de uitvoering 
betrekking hebbende stukken , 

6. De dagelijksche opzichter houdt een 
dagboek bij, volgens te verstrekken model, 
waarin hij den gang der werkzaarnheden be
schrijft en aanteekening houdt van alle tijdens 

de uitvoering voorkomende bijzonderheden. 
Dit dagboek wordt wekelijks gewaarmerkt 
door den opzichter en den uitvoerder; maande
Iijks voor gezien geteekend door den architect 
en telken jare, tegelijk met het in artikel 3 
bedoelde voorstel en een beknopt verslag der 
in het afgeloopen jaar uitgevoerde werkzaam
heden, toegezonden aan den Directeur van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg . 

7. Van alle in artikel 6 bedoelde bijzonder
heden geeft de opzichter onmiddellijk kenni s 
aan den architect, die deze mededeeling onver
wijld overbrengt aan den Directeur van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg en haar 
zoo noodig toelicht met foto's of schetsen . 

8. lndien een der leden van de in artikel 5 
genoemde Subcommissie of de Directeur van 
het Rijksbureau <lit vordert, draagt de eige
naar van het monument zorg, dat foto's, op
metingen of schetsen worden gemaakt van 
aan te wijzen onderdeelen van het monument. 
Deze opnamen worden eigendom van het Rijks
bureau voor de Monumentenzorg. 

9. Indien bij werkzaamheden voorwerpen 
van oudh.eidkundig of kunsthistorisch belang 
worden gevonden, geeft de opzichter daarvan 
onmiddellijk kennis aan den Directeur van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 

De eigenaar draagt zorg, dat alle bij de uit
voering betrokkenen v66r den aanvang der 
werkzaamheden, schriftelijk verklaren afstand 
te doen van het eigendomsrecht, bedoeld in 
art . 642 B. W., zood>tt de geheele eigendom 
der gevonden voorwerpen aan den eigenaar 
van het monument toekomt. Aan de v inders, 
kan een belooning worden toegekend, telkens 
te bepalen door den Directeur van het Rijks
bureau voor Monumentenzorg onder goedkeu
ring van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. 

10. Tenzij de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen toestemming geeft 
tot hunne vervreemding, worden de gevonden 
voorwerpen en alle tengevolge der w erkzaam
heden verwijderde onderdeelen van het monu
munt, door den Directeur van het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg daartoe aangewezen, 
bewaard en opgesteld op door den Minister 
van Onderwijs, Kunsteµ en Wetenschappen, 
in overleg met de Afdeeling B en den eigenaar, 
te bepalen plaats en wijze. Als regel wordt 
hierbij aangenomen, dat de gevonden voor
werpen en de bedoelde onderdeelen zooveel 
mogelijk blijven ter plaatse van het monu
ment. 

11. De eigenaar is verplicht het monument 
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te verzekeren en verzekerd te houden tegen 
brand- en bliksemschade tot een door den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen te bepalen bedrag. De keuze van 
den verzekeraar behoeft de goedkeuring van 
clezen Minister. Bij nalatigheid is de Minister 
bevoegd zelf de verzekering te sluiten op naam 
en kosten van den eigenaar. 

12. De. eigenaar is verplicht, indien de 
Afdeeling B dit noodig acht, het monument 
te haren genoegen te voorzien van bliksem
afleiders. Deze afleiders worden jaarlijks ten
minste eenmaal beproefd en bovendien telkens , 
voor zoover de inrichting van den bliksemaflei
cler zulks vereischt, na een onweder. Van 

·<leze beproevingen en haren uitslag wordt, 
tijdens den duur der werkzaamheden, aantee
kening gehouden in het in artikel 6 bedoelde 
clagboek, en na beeindiging der werkzaamheden 
wordt door of van wege den eigenaar, bericht 
gezonden aan den Directeur van het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg. 

13. Indien de eigenaar in gebreke blijft 
tijdens den duur der werkzaamheden voor
zieningen te treffen, die door den Directeur 
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg 
speodeischend worden geacht, kan de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
<lien Directeur machtigen deze werkzaamheden 
en voorzieningen zelf te doen uitvoeren op 
kosten van den eigenaar. 

14. De bij en kracbtens de Steenhouwers
wet gegeven voorscbriften zijn op de uitvoering: 
der werkzaamheden toepasselijk. 

15. De werklieden en de opzicbter worden, 
zoor zoover zij niet vallen onder de bepalingen 
<ler Ongevallenwet, door den eigenaar ver
zekerd tegen ongevallen ten genoegen van 
den Minister van Onderwijs, Kunsten · en 
Wetenscbappen. 

De aan de werklieden uitbetaalde loonen 
zijn niet lager dan bet standaardloon, voor de 
verschillende werkzaambeden vastgesteld, ter 
plaatse waar de uitvoering gescbiedt, of, bij 
gebreke daarvan, dan bet ter plaatse gebrui
kelijke loon. 

De uitvoerder der werkzaamheden boudt 
van de loonen weeklijsten bij, die door den 
opzicbter worden gewaarmerkt en opgelegd, 
De opzicbter is bij de uitbetaling der loonen 
tegenwoordig. 

16. Jaarlijks, v66r 1 Februari, zendt de 
eigenaar de rekening en verantwoording over 
bet afgeloopen dienstjaar, in vast te stellen 
vorm en gewaarmerkt door den architect, 
in tweevoud aan den Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, eri verschaft de 
ter toelichting noodige bescheiden. 

Een der exemplaren wordt doorgezonden aan 
den Directeur van bet Rijksbureau voor de 
}fonumentenzorg. · 

17. De uitbetaling der Rijksbijdrage, of 
van bet v6or een jaar vastgestelde gedeelte 
claarvan, kan geschieden zoodra deze bijdrage 
bij de wet is toegestaan. De uitbetaling ge
schiedt op aanvrage van den eigenaar in 
eens of in twee termijnen. De Minister van 
Onderwijs, Kunsteµ en Wetenscbappen kan 
zoo noodig bepalen, dat de uitbetaling in meer 
clan twee termijnen zal gescbieden. 

Aanspraak op de Rijksbijdrage of op Mn 
cler termijnen daarvan is verkregen wanneer: 

1 °. ten genoegen v:an den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen is ge
bleken, dat op bet tijdstip van de aanvrage 
in totaal een bedrag is verwerkt (betalingen 
wegens geleverde materialen inbegrepen), dat 
minstens zoo groot is als de som van bet op 
clat tijdstip reeds uitbetaalde Rijkssubsidie 
en bet bedrag, waarvan de uitbetaling wordt 
,erlangd, vermenigvuldigd met bet quotient, 
clat men verkrijgt door het bedrag van de 
£;eraamde restauratiekosten te deelen door dat 
van het toezezegde Rijkssubsidie; 

2°. mede ten genoegen van den .Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen is 
£:ebleken, dat de eigenaar zijn evenredig aandeel 
in de kosten heeft bijgedragen ; 

3°. de tot den datum, waarop uitbetaling 
wordt verzocht, uitgevoerde werkzaambeden 
zijn goedgekeurd door de Afdeeling B der 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. 

18. De eigenaar zendt, binnen vijf maanden 
na afloop der werkzaambeden, een door den 
e-rchitect gewaarmerkt volledig stel revisie
teekeningen, waarbij door verschillende arcee
ringen het oude en het nieuwe werk zijn onder
scbeiden, aan den Directeur van het Rijksbureau 
,·oor de Monumentenzorg, benevens alle door 
hem aan te wijzen staten, stukken en teeke
ningen op de uitvoering betrekking bebbende. 

19. Na afloop der werkzaambeden is de 
Pigenaar verplicbt bet monument onveranderd 
te bewaren en te onderhouden in den staat, 
waarin bet door de herstelling is gebracht. 

Hij is verplicbt daaraan niets te wijzigen, te 
herstellen of aan te bouwen, noch daarin aan 
te brengen voorwerpen of versieringen, die 
naar bet oordeel van de Afdeeling B bet aan
zien van het monument kunnen schaden, 
zonder macbtiging van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenscbappen. 
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Het is heni verboden daaruit, zonder zoo
daruge machtiging, onderdeelen of voorwerpen 
te verwijderen, die door den Minister zijn 
aangewezen als onvervreemdbaar bij een, v66r 
den afioop der werkzaamheden in tweevoud 
op te maken inventaris, geteekend door den 
Minister en den eigenaar van het monument , 
van welken inventaris het eene exemplaar on
der berusting blijft van den eigenaar en het 
andere wordt bewaard in het archief van het 
Mirusterie van OnderMjs, Kunsten en Weten
schappen, terw:ijl een afschrift zal worden 
bewaard in 's Rijks Monumenten-archief. 

Hij is verplicht het gebouw en de daarin 
bewaarde voorwerpen, zoor zoover vermeld in 
den, in het derde lid genoemden inventaris, 
kosteloos of tegen betaling van ten hoogste 
f 0.25 per persoon en per keer, ter bezichtiging 
te stellen en kunstenaars en geleerden gelegen
heid te geven daarin en daarnaar studies te 
m aken. 

BIJLAOE I. 

MODEL verklaring al,s bedoeld in Art. 1 der 
Voorwaarden waarop Rijksbijdragen war
den verleend voor de instandhouding van 
Monumenten van Geschiedenia en Kunst . 

ZEGE L 

15 et. in 

hoofdsom 

De ondergeteekende(n) . 

verklaart (verklaren) bekend te zij nmetde Voor
waarden,waarop Rijksbijdragen worden verleend 
voor de instandhouding van Monumenten van 
Geschiederus en Kunst, zooals deze zijn vastge
steld door den Minister van Onderwijs, Kun
·sten en Wetenschappen bij beschikking van 
den 19 Maart 1919 n°. 961, Afdeeling K. W. 

. ...... , den . . . . 19 
Van de leden v:in de Rijkscommissie voor 

de Monumentenzorg, den Directeur van het BrJr.AOE TI. 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg of diens VOORSCHRIFTEN voor deuitvoering van lood-
gemachtigden kan geen betaling worden ge- gieterawerken. 
vorderd. Het is verboden ten behoeve van werkzaam-

Het vierde lid van dit artikel is niet van heden aan gebouwen : 
toepassing op woonhuizen van particulieren, a. een open of gesloten vuur aanwezig t e 
waartoe ecbter door den eigenaar of recht- hebben elders dan in de open lucht, op den 
hebbende de kostelooze toegang niet mag wor- beganen grond buiten het gebouw; 
den geweigerd aan de door de Afdeeling B b. met lam pen, gevuld met spiritus, benzine of 
der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg andere vluchtige olien, ofm_et eenige open vlam , 
aangewezen leden dier Afdeeling, aan den op. torens, daken, platten, goten of zalingen sol
Directeur van het Rijksbureau vocir de Monu- deerwerk te verrichten, de verflaag af te bran
mentenzorg of dien uitdrukkelijk daartoe ge- den, of dergelijke lam pen aan- wezig te hebben: 
machtigde.n . c. de voor de werkzaamheden vereisch t~ 

20. Tot de in het tweede lid van a rtikel vuurpotten of smeltinrichtingen anders dan 
19 genoemde herstellingen worden niet geacht op den beganen grond buiten het gebouw t e 
te behooren de gewone onderhoudswerken, gebruiken en anders dan in het bijzijn van ee,i 
1.ls het herstellen van dakbedekking, goten deskundig vakman. 
en afvoerbuizen, het opvoegen van metsel- De soldeerbouten moeten op den beganen grond 
werk, benevens het huisschilders- en glazen- buitenhetgebouwverwarmdenindubbeleasbest 
makerswerk. Bij de uitvoering van lood- . verpakking buiten het gebouw naar boven ge . 
gieterswerk moeten worden in acht genomen bracht of geheschen worden. De gesmolten as
de hieronder afgedrukte voorschriften, daar- phaltof andere heetvloeibaar gemaakte dakbe
voor aanbevolen door den Minister van Bin- kleedingsstoffenmoeteningeslotenijzerenpotten 
nenlandsche Zaken. buiten het gebouw naar boven gebracht worden. 

21. De eigenaar verbeurt zijne aanspraak Indien de hlerv66r omschreven werkwijze niet 
geheel of gedeeltelijk op de hem toegezegde uitvoerbaar is wegens de hoogte of den toestanc! 
Rijksbijdrage, indien hij afwijkt van de voor van de gebouwen, mag de vuurpot boven worden 
de verleening daarvan gesteldc voorwaarden, I gebruikt, mits met inachtneming der noodige 
en verbindt zich alsdan tot geheele of gedeel- veiligheidsmaatregelen en op voorwaarde dat : 
telijke terugbetaling van het door hem reeds a. de werkzaamheden geschieden onder voort
ontvangene, alles ter beoordeeling van den I durend toezicht van den opzichter van het ge
'.\iin ister van Onderwijs. Kunsten en Weten- bouw, of, bij gebreke van dezen, van ee:1 
schappen. daartoe aangewezen bouwkundige ; 
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b. geen soldeer-werkzaamheden geschieien \ 10 April 1919. BESLUIT, tot wljziging va.n 
bij harden wind; het besluit van 16 Juni 1916, houdende 

c. nabij de plaats, waar de bouten verwarmd wijziging eener nieuwe algemeene regeling 
worden, twee met water gevulde emmers, elk voor de toekenning van Rijksbijdragen in 
van minstens 10 L . inhoud, en tijdens de uit- de kosten van verpleging van behoeftige 
,;oering van mastikwerk steeds eene hoeveel- krankzinnigen en zwakzinnigen. 
heid van tenminste 50 L. zand en een zand- WIJ WILHELMINA, ENZ. 
s chop aanwezig zijn ; 

d. de vuurpot geplaatst worde in een van 
onderen goed gesloten metalen bak. 

:n Maart 1919. BESCHIKKING van den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
van de beschikking van 6 Mei 1911, be
treffende visoh- en hengelakten. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
.:Iandel; 

Gelet op art. 16 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, (Staatsblad n°. 311), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1916 (Staats
blad n°. 345) en op de Koninklijke besluiten 
van 17 April 1917 (Staatsblad n°. 293), 15 Mei 
1918 (Staatsblad n°. 290) en 8 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 65), houdende nadere wijziging 
rnn het Binnenvisscherijreglement; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
in het model voor de achterzijde der visch

en hengelakten, zooals dat bij beschikking 
van 11 Januari 1915, n°. 7294, afd. Nijverheid, 
is vastgesteld, wordt de ta.be! van de vischsoor
ten, waarvoor een maat en/of gesloten tijd is 
bepaald, gelezen als' ,olgt : 

Gesloten tij 1• 

~u geen. Aa101p11ung 
Baars .. . 
Barbee! .. 

18 l6 Mrt. tot en met 31 Mvi. 
30 l3 Aprfl ,, ,, 31 Mei. 

Beek-en regen-
boogforel . 20 ; 6 Oct. ,, ,, 

Blankvoorn, 
koeblij en 
rnischvoorn . geen 

Bot 18 
Brasum . . 20 
Elft en fint : 1e:i 

Houting . . ~5 
Karper. . . 35 
Menn en Sneep 25 
Snoek . . . 40 
Snoekbaars . 40 
Steur. u;o 
Wintle. 2J 

l3April 
" geen 

)3April,, 
)lJuni 

" ?3Nov. 
" ,3 April 
" ~3 April 

'. 6Mrt. 
~3 April 
l Juli 
~3April 

" Zalm . 40 geen 

" 

" 

" 

l4Febr. 

" 
31 Mei. 

31 Mei. 
28Febr. 
31 Dec. 
31 Mei . 
31 Mei. 

" 
31 Mei. 

,, 31Mei. 

" 
31 Aug. 
31 Mei. 

Zeelt . 21 ~3 April ,, ., ,, 31 Mei. 

's-Gravenhahe, den 3lsten Ma.art 1919. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, VERSTEEGH 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 April 1919, n°. 
3098, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op Ons besluit van 16 Juni 1916, n°. 23; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Art. 1. In Ons besluit van 16 Juni 1916, 

n °. 23, worden de volgende wijzigingen gebracht: 
In art. 2 wordt in de plaats van ,,in eene in 

Belgie of Duitschland gevestigde inrichting 
voor zoodanige lijders" gelezen : 

,,hetzij in: 
10. eene inrichting hier te lande, waar eene 

deugdelijk psychiatrische behandeling der ver
·pleegden verzekerd is ; welke voorts door Ons 
is aangewezen op grond van art. 7 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96) en ten aanzien 
waarvan door Ons is bepaald, dat op haar dit 
artikel betrekking heeft, hetzij in : 

20. eene in Belgie of Duitschland gevestigde 
inrichting voor krankzinnigen of zwakzinnigen." 

In art. 3, late lid, wordt in de plaats van 
,,welke door Ons is aangewezen op grond van 
art . 7 der wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96) en ten aanzien waarvan bij de aanwijzing 
of later" gelezen: ,,ten aanzien waarvan door 
Ons". 

In art. 4, 1 ste lid, wordt in de plaats van 
,,krankzinnige of zwakzinnige" gelezen : ,,ge
neeslijken krankzinnige" . 

In art. 4, 3de lid, wordt in de plaats van 
,,verpleging aldaar ter observatie en tijdelijke 
geneeskundige behandeling de voorkeur ver
dient b oven verpleging in een krankzinnigen
gesticht, ofschoon deze door den toestand van 
den verpleegde gewettigd zou zijn" gelezen : 
,,de verpleegde waarschijnlijk eerlang als ge
noegzaam hersteld zal kunnen worden ont
,lagen". 

Aan art . 4, 4de lid, worden a.an het slot toe
gevoegd de woorden: ,,Gedurende den ter
mijn van deze bijdrage is het bepaalde in art. 2 
niet geldig ten opzichte van den verpleegde, 
voor wien de bijzondere tijdelijke Rijksbijdragc 
is toegestaan" . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1919. 

Overg:mgsbep:;,,ling . 

De bijzondere tij:ielijke bijdragen, die over-
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eenkomstig het bepaalde in art . 4 van Ons 
besluit van 16 Juni 1916, n°. 23, zooals dit 
thans luidt, reeds zijn toegestaan of alsnog 
v66r 1 Mei 1919 zullen worden toegestaan, 
worden gehandhaafd, totdat de termijn, waar
voor die bijdragen zijn toegestaan of alsnog 
zullen worden toegestaan, zal zijn verstreken. 

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

's-Gravenhage, den l0den April 1919. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl.andsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBROUCK, 

3 J11ei 1919. BESCHIX'.KING van den Minister 
van Arbeid tot wijziging van de beschik
king van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 14 September 
1913, houdende vaststelling van het for
mulier van den loonstaat, bedoeld in art. 2 
van het besluit van 17 Mei 1909, S. 122 

. en het formulier betreffende de inlevering 
door de werkgevers van de opgaven, 
benoodigd tot vaststelling der premien 
over de loonen op een loonstaat vermeld. 

De Minister van Arbeid ; 
Gezien artikel 46, lid b en lid c der Onge

vallenwet 1901 (Staatsbl.ad 1910, n°. 241), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 April 
1919 (Staatsbl.ad 167), alsmede de artikelen 
1 en 2 van het Koninklijk besluit van 17 Mei 
1919 (Staatsb/,ad n°. 122) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur ter uit
voering van de artikelen 45 en 47bis der Onge
vallenwet 1901, laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 380) ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat met ingang van heden in 

de modellen, gevoegd bij de beschikking van 
den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 19 September 1913, zooals die 
beschikking is gewijzigd bij de wet van 4 April 
1914, aan het hoofd (regel 5) zoowel als aan 
den voet (aanteekening f) in plaats van f 4 
wordt gelezen f 8. 

's-Gravenhage, 3 Mei 1919. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, A. L . SCHOLTENS. 

9 .Augustus 1919. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende 
schikkingsbevoegdheid van waterschaps
besturen, bedoeld in art. 15, tweede lid 
der wet van 20 Juli 1895 (Staatsb/,ad n°. 
139.) 

's Gravenhage, den 19len Augustus 1919. 

Door een waterschapsbestuur werd aan den 
Minister van Justitie verzocht maatregelen 
te nemen, opdat door dat bestuur in den ver
volge van de opsporingsam btenaren, behoorende 
tot de Rijks- of gemeentelijke politie, recht.- · 
streeks bericht zou worden ontvangen omtrent 
bekeuringen wegens overtredingen van keuren 
of politieverordeningen van het waterschap, 
zulks ten einde van de bevoegdheid tot schik
king bedoeld in artikel 51, tweede lid der wet 
van 20 Juli 1905 (Staatsblad n°. 139) gebruik 
te kunnen maken. 

Naar de zienswijze van genoemden Mini'ster 
is die schikking echter meer bedoeld als middel 
voor den bekeurde om aan een strafvervolging 
te ontkomen, clan als bepaling in het !even 
geroepen met de bijzondere bedoeling om het 
waterschapsbestuur een prerogatief te schen
ken. 

In verband hiermede is door den Minister 
van Justitie bevorderd, dat door de Rijkspolitie
ambtenaren bij bekeuring wegens overtreding 
van bovenbedoelde keuren of politieverorde
ningen de geverbaliseerde tevens gewezen wordt 
op de mogelijkheid om met het betrokken 
waterschapsbestuur in schikking te treden, 
waarbij echter rekening is te houden met de 
bepaling, dat die schikking binnen dertig dagen 
na dato der bekeuring moet zijn tot stand ge
komen. 

lk heb de eer U H.E.G. te verzoeken het 
bovenstaande ter kenni s te brengen van de 
burgemeesters der gemeenten in Uwe pro
vin oie, met uitnoodiging namens mij hunne 
medewerking te verleenen, opdat ook door de 
gemeentelijke politie in voorkomende gevallen 
de geverbal iseerde op bovenbedoelde mogelijk
heid wor.de gewezen. 

De Minister van B innenl.andsche Zaken, 
Voor den M.inister, 

De Secretari.s-Generaal, 
J. B. KAN. 
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De jaa.rgang is chronologisch, behal ve: 
Koninklijk besluit van 14 Januari 1919 bladz. 950; 
Beschikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten· 

schappen van 19 Maart 1919 " 951; 
BeBchikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en 

Handel van 31 Maart 1919 
Koninklijk besluit van 10 April 1919 " 

" Bescbikking van den Minister van Arbeid van 3 Mei 1919 
Missive van den Minister van Binnenl. Zaken van 9 Augustus 1919 " 

" 

955; 
9!'\5; 
956; 
956 ; 

welke s tukken voorkomen op de bierboven genoemde bladzijden. 

Academie (Kon. Militaire). Zie Militair 
Onderwijs. 

Ambtenaren. Zie Rijksam btenaren. 
Ambtelijke stukken. Missive van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende vorm en stijl van am btelijke 
aanschrijvingen. 31 Mei. 

Arbeid. Besluit tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij het tweede en derde lid van 
artikel 6 der Arbeidswet. 1911. 

s. 497. 17 Juli. 
- Besluit tot -vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur houdende instelling 
van een Hoogen Raad van Arbeid. 

S. 591. 4 Oct. 
- Circulaire van den ~finister van Arbeid aan 

de gemeentebesturen, betreffende steun aan 
arbeiders bij verplaatsing. 31 Oct. 

- Wet houdende bepalingen tot beperking 
van den arbeidsduur in het algemeen en tot 
het tegengaan van gevaarlijken arbeid. 

S. 624. 1 Nov. 
Arbeidsovereenkomst. Zie Burgerlijk Wetboek. 

Archieven. Besluit tot regeling van de over
brenging naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen 
van de kerkelijke <loop-, trouw- en begraaf
boeken, enz., dagteekenende van v66r de 
invoering van den burgerlijken stand, die 
thans in de gemeentelijke archiefbewaar
plaatsen berusten. S. 389. 20 Juni. 

- Besluit tot regeling van de overbrenging 
naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen van de 
notarieele archieven, dagteekenende van na 
de invoering der Fransche wetgeving en van 
v66r 16 October 1842. S. 546. 28 Aug. 

- Besluit tot regeling van de overbrenging 
naar de Rijksarchieftewaarplaatsen van de 
rechterlijke archieven van 1811 tot 1838. 

S. 547. 28 Aug. 
- Besluit bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van de Archiefwet 1918 (Staats
blad n°. 378). S. 549. 2 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 1, 
derde lid der Archiefwet 1918 (Staatsblad 
n°. 378) . S. 550. 2 Sept. 

- Beslmt tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3 
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der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378). 
S. 551. 2 Sept. 

- Besluit tot vaststellmg van den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 10 
der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378.) 

S. 55_2. 2 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld in de arti
kelen 16 en 23 der Archiefwet 1918 (Stbl. 
n°. 378) . S. 557. 6 Sept. 

- Besluit tot regeling van de overbrenging 
naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen van de 
registers der overledenen, opgemaakt inge
volge de ,,Ordonnantie eener Belasting op 
het Regt van Successie" van 4 October 1905. 

S. 576. 18 Sept . 
- Besluit tot vaststelling van den aJgemeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld in art1kel 5 
der Archiefwet 1918 (Stbl. n°. 378). 

S. 596. 7 Oct. 
- Zie ook Oura9ao e~ Suriname. 
Armwe:r.en. Koninklijk besluit. De kosten 

van verpleging van eene gehuwde vrouw 
die, nadat zij door haren echtgenoot was 
verlaten doch nog niet wettelijk van hem 
was gescheiden, in de bevolkingsregisters 
eener gemeente was ingeschreven, komen ten 
laste van de gemeente, waar de echtgenoot 
woonplaats had ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging tot opneming in een gesticht 
werd aangevraagd. 21 Juni. 

- Koninklijk besluit . De gemeente, waar de 
armlastige woonplaats had ten tijde dat de 
rechterlijke machtiging tot opneming in 
een gesticht werd aangevraagd, blijft met de 
kosten der verpleging belast, ook al is de 
krankzinnige na de aanvrage der machti
ging in verband met zijne onder-curateele
stelling van woonplaats veranderd, en al is 
hij eerst na die aanvrage armlastig geworden. 

21 Juni. 
- Koninklijk besluit. De gemeente, waar de 

verpleegde woonplaats heeft ten tijde dat 
de rechterlijke machtigingw'?rdtaangevraagd, 
wordt aansprakehjk voor de verpleegkosten 
ook zoo deze aanvankelijk niet door haar 
zijn betaald en de armla-stigheid eerst later 
is ontstaan. 26 Juni. 

- Besluit houdende beshssing dat door verbhjf 
onder de wapenen voor de toepassing van 
art. 39 Armenwet, de band met de gemeente, 
waar de betrokkene v66r dien tijd woonplaats 
had, niet wordt verbroken . 10 Juli. 

- Koninklijk Besluit. Een armlastige 
woonplaats hebbende in een bepaalde ge: 
meente, wordt in een huis van bewaring in 

een andere gemeente opgenomen ; tijdens 
zijn verhhjf aldaar wordt de rechterlijke 
machtiging om hem in een krankzinnigenge
sticht te plaatsen, aangevraagd. Eerstbe
doelde gemeente moet alsdan geacht worden 
woonplaats in den zin van art. 39 te zijn-

2 Oct. 
- Circulaire van den -Minister van Binnen

laudsche Zaken betreffende subsidies aan de 
gemeenten in de kosten van armenzorg in 
verband met de opheffing van het Kon. Nat. 
Steuncomite. 31 Oct. 

- Zie ook Krankzinnigen . 
Attestatien de vita. Besluit tot aanvulling 

van het K. B . van 16 November 1894, S. 
173, betreffende de vrijstelling van de ver
plichtmg tot het overleggen van attestatien 
de V1ta. S. 505. 22 Juli. 

- Besluit tot vrijstelling van overlegging 
van attestatien de vita bij betaling van 
onderstanden ten laste van de Staatsbegroo
ting, alsmede van pensioenen, gagementen 
en onderstanden ten laste yan de begrooting 
van Nederlandsch-Indie, en van toelagen ten 
behoeve van vrouw en kinderen van gepen
sionneerden, in de kolonien Suriname en 
en Cura9ao. S. 742. 8 Nov. 

Auteursrecht. Zie lndustrieele en intellectueele 
eigendo1n. 

Automobielen. Zie Mot-Orrijtuigen, enz. 
Azijn. Zie Bieren en A zijnen. 
Baggeren. Zie Rivieren. 
Bebossching. Zie Landbouw. 
Begraafplaatsen. Koninklijk Besluit - Een be

sluit van Ged. Staten, houdende uitnoodiging 
aan Burgemeester en Wethouders om te bevor
deren dat de aanleg eener hegraafplaats zooda
nig worde gewijzigd dat zij niet binnen den 
verboden afstand van de bebouwde kom 
kom t te liggen is niet een beslissing aangaande 
de toepassing van art. 16 der Begraafwet, 
waartegen hooger beroep op de Kroon 
openstaat 27 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente Rotterdam, va-n 
3 Octuber 1918, strekkende tot het in erf
pacht geven van een gemeenteterrein a.an 
de afdeeling Rotterdam van de Vereeniging 
voor facultatieve lijkverbranding, alsmede 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland, van 14 October 1918, 
waarbij het Raadsbesluit is goedgekeurd. 

S. 587. 1 Oct. 
..:... vVet houdende regehng van het Staatstoe

zicht op de Volksgewndheid. 
S 784. 27 Nov. 
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Begrootlngen en Rekenlngen. Wetten tot 
vaststelli ng van de volgende hoofdstukken 
der Staatsbegrooting voor 1919 : 

II. S. 114. 15 Maart. 
III. 124. 20 Maart . 
IV. 123. 15 Maart. 
V. 110. 15 Maart. 
VA. 131. 21 Maart. 
VI. 161. 10 April. 
VIIB. 140. 3 April. 
VIII. 158. 10 April. 
IX. 147. 4 April. 
X. 146. 4 April. 
XA. 164. 11 April. 
XI. S. 323. 10 Juni. 

- Als voren voor 1920: 
I. 
VIIA. 
XII. 

S. 826. 22 Dec. 
827. 22 Dec. 
828. 22 Dec. 

- Besluit tot verlenging van de termijnen 
voor de · afsluiting der Staatsbegrooting 
over 1917 en de inzending der rekeningen. 

S. 534. 7 Aug. 
- Wetten tot verhooging, wijziging enz. van 

de volgende hoofdstukken der Staatsbe
grooting voor 1917: 
II. 
IV. 
IV. 
V. 
VA . 
VI. 
VIIA 
VIIB. 
IX. 
x. 

XI. 

S. 481. 11 Juli . 
15. 11 Jan. · 

872. 22 Dec. 
787. 27 Nov. 
528. 25 Juli. 
860. 22 Dec. 

72. 8 ~iaart. 
482. 11 Juli. 
870. 22 Dec. 
874. 22 Dec. 
875. 22 Dec. 

81. 8 Maart. 
- Wet, tot aanvnlling en verhooging van het 

afzonderlijk hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1917, dat de uit
gaven bevat voor het Ministerie van Arbeid. 

- Als voren voor 1918: 
II. 
III. 

IV. 

V. 

VI. 

VIIA 

S. 629. 4 Nov. 

S. 437. ,27 Juni. 
13. 11 Jan. 
14. 11 Jan. 

442. 27 Juni. 
67. . 8 l\faart. 

511. 25 Juli. 
69 8 Maart. 

447. 27 Juni. 
162. 10 April. 
444. 27 Juni . 

73. 8 Maart. 
514. 25 Juli . 

VIIB. 

IX. 

X 

XI. 

47. 21 Fehr. 
438. 27 Juni . 
117. 15 Maart. 
452. 27 Juni . 
454. 27 Juni. 
429. 27 Juni. 
519. 25 Juli. 
152 5 Apri l 
289. 7 Juni. 
309. 7 · Juni. 
417. 27 Juni. 
418. 27 Juni. 
83. 8 Ma.art . 

404. 27 Juni. 
S. 643. 4 Nov. 

- Wet tot aanvnlling en verhooging van het 
afzonderlijk hoofdstuk der Staatsbegroo
tmg voor het dienstjaar 1918, dat de 
uitgaven bevat voor het Ministerie van 
Arbeid. S. 630. 4 Nov. 

- Als voren tot 1919: 
II. 

III. 

IV. 

V. 

VA. 

VI. 

VIIB. 

VIII. 

IX. 

S. 433. 27 Juni. 
480. 11 Juli. 
835. 22 Dec. 
441. 27 Juni . 
487. 11 Juli. 
836. 22 Dec. 
858. 22 Dec. 
406. 27 Jum. 
512. 25 Jnli. 
631. 4 Nov. 
871. 22 Dec. 
301. 7 Juni. 
446. 27 Juni. 
509. 25 Juli. 
627. 1 Nov. 
842. 22 Dec. 
449. 27 Juni . 
527. 25 Juli. 
837. 22 Dec. 
443. 27 ,Juni. 
445. 27 Juru. 
485. 11 Juli. 
859 22 Dec. 
434. 27 Juni. 
491. 14 Juli. 
579. 19 Sept. 
647. 4 Nov. 
830. 22 Dec. 
831. 22 Dec. 
450. 27 J uni. 
840. 22 Dec. 
148. 4 April. 
426. 27 Juru. 
778. 27 Nov. 
779. 27 Nov. 
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s. 861. 22 Dec. 
X. 416. 27 Juni. 

475. 11 Juli. 
520. 25 Juli. 
521. 25 Juli. 
583. 19 Sept 
873. 22 Dec. 
876. 22 Dec. 
877. 22 Dec. 

XA. 166. 11 April. 
421. 27 Juni. 
625. 1 Nov. 
626. 1 Nov. 
838. 22 Dec. 

XI. 402. 27 Juni. 
526. 25 Juli. 
644. 4 Nov. 
781. 27 Nov. 

· 839. 22 Dec. 
- Wet houdende machtiging tot het geven 

van rentedragende voorschotten aan Frank
rijk. S. 638. 4 Nov. 

- Wetten tot: 
Verlenging van de termijnen voor de afslui

t ing der Staatsbegrooting over 1918 en 
de inzending der rekeningen. 

S. 883. 22 Dec. 
Nadere wijziging der wet tot aanwijzing der 

middelen ter goedmaking Yan de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1918. S. 46. 21 Fehr. 

Wijziging en aanvulling der wet tot aanwijzing 
van de middelen ter goedmaking van de 
uitgaven begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. 

s. 483. 11 Juli. 
Aanwijzing van de middelen ter goedrnaking 

van de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1920. 

S. 829. 22 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van inkom

sten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1919. 

S. 316. 7 Juni. 
Wijziging van de begrooting en uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het ves
tingstelseil, dienst 1918. 

s. 484. 11 Juli. 
Vaststelling van de begrooting van uitgaven, 

ten behoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 1919. 

S. 159. 10 April. 
Verhooging van de begrooting van inkomsten 

en nitgaven van het Bouwfonds voor het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
voor het dienstjaar 1918. S. 17. 11 Jan. 

Va-ststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Bonwfonds voor de 
Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Onderwijs, Knnsten ·en Weten
schappen voor het dienstjaar 1919. 

S. 120. 15 Maart. 
Wijziging en verhooging van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het 
Bouwfonds voor de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, 
Knnsten en Wetenschappen, voor het 
dienstjaar 1919. S. 878. 22 Dec. 

Verhooging en wijziging van de begrooting 
van inkomsten en nitgaven van het 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1918. 

S. 300. 7 Jnni. 
Vaststelling van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1919. S. · 18. 11 Jan. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrnk
kerij voor het dienstjaar 1919. 

S. 843. 22 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van het .Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrnkkerij voor het dienst
jaar 1920 en regeling van de afschrijvingen 
ten laste van dat bedrijf. 

8. 788. 27 OV. 

Nadere verhooging van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsbe
drijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1918. S. 119. 15 Maart. 

S. 453. 27 Juni. 
Vaststelling van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1919 en nadere regeling der afsohrijvingen 
van de bezittingen van dat bedrijf. 

S. 160. 10 April. 
Wijzigi.ng en verhooging van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Staats
bedrijf der Artillerie-Inr1chtingen voor het 
dienstjaar 1919. S. 451. 27 Juni. 

Nadere aanvulling en verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-In
richtingen voor het dienstjaar 1919. 

S. 841. 22 Dec. 
Wij~iging van de begrooting van uitgaven 

van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst-
. jaar 1918. S. 319. 7 Juni. 

439. 27 Juni. 
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Regeling van de inkomsten en uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1919. S. 113. 15 Maart. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar 1919. 

s. 435. 27 Juni. 
848. 22 Dec. 

Regeling van de inkomsten en uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1920. S. 849. 22 Dec. 

-Verhooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsv,sschershaven
bedrijf te IJmuiden voor het die!1stjaar 
1918. S. 425. 27 Juni. 

Wijziging van. de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsvisschers• 
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst-
jaar 1918. S. 428. 27 Juni. 

I dem 431. 27 Juni. 
Id. voor het dienstjaar 1919. 

S. 863. 22 Dec. 
Wijziging en verhooging van de begrooting 

van uitgaven het Fonds voor de uitvoering 
van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) 
voor het dienstjaar 1918. S. 857. 22 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907, S. 222, voor het dienstjaar 
1918. S. 70.· 8 Maart. 

Wijziging der begrooting vart inkomsten en 
uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1918. 

S. 111. 15 Maart. 
430. 27 Juni. 

Besluit houdende aanwijzing van een 
bedrag, datop de begrooting van uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie 
over 1918 ongebruikt is gebleven en wordt 
toegevoegd aan de kredieten, welke voor 
1919 zijn toegestaan. S. 461. 30 Juni. 

- Weden tot: 
Wijziging van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1918. S. 518. 25 Juli. 

Regeling van de inkomsten en uitgaven van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1919. 

S. 149. 4 April. 
Wijziging van de begrooting vart inkorhsten 

en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor hiit dienstjaar 1919. 

1

. 
S. 186. 26 April. 

427. 27 Juni. 
516 en 517. 25 Juli. 

1919. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1919. 
(Uitkeering voor eens wegens den langen 
duur der buitengewone tijdsomstandig
heden.) S. 862. 22 Dec. 

Wijziging van de begrooting van uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1919. S. 864. 22 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Zuiderzeefonds 
voor het dienstjaar 1920. S. 869. 22 Dec. 

Wijziging van de begrooting van ontvangsten 
en uitgaven van het Weduwen- en Weezen
fonds voor burgerlijke arnbtenaren voor 
het dienstjaar 1918. S. 75. 8 Maart. 

440. 27 Juni. 
832. 22 Dec. 

Idem van uitgaven voor het-dienstjaar 1919. 
s. 436. 27 Juni. 

Aanvulling en verhooging van de begrooting 
van ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burger
lijke am btenaren voor het dienstjaar 
1919. S. 833. 22 Dec. 

Aanvulling en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het Weduwen- en Wee
zenfonds voor burgerlijke am btenaren 
voor het dienstj~ar 1919. S. 847. 22. Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke a.mbtenaren voor het jaar 1920. 

S. 854. 22 Dec. 
.fdem voor militairen en gepensionneerde 

militairen der landmacht voor het dienst
jaar 1920. S. 855. 22 Dec. 

I dem voor militairen en gepensionneerde 
militairen der zeemacht voor het dienst
jaar 1920. S. 856. 22 Dec. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het Pensioenfonds voor 
de gemeenteam btenaren voor het dienst
jaar 1918. S. · 74. 8 Maart . 

Verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Pensioenfonds voor de gemeente
am btenaren voor het dienstjaar 1919. 

S. 834. 22 Dec. 
Regeling van de ontvangsten en ujtgaven 

van het Pensioenfonds voor de gemeente
ambtenaren voor het jaar 1920. 

S. 853. 22 Dec. 
Vaststelling van het slot der rekening van 

ontvangsten en uitgaven voorNederlandsch
Indie over het dienstjaar 1914. 

""- S. 293. 7 Juni. 
Wijziging van hoofdstuk I der begrooting 
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van uitgaven van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1917. S. 294. 7 Juni. 

Idem van hoofdstuk II der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1917. S. 295. 7 Juni. 

Wijziging van het IIde hoofdstuk der begroo
ting van uitgaven van Nederlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1918 ten behoeve van 
de oprichting van eene algemeene middel
bare school, afdeeling B, S. 20. 11 Jan. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1918 ten behoeve van de 
overneming door het Land van de aan de 
Exploratie Maatschappij ,,Lematang" toe
behoorende mijnconcessies Bahangau, Boe
kit Asem, Boekit Boenian, Soeka Marinda, 
Boekit Kendi en Boekit Ringin, alsmede 
ten behoeve van den aanleg van eene 
spoorverbinding tusschen Moeara Enim en 
Tandjoeng. S. 21. 11 Jan. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1918. S. 129. 21 Maart. 

Bekra;chtiging van een krediet door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indie geopend boven de begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1918. S. 296. 7 Juni . 

Wijziging van het Iste hoofdstuk der beirroo
ting van uitgaven van Nederfand,ch
I ndie voor het dienstjaar 1918. 

S. 405. 27 Juni. 
Vaststelling van de begrooting van Neder

landsch-Indie voor het dienstjaar 1919. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) 

S. 281. 6 Juni. 
Idem. (Hoofdstuk II. 

landsch-Indie.) 
Uitgaven in Neder

S. 282. 6 Jnni. 
Aanwijzing van de middelen tot goeclmaking 

van de uitgaven, begrepen in de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1919. (Hoofdstuk I. Middelen in 
Nederland.) S. 283. 6 Juni. 

Idem. (Hoofdstuk II. Middelen in Neder-
landsch-Indie) . S. 284. Juni. 

Wijziging en verhooging der definitief vast
gestelde begrootrng van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1919 ten behoeve van den aanleg van 
een tramweg van Toeloengagoeng over 
Trenggalek naar Toegoe. S. 285. 6 Juni. 

Wij ziging van het Iste hoofdstuk der begroo
ting van uitgaven van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1919 S. 403. 27 Juni. 

Wijziging en verhooging van het l ste hoofd-

stuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het clienstjaar 
1919. S. 525. 25 Juli. 

Verhooging van het eerste hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederl. -Indie 
voor het dienstjaar 1919. S. 782. 27 Nov. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
uitgaven en middelen van Nederl.-Indie 
voor het dienstjaar 1919. S. 824. 22 Dec. 

Wijziging en verhooging van het eerste 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1919. S. 825 . 22 Dec. 

Voorziening in het kastekort van den In
dischen dienst in 1920. S. 823. 22 Dec. 

Verhooging van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname· voor het dienst
jaar 1917. S. 321. 10 Juni. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1919. S. 320. 10 Juni. 

Wijziging en nadere verhooging van de 
koloniale huishoudelijk~ begrooting van 
Cura9ao voor het dienstjaar 1917. 

S. 80. 8 Maart. 
Nadere wijziging en verhooging van de 

koloniale huishoudelijke begrooting van 
Cura9ao voor het dienstjaar 1918. 

S. 82. 8 Maart. 
Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 

begrooting van Cura9ao voor het dienstjaar 
1919. S. 322. 10 Juni. 

Z1e ook : M inisterieele Departementen. 
Belastingen (Plaatselijke). Missive van den 

Minister van Bmnenlandsch!'l Zaken aan de 
Gedeputeerde Staten der provmcien betref
fende het geven van inlichtingen aan de 
gemeente-besturen door de Inspecteurs der 
Directe belastingen. 19 Juni. 

- Missive van den Minister vanBinnenlandsche· 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten der 
p rovincien, betreffende plaatselijke belas
tingen. 4 Sept 

- Zie ook : Div·idend- en tantieniebel.asting. 
Gcmeentebestuur. 

Belastingen (Provlnciaal). Wet tot wijziging 
van art. 1 der wet van 22 Juli 1914 (Staats
blad n°. 264), tot heffing van eene bijzondere 
belasting ten behoeve van de provincie 
Friesland. S. 881. 22 Dec. 

Belastingen (Rijks Directe). Besluit tot wij
ziging van het besluit van 30 Maart 1904, 
houdende nieuwe bepalingen omtrent de 
ambtenaren der directe belastingen, invoer-
reeh ten en accijnzen. 23 J uli . 

- Idem 30 Dec. 
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- Zie ook: lnkomstenbelasting. 
Oorl.ogswinstbelasting. 
Personeele belasting. 
V erdedigingsbelo,stingen. 
Verrnogensbeladtingen. 

Beroepswet. Beshnt tot wijz1ging van het 
K. B. van 26 Februari 1903, S. 80, tot vast
stelling van eenen algemeenen maatregel 
van bestuur 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 am btenaren, 
die zich krachtens clien wet voor plaatselijke 
onderzoeken naar elders moeten begeven, 
gelijk clit besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
K. B. van 19 October 1918 (Staatsblad n°. 
570). S. 8. 10 Ja,n. 

- Zie ook Raden van Beroep. 
Bevolkingsregister. Besluit houdende beslis

sing dat een huis, gelegen op de grens van 
twee gemeenten voor de toepassing van het 
K. B. van 27 Juli 1887, S. 140, betreffende 
het houden van bevolkingsregisters, geacht 
moet worden gelegen te zijn in die gemeente, 
waarin het grootste gedeelte en de hoofd
ingang van het huis gelegen zijn. 10 Juni. 

Borgtochtenwet. Wet tot opheffing van de 
verplichting tot het stellen van zekerheid 
door Rijksambtenaren ten beboeve van den 
Staat en intrekking van de Borgtochtenwet. 

S. 317. 7 Joni. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 1, tweede 

lid, der wet van den 7den Juni 1919 (Staats
blad n°. 317). S. 6.05. 18 Oct. 

Boterhandel en Margarine. Wet tot intrekking 
van de wetvan 1 Juni 1918, S. 307, houdende 
bepalingen, afwijkende van clie der Boterwet. 

S. 291. 7 Juni. 
Bruinkolenvoorzienlng. Zie Onteigening. 
Bruggen. Zie Scheepvaart. 
Burgerlijke Stand. Arrest van den Hoogen 

Raad. Vervolging van een ambt. van den 
Burg. Stand krachtens art. 465 Sr. Bewijs
stukken, waaruit zoude volgen, dat de 
vrouw, clie van Oostenrijksche nationali
teit was, voldeed aan de vereischten harer 
nationale wet. - Ontslag van rechtsver
volgiug, op grond dat het huwelijksverdrag 
van 12 Juni 1902 niet door Oostenrijk is 
bekrachtigd. - Beginsel der wederkeerig
heid, waarop voormeld tractaat berust. 
Toepassing van dat beginsel. 14 Fehr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 155 
B. W. - bewijs van het bestaan des huwe
lijks - is niet van toepassing op in het 
buitenland ges loten huwelijken. Dit volgt 

rechtstreeks mt art. 139 B. W., waarbij de 
voltrekking van het huwelijk als door een 
buitenlandsche akte vastgesteld wordt aange
nomen. Overigens spreekt het vanzelf, dat, 
waar de wet voorschriften geeft, die alleen 
in Nederland kunnen worden opgevolgd, 
deze alleen voor in Nederland gesloten 
huwelijken gelden. - Uit de bepaling van 
art. 138 B. W. volgt op zich zelf nog niet dat 
overtreding van de daar bedoelde voorschrif
ten - artt . 84 volgg. B. W. - het huwelijk 
nietig maakt . Het ' ligt voor de hand, dat 
de wetgever de naleving d1er bepa,Jingen 
voldoende verzekerd achtte door waarborgen 
van gelijken aard als voor in Nederland 
gesloten huwelijken gelden. (Dns geen nie
tigheid bij overtrecling van artt . 99 B. W. 
betreffende toestemming voor meerderjarigen 
beneden de 30 jaar; vgl. art . 154 B . W.). 
- De bedoeling, waarmede de sluiting van 
het huwelijk juist in het buitenland plaats 
had, kan op de rechtsgeldigheid niet van 
invloed zijn. 23 Mei. 

- Zie ook A,·chieven. 
Burgerlijk Wetboek. Wet houdende nadere 

voorzieningen ter bestrijding van heling. 
S. 311. .7 Juni. 

- Besluit tot aanvulling van den bij K. B. 
van 31 Maart 1908, S. 94, vastgestelden, bij 
K. B. van 13 October 1908, S. 318, gewijzigden 
Algemeenen Maatregel van Bestuur, bedoeld 
bij artikel 1637s, tweede lid, 1 °., van het 
Burgerlijk Wetboek. S. 401. 27 Juni . 

- Zie ook Burgerlijke Stand. 
Burgerwachten. Missive van den Minister 

van Bmnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende karakter en bevoegdheid der 
burgerwachten. 5 Mei. 

Buskruit. Missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin betreffende verzending en 
vervoer van ontplofbare stoffen, de hoeveel
heid van 100 K.G. niet te boven gaande. 

19 Sept. 
CMque en girodienst. Zie Posterijen. 
Commissiiin. Beslmt tot wijziging van het 

K. B . van 19 December 1918, S . 804A, tot 
vaststelling van een vacatiegeld aan lcden, 
secretarissen of adjunct-secretarissen van 
bij eene wet, K. B. of Ministerieele beschik
Jting ingestelde commissien. 

S. 490. 14 Juli. 
Cooperatleve Vereenlgingen. Zie Vereenigingen. 
CuraQao. Besluit houdende nadere wijziging 

van het besluit van 28 Juni 1917, S. 480, 
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tot vaststelling van regeli ngen omtrent 
toekenning van verloven en wachtgedlen 
aan- en omtrent terugbetaling van genoten 
uitkeeringen enz. door ter vervulling van 
burgerlijke ambten naar Suriname of naar 
Cura9ao gezonden personen. S. 105. 12 Maart . 

- Beshtit tot wijziging van het K. B. van 22 
December 1915 (Staatsblad n°. 519, Publi
catieblad 1916, n°. 5) bctreffende in de kolo
nie Cura<;ao aanwezige openbare en notarieele 
oude archieven. . S. 469. 7 Juli . 

- Besluit houdende regelen omtrent de be
schikbaarstelling, enz.' van koloniale studie
beurzen ten behoeve van jongelieden, uit de 
kolonien uriname en Cura<;ao afkomstig, 
voor hunne opleiding of voortgezette opleiding 
in Nederland. . 499. 1 Juli. 

- Zie ook : Attutatien de vita. 
Begrootingen en Rekeningen. 

Dlersoorten. Zie Landbouw. 
Distrlbutle. Zie Rechtswezen 
- Zie : Volksvoeding. 
Dividend- en tantleme-belastlng. Missive 

van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Gedep. Staten der provincien, betref
fende gemeentelijke opcenten op de dividend
en tantieme-belasting. 29 Jan. 

Domelnen. Wet tot goedkeuring van de 
overeenkomst Yan ruiling van domeingrond 
onder Wassenaar, gesloten m et de Leidsche \ 
Duin water-Maatschappij. . 44. 21 Febr. 

- Wet tot goedkeuring van de overdracht 
van een gebouwtje met toebehooren, gelegen 
in de gemeente Made en Drimmelen, aan 
P . M. van der Sman, weduwe H . W. Ver
schure, e. a., alien te Rotterdam, eigenaren 
van de gronden, gelegen te Rotterdam, 
eigenaren van de gronden, gelegen in en 
ten westen van den Verschure-polder . 

. 306. 7 Juni. 
- Wet houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente Am
sterdam van eene oppervlakte Rijkswater 
in die gemeente. S. 315. 7 Juni. 

- Wet tot goedkeuring van den onderhand
schen verkoop van domeingrond onder 
Princenhage aan J. L. van Florenstein, 
tuinder te Teteringen. S. 419. 27 Juni. 

- Wet houdende machtiging tot ruiling va.n 
onroerende goederen te 's Gravenhage met 
de N. V. Hotel de Oude Doelen. 

S. 424. 27 Juni. 
- Wet houdende goedkeuring van eene met 

de gemeente Tegelen gesloten overeenkomst 
wegens afstand van gronden in die ge
meen te. . 640. 4 Nov. 

- Wet houdende goedkeuring van den 
verkoop van de tot het Kroondomein be
hoorende opper vlakte grond kadastraal be
kend: gemeente Leerdam, Sectie B, no. 
3695, groot 36.60 aren, aan de gemeente 
Leerdam. S. 851. 22 Dec. 

- Wet houdende goedkeuring van de onder
handsche overdracht door ruiling van spoor
weggrond onder Meers en en Maastricht 
aan de Naamlooze Vennootschap l\faastricht
sche Zinkwit-Maatschappij te Maastricht. 

S. 879. 22 Dec. 
Drankwet. Zie Sterke drank. 
Drinkwaterleidingen. Wet tot beschikbaar

stelling van gelden voor den aanleg van 
drinkwaterleidingen. S. 582. 19 Sept. 

Egels. Zie Landbouw. 
Fabrieken enz. Beshlit houdende beset ikking 

op het beroep, ingesteld door de Naamlooze 
Vennootschap Maatschappij ,,Oxygenium", 
gevestigd te S chiedam, tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 14 Mei 1917, waarbij afwijzend werd 
beschikt op haar verzoek om de haar bij 
besluit van genoemd gemeentebestuur dd. 
14 Juni 1916 voor den proeftijd van een jaar 
verleende vergunning tot uitbreiding barer 
waterstof- en zuurstoffabriek in de panden, 
staande aan den Buitenhavenweg nos. 
48--50, kadastraal bekend gemeente Schie
dam, Sectie L, n°. 2220-2221 in eene defi
nitieve vergunning om te zetten, of den 
proeftijd met drie jaar t e vorlengen . 

S. 35. 13 F ehr . 
- Besluit houdende beslissing dat eene 

beschikking van Burgemeester en Wethou
ders krachtens de Hinderwet gegeven, die 
verder gaat dan het gevraagde, niet in stand 
kan worden gehouden 24 April. 

- Besluit houdende beslissing dat een aan 
a.an een vergunning tot uitbreiding eener 

· inrichting verbonden voorwaarde, die de 
strekking heeft niet om tegemoet te komen 
a.an bezwa.ren a.an de voorgenomen uitbrei
ding verbonden, maar aan zoodanige die 
onafhankelijk van die uitbreiding en reeds 
voordat daartoe was besloten , bestonden, 
in strijd is met de Hinderwet. 21 Oct . 

Arrest van den Hoogen Raad. Als hoofd 
der onderneming eener bij de Hinderwet 
bedoelde inrichting in strijd handelen met 
de gestelde voorwaarden. 10 Nov . 

Fabrieks- en Handelsmerken. Zie lnaUBtrieele 
en intellectueele eigendom. 

Fondsen. Zie Begrootingen en Rekeningen. 
Gedistilleerd. Wet houdende verhooging van 
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den accijns op het gedistilleerd en van de 
belasting op houtgeest. S. 141. 3 April. 

- Besluit houdende vaststelling van den dag, 
waarop de wet van 3 April 1919, S. 141, 
betreffend~ verhooging van den accijns op 
het gedistilleerd en van de belasting op 
houtgeest in werking treedt. 

S. 144. 4 April . 
Geldleening. Zie lndie (Nederl. ) Schuld (Nat.) 
Gemeentebestuur. Besluit betreffende deel

n eming in strijd met art. 24 Gemeentewet 
aan een levering t en behoeve der gemeente. 

11 Jan. 
- Arrest van den Hoogen Raad . Krachtens 

art. 2 R. 0 . is de Rechterlijke Macht in het 
algemeen bevoegd kennis te nemen van een 
vordering tot terugbetaling van een geldsom, 
ook al is die vordering ger/cht tegen een 
publiekrechtelijk lichaam. Voor het 
onderhavige geval- on verschuldigd betaalde 
hondenbelasting te 's Gravenhage - komt 
een uitzondering op dat beginsel in de wet
geving voor. - Art. 265 Gemeentewet kan 
geen toepa.ssing vinden, reeds hierom, omdat 
voormelde belasting niet wordt geheven 
volgens een overeenkomstig art. 264 opge
maa.kt kohier . - E venmin staat art. 15 
der wet van 22 Mei 1845, S. 22, j 0 • 260 
Gemeentewet hier in den weg, omdat bij 
gemis van een kohier een executoirverklaring 
uitgesloten is, zoodat van toepasselijkheid 
van genoemd art. 15 nimmer sprake kan zijn. 
Ook art . 6 der Verordening op de invorde
ring (beroep op den gemeenteraad) kan den 
Kantonrechter niet onbevoegd maken, omdat 
een gemeenteverordening geen uitzondering 
op a.rt. 2 R. 0. kan maken. 7 Fehr. 

- Besluit, tot schorsing van het beslrut van 
den Raad dergemeente Rotterdam,strekkende 
tot het in erfpacht geven van een gemeente
terrein aan de afdeeling Rotterdam van de 
Vereeniging voor facultatieve lijkverbranding, 
alsmede van het besluit van Ged. Staten 
van Zrudholland, waarbij dat raadsbesluit 
is goedgekeurd. S. 40. 15 Fehr. 

Vernietigd. 587. 1 Oct. 
- Beslrut tot vernietiging van het beslrut 

van den Raad der gemeente Hoorn, waarbij 
de verordening dier gemeente dd. 27 Mei 
1914, regelende de samenstelling en de 
bewldiging van het personeel der gemeente
politie, is gewijzigd. S. 50. 24 Fehr. 

- Arrest van den H. R. (Clausule : ,,De be
slissing over de verklaring, toepassing of 
niet-nakoming dezer concessie blijft uit
sluitend aan den Raad" . Toetsing van 

's Raads beslissing aan de goede trouw). -
Cassatieberoep verworpen tegen Hof Am
sterdam 29 April 1918 N. J. 1918 biz. 866, 
wat het eerste middel betreft, omdat dit 
gericht is tegen een overweging die de 
beslissing niet draagt, wat het tweede 
middel aangaat, omdat 's Hofs beslissing 
(dat de gemeente Amersfoort, door zelf een 
waterleiding te exploiteeren, niet had gehan
deld in strijd met de goede trouw) mede 
stelillt op een in het middel niet aangevoch
ten grond. 21 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Verschij 
ning van den burgemeester als gedaagde 
zonder machtiging krachtens door Ged. 
Staten goedgekeurd besluit van den gemeen
teraad. - Verstekverleening? Bevoegdheid 
van den burgemeester om, met machtiging 
van B. en W., voorloopig als vertegenwoor
diger der gemeente in rechte te verschijnen 
en alsdan uitstel van verdere behandeling 
t e verzoeken. - Hooger beroep. Mogelijkheid 
dat inmiddels de burgemeester wel behoorlijk 
is gemachtigd. 20 Juni. 

- Beslrut tot schorsing van het beslrut van 
den raad der gemeente Werkendam, strek
kende tot het verleenen van ontslag, met 
ingan g van 25 Maartl919, aan A. vanRijswijk 
a.ls machinist der gemeentelijke hoogdruk
waterleiding aldaar, met behoud van de aan 
·zijne betrekking verbonden voordeelen ge
durende een t ermijn van drie maanden, 
ingaande 21; Maart 1919 . . S. 395. 25 Juni. 

Ingetrokken. 619. 30 Oct. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende vuur
wapenen en schietoefeningen bij de gemeente
politie. 9 Juli. 

- Missive van den Minister van BinnenJandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten der 
pro·vincien, betreffende beeediging van raads
leden. 10 Juli. 

- Beslrut tot schorsing van bet besluit van 
den gemeenteraad van Alkmaar, voor zoover 
daarbij is bepaald, dat het origineele beelden
groepen van het Schermerbek aldaar na de 
restauratie van dat hek weder op hun oude 
plaats zullen worden gebracht. 

S. 496. 15 Juli. 
- Besly.it tot scborsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Rijssen, strekkende 
tot het niet openstellen van het gemeentelijk 
slachthJiiS aldaar . S. 498. 18 Juli. 

- Vernietigd. S . 1071. 29 Dec. 
- Wet tot afwijking van eenige bepalingen van 
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de Kieswet en van de Gemeentewet met be
trekking tot de periodieke raadsverkiezingen 
in 1919 te Leeuwarderadeel. 

S. 506. 24 Juli. 
- Besluit houdende beslissing, dat de omstan

digheid dat een tot raadslid gekozene in her
~temming is geweest met iemand, die niet 
verkiesbaar was, geen beletsel is tegen zijn 
toelating. 24 Juli. 

- Missive van deri Miruster van Binnenland
sche Zaken aan de Gedeputeerde Staten der 
provfocien, betreffende beeediging van raads
leden. 29 Juli . 

- Korunklijk Besluit. Een termijn van 15 
jaar voor aflossing van een geldleening, aan
gegaan tot bestrijding van de kosten, uit d'1 
Distributiewet 1916 voortvloeiend, is te lang. 

31 Juli . 
- Koninklijk Besluit. Ged. taten onthouden 

terecht hun goedkeuring aan een .gem eente
begrooting, waarop niet voorkomt een vol

, .. doende 1·egeling der bezoldiging van den ge-
meenteveldwachter. 31 Juli. 

- Koninklijk Besluit. Ged. Staten hebben bij 
de beslissing of zij aan een raadsbesluit tot 
instelling eener kermis hunne goedkeuring 
zullen verleenen of onthouden, alleen te rade 
te gaan met het belang van handel en ver
keer zoowel in andere gemeenten der pro- • 
vincie als in de gemeente, die het betreft. 
Alleen de Raad heeft, behoudens de moge
lijkheid van vernietiging van zijn besluit 
wegens strijd met de wet of het algemeen 
belang, te beoordeelen of het zedelijkheids
belang eischt de kermis niet in te stellen. 

19 Aug. 
- Besluit betreffende onthouding van goed

keuring aan eene gemeentebegrooting op ' 
grond van een te laag uitgetrokken post als 
,·ergoeding voor huishuur aan den veld-
wachter. 28 Aug. 1 

- Koninklijk Besluit. - Ook een termijn van 
10 jaar voor aflossing ,an een leening tot be
strijding van distributie-uitgaven wordt te I 
lang geoordeeld. 6 Sept. 

- Besluit tot schorsmg van het besluit van den 
Raad der gemeente Meerssen van 3 October 
1919, strekkende tot toekenrung van bij
dragen aan werkliedenorgarusaties ter onder
steuning van stakende arbeiders. 

S. 607. 21 Oct. 
- Besluit tot schorsing van het bes

0

luit van 
den gemeenteraad van Sittard, van 26 Sep
tember 1919, betreffende het afgraven van 
wallen te Sittard. S. 754. 18 Nov. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Zevenhuizen van 
31 October 1919, houdende bepaling, dat alle 
stukken, welke bij den Raad ter tafel zullen 
worden gebracht, vooraf aan de leden zullen 
worden rondgezonden. S . 757. 20 Nov. 

- Besluit houdende beslissing dat : de wet de 
Gedeputeerde Staten toerust ll\et middelen 
om voor de instandhouding van het ver
mogen der gemeente te waken, maar dat tot 
deze middelen niet behoort het opleggen aan 
de gemeentebesturen van de verplichtmg om 
de gemeente-eigendomm en tegen oventueele 
daaraan toegebrachte schade, door brand of 
andere onvoorziene omstandigheden, te ver
zekeren ; dat bijaldien dus de Raad met het 
oog op dat gevaar een fonds tot dekking van 
de daardoor eventueel toegebrachte schade 
instelt, voor·de beslissing over de goedkeuring 
daarvan alleen in aanmerking komt de vraag, 
of de getroffen regeling der uitkeering van 
de premiebijdragen m et het oog op de geld
middelen der gemeente aan bedenking onder
hevig is te achten. 22 Nov. 

- Besluit houdende beslissing dat, ook al zou 
de samenstelling van het hoofdstembureau 
tot twijfel nopens geldigheid der lijsten aan
leiding kunnen geven, het den raad niet zoude 
vrijstaan de geldigheid der lijsten in het 
onderzoek der geloofsbrieven te betrekken. 

26 Nov. 
- Besluit houdende beslissing dat art. 17 der 

Gemeentewet, den tot lid van den Raad be
noemde de verplichting opleggende aan den 
Raad nevens zijn geloofsbrief eene verklaring 
van den burgemeester over te leggen, getui
gende dat hij op den dag, waarop de uitslag 
der verkiezing· werd vastgesteld, ingezetene 
was, onafhankelijk i van en bestaanbaar 
naast de bepa.ling van art. 19 der Gemeente
wet, zoodat hij, die aan het voorschrift van 
art . 17 der genoemde wet niet heeft kunnen 
voldoen, met a.ls raadslid kan worden toege
laten. 28 Nov. 

- Besluit tot schorsing van bet besluit van 
den Raad der gemeente Utrecht van 20 No
vember 1919, strekkende tot het in beginsel 
goec;lkeuren van het bestemmen van een 
terrein voor vestiging van een electrische 
centrale. S. 794. 1 Dec . 

- Besluit houdende beslissing dat als dag
teekening, van welke a£ beginnen te loopen · 
de vier weken, bedoeld in art . 13 der Ge
meentewet, moet worden aangemerkt de 
door den benoemde geplaatste datum onder 
het aldaar genoemd bewijs van ontvangst. 

11 Dec. 
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- .Besluit houdende beslissing dat misdadige 
praktijken, aan een benoemde te laste gelegd 
maar door geen rechterlijk vonnis gevolgd, 
zich niet verzetten ·tegen zijne toelating als 
hd van den gemeenteraad. 11 Dec. 

- Koninklijk Besluit. Hij die ten tijde zijner 
verkiezing tot raadslid krijgsman in werke
lijken dienst was, doch daarna in het genot 
van groot verlof is gesteld, behoort alsnog 
als raadslid te worden toegelaten. 24 Dec. 

- Zie ook : Gemeentebestuur. 
Onderwijs (lager). 

Gemeentegrenzen. Wet tot vereeniging van 
de geemeenten Stad-Doetinchem en Ambt
Doetinchem. S. 308. 7 Juni . 

- Wet tot uitbreiding van de gemeente Maas
tricht, met het grondgebied der gemeenten 
Oud-Vroenhoven en St. Pieter en met ge
deelten van de gemeenten Gronsveld, Heer, 
Amby, Meerssen en Borgharen. · 

S. 510. 25 Juli. 
- Wet tot wijziging van de grenzen der ge

meenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Zoeterwoude en Voorschoten, 

S. 777. 27 Nov. 
- Wet tot uitbreiding van de gemeente Eind

hoven met het grondgebied van de gemeente 
Gestel en Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongel
re en Woensel. S. 785. 27 Nov. · 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien, betreffende voorko
ming van rijwieldiefstallen. 12 Mei. 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den H. R. 
De onderwerpelijke verord. van Rotterdam, 
verbiedend en strafbaar stellend het in 
eenige ,,inrichting" de gelegenheid geven 
tot het plegen van ontuchtige handelingen, 
valt als betreffende de openbare zedelijk
heid binnen de grenzen door de gemeente
wet voor den gemeentelijken wetgever ge
trokken, indien zij aileen betrekking hee~ op 
voor het publiek toegankelijke plaatsen. -
In deze verord. worden onder ,,inrichtingen" 
alleen zoodanige inrichtingen begrepen, die 
voor het publiek toegankelijk zijn. 12 Mei. 

- Arrest van den H. R. - Artt . 94, 95 en 95a 
<I.er Alg. Pol. Verord. van Oude-Pekela. 
Qualificatie van het in art. 94 strafbaar ge
stelde feit. - Bewijs, dat het bewuste lokaal 
was voor het publiek toegankelijk. - De 
bevoegdheid van den Raad tot het maken 
der artt. 94 en 95 wordt ontleend aan art . 
135 Gemeentewet en art. 7 1 ° lid sub 3 Drank-

plaatselijken wetgever. - Delegatie van wet· 
gevende macht? 13 Oct. 

Zie ook : Sterke drank. 
V olkshuisvesting. 
Zondagswet. 

Geneeskundig Staatstoezicht. Wet houdende 
wijziging van artikel 3 van de wet van 1 Juni 
1865, S. 61, regelende de uitoefening der 
artsenijbereidkunst, zooals die wet is ge
wijzigd bij de wetten van 15 April 1886, S. 64, 
21 Juni 1901, S. 157, 5 Juni 1905, S. 157 en 
19 Maait 1913 (Staatsblad n°. 107). 

S. 312. 7 Juni. 
- Wet houdende regeling van het Staatstoe

zicht op de Volksgezondheid. 
S. 784. 27 Nov. 

- Zie ook: Ziekten (Besrnettelijke). 
Geschiedenis. Monumenten van geschiedenis 

en Kunst, Zie Monumenten. 
Glrodienst. Zie Posterijen. 
Gratie. Zie .lJfilitaire Zaken, Strafrecht en 

Strafvordering. 
Grensschelding, Zie Gemeentegrenzen. 
Grondwet. Zie K erkelijke Zaken. 
Grootboek. Zie Schuld (Nat.). 
Handels- en fabrleksmerken, Zie lndustrieele 

en intellectueele eigendom. 
Handelsmaatschappij, Wet houdende be

krachtiging eener overeenkomst met de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij voor 
den verkoop in Nederland van de voor Lands
rekening in Nederlandsch-Indie gewonnen 
voortbrengselen van land- en mijnbouw, na 
afioop van de overeenkomst, bekrachtigd 
bij de wet van 20 December 1918 (Staatsblad 
n°. 828). S. 783. 27 Nov. 

Handelsonderwijs. Zie Onderwijs (1}Jiddelbaar). 
Havens. Wet tot verbetering van de haven 

te Vlissingen. S. 515. 25 Juli. 
- Zie ook : Scheepvaart. 
Hinderwet. Zie Fabrieken. 
Houtgeest. Zie Gedistilleerd. 
Huuroommissie- en huurop7.eggingswet. Be

schikking van d n H. R. Cassatie in het be
lang der wet• van een beschikking van den 
Kantonrechter, waarbij deze een door de 
Huurcommissie uitgespoken ontvankelijk
verklaring van een te laat ingediend verzoek 
had bevestigd, zulks op grond dat appellant 
zich in hooger beroep uitsluitend mocht be
klagen over den inhoud van de uitspraak der 
Huurcommissie, doch niet over nietinacht
neming van een voorgeschreven termijn. 

30 Jan. 
wet. - Art. 95a bevat een van de artt. 94 - Beschikking van den H. R. Art. 7 der 
en 95 onafhankelijke wilsverklaring van den Huurcommissiewet verbiedt wt-1 om binnen 
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zes maanden na een einduitspraak omtrent 
den huurprijs een nieuwe uitspraak omtrent 
dezelfde woning te verzoeken, doch niet om 
v66r het vallen eener beslissing aan het in
gediende verzoek een nieuw toe te voegen. -
Vordering van den Proc-.Gen. tot cassatie in 
het belang der wet afgewezen. 28 Mrt. 

- Wet houdende vrijstel ling van griffierechten 
en andere kosten in zaken betrekkelijk tot de 
Hmiropzeggingswet. S. 412. 27 Juni. 

- Beschikking van den H. R. - Volgens art. 
6 der Huurcommissie is geen rechtsmiddel 
tegen den op grond van de wet gegeven be
slissing van den Kantonrechter toegelaten, 
behoudens voorziening in het belang der wet, 
welke voorziening bij art. 98 R. 0. bij uit
sluiting is opgedragen aan den Procureur
Generaal bij den H oogen Raad. 15 Oct. 

- Arrest van den H. R. - Onder ,,verhuurder" 
in de artt. 1 en 9 dezer wet moet worden 
verstaan degene, die als rechthebbende op 
het genot van het verhuurde dit genot inge
volge een overeenkomst van huur en verhuur 
aan den huurder overdraagt. - Daaronder 
valt niet degeen, die als admmistrateur eener 
bouwmaatschappij, aan welke de woning 
toebehoort, bevoegd was om die te verhuren. 

Hypotheken. Zie Kadaster. 
ldioten, Zie Krankzinnigen. 

20 Oct. 

India (Nederlandsch). Wet houdende nadere 
wijziging der Indiscbe Comptabiliteitswet. 

S. 115. 15 Mrt. 
- Besluit tot regeling van het verleenen van 

verlof in Nederland val)- de daartoe naar de 
Koloniale Reserve opgezonden militairen 
van het Nederlandsch-Indische leger. 

S. 145. 4 April. 
- Besluit tot wijziging en aanvu!ling van het 

K . B. van 22 April 1901, n°. 68 (Neclerlandsch 
Staatsblad n°. 78a en Indisch Staatsblad n°. 
255) betreffende yoorziening in de godsdien
stige behoeften van de Christelijke gemeentEln 
en van de garnizoenen in Neclerlandsch
Indie. . 253. 2 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het reglement op 
het verleenen van pensioenen en onderstanclen 
voor eens aan de Europeesche- en met dezen 
gelijkgestelde militairen beneden den rang 
van onder-luitenant van het Neclerlandsch
Indische leger. S. 272. 2 Juni. 

- Besluit houdende intrekking van de over
gangsbepaling in de bezoldigingsregeling der 
hulppredikers, vastgesteld bij het K. B . van 
21 December 1917, n°. 2'1 (Neclerl. Staatsblad 

n°. 725, Indisch Staatsblad 1918, n°. 248). 
S. 273. 3 Juni. 

- Wet tot het aangaan van eene geldleening 
I ten name en ten laste van Nederlandsch-Indie. 

S. 280. 6 Juni. 
- Wet houdende wijziging van artikel 75 van. 

het Reglement op het beleid der Regeering. 
van Nederlandsch-Indie. 

S. 286. 6 Juni. 
- Wet houdende aanvulling van artikel 109· 

van het Reglement op het beleid der Regee
ring van Nederlandsch-Indie. 

I s. 287. 6 Juni. 
- Wet houdende wijziging en aan.vulling van 

de Indische tariefwet. S. 292. 7 Juni. 
In werking getreden. S. 501. 19 Juli. 

- Wet houdende gedeeltelijke kwijtschelding 

I aan J. H. van Dulken van eene aan den Lande 
aimkomende vordering. S. 297. 7 Juni. 

- Besluit houdende tijdelijke buiten werking 

I 
stelling van het K. B. van 15 September 1909. 
S. 309, betreffende samenstelling en sterkte 
der Scheepsmacht voor Nederlandsch-Indie 
benoocligcl . S. 467. 7 Juli. 

- Besluit tot aanvulling en opnieuw af)rnndi
ging van het Reglement voor het Wecluwen
en Weezenfonds van militairen beneden den. 
rang van officier bij de koloniale troepen. 

I S. 472. 9 Juli. 
- Besluit houdende wijziging van het K. B. 

van 16 November 1918, S. 596, tot regeling 
van de pensioenen der beambten, werklieden 

I en bedienden van het Koninklijk KoloniaaI 
M.ilitair Invalidenhuis op Bronbeek, de Kolo
niale Reserve en de Commissariaten van af
monstering te Amsterdam en Rotterdam. 

S. 489. 14 Juli. 
- Besluit houclende eene afwijking van de 

lbevorderingsregeling voor de officieren van 
de Nederlandsch-Indische lanclmacht. I S. 562. 9 Sept. 

- Besluit houdende regelen voor de opneming 
als deelgenooten in het Weduwen-en Weezen
fonds van Europeesche burgerlijke ambte
naren in Nederlandsch-Indie van Euro
peesche onderwijzers, schoolopzieners en 

l
leeraren, zoowel mannen als vrouwen, bij het 
bijzonder onderwijs. S. 586. 25 Sept. 

- Besluit tot wijziging van artikel 3 van het 
~esluit van 16 October 1918, n°. 75, S. 568, 
tot aanvulling en wijziging van de reglementen 
voor de Weduwen- en Weezenfondsen van 
fe Europeesche Indische landsdienaren. 

S. 616. 28 Oct. 
- Besluit tot wijziging van de regeling der op-
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leiding van Indische jongelieden aan de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers. 

S. 747. 13 Nov. 
- Wet tot wijziging van de ,,Muntwet' 1901" 

en van de ,,Indische Muntwet 1912". 
S. 786. 27 Nov. 

- Besluit tot herziening en opnieuw vaststel
ling van de Indische militaire gagements
en pensioensreglementen. S. 801. 4 Dec. 

- Besluit tot wijziging van het Opleidingsbe
sluit der candidaa,t-houtvesters voor den 
Indischen dienst. S. 987. 27 Dec. 

- Zie ook : Attestatien de Vita. 
Begrootingen en Rekeningen. 
Onderwijs (Middelbaar) . 

Industrieele en Intellectueele elgendom. Be-
sluit tot wijziging van het ,,Reglement In
dustrieele Eigendom (Stbl. 558 van 1914)". 

S. 257. 7 Mei. 
- Arrest van den H. R. Inbreuk op het au

teursrecht . Uitvoering van een muziekwerk. 
Schadevordering ten bedrage van f 51 -
waaronder f 12 voor het doen constateeren 
der overtreding - of zooveel minder als de 
rechter in goede justitie zal geraden achten. 
Veroordeeling: door den Kantonrechter tot 
een schadevergoeding van 2½ cent met 
compensatie van kosten, door de Rechtbank 
tot een schadevergoeding van f 10 eveneens 
met compensatie van kosten, in beide ge
vaUen met overweging, dat eischer uit hoofde 
van het constateeren der overtreding geen 
schadevergoeding kon vorderen. - Ver
werping van het cassatieberoep, waarbij over 
schending van art. 56 Rv. werd geklaagd. 

23 Mei. 
- Arrest van den H. R . Chemisch bereid 

Victoriawater Bosch en C0 • - Van naboot
sing van een merk kan alleen sprake zijn, 
wanneer dat merk, zij het ook met eenige 
afwijking, wordt gebezigd tot onderscheiding 
van waren, niet afkomstig van den rechtheb
bende op dat merk. - Zulks is echter, blijkens 
's Hofs feitelijke beslissing, met den naam 
,,Victoriawater" niet het geval. Daarop 
moet het Cassatiemiddel afst,uiten. 

6 Juni. 
- Beschikking van den H. R. Vernietiging van 

de inschrijving van een merk op grond van 
hoofdzakelijke overeenstemming met een 
ingeschreven merk. Merken ,,Kaloderma" 
en ,,Molloderma" voor huidcreme . - Eerste 
gebruik beteekent slechts eerste gebruik 
tusschen partijen. 13 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Octrooiregle. 
ment, S. 559 van 1914, zooals dat is ge-

wijzigd bij K. B. van 27 Mei 1918 Staats
blad n°. 299. S. 471. 9 Juli. 

- Wet tot wijziging der Merkenwet . 
S. 523. 25 Juli. 

- Arrest van den H. R. Uit de bij het cassa
tiemiddel gestelde feiten vloeit hoogstens 
voort, dat de houder van het cabaret in 
zooverre daadwerkelijk aan de handeling 
van den pianist heeft deelgenomen, als deze 
in het openbaar muziekwerken uitvoerde, 
doch geenszins dat hij met den pianist ge
meenschappelijk een onrechtmatige hande
ling pleegde. - Het ongeoorloofde open
baarmaken ligt niet reeds in het engageeren 
van een pianist om in een cabaret op een 
openbaar concert, dat men daar geeft, mu
ziekstukken uit te voeren ; voor medewerking 
tot zulk een openbaarmal,,ing zou noodig 
zijn, dat die ongeoorloofde uitvoeringen in 
de opdracht waren begrepen, althans dat 

. deze waren voorzien of behoorden t e worden 
voorzien. - Het is niet met de wet in strijd 
om aan te nemen, dat de concertgever in 
het algemeen mag verwachten, dat de pianist 
bij zijne uitvoeringen de wet zal naleven en 
de auteursrechten van anderen zal eerbie
digen. - Cone!. 0. M. (meer beperkte op. 
vatting) : Uitvoeren is de werkzaa-mhe1d 
van den feitelijken executant, en wellicht 
ook nog van den !eider eener uitvoering, 
den kapelmeester, maar niet van den on
dernemer van een concert. . 18 Dec. 

lnkomstenbelasting. Bealuit houdende be-
palingen betreffende schattingscommissien en 
commissien van aanslag voor de inkomsten
belasting. S. 133. 22 Mrt. 

- Wet tot wijziging der Wet op de Inkom-
stenbelasting 1914. S. 169. 11 April. 

- Wet tot wijziging van de he ffi ng van op· 
cente:i. op de vermogensbelasting en op de 
mkomstenl:elasting ten behceve van tet 
Leeningsfonds 1914. S. 172. 11 April. 

- Arrest van den H. R. Volgens het gewone 
spraakgebruik brengt ,,in dienst van iemand 
zijn" mede een verhouding van ondergeschikt
heid van deze ; er is geen reden in art. 106 
Wet Inhomstenbelasting 1914 aan die uit
drukking een andere beteel enis te geven. -
Het te!a.steg11legde, opgevat in der> daaraan 
door de Rechtban_h - in c&Ssatie onaantast
baar - gegeven zin, is niet strafbaar inge
volge de artt: 106 en 121 dier wet, zoodat 
beklaagden moeten worden ontslagen van 
rechtsvervolging. 5 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Telaste
legging : ,,terwijl hij wist, althans weten kon 
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en moest"; bewezenverklaring : ,,terwijl hij derhoud van het krijgsvolk en de transpor-
weten kon en ID·oest". Beteekenis hiervan. ten en leverantien voor de legers of verde-
Opzet. - Bewijslevering. - Het Hof. be- digingswerken van het Rijk gevorderd, van 
hoefde niet te onderzoeken of aan beitl. den 14 September 1866, S. 138, zooals die 
als belastingphchtige een aangiftebiljet was wet is gewijzigd b~j de wetten van 29 Maar t 
uitgereikt, er, of hij in het belastbaar tijd- 1877, S. 53, van 15 April 1886, S. 64, van 
perk een zuiver inkomen van f 7119 had 10 Mei 1890, S. 83 en van 22 Juli 1899, 
genoten. - I. c. heeft het Hof de gren7.en Staatsblad n". 175. S. 756. 20 Nov .. 
der dagvaarding niet overschreden. 13 Oct. Invaliditeits- en Ouderdomsverzekerlng. Be-

- Besluit houdende bepalingen betreffende sluit tot uitvoering van artikel 243 der 
commissien van aanslag voor de mkomsten- Invaliditeitswet. S. 107. 13 Mrt. 
belasting. S. 613. 23 Oct. - Wet tot wijziging van artikel 374 der In-

lnkwartiering. Arrest van den H. R. In validiteiswet. S. 128. 21 Mrt. 
art. 41 lnkwartieringswet moet onder ,,een - Besluit tot regeling van de vergoedingen, 
vordering krachtens deze wet gedaan" wor- toe te kennen aan de leden en de secretaris-
den verstaan een vordering gedaan met sen der plaatselijke commissien, krachtens 
inachtneming der verschillende bepalingen artikel 86 der Ongevallenwet 1901 ingesteld 
dezer wet en niet reeds iedere vordering, bij Ons besluit van 26 November 1901, S. 
die uitgaat van bet gezag, dat in het algemeen 1202, en der Rentecommissien, krachtens 
tot het doen van dergelijke vorderingen bij artikel 375 der Invaliditeitswet ingesteld bij 
deze wet bevoegd is verhlaard. - Waar Ons besluit van 12 December 1914 n°. 36. 
art. 23 de bevoegdheid tot het vorderen S. 156. 8 April. 
van transporten afhank.elijk stelt van de - Besluit tot bepaling van de tijdstippen; 
omstandigheid, dat daarin niet door het waarop onderscheidene artikelen van de 
Rijk is voor.zien en ook vanwege de ge- Invaliditeitswet zullen in werking stellen. 
meente geen schikkingen te dier zake met I S. 268. 27 Mei. 
bizondere personen zijn getroffen, en voorts - Besluit houdende vaststelling van het for-
deze slechts als bestaande aanneemt t. o. v. mulier van aanwijzing bedoeld in artikel 18 
de inwoners, die in het bezit zijn van vervoer- der In validiteitswet. S. 275. 5 Juni. 
middelen, hangt dus van het bestaan van - Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
als deze omstandigheden de strafbaarheid maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
van het niet voldoen aan een dergelijke 27, eerste lid, letters b, c, d, e, f en g der lnva-
vordering a£. 10 Juni. liditeitswet. S. 324. 10 Juni . 

Besluit houdende voorschriften tot uitvoering - Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
van de Wet van 14 September 1866, S. 138, maatregel van bestuur betreffende de aan-
houdende bepalingen betrekkelijk de in- melding van verzekeringsplichtingen inge-
kwartiering en het onderhoud van het Krijgs- vblge de Invaliditeitswet. S. 325. 10 Juni. 
volk, en de tra~sporten en leverantien voor Besluit tot vaststelling van een algerneenen 
de legers of verdedigingswerken van het rnaatregel van bestuur, als bedoeld in· de 
Rijk gevorderd. S. 755. 18 Nov . artikelen 37, derde lid, 40, eerste lid a en b, 

- Besluit betreffende wijziging van het Ko- 40 derJe lid, 40, zesde lid, 41 , vierde lid, 43, 
nin.klijk besluit van 10 No'{ernber 1892, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87, in ver-
S. 253, zooals het achtereenvolgens is ge- band met artikel 409,1197, tweede lid, en 221, 
wijzigd bij de Koninklijke Besluiten van'.[5 d~rde lid, der Invaliditeitswet. 
Augustus 1895, S. 147, 17 Januari 1898, S. 538. 14 Aug. 
S. 22, 24 Jani 1898, S. 149 en 16 December Gewijzigd. 791. 28 Nov. 
1902, S. 222, van welk gewijzigd Koninklijk - Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
Besluit de tekst is bekend gemaakt bij het rnaatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
Koninklijk Besluit van 19 Februari 1903, 258, tweede lid der lnvaliditeitswet. 
S. 78 en zooals deze tekst sedert wederom S. 539. 14 Aug. 
is gewijzigd bij het Ko~inklijk Besluit van - Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
9 September 1910, S. 279 en bij het Konink- maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
lijk Besluit van 28 October 1915, S. 442, 343 en artikel 352, tweede lid, der lnvalidi-
houdende o. a. vB.!!tstelling der reglemen- teitswet. S. 559. 6 Sept . 
tail'e bepalingen ter uitvoering van de wet I - Besluit tot uitvoe1ing van artikel 176 
betrehkelij!. de inkwartieringen en het on- , der Ill\'aliditeitswet. S. 590. 4 Oct. 
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-'- Besluit tot vaststelling van een algemeenen ' 14, derde lid, der Ouderdomswet 1919, 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel S. 808. 12 Dec. 
27, eerste lid, letters a en h, der Inva.lid.iteits. - Besluit tot uitvoering van de artikelen 329 
wet. S. 599. 11 Oct. en 331 der Invaliditeitswet. S. 814. 17 Dec. 

- Beshtit tot uitvoering van artikel 250, - Besluit tot uitvoering van de artikelen 223, 
eerste lid, der In validiteitswet. derde lid, en 224 der Invaliditeitswet. 

S. 608. 23 Oct. S. 990. 27 Dec. 
Wet tot wijziging der Inva!.id.iteitswet. Jachtwet. Arrest van den H. R. In het 

S. 623. 1 Nov. bestreden arrest is terecht aangenomen, da.t 
Wet betreffendc vrijwillige ouderdomsver- het Heerlijk Jachtrecht, zooals zich dit in 

zekering. S. 628. 4 Nov· \ Brabant in den loop der tijden ontwikkeld 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen had, in het laatste gedeelte der 18de eeuw 

maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel het ka.ra.kter had van een van den grond-
113 der Invaliditeitswet. S. 752. 15 Nov. eigendom afgescheiden afzonderlijk en zelf. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 31, standig recht van den Heer eener Heerlijk-
eerste lid, der Ouderdomswet. 1919. • heid, om als zoodanig binnen de grenzen 

S. 758. 20 Nov. daarvan te mogen jagen . op a.He terreinen, 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen on,erschillig of zij hem zelf dan wel avderen 

maatregel van bestuur als bedoeld bij de in eigendom toebehoorden, die niet om 
a.rtikelen 85, tweede lid, 143, tweede lid, bizondere redenen van den last waren bevrijd, 
en 152/ der In validiteitswet. S. 759. 20 Nov. Dit recht is afgeschaft bij art. 127 de1· Staats-

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen regeling van 1798. - Tekst en considerans 
ma.atregel van bestuur als bedoeld bij de van de Besluiten van 1814 en 1815 pleiten 
a.rtikelen 137, tweede lid, en 153, derde lid, - voor de door het Hof gehuldigde zienswijze, 
der Invaliditeitswet. S. 760. 20 Nov. dat het heerlijk recht evenals voor 1798 

- Besluit houdende aanwijzing van de loon- ook weder is hersteld op gronden, waarvan 
klassen waartoe de rerschil]epde groepen de heer particulier eigendom had. - Wel 
van arbeiders voor de toepassing van de volgt uit a.rt . 8 K. B. 8 Fehr. 1815, dat het 
Inva.liditeitswet behooren. S. 761. 21 Nov. jachtrecht ✓0ortaan moet worden 'beschouwd 

- Bes!uit regelende de toelating tot de ver- als een ,,gewoon object van regten" d. w. z. 
zekering van personen, bedoeld in a.rtikel als een vermogensrecht, waarover de gewone 
368 der Jnvaliditeitswet. S. 762. 21 Nov. rechter heeft te oordeelen, maar niet, dat 

- Besluit tot vaststelling van de modellen , het in karakter geheel gelijk zou zijn geworden 
der vrije zegels, bedoeld in artikel 341, I aan de in den toen hier te lande geldende 
eerste lid, der In validiteitswet. Code Civil bekende zakelijke rechten. -

· S. 763. 21 Nov. Het Hof mocht dus aannemen, dat eigen-
- Besluit houdende vaststelling van de mo- domsoverdracht van grond na. 1838 geen 

dellen der rentezegels en van aanwijzing der overdracht van ja.chtrecht medebracht, ver-
pla.a.tsen, wa.arop de rentezegels ten verkoop mit dit recht aldaar een van den eigendom 
voorhanden zullen zijn. fl S. 764. 22 Nov. afgescheiden recht WI\S gebleven. 

- Besluit tot uitvoering van a.rtikel 375, 25 April. 
eerste lid, van de Invaliditeitswet, voor zoo- - Arrest van den H. R. In art . 5 van het 
veel die bepaling betrekking heeft op rente, besluit van 8 Februari 1815, S. 11 ligt een 
als bedoeld in artikel 373, derde lid, dier erkenning, dat op moestuinen, lustho ,,en en 
wet. S. 774. 26 Nov. bosschen, waarin geschoffelde lancn zijn, 

- Besluit houdende bepalingen betreffende , zoolang de gesteldheid da.arvan onveranderd 
vergoedingen toe te kennen a!Ln de admini- blijft, het ja.chtrecht slechts den grondeige-
stratieve tusschenpersonen en aa.n tusschen- naar toekomt. Da.arop geldt geen heerlijk 
personen voor de renten, bedoeld in artikel ja.chtrecht en 1s de algemeene regel van art. 
28 der Ouderdomswet 1919. S. 795. 1 Dec. 641 B. W. weer van toepassing (anders 

- Besluit houdende vaststelling van het model cone!. 0. M.) - Nu beklaagde heeft geja.agd 
der vrije rentekaart, als bedoeld in artikel in een lusthof, waarin geschoffelde lanen 
341, eerste lid, der Invaliditeitswet. zijn, en we! in gezelschap van den grond· 

S. 797. 2 Dec. . eigenaa,r, is hij terecht niet strafbaar ver-
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen klaard. 29 Sept. 

ma.atregel van bestuur, als bedoeld in artikel - Arrest van den H. R . Een schriftelijke ver-
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klaring, waarbij de grondeigenaar do ver
gunning tot jagen verleent alleen voor
zooverre hij daartoe reoht hoeft, is in den 
zin van art. 2 der Jaohtwet een schriftelijk 
bewijs van den eigenaar. 6 Oct. 

- Arrest van den H. R. Bij de telastegelegde 
overtreding van art. 28 der Jachtwet is in 
het vonnis ten onrechte de verbeurdverkla
ring van de inbeslaggenomen buidels uitge
sproken, daar deze geen steun vindt in art. 
45 dor Jachtwet , noch in eenige andere wets
bepaling. 3 Nov. 

- Arrest van den H. R. Reeds de inhoud 
van genoemd art. 3 op zichzelf geeft geen 
aanleiding tot de opvatting, dat de daarin 
genoemde rechten van ,,jagt, visscherij, 
vogelarij" enz., niet zouden zijn hersteld, 
maar aan de ,,eigenaren der heerlijkheden" 
slechts uitzicht daarop zou zijn geopend. -
Zulks wordt bevestigd door eenige andere 
bepalingen van het bewuste S. B. zelf, ter
wijl ook latere besluiten de hier aangenomen 
meening bevestigen. 7 Nov. 

Kadaster. Wet betreffende storting in 's-Rijks 
schatkist van het bewaarloon door de be
waarders van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen, genoten krachtens 
de wet op de consignatie van effecten, van 
26 Mei i841 (Stbl. n°. 14). S. 45. 21 Febr. 

- Zie ook : Land,neters. 
Kamers van Arbeid. Besluit tot intrekking 

van het K. B. van 6 Mei 1898, S. 116, en tot 
vaststelling van eene instructie voor de secre
tarissen van de Kamers van arbeid, ten op
zichte van hun geldelijk beheer. 

S. 503. 21 Juli. 
Kanalen. Zie : Scheepvaa,·t. 
Kerkelijke Zaken. Arrest van den H. R. 

Opdat een processie aldaar geoorloofd zij, is 
noodig vooreerst dat deze bij de uitvaarcli
ging der Grondwet van 1848 aldaar gebruike
lijk was en voorts dat <lit gebruik steun vond 
in het K . B. van 23 April 1822, m. a. w. dat 
zoodanige godsdienstoefening ook toen daar 
placht te worden gehouden. - a het eerste 
punt ontkennend te hebben beantwoord, 
behoefde het Hof derhalve niet naar het 
gebruik in 1822 een onderzoek in te stellen. 
- Uit de bewijsmiddelen kon het Hof aflei
den, dat godsdienstoefening buiten gebouwen 
en besloten plaatsen in 1848 te Beugen niet 
gebruikelijk was. - Uit niets blijkt, dat bet I 
Hof hierbij alleen de gewone processies op 
het oog heelt . 20 Juni. I 

Kiesrecht. Besluit. tot wijziging van art. 16, 
tweede lid, van bet K. B. van 12 December 

1917, S. 692-, strekkende tot uitvoering van 
artikelen der Kieswet, der Provinciale Wet 
en der Gemeentewet, en tot wijziging van 
het Mod~l VI in voormeld art. 16 bedoeld. 

S. 62. 4 Maart . 
Besluit betreffende niet-toelating van een 

raa<lslid op grond dat bij de stemming niet 
voldaan is aan art . 72 der Kieswet (1896). 

12 Mei. 
- Arrest van den H. R. Niet-ontvankelijk

verklal'ing van een cassatieberoep, ingesteld 
t egen cen uitspraak van den Kantonrechter 
betreffende de vermelding van den naam 
van requirant op de kiezerslijst, omdat geen 
afscbrift van bedoelde uitspraak was over
gelegd. - Cone!. 0. M. bovendien : Art . 8 
der Kieswet (tekst 1917) scbrijft voor ver
melding van de namen en voornamen der 
kiezers ; welke dat zijn wordt alleen bepaald 
door de betrokken akten van den burger-

1lijken stand, niet door willekeurige bijvoeg
sels - i.e. de bijvoeging Wzn. achter den 
lnaall). - door den drager er in aangebracht. 

6 Juni. 
- Wet tot afwijking van eenige bepalingen 

1van de Kieswet en van de Gemeentewet met 
betrekking tot de perioclieke madsverkie
;zingen in 1919 te Leeuwarderadeel. 

s. 506. 24 Jnli. 
- Wet tot wijziging der Kieswet . 

S. 536. 9 Aug. 
- Idem. 846. 22 Dec. 
- Besluit tot wijziging van artikel _l van het 

K. B. van 8 December 1917, S. 687, tot uit
voering van artikel 8 der Kieswet. 

S. 585. 25 Sept. 
- Besluit tot wijziging van artikel 3, eerste 

lid, van het K. B. van 12 December 1917 
(Stbl. n°. 691.). S. 600. 11 Oct. 
Zie ook : Sterke dran1.: . 

Kikvorschen. Zie : Landbouw. 
Kinderarbeld. Zie : Arbeidswet. 
Koninklijk Huis. Besluit ter uitvoering van 

art. 2 der Wet van 2 April 1909, S. 89, tot 
regeling van de voogdij over den minderjari-
9en Koning. S. 288. 7 Juni . 

Koophandel. Besluit houdende nadere be
palingen ter uitvoering van de voorschriften 
vervat in den eersten en den laatsten titel 
van het Tweede Boek van het Wetboek van 
Koophandel. S. 541. 21 Aug. 

Krl nkzinnigen. Besluit houdende nadere wij
ziging van het K. B. van 13 J anuari 1892, 
Sr 22, waarbij aan de vereeniging tot Chris
telijke verzorging van krankzinrugen in 
Nederland, gevestigd te Utrecht, vergun-
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ning is verleend op het landgoed ,,Bloemen
daal" te Loosduinen een gesticht voor krank: 
zinnigen op te richten. S. 24. 13 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 
van 31 Maart 1894, S. 50, waarbij aan de 
vereeniging ,,Tot Christelijke Liefdadigheid" 
te vVagenborgen, gemeente Termunten, ver
gunning is verleend aldaar een gesticht voor 
itlioten op te richten. S. 28. 21 Jan. 

- Besluit houdende nadere wijziging van bet 
K. B. van 5 Augustus 1888, S. 114, tot be
paling van bet maximum der verpleegden 
en bet minimum der geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht ,,Voorburg" te Vugbt. 

S. 58. 3 Maart. 
- Besluit waarbij aan Clemence Desloges, 

als bestuurderesse van het te Schimmert ge
vestigde zedelijk lichaam ,,Dochteren der 
Wijsbeid" vergunning wordt verleend bet 
gesticht voor idioten te Druten, tot de op
richting waarvan vergunning is verleend bij 
het K. B. van 17 October 1904 (Stbl. n°. 236) 
in te richten tot een gesticbt voor zwakzinni
gen (idioten en imbecillen). S. 163. 10 April. 

- Besluit tot wijziging van bet besluit van 
16 Juni 1916, houdende wijziging eener 
nieuwe algemeene regeling voor de toeken
ning van Rijksbijdragen in de kosten van 
verpleging van behoeftige krankzinnigen 
en zwakzinnigen. 10 April (bla.dz. 955). 

- Besluit houdende aanwijzing van bet ge
neeskundig opvoedingsgesticht voor zwak
zinnige en achterlijke lcinderen, te 's-Graven
bage, als eene inrichting, die niet als krank
zinnigengesticht wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 255. 3 Mei. 

- Besluit houdende aanwijzing van de ,,Rek
kenscbe Inrichtingen" te Rekken, gemeente 
Eibergen, van de vereeniging tot stichting 
van Christelijke inrichtingen voor verpleging 
van zwakzinnigen, gevest1gd te Amsterdam, 
a.ls eene inriehting, die niet a.ls krankzinni
gengesticbt wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 277. 6 Juni. 

- Besluit tot wijziging van bet K. B . van 
23 Juni 1917, S. 475, houdendo reorganisatie 
van bet idiotongesticht ,,'s-Heerenloo" te 
Ermelo. ' S. 396. 26 Juni. 

- Beslwt boudende nadere wijz1ging van het 
K. B. van 22 Maart 1904, S. 65, w&arbij aan 
het Bestuur der prov nc e Noordholland ver
gunning is verleend op een terrein in de 
gemeente Castricum een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 584. 22 Sept . 

- Wet boudende regeling van het Staatstoe
zicbt op de Volksgezondbeid. 

S. 784. 27 Nov. 
Landarbeiderswet. Missive van den Miruster 

van Landbouw, Nijverheid en Handel be
treffende uitvoering der Landarbeiderswet. 

12 Fehr. 
- Missive van den Miruster van Financien aan 

de Gemeentebesturen betreffende de finan
cieele uitvoering van de Landarbeiderswet. 

8 Maart . 
- Beschiklcing van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel tot uitvoering 
van artikel 4-, sub/, van het K. B. van 14 No
vember 1918, S. 589, tot uitvoering van de 
artt . 6, 7 en 8 der Landarbeiderswet. 

17 Juli. 
- Missive van den Minister van Financien aan 

Burgemeester en Wethouders der onder
scheidene gemeenten, betreffende jaarlijksch 
verslag Landarbeiderswet. 26 Juli . 

Landbouw. Besluit houdende bepalingen tot 
bescherming van egels . S. 56. 28 Febr. 

- Wet tot aanvulling van de wet van 15 Decem
ber 1917, S. 706, houdende bepalingen tot 
bescherming van mollen en lcikvorschen. • 

S. 290. 7 Juni. 
- Besluit tot wijziging :van bet besluit van 

27 Juli . 1917, houdende vaststelling van de 
wijze waarop en de bepalingen waaronder 
aan gemeenten Staatshulp voor de bebos
sching en ontginning van hare woeste gron
den kan verleend worden. 14 Jan. (blz. 950) 

Zie ook: Onderwijs (hooger) en Onderwijs 
(Middelbaar). 

Landmeters. Besluit tot aanvulling van het 
K. B. van 23 October 1918, S. 573, houdende 
voorwaarden voor benoem baarheid tot en 
opleiding voor de betreklcing van aspirant
landmeter van bet kadaster. 

S. 529. 25 J uli. 
Landsdrukkerij. Besluit tot wijziging van het 

K. B. van 22 December 1905, S. 355, hou
dende vaststelling van een Reglement voor 
de Algemeene Landsdrukkerij, waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij K. B. 
van 20 November 1914 (Staatsblad n°. 540). 

S. 989. 27 Dec. 
Landstormwet. Wet tot wijziging van de 

Landstormwet. S. 413. 27 Juni . 
- Wet betreffende demobilisatie-voorzienin-

gen. S . 414. 27 J uni . 
- Wet betreffende demobilisatie-voorzienin-

gen. S. 884. 22 Dec. 
- Besluit tot wijziging van het Landstorm 

Besluit, S. 1913, n°. 273; 1915, nos. 382, 
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476 en 520; 1916, n°. 455: 1917, n°. 655). 
S. 988. 27 Dec. 

Landweerwet. Wet betreffende demobilisatie-
voorzieningen. S. 414. 27 Juni. 

- vVet betreffende demobilisatie-voorzienin-
gen. S. 884. 22 Dec. 

Margarine. Zie : Boterhandel. 
Marken. Arrest van den H. R. Verdeeling 

van de Leuvenheimsche Mark. Het Hof 
kon niet anders doen dan, overeenkomstig 
de oorspronkelijke vordering van eischer tot 
cassatie, gegrond te verklaren <liens bezwaren 
tegen het verdeelingsplan, maar het had zich 
overigens te onthouden van een beslissing 
over dat verdeelingsplan, omdat het anders 
in een soortgelijke fout ware vervallen als 
waartegen eischer terecht was opgekomen 
nl. het gebruiken van een maatstaf van ver
deeling buiten de lijst der deelgerechtigden 
om, wat de wet juist niet wil. 9 Mei . 

Maten en gewichten. Besluit tot nadere wij
ziging van het Reglement op de maten en 
gewichten. S. 269. 28 Mei. 

- Wet tot nadere wijziging van de wet van 
7 April 1869, S. 57, betreffende de m aten, 

, gewichten en weegwer1..--tuigen. 
S. 522. 25 Juli. 

- Besluit betreffende het ijkloon voor maten, 
gewichten en gasmeters. S. 611. 23 Oct. 

- Besluit betreffende het justeeren van de 
gewichten. S. 612. 23 Oct. 

- Besluit tot regeling van den herijk der m aten 
en gewichten in 1920 en 1921. 

S. 650. 6 Nov. 
Milltalre Zaken. Besluit tot toelating van 

den Reserve-Eerste-Luitenant der Infanterie 
F. J. Beernink tot de verbintenis ter oplei
<ling tot officier van gezondheid bij de Land
macht, met afwijkmg van het Reglement, 
vastgesteld bij K. B. van 18 Juni 1913, S. 279, 
en gewijzigd bij K. B. van 30 Maart 1916 
(Stbl. n°. 148). • S. 4. 7 Jan. 

- Besluit houdende intrekking van het K. B. 
van 30 Juli 1914, S. 332, en weder inwerking
stelling van het K. B. van 30 October 1909, 
S. 351, betreffende de toelating van oorlogs
schepen van vreemde Mogendheden in de 
Nederlandsche territoriale wateren en het 
daarbinnen gelegen Nederlandsch water
gebied. S. 100. 11 Maart. 

- Besluit tot intrekking o. a. van het K . B. 
van 12 Mei 1867, S. 49, en tot vaststelling 
van een nieuwe regeling inzake de weerbaar
heidsbeweging. S. 104. 12 Maart. 

- Wet tot wijziging der wet van 17 J uni 1918, 
S. 408, 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 het 
Hoog Militair Gerechtshof, en nadere voor
zieningen betreffende de jaarwedden vari. de 
leden cler militaire-rechterlijke macht. 

S. 121. 15 Maart. 
- Besluit waarbij de hooge en !age linie om 

Doesburg en het hoornwerk de Vrijheicl,
met wijziging in zooverre van het K. B . van 
11 October 1869 (Stbl. n°. 157), worden 
gerangschikt in geene klasse van vesting
werken. S. 134. 22 Maart . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
ment voor de opleiding van studenten in de 
geneeskunde aan de Nederlandsche Univer
siteiten tot officier van gezondheid bij de 
Landmacht. S . 136. 24 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van 
3 Januari 1914, S. 2, houdende regeling der 
toelagen aan de advocaten-raarlslieden van 
beklaagden, <lie naar den Zeekrijgsraad in 
;Europa zijn verwezen. S. 139. 29 Maart. 

- Besluit tot intrekking van artikel 5 van het 
:IC B. van 27 Maart 1018, S. 222, houdende 
regeling van de bezol<liging van gemobili
keerde rijksambtenaren. S. 143. 3 April. 

- 1 Besluit waarbij wordt bepaald, dat het ver
de<ligingswerk bij W estervoort tot geene 
klasse van vestingwerken behoort. 

S. 260. 12 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het ,,Regle

ment voor de oplei<ling van studenten in de 
geneeskunde aan de Nederlandsche Univer
~iteiten tot Officier van Gezondheid bij de 
Landmacht". S. 264. 20 Mei. 

- Besluit tot opheffing als vestingwerken van 
de Werken bij Geertruidenberg met de lunet 
aan de Donge. S. 271. 2 J uni. 

- Besluit betreffende de oprichting van het 
Iinstituut voor aspirant-onderofficieren bij 
de K oloniale Reserve te Nijmegen. 

S. 274. 4 Juni . 
- Besluit tot wijziging van het Reglement 

voor de Hoogere Krijgschool. · 
S. 278. 6 Juni . 

- Wet houdende nadere voorzieningen ter 
bestrijding van heling. S. 31 1. 7 J uni. 

- Missive van den Minister van Binnenland
scihe Zaken aan de Commissarissen der Ko
n.ingin in de provincien betreffende het 
dragen van militaire kleeding. 10 J uli. 

- "f et tot wijziging van de wet van 21 J uli 
1890, S. 126, tot regeling van het militair 
onderwijs bij de landmacht, voor zoover 
daarbij de oplei<ling voor den officiersrang 
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en de hoogere . vorming van den offi.cier zijn \ van het Reglement voor de Koninklijke 
betrokken, zooals die wet laatstelijk gewij- Militaire Academie. S. 101. 12 Maart. 
zigd is bij de wet van 26 Juli 1918 (Staats- - Besluit tot wijziging van het Reglement 
blad n°. 499). S. 479. 11 Juli. voor den Hoofdcursus. S. 102. 12 Maart. 

- Besluit tot opheffing als vestingwerk van - Idem. 279. 6 Juni. 
de verschanste legerplaats bij Hintham. - Besluit tot wijziging van het Reglement 

S. 531. 28 Juli . voor de Cadettenschool. S. 103. 12 Maart. 
- Besluit betreffende de verboden kringen Mllltle (Natlonale). Besluit houdende be-

van het verdedigingswerk te Vreeswijk slissing dat, waar het aannemelijk is, dat 
S. 537. 12 Aug. de ingeschrevene bij zijne inschrijving ver-

- Besluit tot opheffing als vestingwerken van klaard heeft recht op vrijstelling te hebben 
de werken bij Amstelveen. en in de meening heeft verkeerd hiermede 

S. 542. 26 Aug. te kunnen volstaan, niettegenstaande het 
- Besluit tot nadere wijziging van het Voor- ontbreken der vereischte stukken bij den 

schrift betreffende de beoordeelingslijsten militieraad, de vrijstelling wegens broeder-
van de offi.cieren bij de Landmacht. dienst alsnog kan worden verleend. 3 Jan. 

S. 558. 6 Sept. - Besluithoudende beslissing datniet-naleving 
- Besluit houdende eene afwijking van de van den termijn gesteld in art. 48 der Militie-

bevorderinp.sregeling voor de officieren van wet, niet mag leiden tot niet-ontvankelijk-
de Nederlandsch-Indische landmacht,. .heid van het beroep, wann_eer de appellant 

S . 562. 9 Sept. van den Burgemeester niet tijdig kennis 
- Besluit tot opheffing als vestingwerk van heeft gekregen van de uitspraak van den 

den post be"esten Sloten. Militieraad. 3 Jan. 
S. 568. 15 Sept. - Besluit houdende beslissing dat de bepaling 

- Beslmt houdende opheffing van den staat van art. 2 derde lid der Wet van 20 April 
van oorlog en den staat van beleg in ver- 1918, S. 256, toepassing moet vinden op 
schillende gedeelten des Rijks. alle ingeschrevenen van de lichting van 1919, 

S. 602 . . 14 Oct. die den dienst van een dienstplichtige der 
- Besluit tot opheffing als vestingwerk van het lichting 1918, aan wien vrijstelling van dien 

fort in den Laander- en West-l3ijlmerpolder. dienst is verleend, met ingang van een nader 
S. 615. 28 Oct. te bepalen tijdstip in rekening willen zien 

- Wet t ot n adere wijziging van de ,,Wet voor gebracht, onverschillig of, zoo de bepaling 
het re~ervepersoneel der landmacht 1905" niet ware uitgevaardigd, hun rccht op vrij-
(Wet van 6 Juni 1905, S. 171, gewijzigd en stelling wegens broederdienst zou zijn ont-
aangevuld bij de Wet van 31 October 1912 staan op een tijdstip, anterieur of posterieur 
(Stbl. n°. 335). 4 Nov. S. 641. aan de wet van 20 April 1918 (Stbl. n°. 256). 

- Besluit betreffende de verboden kringen 29 Jan. 
om de vesting Gorinchem. S. 773. 25 Nov. - Wet betreffende demobilisatie-voorzienin-

- Besluit betreffende de verboden kringen gen. S. 414. 27 Juni. 
van de vijf batterijen ten Zuiden van Naarden. - Missive van ·den Minister van Oorlog aan 

S. 809. 15 Dec. de Commissarissen der Koningin in de 
- Wet betreffende demobilisatie-voorzienin- provincien, betreffende inschrijving voor de 

gen. S . 884. 22 Dec. militie van tijdelijk vrijgestelden. 11 Juli. 
- Besluit houdende wijziging van de arti- - Bericht betreffende een missive van den 

kelen 1 en 2 van het K. B. van den 23sten Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
J anuari 1915, S. 25, in zake de voorbereiding 
en de regeling van de sam enwerking tusschen 
den burgerlijken en den militairen telegra-af
en telefoondienst in tijden van oorlog en 
van oorlogsgevaar en andere buitengewone 
omstandigheden. S. 1156. 30 Dec. 

- Zie ook: Burgerwachten lndie (Nederl.), 
Militie (Nationale). 
Pensioenen. 
Stra/recht en Stra/vordering. 

Mllitair Onderwijs. Besluit tot wijziging 

Commissarissen der Konihgin in do provin
cien betreffende loting voor de Militie. 

19 Sept. 
- Besluit betreffende de sterkte van de 

lichting der militie van 1920. 
S. 601. 14 Oct. 

- Wet houdende verhooging van de begroo
ting van uitgaven van het Pensioenfonds 

' voor de gemeenteam btenaren voor het 
dienstjaar 1919. S. 834. 22 Dec. 

Zie ook: Militaire Zaken. 
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lllnlsterleele Departementen. Beshtit tot 
overbrenging van de zorg voor de opleiding 
van vroedvrouwen van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
na!l.r dat van Arbeid. 

S. 23. 13 Jan. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
. van 2 Mei 1913, S. 173, houdende vaststelling 

van bepalingen omtrent de inrichting van 
het departement van Financien. 

S. 30. 30 Jan. 
- Wet houdende wettelijke vo·orziening nal!,r 

aanleiding van de ins telling van het Ministerie 
van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen 
en van het Ministerie van Arbeid. 

S. 48. 21 Febr. 
- Besluit houdende bepaling van het 

tijdstip van in werking treden van de wet 
van 21 Februari 1919 (Stbl. n°. 48). 

S. 63. 6 Maart. 
:__ Besluit naar aanleiding van het IC B. 

van 25 September 1918, S. 551, gewijzigd bij 
K. B. van 13 Januari 1919 (Stbl. no. 23). 

S. 64. 6 Maart. 
- Besluit houdende wijziging van de bepa

lingen betreffende den Geneeskundigen Raad 
van het Departement van Kolonien. 

S. 390. 21 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 13 Mei 1913, S. 180, houdende vaststel
ling van bepalingen omtrent de inrichting 
van het Departement van Kolonien . 

S. 398. 27 Juni. I 
- Besluit houdende v,;1ststelling van bepa

lingen omtrent de inrichting van het Depar
tement van Oorlog. S. 459. 30 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het bij K. B . van 
18 J anuari 1917, S. 183, gewijzigd K. B. 
van 2 Mei 1913, S. 171, houdende vaststel
ling van bepalingen omtrent de inrichting 
van het Departement van Waterstaat . 

S. 470. 8 Juli. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. I 

van 2 Mei 1913, S. 173, houdende vaststel
ling van bepalingen omtrent de inrichting 
van het Departement van Financien. 

S. 817. 20 Dec. 
Molestverzekering. Wet tot intrekking der 

,,Oorlogsmolestverzekeringswet" (S. 210 van 
1916). S. 642. 4 Nov. 

- Besluit, houdenc e bepaling van den dag, 
waarop de wet van 4 November 1919, S. 642, 
tot intrekking der ,,Oorlogsmolestverzeke
ringswet", S. 210 van 1916, in werking zal 
treden. S. 804. 8 l;>ec. 

Molle•. Zie Landbouw. 

Monumenten van geschiedenls en kunst. 
Beschikking van den Minister van Onderwijs, 
Kunst.en en Wetenschappen, houdende l1 . 
Voorschriften voor de aanvragen tot het 
verkrijgen van rijksbijdragen tot het ver
krijgen van rijksbijdragen ten behoeve der 
instandhouding van monumenten van ge
schiedenis en kunst; 2°. Voorwaarden, waarop 
rijksbijdragen worden verleend voor de 
instandhouding van monumenten van ge
sch1edenis en kunst. (blz. 951). 19 Maart. 

Motor- en rijwlelwet. Arrest van den H. R· 
Art. 20 Motor- en Rijw.-regl. ; K. B. 19 
Nov. 1917, S. 646; Beschikking Minister 
v. Waterstaat 30 November 1917, Stet. 282. 
- Door deze beschikking en door het 
Besluit van het Gemeentebestuur van 
Rotterdam , waarbij voor die gemeente is 
bepaald dat rijwielen niet van een licht
gevende lantaarn behoeven voorzien te zijn 
onder bepaalde voorwaarden, is slechts 
gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot 
dispensatie, aan het Uitvoerend Gezag 
toekomend, doch is geenszins een verande
ring gebracht in de wettelijke regeling zelve. 
~ De strafbaarheid der overtreding van het 
gebod van art. 20 Reg!. wordt slechts opge
heven, indien door den dader met vrucht 
beroep kan worden gedaan zoowel op de 
opheffing als op de inachtneming zijnerzijds 
van de daarbij gestelde voorwaarden. 3 Febr. 

- Beschiklong van den Minister ,an Water
staat tot uitvoering van art . 36 van het 
Motor- en Rijwielreglement en tot wijziging 
van de beschikking van 5 October 1908. 

9 Juli. 
- Beschikking van den Minister van Water

staat tot wijziging van de beschiklring van 
den Minister van Waterstaat, H andel en 
Nijverheid van 10 November 1905, houdende 
uitvoering ,an art. 12 der Motor- en Rijwiel
wet. 12 Juli. 

Muntwezen. Besluit tot nadere wijziging van 
het laatstelijk bij besluit van 12 September 
1917, S. 586, gewijzigde' K. B. van 20 Janu
ari 1913, S. 35, regelende de voorwaarden, 
waaronder voor rekenmg van anderen dan 
het Rijk nan 's Rijks Munt kan worden 
gemunt, medailles kunnen worden geslagen 
en muntstempels of medaillestempels kunnen 
worden vervaardigd. S. 53. 27 Febr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 20 Januari 1913, S. 35, laatstelijk 
gewijzigd bij K. B . van 27 Februari 1919, 
S. 53, regelende de voorwaarden, waaronder 
voor rekening van anderen dan het Rijk aan. 
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's Rijks Munt kan worden gemunt, medailles Boeschoten. L . J. van 665. 6 Nov. 
kunnen worden geslagen en muntstempels Bokeloh. G. H. 663. 6 Nov. 
of medaille-stempels kunnen worden ver- Bokem. H. en H. B. A. 328. 10 Juni. 
vaardigd. S. 604. 16 Oct. Bolder. ,J. B. 944. 24 Dec. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van .Bollaers. J. H. 973. 24 Dec. 
23 November 1918, S. 641, houdende vast- Borggreve. A. A. 918. 24 Dec. 
stelling van regelen ten aanzien van de Borggreve. W. 683. 6 Nov. 
bezoldiging van het vaste werkliedenperso- Bothe. G. A. W. 682. 6 Nov. 
neel van 's Rijks Munt. S. 614. 28 Oct . Brenninkmeyer. F. 1149. 29 Dec. 

- Wet tot wijziging van de ,,Muntwet 1901" Brenninkmeyer. H. G. 737. 6 Nov. 
en van de ,,Indische Muntwet 1912". Brenninkmeyer. W. E. 221. 26 April. 

S. 786. 27 Nov. Breuer. M. G. wed. Herpers. N. 958. 24 Dec. 
Mijnen. Besluit tot uitbreiding van het Brickwedde. J. A. 1002. 27 Dec. 

Mijnveld van Staatsmijn ,,Hendrik" . Brinkmann. W. 716. 6 Nov. 
S. 595. 4 Oct. Broda. 0. C. A. 204. 26 April. 

Naturalisatie. Wetten houdende na.turalisatie Brookhaus J. ; J. G. en B. G. 975. 24 Dec. 
van: Broring. C. A. 348. 10 Juni. 

Abelmann, J. A. B. en C. H. Bruns. J. W. B. 952. 24 Dec. 
S. 1039. 27 Dec. Buhrdorf. C. en C. 1138. 29 Dec. 

Ackmann. H. G. A. 233. 26 April. Bulcaen. M. 1094. 29 Dec. 
Alberdingk Thym. E. E. M. S. 355. 12 Juni. Biilsinl!:- G. 731. 6 Nov. 
Allmaijer. F. 1081. 29 Dec. Buning. W. J. 721. 6 Nov. 
Alscher. C. E. wed. Noggerath. F. A. ,Burg. R. v. d. 356. 12 Juni. 

S. 971. 24 Dec. Burgers. G. J. H. 1051. 27 Dec . 
Arok. J. H. C. 711. 6 Nov. Buss. D. A. 1120. 29 Dec. 
Bakenecker. H. H. 652. 6 Nov. Biittinghausen. I. A. H. F. J. 1007. 27 Dec. 
Baller. J. F. W.; F. F. C.; I. M. en L. Bij land. W. 736. 6 Nov. 

S. 1140. 29 Dec. Caers. L. 1073. 29 Dec. 
··Bartelmes. W. 
Bartels. A. 

898. 24 Dec. Caesar. C. E. wed. Diitting. C. P. 

Bartels. C. R. 
Barth. A. M. 
Baur. H. H . C. 
Bauwens. J . 
Beck. P.A. 

936. 
714. 
243. 
677. 
985. 

1116. 

24 Dec. 
6 Nov. 

26 April. 
6 Nov. 

24 Dec. 
29 Dec. 

Becking. A. en J. M. G. 1142. 29 Dec. 
Becking. B. F. M. 933. 24 Dec. 
Beckmann sive Schnebeck. H. H.· K. L. 

Bensmann. P. A. H. 
Berg. J. R. von 
Berger. A. F. 
Berken. J. 
Berling. L. B. M. 
Best. J. A. F. 
Beukers. A. W. F. 
Bie. J.M. De 
Biltjes. W. J. 
Bircher. M. C. 
Blessing. B. en R. T. 
Bletscher. E. H. H. M. 
Bock. L. de 
Bock. J. P. H. 
Bocker. L. M. 

S. 932. 24 Dec. 
226. 26 April. 
914. 24 Dec. 
961. 
197. 
222. 
900. 

24 Dec. 
26 April. 
26 April. 
24 Dec. 

1125. 29 Dec. 
893. 24 Dec. 
919. 24 Dec. 
664. 6 Nov. 
738. 6 Nov. 
662. 6 Nov. 

1110. 29 Dec. 
229. 26 April. 
690. 6 Nov. 

Boerrigter. H. Z. ; J. W. B. ; B. F. en F. G. 
S. 1040. 27 Dec. 

1919. 

Caspareck. H. L. R. 
Claessen. H. J. 
Clahsen. A. 
Clemens . E. F. 
Closset. P. A. E. 
Cohen. M. en H. M. 
Cohn. H. 

S. 1035. 27 Dec. 
1150. 29 Dec. 
1114. 29 Dec. 

698. 6 Nov. 
1126. 29 Dec. 
1053. 27 Dec. 
1031. 27 Dec. 
735. 6 Nov. 

Cohn. I. wed. Devos. C. L. 1135. 29 Dec. 
Conrad. G. H. . 1151. . 29 Dec. 
Crone. C. J. 1065. 27 Dec. 
Dassen. P. C. J. A. 955. 24 Dec. 
Dautzenberg. J. 235. 26 April. 
Dauzenberg. W. 1093. 29 Dec. 
Dennig. F. F. 937. 24 Dec. 
Depeweg. H. H. 377. 12 Juni. 
Determeijer. F. J. H. 948. 24 Dec. 
Dickens. A. 1131. 29 Dec. 
Dohmen. F. N. 237. 26 April. 
Dombach. J. G. F. en J. M. M. E. 

s. 1034. 27 Dec. 
Dormoolen. H. A. 1077. 29 Dec. 
Dorst. W. A. H. 974. 24 Dec. 
Dreijfus. A. L. 664. 6 Nov. 
Dreijfus; E. 659. 6 Nov. 

· Drissen. J. H. 207. 26 April. 
Drucker. J. C. J. 248. 26 April. 

62 

' 
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Diirrbaum. H. 0. 
Diitting. B. J. 
Dijck. G. C. J. M. v. 
Eckstein. E. K. 
Edens . A. 
Effing. J. C. en W. 
Eger. A. 0 . 
Ehlers. C. W. E . 
Ehret. G. M. 
Eickhoff." A. J. 
Engel. F. A. A. 
Ensink. F. 
Erkens. J. H. 
Essen. G. W. 
Evers. W. M. 
Falke. Fr. 
Feld. J . F. H . en J. F. 
Feldwisch. J. H. 
Fi:llmann. 111. 
Fischer. E. F. W. en M. 
F ledderus. 
Flint. T. en A. T. 
Fortmann. H. B. 
Frank. J. 
Frankenberg. L. 
Friedlaender. W. A. M. 
Froedel. G. A. 
Fri:ils. G. J. 
Fuhr. H. J. von der 
Funke. A. 
Furnivall. J. wed. Burnier. R. 
Galen. A. L . J. van 
Gans. A. M. 
Ganz. H . 
Garschagen. C. I. L . 
Gebben. H. H. 
Geeding. Ch. E. 
Geeding. J. 
Geerling. J. H. 
Geeding. M. 

~ Geeding. W. A. Ch. 
Geissel. A. en M. A. 
Gerardi. A. 

925. 24 Dec. 
696. 6 Nov. 
338. 10 Juni. 
362. 12 Juni . 

1029. 27 Dec. 
407. 27 Juni . 
188. 26 April. 

1112. 29 Dec. 
1005. 27 Dec. 
1096. 29 Dec. 
739. 6 Nov. 
211. 26 April. 

1017. 27 Dec. 
1144. 29 Dec. 
364. 12 Juni. 
84. 10 Mrt. 

1032. 27 Dec. 
673. 6 Nov. 
360. 12 Jan. 
409. 27 Juni. 

1080. 29 Dec. 
904. 24 Dec. 
676. 6 Nov. 
725. 6 Nov. 
720. 6 Nov. 
691. 6 Nov. 

1146. 29 Dec. 
999. 27 Dec. 
997. 27 Dec. 
699. 6 Nov. 
930. 24 Dec. 
1129 29 Dec. 
950. 24 Dec. 
371. 12 Juni. 

1078. 29 Dec. 
212. 26 April. 

87. 10 Mrt. 
1100. 29 Dec. 
1063. 27 Dec. 
1062. 27 Dec. 

87. 10 Mrt. 
942. 24 Dec. 
357. 12 Juni. 

Giesen. H. ; H. J. ; G. H. ; G. en W. H. 

Goethart. J. M. 
Goossens. J. H. H . 
Goossens. Th. H. H. 
Gottlieb. I. 
Goversen. J. G. 
Grandsaert. D. 
Gronniger. H . A. en J. W. 
Griiter. W. P'. B. en W. J. B. 
Gundlach. E. W. A. 
Giirtler. H. E. 
Haaren. R. van 

1038. 27 Dec. 
330. 10 Juni. 
218. 26 April. 
217. 26 April. 
906. 24 Dec. 
980. 24 Dec. 
693. 

1044. 
1060. 

669. 

6 Nov. 
27 Dec. 
27 Dec. 

6 Nov. 
901. 24 Dec. 
891. 24 Dec. 

Haas . E. de 
H acke. G. C. 

656. 6 Nov. 
899. 24 Dec. 

Hackstein. E. 967. 24 Dec. 
H aenraets. W. 1095. 29 Dec. 
Hagemann. H. F . L. E. 0. G. C. 224. 26 April. 
Halvorsen . H. E. 996. 27 Dec. 
Hamberg. H. H. A. G. 1074. 29 Dec. 
Hans. A. 704. 6 Nov. 
Haukes. H. 1008. 27 Dec. 
Hauschild. J. J. T. 951. 24 Dec. 
Havickhorst. F. J . 727. 6 Nov. 
Reeger. E . L. 923. 24 Dec. 
R eeger. X. H. 922. 24 Dec. 
Heeke. H. F. 232. 26 April. 
Heesen. J. D. 1101. 29 Dec. 
Heier. J. H. 1050. 27 Dec. 
Henssen . C. H. J . 210. 26 April. 
H erman. L. J. 89. 10 111rt. 
H esselhaus. G. H. 1055. 27 Dec. 
Hessling. F. 695. 6 Nov. 
Heuvelmann. L. P. 228. 26 April. 
Heydemann. B. E. L. M. en F. L . 

Hildebrand. P. E. 
Hoegen. J. 
Hohn. T. 
Hohner. C. 
Holzhaus. L. A. E. 
Hoppe. P. E. van en A. 
Horsmann. G. 
Iemhoff. J. 
Jacobs. H. 
Jahn . R. 0. 
J ansen. M. J. 
Jansen. P. ; J. J. en C. M. 
Janssen. H. 
Janssen. P. E. 
J a.p-Tjong. E. P. 
Jooris. E. J. 
Kaller. J. L. 
Kaufmann. M. 
Kauschmann. J. A. A. 
Keller. W. 
Kerckhoff. W. A. A. 
Kersten. H. F. W. 
Kesselring. F. 0. H. W. 
Kestein. E. A. 
Keulen. Fr. 
Keulen. J. 
Kiel. J . J. 
Kirchner. P. A. Th. 
Klarenaar. F. J. en P . R. 
Klarenaar. H. B. 
Klein. C. D. 
Klophaus . E. 
Kloppenburg. A. W. B. M. 

408. 27 Juni. 
1089. 29 Dec. 
986. 29 Dec. 
680. 6 Nov. 

1049. 27 Dec. 
913. 24 Dec. 

1045. 27 Dec. · 
378. 12 Juni. 
336. 10 Juni. 
190. 26 April. 

1068. 27 Dec. 
1102. 29 Dec. 

940. 24 Dec. 
216. 26 April. 

86. 10 Mrt . 
977. 24 Dec. 
983. 24 Dec. 
363. 12 Juni. 
717. 6 Nov. 
982 . 24 Dec. 
381. 12 Juni. 
354. 12 Juni. 

1118. 29 Dec. 
889. 24 Dec. 

1001. 27 Dec. 
370. 12 Juni. 
340. 10 Juni. 
887. 24 Dec. 
223. 26 April. 
327. 10 Juni. 
927. 24 Dec. 
934. 24 Dec. 
220. 26 April. 
213. 26 April. 
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Knooren. J. B. 372. 12 Ju1,i. :Maassen. J. C. 
Knop. H. F. W. 708. 6 Nov. Machery. G. A. S. 
Knubben. H. M. 209. 26 April. Macke. J. F . 
Knubben. H. W. 245. 26 April. Macke. J. H. 
Koch. C. C. ; M. H. en B. M. 1036. 27 Dec. Maes. M. wed. F. A: Berg. 
Koeverden. W. A. J. v. 352. 10 Juni. Maier. L. 
Koevoets. H. A. wed. V. L. Hoste Mainz. M. R. 

en C. L. F. Hoste. 1141. 29 Dec. Majoewskij . 0. E. A. 
Koning. P. S. de 368. 12 Juni. Mak. A. 
Korte. C. M. J. M. wed. C. J. G. M. Kartman. Malsch. 0. 

Koth. P. H. H. 
Krahe. w. J. 
Kramer. E. L. 
Kraemer. P. H. 
Kreijenveld. H. K. 
Kreusen. J. H. 
Krug. J. 
Kriiger. C. R. 
Krust. A. R. 
Krust. A. T. 
Kiihnen. K. R. 
Kuntze. C E. E. 
Kurz. C. 
Kusen. J. 
Kiisters. P. H. 
Kuij. G. J. van der 
Lamers. J. H. 
Lampe. G. 
Lampe. J. H. L. 
Lamsweerde. G. C. A. S. 

S. 1128. 29 Dec. Martin. A. 
193. 26 April. Mattonet. H . F. J. M. 
962. 24 Dec. Maijer. S. 
926. 24 Dec. Meers . P. 

1047. 27 Dec. Meyer. A. 
671. 6 Nov. Meyer. H. 
905. 24 Dec. Meyer. J. A. 
917. 24 Dec. Melchior. B. 
346. 10 Juni. Merkelbag. C. 

1088. 29 Dec. Mertens. J. B. 
984. 24 Dec. Mertens. G. L . 
908. 24 Dec. Michel. G. J. 
965. 24 Dec. Michel. R. A. 
946. 24 Dec. Moelich. P . J. 

1010. 27 Dec. 
998. 27 Dec. 

1085. 29 Dec. 
350. 10 Juni. 
359. 12 Juni. 
702. 6 Nov. 

M. Baron van 
S. 903. 24 Dec. 

Moermanus. L. 
Moller. 0. W. A. von 
Mols . H. W. 
Motz. R.H. 
Moires. P. W. 
Mullem. E. 
Miiller. J. K . F. W. 
Miiller. V. 

Lamsweerde. M. P. S. A. van 1124. 29 Dec. 
Lamsweerde. P. G. C. L. M. Baron van 

Mundhenke. W. A. R. 
Miintinga. F. 
Miintinga. J. E. 
Muyter. J. L. De 
Nadaud. C. W. H. R. 
Nagel. F. 

Laufer. E. J. 
Lauven. A. 
Laux. A. R. 
Lavalle. J. J. 
Lavalle. J. J. 
Levi. E. en R. 

S. 902. 24 Dec. 
331. 10 Juni. 
894. 24 Dec. 

1086. 29 Dec. 
1113. 29 Dec. 
976. 24 Dec. 

1030. 27 Dec. 

albach. J. en M. 
Netteshcim. H. G. E. 
Neu. A. 

Levie. J. 244. 26 April. Neuberg. J. 
Levij. M. 957. 24 Dec. Neuerburg. M. M. M. 
Lienesch. G. 343. 10 Juni. Neuerburg. W. M. 
Lieven. A. T . F. 915. 24 Dec. Niedere. F. M. 
Lippe. E. G. 684. 6 Nov. Niedere. P . G. 
Loo. F. F . J. van de 709. 6 Nov. Niendieker. F. W. E. en F. 
Loo. J. E. J. van de 679. 6 Nov. Nieuwenhuis. J. B. 
Loo. J. W. M. J. P. van de 959. 24 Dec. Nobis. G. M. 
Lom. A. H. L. v. 337. 10 Juni. Niiggerath. F. A. 
Liibbers. W. J. 694. 6 Nov. Noll. P. 
Liicht . H. J. v. d. en W. v. d. 326. 10 Juni. tordbeck. D. H. Th. 
Liihrs. A. A. 94. 10 Mrt. Noij. T. J. J. 
Liiken. J. H . F. 1000. 27 Dec. Nu,ssbicker. C. A. en F. J. 
Lijnden. A. baronesse v.wed.V.M.W.R.A. baron Oehl. J. 

d'Ablaing v. Giessenburg. S. 661. 6 Nov. Oirbons. W. J. 

N 

1103. 29 Dec. 
1147. 29 Dec. 
921. 24 Dec. 

1087. 29 Dec. 
675. 6 Nov. 

1014. 27 Dec. 
203. 26 April. 

1121. 29 Dec. 
1127. 29 Dec. 

715.· 6 Nov. 
335. 10 Juni. 

1134. 29 Dec. 
1022. 27 Dec. 
1070. 27 Dec. 
208. 26 April. 
353. 12 Juni. 
897. 24 Dec. 
365. 12 Juni. 

1013. 27 Dec. 
1046. 27 Dec. 

719. 6 Nov. 
726. 6 Nov. 

' 960. 24 Dec. 
358. 12 Juni. 
192. 26 April. 

1056. 27 Dec. 
1091. 29 Dec. 
1122. 29 Dec. 

92. 10 Mrt. 
911. 24 Dec. 
657. 6 Nov. 

1024. 27 Dec. 
706. 6 Nov. 
668. 6 Nov. 
667. 6 Nov. 

1115. 29 Dec. 
1020. 27 Dec. 

341. 10 Juni. 
1037. 27 Dec. 
1009. 27. Dec 
339. 10 Juni. 
374. 12 Juni. 
928. 24 Dec. 
929. 24 Dec. 

1083. 29 Dec. 
1082. 29 Dec. 
943. 24 Dec. 
196. 26 April. 
692. 6 Nov. 
91. 10 Mrt. 

655. 6 Nov. 
380. 12 Juni. 

l0ll. 27 Dec. 
1041. 27 Dec. 
ll52 . 29 Dec. 
916. 24 Dec. 

62* 



N ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1919. 980 

Olthuis. A. G. 
Ortmann. B. H. 
Ortmanns. J. 
Ossenbeck. J. B. C. 
Osterhaus. G. F. 
Ostermann. E . J. 
Passmann. J. Th. 
Paulissen. A. 

1012. 27 Dec. 
1016. 27 Dec. 
972. 24 Dec. 
920. 24 Dec. 
688. 6 Nov. 
681. 6 Nov. 
225. 26 April. 

1133. 29 Dec. 
Peeters. M. C. 674. 6 Nov. 
Pennere. J. M. L. 227. 26 April. 
Petersmann. R. K. L. W. 219. 26 April. 
PH.eiderer. H. T. 1066. 27 Dec. 
Pilzecker. R. F. H. ; J. C. H. en M. M. H. 

Plass. H. H. 
Pleus. H. F. 
Plochg. H. A. J. 
Plum. W. J. 
Poesen. S. en I. L. 
Pohle. J. J. W. 
Polak. L . 

S. 1136. 29 Dec. 
1069. 27 Dec. 

722. 6 Nov. 
85. 10 l\lrt. 

1064. 27 Dec. 
1033. 27 Dec. 
1117. 29 Dec. 
969. 24 Dec. 
956. 24 Dec. Poldermann. J. 

Portheim. K. von wed. P. H. Goldschmidt. 

Poss. J. 
Poss. M. 
Preiss._ E. J. 

S. 892. 24 Dec. 
199. 26 April. 
200. 26 April. 

93. 10 Mrt. 
Preiszer. C. F. W. ; A. M. F. en F. N. 

Preston. E. J. E. H. 
Prins. G. wed. J. Leeser. 
Pruisken. H. H. 
Rabbers. H. H. E. 
Raming. J. B. 
Reifferth. M. A. J. 

. 1137. 29 Dec. 
1145. 29 Dec. 

729. 6 ov. 
994. 27 Dec. 

1090. 29 Dec. 
333. 10 Juni. 
332. 10 JunL 

Reinecke. A. E. W. J. wed. G. A. Blokhuis. 

Reisinger. K. A. 
Remarque. J. 
Richraht. J. W. 
Rieping. W. J. 
Robbers. J. H. J. 
R oever. A. E. de 
Roding. B. W. P. 
Rogiers. F. 
Roovers. M. L. 
Rooseboom. A. 
Rose. R . R. 
Rosen. C. 
Rosenmoller. J. B. A. R. 

S. 672. 6 Nov. 
733. 6 Nov. 
658. 6 Nov. 
890. 24 Dec. 

1097. 29 Dec. 
728. 6 Nov. 
718. 6 Nov. 
231. 26 Apri l. 
710. 6 ov. 

1123. 29 Dec. 
1028. 27 Dec. 
949. 24 Dec. 

1048. 27 Dec. 
373. 12 Juni. 

Rosenstein. E. Y. 202. 26 April. 
Roth. A. F. 382. 12 Juni. 
Rowe. R. 660. 6 Nov. 
Ruitenbach. L. E. C. A. wed. Hogewoning. 

S. 205. 26 April. 
Riitgers. J . W. 970. 24 Dec. 

ii.cker. 0. G. 
Salomon . J. 
Samftel. S. 

aul. H. C. W. 

947. 24 Dec. 
995. 27 Dec. 
191. 26 April. 
705. 6 No,·. 

Schaefer. C. T. wed. F. J. B. Wagner. 

Schaefer. G. wed. A.Hofer. 
Schagen van . Leeuwen. 
Scheers. A. A. 
Scheuermann. C. L. 

chilling. E. K. 
Schliehe. J. H. 

cb.ilmoller. F. B. F. 

S. 1067. 27 Dec. 
1076. 29 Dec. 
384. 12 Juni. 
344. 10 Juni. 
938. 24 Dec. 
712. 6 Nov. 

1130. 29 Dec. 
723. 6 Nov. 

1107. 29 Dec. 
992. 27 Dec. 
95. 10 Mrt. 

1119 29 Dec. 
chnitger. A. B., A. H. en L . D. A. 

chloesser. F. J. 
chlosser. F. F. A. 
chmeing. J. H. H. 
chmidt. A. 

S. 1059. 27 Dec. 
chuickelborg. A. J. 361. 12 Juni. 

Scholl . A. A. van 734. 6 Nov. 
Scholl. T. J. en J. van 1058. 27 Dec. 
Schr11,mm. K. J. 214. 26 April. 
Scheurs. M. 1099. 29 Dec. 
Schroder. J. H. 1079. 29 Dec. 
Schrouff. H. E. 1106. 29 Dec. 

chulte. H. H., A. A. en C. llf. 

chuidhelm. L. M. A . 
chiirmann. W. H. 
chutz. J. S. 

Schutz. P. 
Schwarz. F . H. H. 
Seegers. J . 
Selten (Zelten). W. 
Simon. H. T. 
Simons. H. J. F. 
Sinner. G. E. en J. M. 
'langen. l\f. H. 

Smeets. G, J. 
SmPets . J. 
Smeets. W. H. 
Smet. Theofiel De 

S. 1143. 29 Dec. 
351. 10 Juni. 
367. 12 Juni. 
701. 6 ov. 
724. 6 Nov. 
968. 24 Dec. 

1084. 29 Dec 
979. 24 Dec. 
907. 24 Dec. 
215. 26 April. 
895. 24 Dec. 

1105. 29 Dec. 
198. 26 April. 
236. 26 April. 
241. 26 April. 
931. 24 Dec. 

Somers. 0. llll. 29 Dec. 
Spek. P. J. van der, wed. P. R. E. Miiller. 

S. 1061. 27 Dec. 
Standaert. Z. 111. B. wed, K. F. A. M. Koch 

en Z. D. M. Z. Koch. S. 1139. 29 Dec. 
Stapff. F. 707. 6 Nov. 

techer. J. 981. 24 Dec. 
teinhoff. C. L. wed J . P. Zijnen 

Stibbe. J. 
Stopler. H. J. H. 
8tossberg. J. J. 
Strack. T. L. 

S. 1004. 27 Dec. 
385. 12 Juni. 
991. 27 Dec. 
686. 6 Nov. 

1025. 27 Dec. 
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Straeter. P. J. B. 912. 24 Dec. 

Straub. M. 935. 24 Dec. 

Strauch. J. E . L . 342. 10 Juni. 
trauss. J. A. 666. 6 Nov. 

Strotmann. V. B. 678. 6 Nov. 
ulman. U. 1148. 29 Dec. 

Telkers . C. T. en E. J.M. 924. 24 Dec. 
Terheyden. T. L. M. 1019. 27 Dec. 
Terrahe. H. G. A. 345. 10 Juni. 
Tetzner. C. P. 247. 26 April 
Tetzner. M. R. D. 687. 6 Nov. 
Theinert . E. C. 910. 24 Dec. 
Theinert. W. E. 909. 24 Dec. 
Thieme. E. J. 366. 12 Juni. 
Thien. J. A. G. 379. 12 Juni. 
Thien. M. 1108. 29 Dec. 
Thole. J. H. en H. G. B. 888. 24 Dec. 
Tholen. R. A. F. H. !166. 24 Dec. 
Toell. C. H. L. 670. 6 Nov. 
Trappenberg. L. 201. 26 April. 
Trump. E. D. 239. 26 April. 
Tiimmers. J . L. 230. 26 April. 
Ubaghs . M. I. E. 1109. 29 Dec. 
Vanderlinde. A. E . C. A. 963. 24 Dec. 
Verhorn. C. A. en L. 88. 10 Mrt. 
Veltwisch. K. W. en H . W. A. 

s. 939. 24 Dec. 
Verstegen. H. G. 1027. 27 Dec . 
Vogt. Fr. 0. 90. 10 Mrt. 
Vogt. J. en E. A. 1042. 27 Dec. 
Volkeri . T. H. 653. 6 Nov. 
Vcilter. D. E. J . 1092. 29 Dec. 
Voort Maarschalk. N. H. van der 

s. 1104. 29 Dec. 
Vreeswijk. C. J., wed. R. M. de Jong 

Luneau 1018. 27 Dec. 
Vrings. H. J. 1098. 29 Dec. 
Wagner. c. s. G. 1006. 27 Dec. 
Wagner. F. A. c. 697. 6 Nov. 
Wagner. P. T. II32. 29 Dec. 
Wallach. A. 1026. 27 Dec. 
Wantia. C. F. 713. 6 Nov. 
Warndorff. M. A. A. 369. 12 Juni 
Wasser. J. K. A. 1023. 27 Dec . 
Wechgelaar. D. en H. 410. 27 Juni. 
Weerd, G. 1075. 29 Dec. 
Weinans. J. 376. 12 Jnni. 
Weisbarth. J . 347. 10 Juni. 
Weismann. A. 1054. 27 Dec. 
Weismann 0. 732. 6 Nov. 
Welles. P. H. 246. 26 April 
Welp. W. H. Th. 334. 10 Juni 
Weltring. J. C. F. 1003. 27 Dec. 
Werner. L. 700. 6 Nov. 
Werner. W. K . 375. 12 Juni. 
Whyte. B. L. 964. 24 Dec. 

I W!ebols. G. E. 
Wiertz. ·P. J. M. 
Wiesinger. J . G. A., J. G. 

238. 26 April. 
240. 26 April 

en C. E. 
1057. 27 Dec. 

Wilbers. A. H. 703. 6 Nov. 
1015. 27 Dec. Willems. J. H. 

Wilmering. A. J. T ., L. J.C. en A. T. 

Wilmsen. F. 
Wilmsen. H. 
Wilmsen. H. T. 
Winnen . A. H. 
Winnen. F. J. 
Wintgens. P. J. 
Winzmann. 
Wittenhorst. J . Th. 
Wittenhorst . Th. J. 
Wolf. H. B. 
Wolff. F. 

s. 

Wey. F. H. W. v. d. 
Wreesmann. A. M. G , J. B. 

941. 24 Dec. 
1052. 27 Dec. 
878. 24 Dec. 
189. 26 April. 

1021. 27 Dec . 
685. 6 Nov. 
730. 6 Nov. 
242. 26 April. 
194. 26 April. 
195. 26 April. 
349. 10 Juni 
993. 27 Dec. 
954. 24 Dec. 

en R. T. A. 
1043. 27 Dec. 

Wynants. M. P. 689. 6 Nov. 
IJzer. H. 206. 26 April. 
Zalman. J. 329. 10 Juni. 
Zalman. J. H. 329. 10 Juni. 
Zander. H. 234. 26 April. 
Zimmermann. P. C. A. 896. 24 Dec. 
Zin zen. G. T. H. 953. 24 Dec. 

· Zurnieden. ]<'.. C. 383. 12 Juni . 
Nederlanderschap. Besluit houdende: - 1°. 

verleening van verlof aan L. E. C. A. Ruiten
bach, weduwe van J. H . B. Hogewoning, 
te 's-Gravenhage, om a!s leerares te blijven 
in Chileenschen , taatsdienst; - 2°. bepaling 
van den dag waarop in werking zal treden 
de wet van 26 April 1919 (Stbl. n°. 205) . 

S. 263. 21 · Mei. 
Notariaat. Besluit tot regeling van de 

overbrenging naar de Rijksarchiefbewaar
plaatsen van de notarieele archieven, dag
teekenende van na de invoering der Fransche 
wetgeving en van v66r 16 October 1842. 

S. 546. 28 Aug. 
- Zie ook : Archieven Gitra fao. en Suriname. 
Nijverheidsonderwijs. Zie Onderwij.s (.Middel-

baar). 
Oetroolen. Zie lndustrieel,e en intellectueele 

eigendom. 
Onderwijs. Wet houdende instelling van 

eenen Onderwijsraad . S. 49. 21 Fehr. 
- Besluit tot regeling van de inr1chting en 

de werkzaamheden van den onderwijsraad, 
ingesteld bij de wet van 21 Februari 1919 
(Stbl. no. 49). S. 816. 18 Dec. 

- Zie ook : Ministerieel,e D•pa,rlementen 
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Onderwijs ( Hooger). Besluit, tot intrekking 
overeenkomstig art . 180 der hooger-onder
wijswet, van de aanwijzing, bij K. B. van 
17 J an . 1914, S. 16, van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, gevestigd te 
Amsterdam, als bevoegd om bij de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Groningen een bijzonderen 
leerstoel te vestigen. S. 5. 8 Jan. 

- Besluit tot aanw1Jzmg, overeenkomstig 
art. 157 der hooger-onderwijswet, van de 
afdeeling gymnasium van het St. Jans 
Lyceum te 's-Hertogenbosch, van de vereeni
ging ,,Ons Middelbaar Onderwijs in Noord
Brabant". S. 59. 3 Maart. 

- Besluit tot aanw1Jzmg, overeenkomstig 
art . 157 der hooger-onderwijswet, van de 
afdeeling gymnasium van het St. Maria 
Lyceum te 's-Hertogenbosch, van de ver
eeniging .,Ons Middelbaar Onderwijs in 
Noord-Brabant". S. 60. 3 Maart . 

- Besluit tot aanvulling van bet K. B. van 
30 October 1918, S. 580, tot bet in verband 
met de mobilisatie verleenen van gedeelte
lijke vrijstelling van in 1919 af te nemen 
examens. S. 125. 21 Maart . 

- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 
art. 157 der hooger-onderwijswet, van de 
afdeeling gymnasium van het Christelijk 
Lyceum te Haarlem, van de ,,Vereeniging 
tot stichting en instandhouding ,an inrich
tingen voor Christelijk voorbereidend hooger
en middelbaar onderwijs te Haarlem en 
omstreken", gevestigd te Haarlem. 

S. 176. 12 April. 
- Wet tot wijziging .an de Hooger-onder-

wijswet. S. 307. 7 Juni. 
- Besluit waarbij met intrekking van het 

IC B. van 21 Jnni 1887, S. 105, wordt 
vastgesteld een leerplan voor de gymnasia. 

S. 313. 7 Juni . 
- Besluit tot verdeeling, overeenkomstig 

artikel 32, laatste lid der Hooger-Onderwijs
wet van de onder d in het eerste lid van 
dit artikel genoemde afdeeling aan de 
Technische Hoogeschool te Delft in eene 
afdeeling der werktuigbouwkunde en scheeps
bouwkunde en eene afdeeling der electro
techniek. 400. 27 Juni. 

- Besluit tot aanwijzing. overeenkomstig 
artikel 157 der hooger-onderwijswet, van 
het Gereformeerd Gymnasium te Kampen 
der Nationale Vereeniging voor Gerefor
meerd voorbereidend hooger onderwijs, ge
vestigd te Kampen. S. 560. 9 Sept. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. v 

6 Juli 1918, S. 444, houdende vaststelling 
vau bepalingen betreffende de prom otien 
en· de examens aan de Landbouw-hooge
school. S. 588. 2 Oct. 

- Besluit waarbij overeenkomstig art. 184 
der Hooger-Onderwijswet, de Vrije Uni 
versiteit voor Hooger Onderwijs op Gerefor
meerden grondslag wordt aangewezen als 
bevoegd tot het verleenen van doctorale 
graden in de Nederlandsche letterkunde. 

S. 589. 2 Oct. 
Onderwijs (Lager). Besluit tot vernietiging 

,an : a. het besluit van den Raad der ge
meente Helvoirt tot opheffing van de eenige 
openbare lagere school in die gemeente ; 
b. het besluit van Ged. Staten van Noord
brabant tot goedkeuring van dat Raads
besluit . . 6. 8 Jan. 

- Besluit houdende beslissing dat Ged. 
Staten niet bevoegd zijn de door hen aan eene 
regeling, bedoeld in art. 27, tweede lid der 
wet op bet lager onderwijs, eenmaal ver
leende goedkeuring in te trekken. 

10 Jan. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

bet K . B. van 14 Maart 1911, S. 90, aange
vuld en gewijzigd bij K . B. van 18 October 
1912, S. 320, 30 September 1915, S. 412, 
en 10 Mei 1918, S. 288, 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. 276. 6 J uni. 

- Besluit tot wijziging van het voorschrift 
omtrent vacatiegeld en belooning, voor
komende in artikel 5 ·van het K. B. van 17 
December 1890 (Stbl. n°. 184). 

S. 388. 20 Juni. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den Raad der gemeente Heteren, strek
kende tot het verleenen van eene gratificatie 
over het jaar 1918 aan elk der hoofden, 
onderwijzers en onderwijzeressen, die in 
den loop van het jaar werkzaam zullen zijn 
aan een der in die gemeente gevestigde 
bijzondere scholen. S. 392. 23 Juni . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente tad-Doetin
chem, waarbij R . Bakker Bzn., hoofd der 
school n°. 2 aldaar, met intrekking van de 
bij Raadsbesluit van 3 Februari 1919 ge
nomen afwijzende beschikking op een ver
zoekschrift van voornoemden Bakker om 
overplaatsing naar school n°. 1 in zijn functie 
als hoofd, buiten de wettig opgemaakte 
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voordracht om, werd benoemd tot hoofd dilr 
school n°. 1 alda.ar. R. 393. 23 Juni . 

- Besluit boudende bescbikking op het 
beroep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Eibergen, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, waarbij is ingetrokken 
de bij hun besluit van 7 April 1914, n°. 212, 
verleende goedkeuring van de bij art. 6 van 
's Raads besluit van 4 Februari 1914 vast
gestelde regeling, betreffende de belooning 
voor het geven van herbalingsonderwijs. 

S . 394. 23 Juni. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Geldrop, waarbij 
J. P. van den Linden werd benoemd tot 
onderwijzer aan de openbare lagere school 
aldaar. S. 464. 3 Juli. 

- Wet tot wijziging van de wet tot regeling 
van het lager onderwijs. S. 493. 14 Juli. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Hoensbroek, waarbij met 

· ingang van 1 September 1919, P. L. Voncken, 
hoofd der openbare lagere school I te Hoens
broek (kom) in gelijke betrekking is overge
plaatst aan de openbare lagere school II in 
de buurt Overbroek in die gemeente. 

S. 556. 4 Sept. 
- Koninkl. Besluit. - Ook bij overgang van 

een onderwijzer van bet openb. naar het bijz. 
onderwijs is het bezit van het bewijs, bedoeld 
in art. 55, 1 e lid sub c vereischt. Bij gebreke 
daarvan kan de onderwijzer niet in aanmer
king worden genomen bij de berekening 
der bijdragen, in art. 59 omschreven . - Het 
getuigschrift, bedoeld in art. 28, 1 e lid sub b, 
is bij overgang van bet openbaar naar bet 
bijzonder onderwijs niet meer geldend ; bij 
iedere benoeming tot onderwijzer wordt een 
zoodanig getuigschrift vereischt, betzij krach
tens art. 28, 1 e lid sub b, hetzij krachtens 
art. 55, 1 e lid sub b. 6 Sept. 

- Besluit ter uitvoering van de artikelen 48 
tot en met 48octies der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 14 Juli 1919 (Stbl. n°. 493). 

S. 564, 11 Sept. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 59 

tot en met 59decies der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 14 Juli 1919 (Stbl. n°. 493) . 

S. 565. 11 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van regelen ter 

uitvoering van artikel 49 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 14 Juli 1919 ·(Stbl. n°. 493). 

S. 566. 11 Sept. 

- Besluit houdende beslissing dat het feit, 
Jat voor eene school een derde 1eerkracht 
door de wet niet geeischt wordt, geen grond 
geeft om die leerkracht in strijd met het 
belang van bet onderwijs te ontslaan. 11 Sept. 

- Besluit tot het stellen van regelen betreffende 
de uitbetaling der Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. XI der wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad 
n°. 493). S. 577. 19 Sept. 

- Besluit tot schorsing van bet besluit van 
den Raad der gemeente Grave, van 2 Septem -
her 1919, waarbij met ingang van gemelden 
datum Mej . D. G. F. Hilkes is benoemd tot 
onderwijzeres in de nuttige handwerken. 

S. 602A. 14 Oct. 
- Besluit tot intrekking van het K. B. van 

12 September 1905, S . 266, en tot vaststel
ling van nadere bepalingen nopens de 
akte van aanstelling van onderwijzers aan 
bijzondere scholen alsmede nopens de samen
stelling en werking der commissien ,an be
roep voor die onderwijzers. S. 622. 1 Nov. 

- Wet houdende regeling van het Staatstbe
zicht op de Volksgezondheid. 

S. 784. 27 Nov. 
- Besh.it tot vernietiging van het besluit 

van den Raad der gemeente Zuilen, van 
13 Januari 1919, strekkende o. m. om aan 
het bestuur der Christelijke lagere school te 
Zuilen een bedrag van f 20 's jaars te doen 
uitkeeren voor elk aan die school onderwijs 
genietend kind dat, hoewel voor hem openbaar 
onderwijs wordt begeerd, noodgedwongen 
van het bijzonder onderwijs gebruik maakt. 

S. 800. 4 Dec. 
- Missive van den Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, betreffende 
overlegging van kwitanties bij de aanvrage 
om rijksbijdrage. 15 Dec. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
1 November 1919, S. 622, waarbij met 
intrekking van het K. B. van 12 September 
1905, S. 266, nadere bepalingen zijn vastge
steld nopens de akte van aanstelling van 
onderwijzers aan bijzondere scholen, als
mede nopens de samenstelling en werking der 
commissien van beroep voor die onder
wijzers. · "S. 815. 17 Dec. 

- Arrest van den B. R . Het voorschrift van 
art. 48 Lageronderwijswet, dat de Staat 114 

bijdraagt in de ,,kosten wegens het sticbten, 
enz. van sohoollokalen", is niet wel a-nders 
te verstaan, dan dat de Staat bijdraagt in het
geen de Gemeente in werkelijkheid aan die 
g,ebouwen ten koste legt. Waar de nieuw 
gesticbte school vervangt een of meer vroegere 
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schoolgebouwen, komt de opbrengst dier ge
bouwen in mindering van het in den schoo l
bouw gestoken ka.pita.a.l. Anders (echter 
met gelijk resulta.a.t) concl. Adv.-Gen.). 

19 Dec. 
- Zie ook: Gemeentebestuur. 
Onderwijs (Middelbaar). Wet houdende ge

lijkstelling van Indische eindexa.men-getuig
schriften met het getuigschrift van het eind
exa.men der hoogere burgerscholen met vijf
ja.rigen cursus in Nederla.nd. 

S. 19. 11 Jan. 
- Besluit tot aa.nvulling van het K. B. van 

30 October 1918, S. 580, tot het in verbimd 
met de mobilisa.tie verleenen van gedeelte
lijke vrijstelling van in 1919 a.f te nemen 
exa.mens. S. 125. 21 Mrt. 

- Besluit tot wijziging en a.a.nvulling van het 
Reglement voor de Rijkszuivelschool te Bols
wa.rd, va.stgesteld bij K. B. van 26 Augustus 
1915 (Sta.a.tsbla.d n°. 377). S. 263. 19 Mei. 

- Besluit tot schorsing van de besluiten van 
den raad der gemeente Zaandam, waa.rbij de 
hoogere handelsschool a.ldaa.r werd opge
heven en in verband daarmede de tijdelijke 
betrekking van de leeraren aan die school 
werd beeincligd. S. 555. 4 Sept. 

- Wet tot regeling van het Nijverheidsonder-
wijs. S. 593. 4 Oct. 

- Wet houdende ma.chtiging tot het van Rijks
wege garandeeren van de geldleeningen ten 
behoeve van de stichting en inric:hting van 
gebouwen van gesubsidieerde bijzondere 
scholen .oor nijverheids- en hande!sonder
wijs. S. 882. 22 Dec. 

- Zie ook: Gemuntebe&tuur. 
Onderwijs (Militalr). Zie Mili!air Onderwija. 
Ongevallenverzekerlng. Besluit houdende na.. 

dere wijziging van het K. B. van 21 Novem
ber 1902, S. 200, tot va.ststelling van een a.1-
gemeenen ma.a.tregel van bestuur a.ls bedoeld 
in a.rtikel 59, sub 2, der Ongeva.llenwet 1901, 
la.a.tstelijk gewijzigd bij het K. B. van 5 April 
1916 (Stbl. n°. 156). S. 61. 3 Mrt. 

- Besluit tot regeling van de vergoedingen, 
toe te kennen a.an de leden en de secreta.rissen 
der pla.a.tselijke commissien, kra.chtens artikel 
86 der Ongeva.llenwet 1901 ingeste!d bij Ons 
besluit van 26 November 1902, S. 202, en 
der Rentecommissien, kra.chtens artikel 375 
der In va.liditeitswet ingesteld bij Ons besluit 
van 12 December 1914 n°. 36. 

S. 156. 8 April. 
- Wet tot wijziging van de a.rtikelen 8, 21, 

42, 47, 47bi8 en 87 der Ongeva.llenwet 1901. 
S. 167. 11 April. 

- Beschikking van den Minister van Arbeid 
tot wijziging van de beschikking van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 14 September 1913, houdende vaststel
ling va.v het formulier van den loonsta.a.t, 
bedoeld in a.rt. 2 van het besluit van 17 Mei 
1909, S. 122 en het formulier betreffende de 
inlevering door de werkgevers van de op
ga.ven, benoodigd tot vaststelling der premien 
over de loonen op een loonsta.a.t vermeld. 

3 Mei (biz. 956). 
- Besluit tot vaststelling van de bezoldiging 

en van de Ingenieurs en de Tnspecteurs der 
a.genten bij de Rijksverzekeringsba.nk. 

S. 399. 27 Juni. 
- Wet tot wijziging der Oorlogszeeongeva.llen-

wet 1915. S. 415. 27 Juni. 
- Besluit houdende na.dere wijziging van het 

K. B. van 5 December 1902, S. 206, tot vast
stelling van een algemeenen ma.a.tregel va.n 
bestuur, a.ls bedoeld in de a.rtikellln 52, tweede 
en derde lid en 59, sub 1, 3 en 4 der Onge
va.llenwet 1901, zoos.ls da.t besluit laatstelijk 
gewijzigd bij het K. B. van 28 December 1917 
(Sta.atsblad n°. 730). S. 456. 28 Juni. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. va.n 17 Mei 1909, S. 122, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel yan bestuur, 
ter uitvoering van de artikelen 45 en 47bis 
der Ongeva.llenwet 1901, laa.tstelijk gewijzigd 
bij het K. B. van 1 Mei 1917 (Staatsblad 
n°. 320). S. 457. 28 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 18 
December 1917, S. 721, houdende vaststelling 
der loonbedragen, bedoeld in artikel 7, sub 
III der Ongeva.llenwet 1901, 

S. 458. 28 Juni_. 
- Beschikking van den Minister van Arbeid 

tot va.ststelling van het formulier van aan
gifte, bedoeld in artikel 61, 4de lid der On
geva.llenwet 1901. 8 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur tot uitvoering van de 
Zeeongevallenwet 1919. . S. 563. 10 Sept. 

- Bij beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel wordt met in
gang van den dag waarop de wet van 27 Jun i 
1919 tot wijziging van de Oorlogszeeonge
vallenwet 1915 in werking treedt, de besohik
king van 19 Janua.ri 1918 ingetrokken, en 
wordt bepaald da.t a.ls uitkeeringen in eens 
wegens totaal verlies van goederen, bedoeld 
in art. 2, zesdelid der Zeeongevallenwet 1919, 
zullen gelden de bedragen, vermeld op de 
lijsten, welke a.ls bijla.gen A en B bij deze be
schikkin~ zijn gevoegd. 12 Sept. 
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- Beschikking van den Minister van Arbeid , - Idem noodig voor de verruiming van het 
tot wijzigivg van de beschikking van den Noordzeekanaal tusschen het stoompontveer 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel te Velsen en de scheiding met het Stadswater 
van 1.9 September 1913 betreffende vaststel- I van Amsterdam. S. 184. 26 April. 
ling van formulieren ter uitvoering van de - Tdem ten behoeve van het v erbeteren van 
Ongevallenwet . 27 Nov. verkeerstoestanden aan de oosttjjde van 

Onteigening. Wet houdende bepalingen in Amsterdam en voor het maken van een 
het belan g der turf- en bruinkolenvoor- goederenstation met haven in de Water-
ziening . S. 9. 11 Jan. graafsmeer. S. 185. 26 April. 

- Wet tot verklarin g van het algemeen nut - Tdem noodig voor het doortrekken van den 
der onteigening ten behoeve van aanleg van Benoordenhoutsche-weg te ' s-Gravenhage 
spoorweg van Suameer naar Leeuwarden . tot aan de grens van de gemeente Wassenaar 

S. 12. 11 Jan. en het verzekeren van eene behoorlijke be-
- Besluit tot onteigening van perceelen in de bouwing langs <lien weg, alsmede t er bestrij-

gemeenten Enkhuizen , Andijk en Wervers- ding van werkloosheid. S. 298. 7 Juni. 
hoof, ten behoeve van het verhoogen en ver- - Idem voor het ontginnen van woestegronden 
zwaren v an den Drechterlandschen zeedijk. t e Tubbergen door de gemeente Almelo, als-

S. 39. 14 Febr. mede ter bestrijding van werkloosheid. 
- Wet houdende verklaring van het algemeen S. 299. 7 Juni. 

nut der onteigening ten behoeve van ver- - Idem ten behoeve van aanleg van een spoor-
betering van den spoorweg Heerenveen- weg van Oostvoorne naar Rockanje en van 
Joure. S. 43. 21 Febr. uitbreidingswerken op de spoorwegen op de 

- Idem noodig voor het stichten van een ge- eilanden in Zuid-Holland en van Burgh over 
bouw, ter uitbreiding van het Gemeente- Brouwershaven naar Steenbergen. 
ziekenhuis aan den Zuidwal te 's-Gravenhage. S. 302. 7 Juni. 

S. 68. 8 Mrt. - Idem van eigendo=en in de gemeente 
- Idem in de gem. 's-Hertogenbosch, noodig Avereest, noodig voor den aanleg van eenige 

voor den aanleg van een haven me\ toebe- wegen in het waterschap ,,Beoosten het 
hooren door die gemeente . S. 76. 8 Mrt. O=erkanaal". S. 303. 7 Juni. 

- Idem noodig voor de uitbreiding van het - Idem noodig voor de verbetering van den 
post- en telegraafgebouw aan de Hypoli't us- Rijksstraatweg nabij 's-Gravenhage t usschen 
buurt te Delft . S. 77. 8 Mrt . het Roomhuis ender Deijl, benevens voor het 

- Idem noodig voor en ten behoeve van de maken van een verbindingsweg tusschen een 
uitbreiding van het gemeentelijk telefoon- langs de Noordwestzijde van het Haagsche 
gebouw t e Rotterdam. S. 78. 8 Mrt. Bosch aan te leggen weg, en genoemde Rijks-

- Idem ten behoeve van uitbreiding van het straatweg. S. 304. 7 Juni. 
stations-emplacement Wijlre-Gulpen. - Idem noodig voor het aanleggen van een 

S. 79. · 8 Mrt. park door de gemeente Amsterdam om het 
- Idem noodig voor het verbreeden van een Nieuwe Diep bij den Zeeburgerdijk, alsmede 

gedeelte van de Burgemeester Reigerstraat ter bestrijding van werkloosheid. 
te Utrecht. S. 109. 15 Mrt. S. 448. 27 Juni. 

- Idem in de gemeente Doornspijk, noodig 
tot uitbreiding van het schietterrein der 
Legerplaats bij Oldebroek. S. 118. 15 Mrt. 

- Idem noodig voor het verhai·den en ver
breeden van den Woestijgerweg te Amers
foort, alsmede ter bestrijding van werkloos
heid. S. 153. 5 April. 

- Idem noodig voor de v uilverwijdering in de 
gemeerite Hilversum, alsmede ter bestrijding 
van werkloosheid. S. 154. 5 April. 

- Idem noodig voor het inrichten van een 
terrein voor openluchtspelen in verband 
met het onderwijs aan de Rijks Hoogere 
Burgerschool met vijfjarigen cursus te Hel
mond. S. 183. 26 April. 

- Idem t en behoeve van de bovengrondsche 
werken van de Staatsmijnen Wilhelmina, 
Emma en Hendrik. S. 476. 11 Juli. 

- Idem met t oepassing van de wet van 27 
Mae.rt 1915, S. 171, var, eigendom!l'en noodig 
voor den aanleg van straten en pleinen en 
voor womngbouw in de gemeente 's-Graven
hage. S. 488. 11 Juli. 

- Besluit tot onteigening van eenige gronden 
in de Gemeente Helder ten behoeve van 
vestingbouw. S. 507. 24 Juli. 

- Arrest van den H. R. - De schade geleden 
doordien het perceel tengevolge van het plan 
tot onteigening daarvan of niet of slechts 
tegen la.gen huurprijs kon worden verhuurd, 
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is niet gevolg van d e ontzetting uit den eigen
dom (welke bij het vonnis geschiedt), <loch 
van de bekendheid, dat wellicht eerlang het 
perceel zou worden onteigend : die schade 
behoeft niet te worden vergoed. 10 Sept . 

- Arrest van den H. R . - Rechtbank : Waar 
het bedrijf van gedaagde bestaat in bet koo
pen van onroerende goederen om die met 
winst t e verkoopen of te verhuren, is het 
weder verkrijgen van perceelen van gelijke 
waarde en ligging geen noodzakelijk ver
eischte voor de verdere uitoefening van ge
daagdes bedrijf, zoodat hij geen aanspraak 
heeft op kosten van wederbelegging in vast 
goed. - H. R. : Volgens de feitelijke beslis
sing der Rechtbank zijn al de door gedaagde 
gekochte perceelen ook voor verkoop bestemd. 
- Venverping van het beroep wegens gebrek 
aan feitelijken gronds!ag van het cassatie 
middel. 10 Sept. 

- Wet tot vorklaring van hot algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor het herstel van een water!oop in de ge
meente Mill en St. Hubert. S. 633. 4 Nov. 

- Idem noodig voor en ten behoeve van de 
vernnmmg van verkeerswegen achter het 
nieuwe raadhuis en postkantoor te Rotter
dam. S. 634. 4 Nov. 

- Idem met toepassing van de wet van 27 
Maart 1916, S.171, van eigendommen, noodig 
voor het beschikbaar stellen van een terrein 
voor het stichten van een jaarbeursgebouw 
te Utrecht. S. 635. 4 Nov. 

- Idem van eigendommen, noodig voor het 
aan!eggen van verhoogde trottoirs in straten, 
we!ke dee! uitmaken van de hoofdverbinding 
tusschen het station der Hollandsche IJzeren 
Spoonveg-Maatschappij en cheveningen en 
van de hoofd verbinding tusschen den Loos
duinscheweg en den Bezuidenhoutscheweg 
te 's-Gravenhage. S. 636. 4 ov. 

- Idem van eigendommen, noodig voor het 
aan!eggen van een indu trieterrein langs de 
Donge te Raamsdonk, alsmede ter bestrijding 
van wcrkloosheid. . 637. 4 ov. 

- Idem ten behoeve van aan!eg van een ver
bindinr,sbaan tusschen het baanvak Nuth
Heer!en van den spoorweg Sittard-Her
zogenrath en den spoonveg Heerlen-Valken
burg en uitbreiding van het stationsemplace
ment Hoensbroek. S. 646. 4 Nov. 

- Idem noodig voor het verbreeden . van den 
weg, genaamd ,,De Kerkegats", te Brunssum, 
al~mede ter bestrijding van werkloosheid. 

. 789. 27 Nov. 
- Idem met toepassing ,an de wet ,an 27 

Maart 1915, S.171, van eigendommen noodig 
voor de verbreecling van de Middendorpstraat 
en den Achterbuurtweg en voor de door
breking van den Terrasweg ter aansluiting 
aan den Kerkweg te Santpoort, gemeen te 
Velsen. S. 844. 22 Dec. 

- Idem noodig voor het verbreeden en nor
maliseeren van ·den Bezuidenhoutscheweg 
v66r het koffiehuis ,, Overbosch" te 's-Gra
vE'nhage. S . 845. 22 Dec. 

'- ld em in de gemeente Oude-Tonge, noodig 
voor de uitbreiding van de gemeentelijJ.e los
en laadplaatsen langs de haven aldaar, welk 
work tevens bestrijding van werkloosheid 
ten doel heeft. S . 866. 22 Dec. 

- Idem in de gemeente Utrecht, noodig voor 
d en aaPleg van eenige vcrkeerswegen aldaar, 
alsmede ter bestrijding van werkloosheid. 

S. 867. 22 Dec. 
- Idem ten behoeve van een spoorweg van 

Sittard over Heerlen naar de Pruisische 
grens bij Bovenste Locht. S. 868. 22 Dec. 

Ontginning. Zie Landbouw. 
Ontplofbare Stoffen. Zie BUBkruit. 
Oorlogswinstbelasting. Arrest van den H. R. 

De mogelijkheid van ontstaan van nadeel 
voor et Rijk is i. c. niet als bewezen aan
genomen op grond van aanwijzingen op hun 
beurt door aanwijzingen bewezen. - Waar 
art. 79 der Wet Oor!ogswinstbelasting 1916 
de strafrechtelijke sanctie mede van art. 33 
inhoudt, is door het Hof terecht aangeno
men, dat een opzettelijk onjuiste opgave van 
het bedrag van het inkomon over het be 
trokken belastingjaar onder het bereik van 
art . 79 valt. - I. o. ging het Hof niet buiten 
de grenzen der aanklacht. 30 Juni. 

Opium. Wet houdende vaststelling van be 
palingen betreffende het opium en andere 
verdoovende middelen. S. 592. 4 Oct. 

Ouderdomsverzekering. Zie l nvaliditeits- en 
ouderdomaverzekeri11{]. 

Paardenfokkerij. Besluit tot wijziging van 
het K. B. van 14 Augustus 1901, S. 204, 

. ter uitvoering van de artikelen 8, 11, 13, 
19 en 21 van de wet op de paardenfokkerij 
1901 , gewijzigd bij K. B. van 6 November 
1906, Staatsblad n°, 278. S. 32. 31 Jan. 

- Besluit ter uitvoering van de artikelen 5, 
10, 15, 16, 29, 34, 22 en 25 van de Paarden
wet 1918 (Staatsblad n°. 419). S. 532. 29 Juli. 

Pakketpost. Zie Posterij. 
Pensioenen. Besluit houdende beslissing dat 

de vader en de moeder van een armenhuis, 
echtelieden, de aan die betrekking verbon 
den inkomsten gea.cht moeten worden ge-
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zamenlijk te hebbeu genoten, zoodat na nadeelige invloeden, moet de ziekte geacht 
ovorlijden vau een hunner, voor het bereke- worden het gevolg te ziju van bijzondere 
nen van het pensioen van den andere ook omstandigheden in den zin van art . 3, l • 
dat geza.menlijk inkomen als grondslag moet lid b der wet. 25 Juni . 
dienen. 21 Fehr. - Koninklijk Besluit. lndien aan belangheh-

- Besluit tot vaststelling van bepalingen tot bende in zijn gemeentelijke betrekking door 
regeling van het gelijktijdig genot van mili- de gemeente een vast weekloon was ver-
tair traktement of sold,i en gagement of zekerd, is dit te beschouwen als wedde 
pcnsioen. S. 51. 25 Fehr. in den zin van art. 2 H. , ook al is het bedrag, 

- Besluit houdende toepassing van art. 40, dat hem wordt uitgekeerd, afhankelijk van 
tweede lid der Wet tot regaling van het de hoegrootheid der uitkeering, die hij krach-
lager onderwij s in verband met art. 5 der tens de Ongevallenwet 1901 genoot. 25 J uni. 
Burgerlijke Pensioenwet. 20 Mrt. - Besluit houdende be lissing dat een gewe-

-'- Besluit houdende dat de in art. 89, derde zen hoofd van en onderwijzer hij het her. 
lid , der Grondwet als pensioen aangeduide halingsonderwijs in eerstgemelde hoedanig-
uitkeering niet is te heschouwen als pensioen heid, hij gehreke van eene afzonderlijke jaar-
in den zin van de Burgerlijke Pensioenwet, wedde als zoodanig, geen aanepraa.k heeft 
zoodat de tijd, gedurende welken een amhte. op pensioen ; - dat voor zijn pensioen als 
naar het lidmaatschap van de Tweede Kamer onderwijzer hjj het herh.ond. alleen de duur 
heeft waargenomen, overeenkomstig het der cursussen als diensttijd in aanmerking 
tweede lid van art, 14.en niettegenstaande komt. 8 Juli .. 
het laatste lid van hetze!fde artikel dier - Besluit houdende wijziging van het K. B. 
wet, als voor pensioen geldige diensttijd in van 16 ovember 1918, S. 596, tot regeling 
aanmerking hehoort te komen, 1 April. van de pensioenen der beambten, werklie-

- Wet houdende wijziging van artikel 55 der den en bedienden van het Koninklijk Kolo-
Pensioenwet voor de gemeenteamhtenaren niaal Militair Invalidenhuis op Bronbeek, 
1913. S. 142. 3 April. de Koloniale Reserve en de Commissariaten 

- Besluit houdende beslissing dat, wanneer van afmonstering te Amsterdam en Rotter-
een ontslag a.ls secretaris der gemeente ver- dam. S. 4~9. 14 Juli . 
leend is uitdrukkelijk in verhand met de 

1 

_ Besluit houdende beslissing dat een ambte-
benoeming van den titularis tot hurgemeester, naar gedurende den tijd dat hij op wacht
doch dit ontslag eerst ingegaan is, nadat op I geld is gesteld, ,oor de berekening van zijn 
het raadsbesluit de Koninklijke goedkeuring 

I 
pensioen geacht moet worden in dienst der 

was verkregen, de hetrokken persoon niet gemecnte te zijn gebleven tot op den dag, 
geacht kan worden in dien tusschentijd de J waarop hem eervol ontslag is verleend. 
functies van hurgemeester en secretaris in 1 Aug. 
dien zin van art . 20, 1 der Pensioenwet voor - Wet houdonde vorhooging van het pensi-
de gemeente-amhtenaren 1913 gelijktijdig te oens-maximum voor de civiele amhtenaren 
hehben bekleed. 15 Mei. en de leeraren hij het hijzonder hooger en 

- Koninklijk Besluit. Waar van den belang- middelhaar onderwijs. S. 639. 4 Nov. 
hebbende bij de uitoefening van zijn amht - Wet tot nadere wijziging van de ,,Wet voor 
huitengewone inspanning werd vereischt en het reservepersoneel der landmacht 1905" 
hem niet de gclegenheirl tot rust is verschaft, (Wet van 6 Juni 1905, S. 177), gewijzigd en 
waarop hij redelijkerwijze aanspraa1 mocht aangevuld bij de Wet van 31 October 1912 
ma.ken, moeten zijn lichaamsgebreken wor- (Staatshlad n°.' 335). S. 641. 4 Nov . 
den toegeschrev!Jn aan hijzondere omstan- - Wet houdende toepas ing ,an artikel 44 
digheden in den- zin van art. 3, l• lid b der der Burgerlijke Pensioenwet ten hehoeve 
wet. 18 Juni. van den oud-kantoorknecht der posterijen 

- Koninklijk Besluit. Waar vaststaat dat het A. Al won. S. 648. 4 No,•. 
gcbrek, terzake waarvan een ambtenaar on- - Zie ook : lndie (N ederl.) 
geschikt is verklaard voor de verdere waar- Personeele belasting. Wet tot wijziging der 
neming zijner betrekking, is veroorzaakt door personeele belasting. S. 5_80. 19 Sept. 
buitengewono inspanning, welke door ver- - Besluit tot vaststelling van een nieuw for-
zwaring van dienst onder ahnormale weers- mulier voor het beschrijvingshiljet der Per-
gesteldheid van hem is gevergd, waardoor soneel belasting. S. 741. 8 Nov. 
zijn zenuwgestel heeft blootgestaan aan zeer Politie. Zie Gemeentebestnur_ 
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Posterijen. Wet houdende goedkeuring van 1 

eene overeenkomst met de Stoomvaart
Maatschappij ,,Zeeland", wegens het uit
voeren van eenen maildienst tusschcn( Vlis
singen en Queenborough of eene andere 
Engelsche haven. S. 11. 11 J an. · 

- Wet houdende wijziging en aanvulling van 
de wet tot regeling der brievenposterij , S. 
1908, n °. 316, laat stelijk gewijzigd bij de 
wet van 28 Juli 1916, S. 364, en wij ziging 
van artikel 4 van de pakketpostwet (Stbl. 
1917, n °. 566. ) S. 492. 14 Juli . 

- Inwerkingt reding. S. 597. 7 Oct. 
- Besluit houdende bekendmaking van den 

tekst der wet tot regeling der brievenposterij , 
(Stbl. 1908, n°. 316) zooals die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 14 J uli 1919 (Stbl. 
n o. 492. ) S. 543. 26 Aug. 

- Besluit houdende wij ziging van het K. B. 
van 3 December 1894, S. 175 en 16 Septem
ber 1907 (Stbl. n °. 251). S. 571. 18 Sept. 

- Besluit tot uitvoering van onderscheidene 
bepalingen der Postwet (Stbl. 1919, n °. 543). 

S. 572. 18 Sept. 
- Besluit boudende bepalingen, betreffende 

de verzending van stukken onder genot van 
vrijstelling van port en aanteekenrecht. 

S. 573. 18 Sept. 
- Besluit tot uitvoering van onderscheidene 

bepalingen der Pakketpostwet (Stbl. 1917, 
n°. 566). S. 574. 18 Sept. 

- Besluit houdende bepalingen, bet reffende het 
postverkeer met de kolonien en bezittingen 
van het Rijk in andere werelddeelen en met 
het buitenland. S .. 575. 18 Sept. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien betreffende vrijdom 
~an briefport. 23 Sept. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissa.rissen der 
Koningin in de provincien betreffende port
vrijdom. 10 Nov . 

- Wet houdende wijziging van artikel 2 van 
de Pa.kketpostwet (Stbl. 1917, n°. 566) en · de 
a.rtikelen 3 en 4 van de Postwet (Stbl. 1919, 
n°. 543). S. 776. 27 Nov . 

- Besluit houdende wijziging va.n het Pakket
postbesluit (Stbl. 1919, n°. 574) en het Post
besluit (Stbl. 1919, n°. 572). S. 790. 28 Nov . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Koninklijk besluit van den l sten October 
1917, S. 594 (Girobesluit) , zooals dat is 
gewijzigd bij het Koninkl~ik besluit van 28 
Juni 1918 (Stbl. 436\. S. 810. 16 Dec. 

- Zie ook : Tractaten. 

Provineiaal Bestuur. Besluit tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Rotterdam van 3 October 1918, strekkende 
tot het in erfpacht geven van een gemeente
terrein aan de afdeeling Rotterdam va.n de 
Vereeniging voor facultatieve lijkverbran
ding, alsmede van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuidholland var 14 Oc
tober 1918, waarbij dat raadsbesluit is goed
gekeurd . S. 40. 15 Fehr. 

- Besluit t ot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Rotterdam, va.n 
3 October 1918, strekkende tot het in erf
pa.cht geven van een gemeenteterrein aan 
de afdceling Rotterdam van de Vereeniging 
voor facultatieve lijkverbranding, alsmede 
van het besluit van Gedeputeerde Staten va.n 
Zuidholland, van 14 October 1918, waarbij 
bet Ra.adsbesluit is goedgekeurd . 

S. 587. l Oct. 
- Zie ook : Onderwijs (lager). 
Raad van State. Besluit tot nadere wijziging 

van het K . B. van 4 September 1862, S. 
174, laat stelijk gewijzigd bij het K. B. van 
2 December 1912, S. 362, houdende voor
schriften ter uitvoering van de wet van 21 
December 1861, S. 129, regelende de samen
stelling en bevoegdheid van den Raad va.n 
State. S. 57. 3 ·Mrt· 

....:... Wet tot wijziging van de wet van 17 Juni 
1918';"'8. 41(tot regel~~d;'bezoldig~ 
van den~ Raad I van State. 

S. 411. 27 Juni. 
Raden van Arbeid. Besluit tot vaststelling 

van de bezoldigingen van de voorzitters en 
secretarissen van de Raden van Arbeid ·en 
van de bezoldigde leden en secretarissen van 
de Verzekeringsraden. S. 187. 26 April. 

Raden van Beroep. Besluit tot wij ziging van 
het K . B. van 3 September 1918, S. 540, 
houdende bepalingen omtrent de jaarwedden 
van de l eden en den griffier van en de sub
st ituut-griffiers bij den centralen raad van 
beroep en van de voorzitters en griffiers van 
de raden van beroep. S. 96. 10 Mrt. 

- f Besluit houdende bepalingen betreffende 
ambtskringen van raden van beroep voor de 
directe belastingen . S. 132. 21 Mrt. 

Radenwet. .. Besluit tot vaststelling van een 
algemeenen maat regel van bestuur, als be

doeld bij de artikelen 1 en 2 der Radenwet. 
S. 54. 28 Febr. 

- Besluit tot bepaling van den dag van in
werk.ingtreding van de Radenwet . 

S. 55 . ·28 Felrr. 
- Besluit tot vast stelling van een algemeenen 
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maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
arti.kelen 9 en 54 der Radenwet. 

s. 137. 28 Mrt. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maa tregel van bestuur, als bedoeld bij arti.kel 
3, eerste lid, letter c, der Radenwet. 

s. 138. 28 Mrt. 
- Wet houdende wijziging van eenige artikelen 

der Radenwet. S. 165. 11 April. 
- Besluit tot vaststelling van eenen alge

meenen rriaatregel van bestuur, als bedoeld 
in arti.kel 83, eerste en tweede lid der Raden
wet. S. 178. 15 April. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij arti.kel 
69, eerste lid, in verband met arti.kel 25 der 
Radenwet. S. 251. 2 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
arti.kelen}25 en 27, tweede lid, der Raden
wet. S. 252. 2 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 28 
Februari 1919, -S. 54, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur a.ls be
doeld bij de arti.kelen 1 en 2 der Radenwet. 

S. 544. 28 Aug. 
Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit 

houdende uitbreiding der attributen van het 
kantoor.J,as van Gent. S. 22. 13 Jan. 

- Besluit houdende aanwijzing van de ge
meente Schiedam als losplaats van goederen 
ingevoerd met spoortreinen: 

S. 180. 22 April. 
- Besluit betreffende verhooging van het in

voerrecht op chloralhydraat, aether sulfu
ricus, cloroforme, azijn-aether, collodion, 
spiritus nitri dulcis en alle verdere dergelijke 
uit of met alcohol bereide stoffen. 

S. 267. 23 Mei. 
- Wet tot verruiming der wettelijke bepalin

gen omtrent het entrepot-verkeer. 
S. 318. 7 Juni . 

- Besluit tot vaststelling van den dag waarop 
de Wet van 27 Juni 1919, S. 420, in werking 
t reedt. S. 494. 15 Juli. 

- Besluit betreffende wijziging van verschil
lende vergoedingen geheven voor door den 
Staat bewezen diensten. S. 561. 9 Sept. 

- Besluit houdende vrijstelling van invoer
recht voor aether sulfuricus, in fabrieken of 
trafieken benoodigd als hulpmiddel bij het 
bereiden van pharmaceutische producten. 

s. 578. 19 Sept. 
- Besluit tot verruiming der wettelijke be

palingen nopens den opslag van goederen 
in fictief entrepot. S. 798. 2 Dec. 

Rechtswezen. Beschikking van den Miruster 
van Landbouw, N\jverheid en Handel tot 
wijziging van zijn beschikking van 12 Decem
ber 1918, houdende regeling van administra
tief beroep in crisiszaken. 2 Jan. 

- Besluit houdende wijziging van het K . B. 
van 21 October 1918, S. 572, tot vaststelling 
van een Reglement voor distributie- en 
andere crisiszaken. S. 34. 5 Febr. 

- Wet tot wijziging der wet van 17 Juni 1918, 
S. 394, houdende nadere wijziging der wet 
van 5 Juli 1910, S. 181, tot regeling van de 
samenstelling van den hoogen raad, de 
gerechtshoven, de a1TonrussementA-recht
banken en de kantongerechten en van. de 
jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, 
alsmede van de klassen der rechtbanken en 
kantongerechten. S. 116. 15 Maart. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de goedkeuring, door Neder
land, van de verlenging der bevoegdheden 
van de gemengde rechtbanken in Egypte 
(Stbl. 1918 n°, 247) . S. 126. 21 Maart . 

- Wet tot toekenning van toelage aan ge
rechtsdeurwaarders wegens vermindering van 
inkomsten uit de verrichtingen in strafzaken. 

S. 486. 11 Juli . 
- Besluit tot regeling van de overbrenging 

naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen van de 
rechterlijke archieven van 1811 tot 1838. 

S. 547. 28 Aug. 
- Zie ook : HuurcommmiBBie- en huuropzeg. 

gingBwet: 
- Zie ook: Militaire Zaken. 
Registratie. Besluit houdende voorwaarden 

voor het toekennen van toelagen voor hen 
die wenschen te worden opgeleid voor de 
betrekking van surnumerair der registratie 
en domeinen. S. 175. 12 April. 

Reis- en verblijfkosten. Besluit tot nadere 
regeling van de vergoerung wegens bet ge
bruik van eigen automobiel bij reizen, ten 
behoeve van het Rijk gedaan. 

S. 254. 3 Mei. 
Rekeningen. Zie : Begrootingen en Rekeningen. 
Rekenkamer. Wet tot wijziging van de wet 

van 5 October 1841, S. 40, houdende instruc
tie voor de Algemeene Rekenkamer, zooals 
die wet is gewijzigd, laatstelijk bij de wet 
van 17 Juni 1918, S. 382, en intrekking van 
de in laatstgenoemde wet opgenomen over
gangsbepaling. . .S . 71. 8 Maart . 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van 
15 April 1914, S. 176, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 16 Februari 1918, S. 144, hou
dende vaststelling van. voorschriften ten 
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aanzien van ambtenaren en bedienden bij I - Besluit tot wijziging van eenige reglementen 
de Algemeene Rekenkamer. I voor de scheepvaart ter beveiliging van 

S. 502. 21 Juli. I beweegbare spoorwegbruggen. 
Rlvieren. Besluit tot toepassing van artikel S. 256 . 5 Mei. 

3, § 2 en artikel 6 der Rivierenwet. - Arrest van den H. R. Het is niet verboden 
S. 743. 11 Nov. zonder schrifielijke toestemming van den 

- Zie ook: Scheepvaart. Minister v. L., N . en H. een overeenkomst 
Rijksambtenaren. Besluit tot wijziging van aan te gaan omtrent den bouw en de daama 

het K. B. van 31 December 1918, S. 840, te volgen overclracht · van een schip, dat na 
gewijzigde Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 11 Febr. 1916 op een Nederlandsche werf 
Rijksambtenaren (Stbl. 1918, n°. 541). zal worden voltooid, doch het is alleen ver• 

S. 598. 9 Oct. boden zoodanige overeenkomst te sluiten 
- Besluit houdende voorloopige voorzieningen t . 11. v. een schip, dat reeds voltQoid is. 

omtrent het georganiseerd overleg voor 12 Mei. 
Personeel in 's Rijks dienst. - Besluit tot nadere wijziging van den Alge• 

S. 819. 20 Dec. meenen Maatregel van bestuur, als bedoeld 
- Zie ook: Milit:iire Zaken. in de artikelen 5, 9, en 17 van de Schepen• 
Rijkspostspaarbank. Zie: Spaarbanken. wet, vastgesteld bij K. B. van 22 September 
Rijwielen. Zie: Motorrijtuigen. 1909 (Stbl. n°. 315). S. 261. 13 Mei. 
Seheepvaart. Besluit tot wijziging van het - Besluit tot wijziging van het K. B. van 

Baggerreglement. S. 1. 2 Jan. 1 Februari 1919, S. 33, houdende vastst.el-
- Wet tot nadere wijziging van de Schepen- ling van heffingen in de binnenscheepvaart. 

wet. S. 10. 11 Jan. S. 387. 19 Juni. 
- Besluit houdende vaststelling van heffingen - Besluit tot bepaling van den dag van in-

in den binnenvaart. S. 33. 1 Fehr. werkingtreding van het K. B. van 21 Decem-
- Besluit tot vaststelling van een bijzonder ber 1918, S. 833, houdende vaststelling van 

reglement van politie voor de Keulsche Vaart. gewijzigde Reglementen van politic voor de 
S. 37. 14 Febr. reede en 's Rijks Marinehaven het Nieuwe· 

- Besluit tot plaatsing in het Staatsblad van diep en voor de reede en's Rijks Marinehaven 
den tekst van het bij K. B. van 15 Juli 1909, van Hellevoetsluis. S. 466. 4 Juli. 
S. 272, vastgestelde Baggerreglement, zooals - Besluit houdende wijziging van den alge• 
dat laatstelijk werd gewijzigd bij K . B. van meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
2 Januari 1919 (Stbl. n°. 1). · in artikel 1, tweede lid, der Schepenuitvoer-

S. 38. 14 Fehr. wet. S. 594. 4 Oct. 
Besluit houdende bepalingen betreffende - Wet betreffende den aanleg van scheepvaart• 

een doorloopend van Rijkswege uit te oefe- kanalen naar Twenthe. S. 645. 4 Nov. 
nen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies - Besluit tot vaststelling van een algemeen 
voor schepelingen en op de ziekenverblijven reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
aan boord van Nederlandsche visschersvaar- havens, sluizen, bruggen en daartoe be-
tuigen . S. 52. 26 Fehr. hoorende werken onder het beheer van het 

- Besluit tot nadere wijziging van het ,,Regle- Rijk. S. 765. 24 Nov. 
ment voor de Machinisten-examens", vast- - Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
gesteld bij K. B. van 27 December 1907 reglement van politie voor het ,,Krabbers-
(Stbl. n°. 354). S. 99. 10 Maart. gat" bij Enkhuizen. S. 766. 24 Nov. 

- Besluit houdende intrekking van het K. B. - Besluit tot vaststelling van een reglement 
van 30 Juli 1914, S. 332, en weder inwerking- op het gebruik van de spoorweghaven te 
stelling van het K. B . .:an 30 October 1909, Enkhuizen met de daartoe behoorende 
S. 351, betreffende de toelating van oorlogs- werken. S. 767. 24 ov. 
schepen van vreemde Mogendheden in de - Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
Nederlandsche territoriale wateren en het I reglement van politic voor den Havenmond 
daarbinnen gelegen Nederlandsch water- en de Oude haven te Stavoren. 
gebied. S. 100. 11 Maart. S. 768. 24 Nov. 

- Wet tot uitvoering van het Internationaal 
Verdrag voor de beveiliging van menschen• 
levens op zee. (Scheepvaart (Verdrags- )wet.) 

S. 151. 5 April. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
op het gebruik van de spoorweghaven te 
Stavoren met de daartoe behoorende werken. 

S. 769. 24 Nov. 
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- Besluit tot vaststelling van een bijzonder I 

reglement van politie voor de haven van 
het eiland Schokland. S. 770. 24 Nov. 

- Besluit tot wijziging van heffingen in de 
binnenscheepvaart. S. 799. 3 Dec. 

- Wet houdende bepalingen betreffende heffing 
van kosten voor de meting van binnenvaar
tuigen. S. 880. 22 Dec. 

- Zie ook : Rivieren. 
,, Tractaten . 

Scheurwet. Besluit tot aanvulling van het 
K . B. van 13 November 1918, S. 588, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur tot uitvoering van de Scheurwet 
1918 (Stbl. n°. 503). S. 455. 28 Juni. 

Schuld. (Nationale) Besluit houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870, S. 62, laatstelijk gewijzigd bij 
die van 15 Juli 1912, S. 240, en de wet van 
5 December 1881 (Stbl. n°. 185). 

S. 26. 17 Jan . 
27. 18 Jan. 
36 . 13 Febr. 

106. 12 Maart. 
155. 5 April. 
258. 9 Mei. 
314. 7 Juni. 
463. 2 Juli. 
535. 9 Aug. 
569. 15 Sept. 
618. 30 Oct. 
750. 15. Nov. 
807. 11 Dec. 
821. 22 Dec. 

- Besluit betreffende de uitloting en aflossing 
van de 4½ % schuldbekentenissen uitgege
ven krachtens de Leeningwet 1917 (Stbl. 
n°. 710). S. 41. 15 Febr. 

- Besluit tot intrekking van de zilverbons van 
twee en een halven gulden van den ouden 
vorm, omschreven in artikel 1 van het K. B. 
van 31 Maart 1915, S. 174, gewijzigd bij het 
K. B. van 24 Juni 1918 (Stbl. n°. 357). 

S. 42. 15 Febr. 
- Besluit houdende wederopenstelling van de 

gelegenheid tot inwisseling van de zilver
bons van f 2.50 van den ouden vorm, om
schreven in artikel 1 van het K. B. van 
31 Maart 1915, S. 174, gewijzigd bij het 
K . B. van 14 Juni 1918 (Stbl. n°. 357). 

S. 135. 24 Maart. 
- Besluit betreffende de uitloting en aflossing 

van de 5 % schuldbekentenissen, uitgegeven 
krachtens de Leeningwet 1918 (Stbl. n°. 803). 

S. 553. 2 Sept• 

- Wet tot wijziging van de Leeningswet 1914 
(Staatsblad n°. 612). S. 850. 22 Dec. 

Sluizen. Zie : Schee-pvaart. 
Spaarbanken. Besluit houdende aanvull ing 

van het K . B. van 15 December 1910, S. 369, 
tot uitvoering van de wet op de Rijkspost
spaarbank, laatstelijk gewijzigd bij K. B. 
van l Juli 1819 (Stbl. n°. 440) . 

S. 386. 13 Juni. 
- Besluit houdende wijziging van het K. B. 

van 15 December 1910, S. 369, tot uit
voering van de wet op de Rijkspostspaar
bank, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 13 
Juni 1919 (Stbl. n°. 386) . 

S. 820. 22 Dec. 
Speelkaarten. Wet houdende heffing eener 

belasting op speelkaarten. S. 513. 25 Juli. 
Spoorwegen. Besluit tot nadere wijziging van 

het Algemeen Reglement Dienst en van bet 
Algemeen Reglement Dienst Locaalspoor-
wegen. S. 108. 14 Maart. 

- Idem S. 504. 21 Juli. 

" 
545. 28 Aug. 

- W~t tot verhooging van bet maximum van 
het rentelooze voorschot uit 's Rijks schat
kist t en behoeve van den aanleg en het in 
exploitatie brengen van spoorweglijnen van 
IJzendijke over Sas van Gent naar Drie 
Schouwen, van Hoofdplaat naar Pyramide, 
van Philippine over Terneuzen naar Zaam
slag en van Sas van Gent naar de Belgische 
grens in de richting van Selzaete. 

s. 305. 7 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Algemeen Reglem ent Vervoer 1901. 
S. 570. 17 Sept. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Reglement Dienst en van het Algemeen 
Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 1072. 29 Dec. 
- Zi e ook: Vervoermiddelen. 
Sterke drank. Arrest van den H. R. De 

gemeentelijke wetgever is bevoegd om, ge
lijk bij de onderwerpelijke verordening is 
gesohied, het sluitingsuur voor looaliteiten 
voor het publiek toegankelijk, waarvoor ver
gunning is verleend, verschillend • voor de 
onderscheiden soorten van gelegenheden, 
waar drank verkocht wordt, vast te stellen. 
Door een onderzoek in te stellen naar en 
een verklaring af te leggen omtrent hot be
stemd zijn van elke inrichting boofdzakelijk 
voor maatschappelijk en gezellig verkeer dan 
wel in hoofdzaak voor gebruik van alkohol
houdende drank.en, oefent de Burgemeester 
niet uit een dee! der wetgevende bevoegdheid 
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van den Ra.ad, doch vervult hij de taak hem 
ter uitvoering deronderw rpelijke verordening 
door den gemeentelijken wetgever opge
dra.gen. 6 Jan. 

- Missive van den Minister van Arbeid a.an de 
Ged. Staten der provincien, betreffende den 
verkoop van rookartikelen in vergunnings
loca.liteiten. 20 Jan. 

- Missive van den Minister van Arbeid aa.n 
de Ged. Staten der provincien, betreffende 
misbruik van sterken drank bij verkiezingen. 

6 Mrt. 
- B3sluit tot vernietiging van het besluit van 

Burgem3ester en Wethouders van Renesse, 
wa.arbij a.a.n L. J. Ka.ppers a.lda.ar, vergunning 
is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 98. 10 Mrt. 

- B3sluit tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeester en Wethoud ers va.n Hil versum 
va.n 30 April 1901. waa.rbij a.a.n D. van Dui ven
bode en J. van den Brink, beide wonende te 
Hil versum, geza.menlijk een vergunning is 
verleend voor den verkoop van sterken p.rank 
in het klein. S. 609. 23 Oct. 

- Wet, ho,udende regeling van het Staatstoe
zicht op de Volksgewndheid. 

S. 784. 27 Nov. 
- B3s\uit, tot vernietiging van het bes\uit va.n 

Gedeputeerde Sta.ten van Utrecht, van 28 
Juli 1919, 5de afdeeling, n°. 728, wa.a.rbij in 
beroep vernietigd is het besluit van het ge
meentebestuur van Vreeland, dd. 20 Ma.art 
1919, tot intrekking van de vergunning voor 
den kleinha.ndel in sterken drank van K. 
Ba.lvert. S. 796. 2 Dec. 

- B3sluit, strekkende tot vernietiging van het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Oldenza.al, va.n 5 Ma.a.rt 1912, waarbij a.an 
C. Boll aldaa.r, vergunning is verleend voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
voor den kruidenierswinkel in het perceel 
no. 15 a.an de Bisschopsstra.at a.ldaa.r. 

S. 8ll. 16 Dec. 
Strafrecht en strafvordering. .Besluit tot aan

vulling en wijziging van het K. B. van 13 
December 1915, S. 506, houdende vaststelling 
van een algemeenen ma.atregel van bestuur 
t er uitvoering van artikel 14d van het Wet
boek van Strafrecht betreffende de voor
waardelijke veroordeeling. (Uitvoerings
regeling voorwaardelijke veroordeeling.) 

S. 29. 24 Jan. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van den a.lgemeenen ma.a.tregel van bestuur 
bedoeld bij de artikelen 3 en 21 der wet van 
12 Februari 1901, S. 64, vastgesteld bij het 

K. B. van 15 Juni 1905, S. 209). (Betreffende 
de kinderwetgeving.) S. 31. 31 Jan. 

- Bes\uit tot wijziging van den algemeenen 
maa.tregel van bestuur, bedoeld in art1kel 68, 
tweede lid, der Grondwet. S. 127. 21 ,Mrt. 

- Wet tot wijziging v:an den Achtsten Titel 
van het Wetboek van ·Strafvordering. 

S. 173. 11 April. 
- W'et houdende verbod van toelating van 

jeugdige personen tot bijwoning van open
bare terechtzittingen in strafzaken. 

S. 174. 11 April. 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken a.an de Commissarissen der Koningin 
in de provincien, betreffende voorkoming 
van rijwieldiefstallen. 12 Mei. 

- Wet houdende na.dere voorzieningen ter be-
strijding van heling. S. 311. 7 Juni. 

- Wet tot toekenning van toelage a.an gerechts
deurwaa.rders wegens vermindering van in
komsten uit de verrichtingen in strafzaken. 

s. 486. 11 Juli. 
- W t tot wijziging va.n artikel 411 van het 

Wetboek van Stra.frecht. S. 632. 4 Nov. 
- B~sluit houdende bepalingen ter verleening 

van gra.tie a.an milita.iren in verba.nd met de 
tijdens de mobilise.tie door de krijgsmacht 
bewezen bijzondere diensten. 

S. 649. 4 Nov. 
- Zie ook: B ur1erlijke.8tani. 

,, ,, Militaire Zaken. 
Strandvonderij. Mededeeling betreffende een 

missive van den waarnemenden Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht a.an de marine
a.utoriteiten, betreffende strandgoederen, a.f
komstig van oorlogsschepen van oorlogvoe
rende mogendheden. 22 Juli. 

Suiker. Besluit houdende wijziging:va.n de be
palingen omtrent het verleenen van terugga.a.f 
van accijns voor suiker, gebezigd voor de 
bereiding van eetwa.ren en dranken, die naar 
het buitenland worden uitgevoerd. 

S. 179. 22 1April. 
- Besluit houdende wijziging in de a.anwijzing 

der lospla.at sen en ka.ntoren, bedoeld in ar
tikel 4 der Suikerwet. S. 793. 29 Nov. 

Suriname. Besluit houdende nadere wijziging 
van het besluit van 28 Juni 1917, S. 480, tot 
vaststelling van regelingen omtrent toeken
ning van verlo ven en wa.ohtgelden a.an- en 
omtrent t erugbeta.ling van genoten uitkee
ringen enz. door ter vervulling van burger
lijke a.mbten naar Sur iname of na.a.r Cura.911.0 
gezonden personen. S. 105. 12 Mrt. 

- B3sluit tot wijziging van het K. B. van 22 
December 1915, S. 518, Gouvernementsblad 
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1916, no.9, betreffende in de kolonie Suriname 
B,B,nwezige openbare en notarieele oude ar
chieven. S. 468. 7 Juli. 

- Besluit houdende regelen omtrent de be
schikbaarstelling, enz. van koloniale studie
beurzen ten behoeve van jongelieden , uit de 
kolonien Suriname en Cura9&0 afkomstig, 
voorjlmnne opleiding of voortgezette opleiding 
in Nederland. S. 499. 18 Juli. 

- Wet houdende opschorting gedurende 5 
jaren van de betaling van rente en a!lossing 
van de Surinaamschespoorwegleening'(Staats
blad 1903, n °. 216, 1916, n°. 373 en 1907, 
n o, 347). S. 822. 22 Dec. 

- Zie ook: ..4.tteatatiea de Vita. 
Tantiemebelastlng. Zie Dividend- en tan

ti.eme-belasting. 
Telegrafen en Telefonen. Wet houdende aan

vulling en wijziging van de wet van denllden 
Januari 1904, S. 7, betreffende aanleg, e:x:
ploitatie en gebruik van telegrafen en tele
fonen, aa.ngevuld en gewijzigd\ bij de wet van 
2 Januari 1905 (Stbl. n°. 2). S. 130. 21 Mrt. 

In werking treden. 617. 30 Oct. 
- Besluit houdende wijziging van het regle

ment voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
vastgesteld bij K . B. van 29 November 1916, 
S. 518, gewijzigd bij de K. B. van 31 Mei 1918, 
S. 304, en 9 December 1918 (Stbl. n °. 796). 

S. 177. 14 April. 
Idem. 806. 11 Dec. 

- Besluit houdende machtiging tot het t ijdelijk 
gelasten van afwijkingen van het reglement 
voor den dienst der Rijkstelegraaf, vastge
steld bij K. B. van 29 November 1916, S. 518, 
en gewijzigd bij de K. B. van 31 Mei 1918, 
S. 304 en 9 December 1918 (Stbl. n °. 796). 

S. 249 . 29 April. 
- Besluit tot vaststelling van de regelen voo;i: 

het gebruik van bet met ingang van 4 Juli 
1919 te vestigen locale Rijkstelefoonnet te 
Kampen . S. 391. 23 Juni. 

- Besluit tot wijziging van verschillende ta
rieven voor het gebruik der Rijkstelefoon . 

S. 606. 18 Oct. 
- Besluit houdende wijziging van het K. B. 

van 6 Ma.art 1905, S. 90, gewijzigd bij K. B. 
van 11 Juli 1914 (Staatsblad n°. 302). 

S. 753. 15 Nov. 
- Wet houdende uitbetaling van gelden aan de 

Duitsch-Nederland,sche Telegraafmaatschap
pij. S. 780. 27 Nov. 

- Besluit houdende intrekking van het be
staande en vaststelling van een nieuw Regle
ment voor den dienst der Rijkstelefoon. 

S. 803. 6 Dec. 

1919. 

- Besluit houdende wijziging van de artikelen 
1 en 2 van het K. B. van den 23sten Januari 
1915, S. 25, in zake de voorbereiding en de 
regeling van de samenwerking tusschen den 
burgerlijken en den militairen telegraaf- en 
telefoondienst in tijden van oorlog en van 
oorlogsgevaar en andere buitengewone om
standigheden , S. 1156. 30 Dec. 

Tolken. Besluit houdende aanvulling van ar
tikel 7 van het Reglement voor den Tolken
dienst bij de Gezantschappen en Consulaten 
in China en Japan, vastgesteld bij K. B. van 
den 4den Juni 1910, S. 156, gewijzigd bij K. B. 
van den 30sten Mei 1918 (Staatsblad n°. 301). 

S. 812. 16 Dec. 
Tractaten. Wet houdende goedkeuring van 

het op 8 Maart 1919 te Washigton gesloten 
verdrag tot verlenging van den duur van het 
op .2 Mei 1908 ges]oten Arbitrageverdrag 
tusschen Nederland en de Vereenigde Staten 
van Amerika, verlengd bij het te Washington 
gesloten verdrag van 9 Mei 1914. 

S. 150. 4 April. 
- Wet tot uitvoering van het lnternationaal 

Verdrag ·voor de beveiliging van menschen
levens op zee. (Scheepvaart (Verdrags-)
wet.) S. 151. 5 April : 

.- Wet houdende goedkeuring van de overeen
komsten, onderscheidenlijk op 5 December 
1918, op 6 December 1918, op 3 December 
1918 en op 5 December 1918 gesloten tusschen 
Nederland en Groot -Brittannie en Ierland, 
tusschen Nederland en Frankrijk, tusschen 
Nederland en Italic en tusschen Nederland 
en den War Trade Board van de Vereenigde 
Staten van Amerika, alsmede voorzieningen 
van geldelijken aard ten aanzien van die 
overeenkomsten. S. 168. 11 April. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 29 
Augustus 1918tusschen NederlandenDuitsch
land gesloten verdrag betreffende de op
hooging van den Ouden Rijnmond bij Lobith. 

S. 182. 26 April. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 8 Maart 19'19 te 
Washington gesloten verdrag tot verlenging 
van den duur van het aldB,B,r op 2 Mei 1908, 
tusschen Nederland en de Vereenigde Staten 
van Amerika gesloten en op 9 Mei 1914 
verlengd Arbitrageverdrag. S. 554. 2 Sept. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 22 April 1919 namens 
Nederland en Belgie geteekende aanvullings
akte van het op 19 September 1907 tusschen 
genoemde landen gesloten postverdrag (Stbl. 
1907, n°. 259). S. 775. 26 Nov. 

63 
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Trekhondenwet. Arrest van den H. R. Een 
met een hond bespa.nnen rijwiel is een honden
ka.r in den zin der Trekhondenwet. - Vol
gesn a.rt. 4 Trekhondenwet is niet het a.ls 
houder ma.a.r het als geleider de hondenka.r 
gebruiken zonder voorzien te zijn van het 
nummerbewijs, stra.fba.a.r gesteld. - Zie de 
verschillende qua.lifica.tie van het bewezen
verkla.a.rde feit door H. R. en Adv.-Gen, Op
legging van een geldboete. 10 Mrt. 

- Besluit tot bepa.ling van den da.g, bedoeld 
in a.rt . 1 va.n het Koninklijk besluit van 5 
October 1917 (Sta.a.tsbla.d n°. 597). 

S. 771. 24 Nov. 
Trammen. Zie Spoorwegen. 
Turfvoorzienlng. Zie Onteigening. 
Tijd. Zie W ettelijke tijd 
Ult-, in- en doorvoer. Wet tot nadere voorzie

ning ten a.anzien van het goederenverkeer 
met het buitenla.nd. S. 122. 15 Mrt. 

- Besluit tot intrekking van het K. B. van 
31 Ma.a.rt 1916, S. 150, houdende verbod van 
uitvoer van heide. S. 157. 9 April. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de wet 
van 31 December 1915, S. 533, houdende 
tijdelijke bepa.lingen betreffende het vervoer 
en de nederlage van goederen. 

S. 420. 27 Juni. 
- Besluit tot intrekking van het K. B. van 

9 Mei 1916, S. 185, houdende verbod van 
uitvoer van honden. S. 462. 1 Juli. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende 
het vervoer en de nederlage van goederen. 

S. 495. 15 Juli. 
- Besluit houdende intrekking van het verbod 

van uitvoer van ruwe ta.ba.k en van siga.ren, 
sigaretten en verdere producten van ta.bak. 

- Idem van celluloid. 
- Idem van sponsen. 
- Idem van aether. 
- Idem van bier. · 
- Idem van rubberafval. 

S. 567. 13 Sept. 
744. 11 Nov · 
745. 11 Nov , 
746. 
748. 
749. 

11 Nov. 
13 Nov. 
13 Nov. 

- Besluit tot intrekking van het besluit van 
7 Augustus 1915 (Sta.atsblad n°. 370). 

S. 805. 10 Dec. 
- Wet houdende verbod van uitvoer van boom-

kweekerija.rtikelen. S. 886. 24 Dec. 
Veeartsenijkundig Staatsioezicht. Wet hou

dende regeling van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid. S. 784. 27 Nov. 

Veeziekten. Beschikking va.n den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, be
treffende mond- en klauwzeer. 14 April. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
· Nijverheid en Handel a.an de Gedeputeerde 

Staten der provinciiin, .betreffende uurloon 
voor werkza.a.mheden ingevolge de Veewet. 

20 Juni. 
Velllgheld in fabrleken en werk])laatsen. Arrest 

van den H . R. De Veiligheidswet legt de 
a.ansprakelijkheid, welke het in a.rt. 7 geldt, 
niet op dengene, die kra.chtens dienstver
houding gezag uitoefent over de a.rbeiders, 
ma.a:- op hem, die wegens zijn feitelijke be
schikking over de fabriek in sta.a.t en daa.rom 
geroepen is voor een wijze van inrichting, 
die voldoet a.an de eischen van veiligheid en 
hygiene, zorg te dragen. - Art. 239 Veilig
heidsbesluit 1916 geeft een algemeen geldend 
voorschrift, welks toepasselijkheid niet afhan
kelijkheid is gesteld van de vraag, of de at
beiders gedurende de rust- en schafttijden 
al da.n niet in de fabriek verblijven en of zij 
al da.n niet van de wa.scl.gelegenheden a.ldaar 
gebruik ma.ken. 20 Jan. 

Verdediglngsbelastlngen. Bela.sting 1. Wet 
houdende verlenging van den termijn, waar
voor de verdedigingsbelastingen, krachtens 
de wetten van 18 Augustus 1916, S. 411, 
en 18 Augustus 1916, S. 412, worden geheven 
· en wijZJging van het tarief dier belastingen. 

S. 171. 11 Apri l. 
Vereenlglngen. ( Cooperatleve) Arrest van den 

H. R. Terecht is door het Hof uitgemaakt, 
dat onder ,,bestuur" nimmer een dee! van 
het bestuur is te verstaan, zoodat aan het 
wettelijk voorschrift omtrent een door het 
bestuur te stellen onderteekening (art. 13 Wet 
Coop. Vereen.) niet is voldaan, nu slechts 
door een dee! van het bestuur (vier van de 
vijf leden, Red.) is geteekend. 6 Nov. 

Vermogensbelastlng. Wet houdende wijziging 
van de wet op de vermogensbelasting. 

S. 170. 11 April. 
- Wet tot wijziging van de he:ffing van op

centen op de vermogensbelasting en op de 
inkomstenbelasting ten behoeve van het 
Leeningsfonds 1914. S. 172. 11 ·April. 

Vervoermiddelen. Wet houdende maatregelen 
ter verkrijging van de beschikking over ver
voermiddelen. S. 885. 22 Dec. 

Verzekerlngsraden. Zie Radenwet. 
Vlsscherij. Besluit tot nadere wijziging van 

het Binnenvisscherijreglement. 
S. 65. 8 Mrt. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverhe1d en Handel, van de be
schikking van 6 Mei 1911, betreffende visch
en hengelakten. 31 Mrt. (bladz. -955). 

- Beschikk.ing van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel tot vaststelling 
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van ~n letterteeken, clat door zee- of kust
visschersvaartuigen moet worden g()voerd . 

6 Mei. 
Idem 20 Juni . 

- Arrest van den H. R. Reeds de inhoud van 
genoemd art. 3 op zichzelf geeft geen aan
leiding tot de opvatting, dat de daarin ge
noemde rechten van ,,jagt, visscherij, voge
larij" enz., niet. zouden zijn hersteld, maar 
aan de ,,eigenaren der heerlijkheden" slechts 
uitzicht daarop zou zijn geopend. Zulks 
wordt bevestigd door eenige andere bepa
lingen van het bewuste S. B. zelf, terwijl ook 
latere besluiten de hier aangenomen meening 
bevestigen. 7 Nov 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 
17, lid 3, letter b, van de Visscherijwet. 

S. 792. 28 Nov. 
Vleesch en vleeschwaren, Wet houdende be

palingen tot wering van vleesch ·en vleesch
waren, die voor de volksgezondheid schade
lijk zijn. S. 524. 25 Juli. 

Volksgezondheld, Wet houdende regeling van 
het St1J,atstoezicht op de Volksgezondheid. 

S. 784. 27 Nov. 
Volkshulsvestlng. Besluit tot nadere wijziging 

van het K. B. van 28 Juli 1902, S. 160, tot 
uitvoering van 9"e artt. 9, 8, 9, 26, 27, 28, 
30, 34, 35 en 36 der Woningwet. 

S. 25. 14 Jan. 
- Missive van den Minister van Onderwijs, 

Kunstcn en Wetenschappen aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
bouwverordeningen. 12 Mrt. 

- Besluit tot aanvulling van het derde lid van 
artikel 20 van het K . B. van 28 Juli 1902, 
S. 160, tot uitvoering van de artikelen 7, 
8, 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35 en 36 der Woning
wet, zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij K. -B. van 14 Januari 1919 (Staatsblad 
n°. 25). S. 262 . 17 Mei . 

- Missive van den Minister van Arbeid aan de 
gemeentebesturen betreffende voorschotten 
ingevolge de Woningwet. 25 Juni. 

- Wet houdende wijziging van de Woningwet. 
S. 422. 27 Juni . 

- Wet houdende wijziging van artikel 35 der 
Woningwet. S. 423. 27 Juni. 

- Besluit tot het aanwijzen van gemeenten, 
waar een woningtelling zal worden gehouden 
als bedoeld bij art. 7 der Woningnoodwet 
(StbL 1918, n°. 379) en tot het stellen van 
nadere voorschriften dienaangaande. 

- Missi"9'e van den Minister van Arbeid, be-
treffende de woningtelling. 24 J uli. 

- Besluit tot wij ziging van het besluit van 
3 Juli 1919, S. 465, tot het aanwij zen van 
gemeenten, waar eene woningtelling zal wor
den gehouden als bedoeld bij artikel 7 der 
Woningnoodwet, St bl. 1918, n°. 379) en tot het 
stellen van nadere voorschriften dienaan
gaande. S. 540. 14 Aug. 

- Besluit betreffende steun voor den bouw 
van middenstandswoningen. 6 Nov. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 35 der 
! Woningwet. S. 740. 8 Nov. 
- Wet houdende regaling van het Staatstoe-

zicht op de Volksgezondheid. 
1 

S. 784. 27 Nov. 
- Missive van den Minister van Arbeid aan de 

Commissarissen der Koningin betreffende 
bespoediging van bouwvergunningen . 28 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van 25 
i Juli 1918, S. 485, tot uitvoering van dear

tikelen 4, 5 en 7 van de Woningnoodwet 
1918 (Staatsblad n°. 379). S. 818. 20 Dec. 

Volksvoedlng. Arrest van den H. R. Be
schikking van den Minister van 11 J uli 1917 
betr. maatregelen voorziening granen en 
peulvruchten art . 2 - Wei geeft art. 8, l • lid 
Distributiewet den Minister de bevoegdheid 
te bepalen, dat aflevering van bepaalde . 
goederen slechts zal mogen geschieden over
eenkomstig een door hem vast te stellen 
distributieregeling, en handelt art. 8, 2• lid 
over bij distributieregeling op te leggen ver
plichtingen, welke bij het afleveren of het 
ontvangen van daariri: begrepen goederen 
zijn na te !even, maar nergens is a.an den 
Minister de bevoegdheid toegekend aan eige
naren en bezitters van in een distributierege
ling begrepen goederen de veel verder reiken
de verplichting op te leggen, die goederen 
te bezorgen of te doen bezorgen uitsluitend 
op plaats en tijd daarvoor vanwege den Mi
nister aangewezen. 6 Jan. 

- Arrest van den H . R. Hof : Het bewijs van 
het verlangd zijn der opgave bij schriftelijke 
verordening van den Minister v. L., N . en 
H. is niet geleverd door de verklaring van 
den getuige, dat hij optrad ingevolge zulk een 
schriftelijke vordering, en evenmin door een 
vorderingsformulier, waarin ontbreekt de 
onderteekening van den Minister. - H. R.: 
De v;wspraak is een zuivere v\-ijspraak, waar
tege;; geen cassatieberoep openstaat. 20 Jan. 

S. 465. 3 Juli. r 

- Arrest van den H. R: Het begineel, dat 
wetteH. en wettelijke voorschriften verbindend 
zijn k rachtens· derzelver afkondiging op de 

63• 
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bij de wet voorgeschreven wijze, geldt ook 
voor algemeene, door den rechter te hand
haven verhodshepalingen, door den Minister 
v. L., N. en H. uitgevaardigd krachtens hem 
daartoe bij de wet gegeven bevoegdheid, 
zoodat ook deze, mits steunende op de wet, 
door hun afkondiging op de bij de wet voor
geschreven wijze verbindend zijn. - H et 
verbod van vervoer van varkens, bekend
gemaakt in de Stet. van 24 Mei 1918, mist 
bindende kracht. Wei heeft de Minister 
van de hem bij de wet v. 3 Juni 1918, S. 326, 
gegeven bevoegdheid om een dergelijk ver
hod te doen, gebruik gemaakt door uitvaar
diging der beschikking v. 13 Juni 1918, waar
bij hij al zijn vorige vervoerverboden heeft 
gewijzigd en daarmede voor de oude, ongel
dige, bepalingen nieuwe h~eft in de plaats 
gesteld, doch hij heeft daarbij niet den vol
ledigen inhoud der aldus gewijzigde vcrbods
bepalingen in de Stet. bekend gemaakt. Het 
tot dusver.niet geldig verbod van 24 Mei 1918 
werd niet naar eisch der wet afgekondigd 
door bekendmaking in de Stet. der later daarin 
aangebrachte wijzigingen, zoodat daaraan 
tereoht verbindende. kracht is ontzegd. 

· 27 Jan. 
- Arrest van den H. R. Overtreding eener 

door den Minister van L., N. en H. vastge
stelde teeltregeling. Inhoud der telasteleg
ging. Onjuiste vermelding daarin der over
treden verbodsbepalingen. Terzijdestelling 
daarvan door den Rechter. Geen bena
deeling van bekl. in zijn verdediging. 17 Fehr. 

- Arrest van den H. R. Het Hof heeft de 
door den president uitgesvroken bevoegd
verklaring terecht vernietigd. - Uit het 
samenstel der voorschriften vervat in art. 9 
der Distrihutiewet en artt . 7~/. Onteige
ningswet blijkt ten duidelijkste de wil van 
den wetgever, dat de daar geregelde werk
zaamheid van de overheid niet door een ver
zet bij den rechter worde belemmerd, of 
zelfs belet. - De andere door het Hof voor 
de onbevoegdheid aangevoerde grond - sc. 
dat den aard van het geschil, het doen vast
stellen van de onwettigheid der bedoelde 
ambtshandeling, inmenging van den burger
lijken rechter uitsluit - kan dus buiten be
schouwing blijven. Concl. 0. M. : Deze 
grond is onjuist en in strijd met het ,,stan
daardarrest" (H. R. 31 Dec. 1915). 

21 Fehr. 
- Arrest van den H. R. In het K. B. van 6 

November 1917 (S. 615) moet a.an het woord 
,,groenten" de beteekenis w~rden toegekend, 

die dat woord heeft in de gewone spreekt&al, 
waarin onder ,,groenten" ook wordt verstaan 
het plantaardig voedsel voor den mensch, 
dat in den vorm van bladstelen in den handel 
wordt gebracht, zooals met rabarber het ge
val is. - Bek!. is niet veroordeeld wegens 
door hem v66r 16 Nov. 1917 verrichte han
delingen. - De verhouw van eenig gewas 
is niet afgeloopen, nadat het gewas geplant 
of gezaaid is, maar omvat ook de verdere 
verwrging en de geheele teelt van dat gewas 
tot aan het oogsten daarvan 22 April. 

- Arrest van den H. R. De Kantonrechter 
heeft bekl. terecht als den verbouwer van het 
gewas en dus als dader van het feit beschouwd. 
Volgens hovengenoemd tractaat gelden 
t. a. v. de door de grenslijn doorsneden be
zittingen de meest vrijgevige heginselen in 
dien zin, dat ter wegneming van de nadeelen, 
die de hetrokken personen tengevolge van 
de Jigging der goederen zouden Jijden, een 
vrij en onbelemmerd grensverkeer binnen 
die terreinen verzekerd wordt. - Een uit
hreiding van dit beginsel tot andere onder
werpen dan bedoelde vrijheid van beweging 
en vervoer is niet toelaathaar, zoodat ieder 
der beide Staten vrij bleef om voor het binnen 
het staatsgehied gelegen dee! der bezittingen 
wettelijke regelen omtrent den verbouw van 
gewassen te treffen. - Beteekenis van ,,ver
bouwen". - In de bewijsmiddelen komt 
nlets voor, waaruit kan worden afgeleid, dat 
beklaagde's bedrijf in We11tdorpe is gevestigd. 

12 Mei. 
- Arrest van den H. R. Deze beschikking, 

verhiedende de verbouw van 1'epaalde ge
wassen wnder vergunningsbewijs, uit te 
reiken .door den burgemeester tegen betaling 
der daarop vallende kosten, is niet in strijd 
met art. 174 Grondwet. - W;ar onder ,,wet" 
in art . 99 R. 0. mede zijn te begrijpen naar 
buiten werkende, dus tot een iedei: geriohte 
algemeene regelingen, welke zijn uitgegaan 
van een openbaar gezag, dat de bevoegdheid 
daartoe aan de wet, in den zin van een rege
ling door de wetgevende maoht, ontleent, 
kan de beweerde schending dezer ministe
rieele beschlkking in cassatie worden onder
zocht. - Het niet bestaan van een der ge
vallen van teeltvrijdom is niet een bestand
deel van het strafbaar feit, wodat voor ver
melding daarvan in de dagvaarding geen 
grond bestond. - Vernietiging van het 
vonnis t . a. v. de qualificatie. 10 Juni. 

- Arrest van den H. R. Waar onder ,,wet" 
in den zin van art. 99 R. 0. mede zijn te be-
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grijpen na.a.r buiten werkende, dus tot een 
ieder gerichte, a.lgemeene regelingen, welke 
zijn uitgegaa.n van een openbaar gezag, da.t 
de bevoegdheid daartoe aan de wet, in den 
zin va.n een regaling door de wetgevende 
macht, ontleent, kan de beweerde schending 
dezer ministerieele beschikking in cassatie 
worden onderzocht. - De omstandigheid, 
da.t de door bekl. afgeleverde rogge een dee! 
was van de voorraad, welke hem t. b. v. 
hem en zijn gezin wa.s gelaten, gaf hem niet 
het recht deze rogge a,£ te leveren aan iema.nd, 
omtrent wien bewezen werd verklaard, dat 
hij niet behoorde tot de in art. I dier beachik
king aa.ngewezen peraonen. 10 Juni. 

- Arres-t va,n den H. R. - Volgena art. 8 der 
Diatributieregeling mag eene distributierege
ling a.Ileen verplichtingen opleggen, welke 
bij a.flevering of ontva.ngst der goederen zijn 
na. te !even. De beschikking van den Mi
nister va.n Landbouw van 22 Aug. 1918, eene 
verplichting opleggende na. het dorschen van 
graan, vindt dua geen steun in genoemd ar
tikel - Volgens a.rt. 9 der gemelde wet be
sta,at de verplichting tot het doen va.n op
ga.ve in verband met de distributie van goe· 
deren slechts bij schriftelijke vordering van 
den Minister van La.ndbouw of op diens la.st 
door den Burgemeester. Nu daa.rva.n bij 
de telastelegging niet werd gesproken, is het 
te laste gelegde terecht niet atra.fbaar ver
klaard. 13 Oct. 

- Arrest van den H. R. Art. 8 Diatributiewet 
1916 houdt geen beperking in tot de in art. 
1 dier wet genoemde soorten goederen. 
Opvatting der telastelegging door het Hof. 
Bewija van het te laste gelegde. ~ Dec. 

Vreemdellngen. Missive van den Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken aan de Commissa.ris
sen der Koningin in de provincien, betreffende 
toepassing van het Vreemdelingenreglement. 

13 Mrt. 
Vrouwenarbeld. Zie Arbeid. 
Wapenen en munltle. Wet houdende nadere 

voorzieningen op het stuk van vuurwapenen 
en munitie. S. 310. 7 Juni. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commisaarissen der 
Koningin in de provinciiin, betreffende vuur
wapenen en schietoefeningen bij de gemeente
politie. 9 J uli. 

- Bealuit houdende voorachriftl)n ter uitvoe
ring va.n de Vuurwapenwet 1919. 

S. 474. 11 Juli. 
- Beachikking van den Minister van Juatitie, 

houdende vaatatelling van de modellen, b• . 

doeld in het K. B. van 11 Juli 1919, S. 474 
(Vuurwapenenreglement). 14 Juli. 

- Bealuit bepalende het tijdstip van inwerking
treding van de Vuurwapenwet 1919. 

S. 500. 18 Juli. 
- Missive van den Minister van Justitie aan 

de Commissariss~n der Koningin in de pro
vincien betreffende toepassing van het Vuur
wapenreglement. 13 Oct. 

Wapens. Besluit tot intrekking van de K. B. 
van 20 Februa.ri 1816, n°. 69, en 3 Januari 
1818, n°. 91, en tot vaatstelling van nieuwe 
bepalingen nopens het bekomen, wijziging, 
enz. van wapens voor provincien, gemeenten 
en andere publiekrechtelijke lichamen of in
atellingen. S. 181. 23 April. 

Warenwet. Wet regelende de keuring en aan-
duiding van waren . S. 581. 19 Sept. 

Waterschappen. Koninklijk Bealuit. De toe
kenning van het in art. 12 der wet van 
9 Mei 1902, S. 54, aan belanghebbenden 
gegeven rechtsmiddelen heft niet op de be
voegdheid van Ged. Staten om hetin art. 22 
der wet van 10 November 1900, S. 176, be
doeld toezicht in het algemeen belang uit te 
oefenen. 18 J uni. 

- Besluit houdende beachikking op het be
roep, ingesteld door het bestuur van 
den . dorpspolder Deil, namens den Ge
erfdendag van dezen polder tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land, waarbij ongegrond is verklaard het be
roep van den Geiirfdendag van genoemden 
dorpspolder tegen het besluit van het Ge
corn bineerd College van het polderdistrict 
Tielerwaard van 20 Septem her 1917, strek
kende tot onthouding van goedkeuring aan 
een door genoemden Geerfdendag voorloopig 
vastgestelden staat van aanvulling van den 
Jigger der watergangen en kunstwerken in 
den dorpspolder Deil. S. 397. 26 Juni. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende schikkingsbevoegdheid 
van waterschapsbesturen, bedoeld in art. 15, 
tweede lidderwetvan 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139). 9 Aug. bladz. 956). 

- Koninklijk Bealuit - Een besluit , ,an een 
polrlerbestuur tot toelating vnn eenige per· 
sonen, tot leden van dat bestuur verkoze:1, 
kan niet worden gehandhaafd, wanneer bij 
de stemming ta! van onregelmatigheclen zijn 
voorgekomen, waaronder er zijn, waarvan 
het alle~miwt va~tstaat dat zij geen invloecl 
op den uitslag der stemming kunnen hebben 
gehad. 9 Oct. 

- Besluit houdende besliasing dat een aan-
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schrijving van Gedep. Staten, waarbij wordt 
aangedrongen op de uitvoering en voltooiing 
van de in een vroeger bevelschri~ gelaste 
werken niet is aan te merken als een bevel, 
bedoeld bij art. 38 der Wet van 10 November 
1900, S. 176, waartegen op grond van art. 
39 dier wet voorziening bij de Kroon open
staat. 4 Nov. 

Waterstaat. Besluit tot wijziging van het 
K . B. van den 2lsten Juli 1917, S. 496, 
gewijzigd bij het K. B. van 20 Decem her 
1918, S. 832, tot vaststelling van de inrichting 
van den Rijkswaterstaatsdienst, als bedoeld 
bij artikel 5,-tweede lid, der wet van 10 No
vember 1900, S. 176, houdende algemeene 
regels omtrent het waterstaatsbestuur. 

S. 651. 6 . Nov. 
Weduwen- en weezenfonds. Zie Begrootingen 

en Rekeningen. 
Wegen . . Wet houdende overbrenging van 

den bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnden weg, welke leidt naar de begraaf
plaats te Sluiskil, in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Ter Neuzen. 

S. 112. 15 Maart. 
- Wet tot overbrenging van een gedeelte 

van de Rijkswegen Deventer-Goor en 
Deventer-Zutphen in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Deventer. S. 477. 11 Juli . 

- Wet tot overbrenging van een gedeelte 
van den Rijksweg Groningen-Delfzijl in 
beheer en onderhoud bij de gemeente Gro
ningen. S. 478. ll Juli. 

- Wet tot overbrenging van een gedeelte 
van den Rijksweg op Zuid-Beveland onder 
de gemeenten Goes en Kloetinge in beheer 
en onderhoud bij de provincie Zeeland en tot 
overneming van een gedeelte van den 
provincialen weg, loopende van voornoem -
den Rijksweg te 's-Heer-Hendrikskinderen 
naar het veer te Wolphaartsdijk, in be
heer en onderhoud bij het Rijk. 

S. 865. 22 Dec.' 
Werkloozenverzekering. Besluit tot wijzi-

ging van het K . B. van 2 December 1916, 
S. 522, tot vaststelling van algemeene regelen 
voor het verleenen van subsidien ten behoeve 
van werkloozenklassen. S. 7. 9 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
2 December 1916, S. 522, tot vaststelling 
van algemeene regelen voor het verleenen 
van subsidien ten behoeve van werkloozen-
kassen . S. 533. . 4 Aug. 

In werking treding. 610. 23 Oct. 
- Wet tot verstrekking van tijdei'ijken 

steun aan vereeniging·en met werkloozen
kas . S. 620. 31 Oct. 

- Besluit bepalende het tijdstip van inwer
kingtreding van de W erkloosheidsverzeke
ringsnoodwet 1919. S. 621. 31 Oct. 

Wetgevlng. Arrest van den H . R . Het 
beginsel, dat wetten en wettelijke voorschrif
ten verbindend zijn krachtens derzelver 
afkondiging op de bij de wet voorgeschreven 
wijze, geldt ook voor algemeene, door den 
rechter te handhaven verbodsbepalingen, 
door den Minister v. L., N. en H. UJtgevaar
digd krachtens hem daartoe bij de wet 
gegeven bevoegdheid, zoodat ook deze, 
mits steunende op de ·wet, door hun afkondi
ging op de bij de wet voorgeschreven wijze 
verbindend zijn. - H et verbod van vervoer 
van varkens, bekendgemaakt in de Stet. 
van 24 Mei 1918, mist bindende kracht. Wei 
heeft de Minister van de hem bij de wet 
van 3 Juni 1918, S. 326, gegeven bevoegdheid 
om een dergelijk verbod te doen, gebruik 

- gemaakt door uitvaardiging der beschikking 
van 13 Juni 1918, waarbij hij al zijn vorige 
vervoerverboden heeft gewijzigd en daarmede 
voor de oude, ongeldige, bepalingen nieuwe 
heeft in de plaats gesteld, doch hij heeft 
daarbij niet den volledigen inhoud der aldus 
gewijzigde verbodsbepalingen in de Stet. 
bekend gemaakt. Het tot dusver niet 
geldig verbod van 24 Mei 1918 werd niet 
naar eisch der wet afgekondigd door bekend
making in de Stet. der -later daarin aange
brachte wijzigingen, zoodat daaraan terecht 
verbindende kracht is ontzegd. . 27 Jan. 

Wettelljke tljd. Besluit tot vervroeging in 
1919 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Stbl. 236). 

S. 66. 8 Maart. 
Woningwet. Zie Volkshuisvesting . 
Woonwagens en woonschepen. Wet houden-

de wijziging van artikel 35 van de Wet op 
Woonwagens en Woonschepen 1918 (Stbl. 
n° . 49"2. · S. 16. 11 Jan. 

- Besluit houdende bepalingen ter uitvoering 
va.n de W'et op Woonwagens en Woonschepen 
1918 (Stbl. n°. 492) . S. 530. 28 Juli. 

_ - Beschikking van den Minister van Justitie 
tot, vaststelling van de modellen, bedoeld 

. in de artikelen 3, 4, 15, 17 en 18 van het 
Reglement op woonwagens en woonschepen. 

13 Aug. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inwerkingtreding van de Wet op de 
w~onwa,gens en woonschepen .1918, S. 492, 
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zooals die is gewijzigd bij de wet van 11 Jan. 
1919 (Stbl. n°. 16). S. 548. 30 Aug. 

- Beschikking van den Minister v;m Jlfstitie 
tot wijziging van zijne beschikking van 
13 Augustus 1919 tot vaststelling van de 
modellen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 15, 
17 en ·l8 van het Reglement op woonschepen 
en woonwagens 27 Sept. 

- Beschikking .van den Minister van Justitie, 
houdende vaststelling van modellen ter 
uitvoerin·g van artikel 29, lid 2 van het Regle
ment op Woonwagens en Woonschepen van 
28 Juli 1919 (Stbl. 530). 6 Oct. 

Zegel. Wet houdende wijziging der Zegelwet 
1917. S. 432. 27 Juni. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 4 April 1917 (Stbl. n°. 273). 

S. 473. 10 Juli. 
Ziekten. ( Besmettelijke) 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. 97. 10 Maart. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buitenge
wone maatregelen tot afwending van de 
pokken en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 250. 1 Mei. 

- Besluit waarbij de wet van 4 December 
.1872, S. 134, houdende voorzierungen tegen 
besmettelijke ziekten, met uitzondering van 
art. 20, van toepassing verklaard wordt op 
nekkramp. S. 259. 10 Mei. 

- Beschikking van "den Minister van Arbeid 
tot uitvoering van het besluit van 10 Maart 
1919, S. 97, tot vaststelling van eenige 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van de pest en de Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 

23 Mei. 
- Besluit tot toepasselijkverklaring van eenige 

11rtikelen van de wet ·van 4 December £872, 
S. 134, tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten op schurft (scabies.) 

S. 508. 24 Juli. 
- Besluit ter uitvoering van de wet van 28 

Maart 1877, S. 35, gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886, S. 64, 8 April 1893, S. 63, 
21 Juni 1901, S. 157 en 31 Juli 1915, S. 346, 
tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schepen. S. 595A. 4 Oct. 

- Wet houdende regeling van het Staatstoe
zicht op de Volksgezondheid. 

S. 784. 27 Nov. 
- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 

1884, S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet 

van 9 Juli 1915, S. 314, tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van eeruge .besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 813. 17 Dec. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en .tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 1153. 30 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van vlektyphus 
en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. 

S. 1154. 30 Dec. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending der Azia
tische cholera en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. S. 1155. 30 Dec. 

Zondagswet. Arrest van den H. R. Strekking 
van art . 2 der Zondagswet. Art . 1 der onder
werpelijke verordening, verbiedende op Zon
dag winkels, barbiers- en kapperssalons voor 
het publiek geopend te houden, strijd niet 
met die Wet. - De vraag of de verordening 
treedt in hetgeen van algemeen rijksbelang 
is, is aan het oordeel van den gewonen rechter 
onttrokken. 10 Febr. 

Zout. Besluit houdende bepalingen omtrent 
vrijdom van den accijns voor zout, in pa,pier
fabrieken benoodigd bij de bereiding van 
papierpap. S. 2. 2 Jan. 

- Besluit houdende voorschriften omtrent 
het bepalen van de hoeveelheid ch1001·
natrium, ,aanwezig in uit den bodem 
opgepompt zouthoudend water. 

S. 3. 2 Jan. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent vrij

dom van den accijns voor zout, in fabrieken 
of trafieken benoodigd voor de bereiding 
van vischmeel, bestemd om als veevoeder 
te worden gebezigcl . S. 266, 23 Mei. 

- Besluit houdencle wijziging van' het K . ·B. 
van 25 April 1906, S. 70, omtrent den vrijdom 
van accijns voor zout, gebezigd voor de 
zouting van groenten en boonen, die naar 
het buitenland worden uitgevoerd. 

S. 460. 30 Juni. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent afle

vering van zout aan handelaars door inrich
tingen voor het uitloogen van steenzout
lagen. S. 603. 16 Oct. 

- Besluit houdende bepalingen, betreffende 
vrijdom van accijns voor zout vervat in 
zouthoudend water, dat wordt afgeleverd 
uit inrichtingen tot uitlooging van steenzout
lagen. S. 751. 15 Nov. 
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- Besluit houdende aanwijzing van 's-Gra
venhage als losplaats van ruw zout of zout
houdend water. S. 772. · 25 Nov. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent de 
afgifte van documenten voor zout, af te le
veren uh eene inrichting tot zoutwinning 
door het uitloogen van steenzoutlagen. 

S. 802. 5 Dec. 
- Wet tot wijziging der wettelijke bepa· 

lingen omtrent den accijne op het zout. 
S. 852. 22 Dec. 

Zulderzee. Besluit tot vaststelling van de 
inrichting van den dienst der Zuiderzee
werken als bedoeld in Artikel 1, sub A, der 
Wet van 14 Juni 1918, S. 354, tot afsluiting 
en droogmaking van de Zu,iderzee. 

S. 270. 31 Mei. 
- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 



1919. 
13 Mei. 

15 Mei. 

17 Mei. 

19 Mei. 

20 Mei. 

21 Mei. 

21 Mei. 

23 )1ei . 

23 Mei. 

23 M"'ei. 

23 Mei. 

23 Mei. 

INHOUD. 

Bladz 
Schepenwet. Beslui t t ot nadere wijziging van den Algemeenen l\faatregel 

van bestuur , al s bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet 
vastgesteld bij K. B. van 22 September 1909 (Staatsb/.ad n°. 315). S. 26i 211 

Pensioenen. Besluit boudende besli ssing dat , wanneer ecn ontslag als 
secretaris der gemeente verleend is uitdrukkelijk in verband met de 
benoeming van den titulari s tot burgemeester , docb dit ont slag eerst 
ingegaan is, nadat op bet raadsbeslui t de K oninklijke goedkeming was 
verkregen , de betrokken persoon niet geacbt kan worden in dien tus
sc hentijd de fun cties van\burgerneester en secreta,ris in den zin van art . 20, 
1 der Pensioenwet voor de gemeente -ombtenaren 1913 ge lijktijdig te 
he bben bekleed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 

Vnlkshiiisvuting. Besluit tot aa,nvulling van bet derde lid va.n artikel 
20 van bet K. B. van 28 Juli 1902, S. 160, tot uitvoering van de arti
kelen 7, 8 , 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35 en 36 der Woningwet, zooals dat 
besluit laatsteljjk is gewijzigd bij K.. B. van 14 J anua ri 1919 (Staats-
blad n°. 25). P,. 262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

Onderwijs (Middel.baar). Besluit tot wijziging en aanvulling van het Regle-
ment voor de Rijkszuivelschool t e Bolsw.l.rd , vastgestelrl bij K . B . 

. van 26 Augustus 1915 (Staatsblad 11°. 377). S. 263. . . . . . . . 214 
MiWaire Zaken. Beslui t tot nadere wijziging van het ,,Reg!ement 

voor de opleiding van s~udenten in de geneeskunde aan de Nederland 
sche Universiteiten tot Officier van Gezondbeid bij de Landmacbt". 
s. 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

Naturalisati•3. Besluit boudende : - 1°. verleening van verlof aan L. 
E. C. A. Ruitenbach, weduwe van J·. H. B. Hogewoning, te 's -Gra
venhage, om als leera-res t e blijven in Chileenschen Staatsdienst; -
2°. bepaling van den dag waarop in werkihg zal treden de wet van 
26 April 1919 (Staatsblad n°. 205). S. 265 . . . . . . . . . . . . 214 

Neder/.andtrschap. Beslnit houdend e: - 1°. verleening van vnlof aan 
L. E. C. A. Ruitenbach , weduwe van J. H. B. Hogewoning , t e 's-Gra
venhage, om a ls leerares te blijven in Chileenschen Staatsdienst; -
2°. bepaling van den clag waarop in werking za l treden de wet van 26 
April 1919 (Staatsblacl n°. 205). S. 265. . . . . . . . . . . . . . 214 

Zoitt . Besluit houclende bepalingen omtrent vrij dom van den accijns 
voor zont, in fa brieken of t ra fi eken benood igd voor de bereidi.ng van 
vischmeel, bestemcl om a ls veevoeder te worclen gebezigd . S. 266 21 5 

Rechten van in-, uit- en cloorvocr. Besluit betreffende verhooging van het 
invoerrecht op chloralhydraat, aethersulfurict s, choroformc, azijn -a.ether, 
collcd ion , spiritus nitri dulcis en nlle verclcr"' de.rge lij ke rit of met ~1-
cohol bereicle stoffen. S. 267. . . . . . . . . . . . . . . 215 

Z iekten (B esmettelijke). Besclukking va n den Minister van Arbeicl tot 
uit voering van het beslui t van 10 Maart 1919, S. 97 , tot vaststelling van 
eenige buitengewone maatregelen tot afwencling van de pest en de 
Aziatische cholera, en tot wering barer lll t breiding en gevolgen. · . . 216 

l ndu.strieele en intel!ecti,eele eigendom. Arrest van den Hoogen Raad. 
Inbreuk op het auteursrecht. Uitvoering van een muziekwerk. Scba
clevordering ten bedrage van f 51.- - waaronder f 12.- voor bet 
doen constatee ren der overtrecling- of zooveel minder als de rechter in 
goede justi t ie zal geraden achten. Veroordeeling: door den Kanton 
rechter tot een schad evergoecling van · 2 1

1 cent met compensatie van 
kosten, door de Rechtbank tot een schadeve rgoecling van f JO.- even-
eens met co mpensatie van kosten , in beide gevallen met overweging, dat 
eischer uit hodcle van het const atee ren der overtrecling geen schacle
vergoecl111g kon vorderen . - Verwerping van bet cassatieberoep, 
waarbij ovn schencling van art . 56 Rv. were! geklaagd . . . . . . . 217 

B1traerlijke S tanrl. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 155 B. W. -
bewijs van het bestaan des huwelijks - 1s niet van toepassing op in 
het buitenland ges loten buwelijken . Dit volgt rechtstreeks r it art . 139 
B. W., waarbij de voltrekking van het huwelijk als d o.or een bui ten
lanclsc he akte vastgesteld worclt aangenomen. Overigens spreekt het 
vanzelf, dat,. waar de wet voorsch.;ften geeft, die alleen in Neclerland 
kunn cn worden opgevolgd, dezP alleen voor in Nederland ges loten 
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huwelijken gelden. - Uit de bepaling van art. 138 B. W. volgt op 
zich zelf nog niet dat overtreding va.n de daar bedoelde voors·chriften 
- artt. 84 volgg. B. W. - het buwelijk nietig maakt. Het ligt voor 
de hand, dat de wetgever de naleving dier bepalingen voldoendeverzekerd 
achtte door waarborgen van gelijken aard als voor in Neclerland ge
sloten huwelijken gelden. (Dus geen nietigheid bij overtreding van 
artt . 99 B. W. betreffende tcestemnung voor meerder jarigen beneden 
de 30 jaar; vgl. art. 154 B. W.). - De bedoeling, waarmede de sluiting 
van het huwelijk juist in het buitenlancl plaats had, ka,n c.p-de rechts
geldigheid met van invloed zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 219' 

27 Mei. Invaliditeits- m ouderdomsverzekering. Besluit tot bepaling van de tjjd
stippen, waarop onderscheidene artikelen van de Invaliditeiswet. zullen 
in werking treden. S. 268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 

28 Mei . J,laten en gewichten. Beslni ~ tot naders> wijziging van bet ReglE.ment op de 
maten en gewicbten. S. 2fi9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 

31 Mei . Zuiderzee. Besluit tot vaststelling van de inricbting van den dienst 
der Zuiderzeewerken als bedoeld in Artikel l , sub A, der Wet van 
14 Juni 1918, S. 354, tot afeluiting en droogmaking van de Zuider-
zee. S. 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

31 Mei. .dmbtelijke stukken. Missive van den Minister van Binnenlandscbe 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in de provincien, betref
fende vorm en stijl van ambtelijke aanschrijvingen. . . . . . . . · 226 

2 Juni. llf ilitaire Zaken. Besluit tot opheffing als vestingwerken van de 
Werken bij GPertruidenberg met de lunet aan de Donge. S. 271. . 227 

2 Juni. Indie (Nederl.) Besluit tot wijziging van liet reglement op bet verleenen 
van pensioenen en onderstanden voor eens a~n de Europcesche- en 
met dezen gelijkg_est!'lde ~ilitaire~ beneden den ;ang van onder-lui
tenant v.J,n bet Ned vrland. ch-Ind,sche legP-r. S. -2,2 . . . . . . . . 227 

3 Juni. - Besluit houdende intrekking van de overgangsbepaling in de bezol
digingsregeling der hnlppreclikers, vastgesteld bij bet K. B. van 21 
December 1917, n°. 24 (Niderl. Staaisblad n°. 725, Indisch Staatsblad 1818, 
n°. 248). S. 273. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 

4 Juni. Militaire Zaken. Besluit betreffende de opricbting van bet Inst,ituut 
voor aspirant-ondarofficieren bij cle Koloniale Reserve te Nijmegen. 
s. 274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 

5 Jimi. Invaliditeil,•- en oude1doinsverzekering. Besluit houdende vaststelling 
van het form1 lier van aanwijzing bedoeld in a.rtike! 18 der Invalidi
teitswet. S. 275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

6 Juni. Onderwijs. (Lager) Be~luit tot wijziging en aanvulling van het K. B. 
van 14 Maart 1911, S. 90. aangevPlci en gewijzigd bij K. B. van 18 
October 1912, S. 320, 30 S ptember 1915, S. ~ 12, en 10 Mei 1918, S. 288, 
tot vaststelling van voorschriften voor bet verleenen van eene Rijks
bijdrage aan gemeentelijke en bjjzondere kweekscholen, bedoeld in 
artikel 12, c..erc!P lie., sub 1°., der wet tc t regeling van het lager onder-
wijs. S. 276. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 

6 Juni . Krankzinnigen. Besluit boudende aanwijzing van de ,,Rekkensche 
Inrichtingen" te Rekken, gerneente E ibergen, van de vereenigmg tot 
stichting van Chnstelijke inrichtingen voor verpleg.ng_ van zwakzinnigen . 
gevestigd te Amsterdam, als eene inrichting, die niet als krank7.innigen
gestic.ht wordt beschouwd, ock wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. S. 277 . . . . . . . . . . . . . . . . 232' 

6 Juni . J,filitaire Zaken. Besluit tot wijziging van bet Reglement voor de Hoo-· 
gere Krijgsscbool. S. 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

6 J uni. - Besh it, tot wijziging van bet reglement voor den Hoofdcursus. S. 279. 233 
6 J1mi .. Indie (Nederl.). Wet tot het aangaan van eene geldleening ten name 

en ten laste van Nederlanclsch-Indie. S. 280. . . . . . . . . . . . 235 
6 Juni. Begrootingen in Rekeningen. Wet bondende vaststelling van ·de be

grooting van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1919. (Hoofdstuk 
I. Uitgaven in Nec.erland.) S. 281. . . . . . . . . . . . . . . . 236 

6 Juni. - Idem. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indie.) S. 282 . 236 
6 Juni. - Wet houdende aanwijzing v11.n de middelen tot goedm~ldng van de 

1 itgaven, begrepen in de begrooting vf n Jederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1919. (Hoof~stuk I.. Micldelen in Nederland.) S. 283. 237 

6 Juni. - Idem. (Hoofdstuk Il. M1ddelen m Nederlandsch-Indie). S. 284. . 237 
6 Juni. - Wet houdende wijziging en verhooging der definitief vastgestelde 

begrooting van uitgaven van Nederlanclsch-Indii' voor het dienstjaar 
1919 ten behoeve van den aanleg van een tramweg van Toeloenga
goeng over Trenggalek naa,r Toegoe. S. 285 . . . . . . . . . . . 243 

6 Juni Nedeilandsch Jn:i,ie. Wet houdende wij~iging van artikel 75 van bet 
Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie. S. 286. 243 

6 Juni . - Wet boudende aanvulling van artikel lO(l van het Reglement op bet 
bele,d der Regeering van Nederlandscb-Indie. , . 287. . . . . . . 244 

6 Juni. K iesrecht. Arrest van cten Hoo~en Raad . Niet-ontvankelij½,verklaring V'ln 
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een cassatieberoep , ingesteld tegen een l'itspraak van den K ant onrechter 
betreffende de vermelding van den naam van requirant op de kie 
zerslijet , omd at geen afschrift van bedcelde uitspraak was overgele~d. 
- Cone!. 0 . M. bovendien: Art. 8 der Kieswet (tekst 1917) schnjft 
voor vermelding van de namen en voornamen der kiezers ; welke dat 
zi.in word t alleen bepaald door de betrokken akten van den burger
ljjken stand , niet door willekeurige bijvoegsels - 1. c. de bijvoeging 
Wzn: achter den naam - doc,r den drager er in aangebracht. . . . . 

Industrieele en intt llectued e eigendoin. Arrest van den Hougen Raad. 
Cherrusch bereid Victoriawater Bosch en C0 • - Van nabootsing van 
een merk kan alleen sprake zijn, wanneer dat merk, zij het ook met een:ige 
afwijking , wordt gebezigd t ot onderscheiding van waren, niet afkomstig 
van den rechtbebbende op dat merk. - Zulks is echter, blijkens 
's Hofs fe.itelijke boslissing, met den naam ,,Victoria water" niet bet geval. 
Daarop moet bet CasRatiemiddel afstuiten. . . . . . . . . . . . 

Koninklfjk Hui8. Beslu1t ter ritvoering van art . 2 der Wet van 2 April 
1909, S. 89, tot regeling van de voogdij over den minderjarigen Ko-
ning. S. 288. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B egrootingen en Rekeningen. Wet t ot verhooging en wijziging van bet 
t iende boofd stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 289. 

Landbo11w. Wet tot aanvulling var. de wet van 15 December 1917, S. 70fl , 
boudencle bep<tlingen t ot bescberming van . mollen en kikvorschen. 
s. 290 .. .. .... .. .... . ... . ........ . . . 

B oterhandel. Wet tot int rekking van de wet van 1 Jub.i 1918, S. 307, 
boudend e bepalingen, afwijkende van die der Boten vet. S. 291. . . 

lndie (Nederl. ) Wet houdende wij ziging en aanvulling van de Indiscbe 
t ariefwet. S. 292. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 

B egrnotingen en R ekeningen. Wet houd ende vaststelling van bet slot 
der r ,kening van ontvangsten en uitgaven voor Nederlanoscb-Indie 
over het d1enstjaar 1914. S. 293. .· . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet houdende wijziging van boofdstuk I der begrooting ·van uit,
gaven van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1917. S. 294. 

Idem van hoddstuk II der begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie voor bet d:ienstjattr 1917. S. 295. . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende bekracbtiging van een krediet door den Gouverneur
Generaal van Nederlandscb-Indie geopend bpve-n de begrooting van 
Nederlandseh-Inoie voor het dienstjaar 1918. S. 296 ..... . . . 

lndie (Nederl.) Wet houdende gedeeltelijke kwijtschelding aan J . H . 
van Di,Jken van eene aan den Lande aankomende vc,rdering. S. 297. 

Onl£igening. Wet tot verkb ring van bet algemeen nut der onteigen:ing 
van eigehdommen , noodig voor bet doort,rekken van den Benoorden
houtscbe-weg te 's-Gravenbage tot aan de grens van de gemeente Was
senaar en het verzekeren van eene behoorlijke bebouwing langs dien 
weg, alsmede ter bestny ling van werkloosbeid. S. 298. . . . . . . . 
Idem voor bet ontginnen van woeste gronden te Tubbergen door de 

gemeente Almelo, alsmede ter be,trijding van werkloosheid. S. 299. 
B egrootingen en Rekeningen. Wet tot verho0ging en wijziging van de 

begrooting van inkomsten en 1. itp ven van het Staat sbedrijf der Alge
meene Landsdrukkerij voor het, dienstjaar 1918. S. 300. . . . . . . 

- Wet tot wij ziging van bet v1jfde hoofclstrk der Staatsbegrooting voor 
bet dien, tjaa r 1919. S. 301.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
ten behoeve va-n aanleg van een spoorweg van Oostvoorne naar Roc
kanje en va-n uit breidingswerken op de spoorwegen op de eilanden 
in Zuid-Holland en van Burgh over Brouwershaven naar Steenbergen. 
s. 302 .... . ... . ........ . . . . . .... . .. . 

- Idem van eigendommen in de gemeente Avereest , noodig voor den 
aanleg van eenige wegen in het wa terschap ,.Beoosten het Ommer-
kanaa1" . S. 303 . . .. .. . . . ..... . .... . ... . . 

- Idem noodig voor de verbetering van. den Rijksstraatweg nabij 's-Gra
vanhage t usschen bet R oomhuis en der Deijl, benevens voor het inaken 
van een verbindinlfsweg t.usc~hen een langs de Noordwestzijde van 
het Haagsche Bosen aan te leggen weg, en genoemde Rijksst raa-tweg. 
s. 304 . .... . . . .. .. .... . ... .. . .. .... . 

Spoorwegen. Wet tot verbooging vlj,n het maximum van het rentelooze 
voorschot uit 's Rijks schatkist tep. behoeve van den aanleg en bet in 
exploitatie brengen van spoorweglijnen van IJzendijke over Sas van 
Gent naar Drie Schouwen , van Hoofdplaat naar Pyrarnide, van Phi
lippine over Terneuzen naar Zaamslag en van Sas van Gent naar de 
Belgiscbe gren8 in de ri chting van Selzaete. S. 305. . . . . . . . . 

Domeinen. Wet tot goeclkeuring van de overdra.cht van een gebouwt je 
met toebehooren , gelegen in de gemeente Made en Drimmelen , aan 
P. M. van der Sman, weduwe H. W. Verscbure, e.a., alien t e R otter-
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dam , eigenaren van de groncl en. gelegen te Rotterdam. eigenaren van 
de gronden , gelegen in en ti>n westen van den Ver,chure -polder. S. 306. 250 

Onrlerwii.s (Hoorrr) . Wet tot wijztging v m de Hooger-nnderwijswet. 
s. 307 . .. .. ............ . .......... . 

Gemeenlegrenzen. \Vet tot vereeniging va.n rle gemeen ten Sta.d-Doetin
chem en Ambt-Doetinchem. S. 30S. . . . . . . . . . . . . . . . 

B egrootingen en Rekeninyen. Wet houdende verhooging en wijziging 
van het t iende hoofdstuk cler Sta.atshegroot ing voor het dienstjaar 
1918. s. 309. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1Vapenen. Wet houdencle naclere voorzienmgen op het Ptuk van vuur-
wapenen en munitie . S. :no. . . . . . . . . . . . . . . . 

Stra/ recht en Strafvorclering. \Vet houdende naclere voorzieningen ter 
bestrijding van belin". S. 311 . . . . . . . . : . . . . . . . . . 

B urr;erlijk 1Vetboek. W~ t houdende nadere voorzieningen ter bestrij -
ding van beling. S. 311. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Jl!filitaire Zaken. ~ Tet houdende nadere voorzieningen t er bestrijding 
v, ,.n heling. S. 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geneeslcunrlig S tcwtstoezi~ltt. Wet houdende wijziging van a.rtikel 3 van 
de wet van 1 Juni 1865, S. 61, regelende rle ui toefenjng der a,rtsenij 
bereidkunst, zooals die wrt is gewijzigd qij de wet ten van 15 April 1886 
S. 61 , 21 Juni 1901 , S. 157, 5 JPni 1905, S. 157 .Pn 19 Maart 1913 
(Staatsblad n°. 107). S. 312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onclerwiis (Hooger) . Beslui t waarbij met intrekking van het K . B. van 
21 Juni 1887, S. 105, wordt vastgesteld een leeq Jlan voor de gymna-
si'1c . S. 313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Schuld (Nntion,de) . Besluit hol'dende niachtiging tot uitgifte van schat
kistbi ljetten en van schatkistpromessen, vol11ens de wet van 4 April 
1870, S. f\i., laatste lijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912, S. 240 en 
de wet van 5 December 188 l (Staatsb'ad -n°. 185). S. 314 . . . . . 

Dom.einen. Wet houclende goedkeuring van den onderhanclschen ver 
koop aan de ge meente Amsterdam van eene oppervlakte Rijkswnter 
in , li e gemeente . S. 315. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B egrootingen en Rel:eninyrn. Wet tot v~-ststelljng van de begrooting 
van inkomsten en ui tgaven va.n het Leeningfonrls 1914 voor het dienst
jaA l" 1919. 8. 316. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B orgtocht~nwet. Wet tot opheffing van de verpli~hting tot het stel!en 
van zekerheid door RjjkPambtenaren ten behoeve van den Staat en 
intrekking van de Borgtoc btenwet. S. 317 .. . ... . .. . .. . 

R echten vein in-, i,;i. en cloorvoer . Wet tot verruiming der wettelijke 
bepa,lingen omt-rent het ent repot-verkeer. S. 318. . . . . . . . . . 

B eyrootinyen en Relceniny-?n. Wet tot wij,iging en verhooging van de 
hegrooting , an t itgaven van het Stoa.tsmunt beclrijf voor het rli enstjaar 
1918. s. 319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet houdende vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrocting 
van Suriname rnor het clienstjaar 1!!1 9. 8. 320. . . . . . . . . . 

- Wet houdende verhooging van de kolonia,lc hui houdelijke begrooting 
van St1riname -voor het, clienstjaa,t' l 9.17. S. 312. . . . . . . . . . 

- Wet tot vastst-.·lling van de kolonia.le hrishorrlelijke begrooting van 
Cu ra9ao voor bet ,! ienstjaa r 1919. S. 322 .. .. .. .... . . . 

- Wet houd end e vast~telling van het elfde hoofd stuk der Staatsbe
grooting voor bet dienstjaar 191P. S. 32;,. . . . . . . . . . . . . 

Invrllicliteits en ouderclomsverze/cp_ring. Besli it tot vaststelling va.n een 
algemeenen maatregel van bestuur, a. ls becloelcl bij artikel 27 , eerste 
Li d, lette rs b, c, cl, e , / en ff der lnvct.liditei tswPt . S. :~2+. . . . . . 

- B<>sluit t :)t vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur 
betreffende de aanrnelding van verzekeringsplichtingen ingevolge de 
Invaliditeitswet. S. 325. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naturalisatie. Wetten houdende natura lisatie van verschillencle personen. 
s. 326-352 .. ... . .. .. ... . ..... .. .. . .. . 

B evolkingsreyister. Bes luit houclencle besli ssing clat een brus, gclegen op 
de grens van t wee ge meenten voor de toepassing van het K. B. van 
27 Juli 1887, S. 140, betreffende het houclen van bevolkingsregisters, 
gea.cht moet word en gelegen te zijn in die gemeente, waa.rin het grootste 
gedeelte en de hoofdingang van het huis gelegen zijn. . . . . . . 

Volksvoecliny. Arrest van den Hoogen Raad. Deze beschlkhlng, verbie
dencle de verbouw van bepaalde gewassen zonder vergunningsbewijs, 
ni t te reiken door den burgemeeste r tegen bet aling der claarop vallende 
kosten , is niet in strijcl met art . 174 Grondwet. - \Vaar oncler 
,,wet" in a rt. 99 R. 0. mede zijn te begrijpen naa.r buiten werkende, 
dus tot een ied er gerichte a lgemeene regelingen, welke zijn uitgegaan 
van een openbaar gezag, dat de bevoegclheid daartoeaan de wet , in den 
zin van een r egeling door de wetgevende macht, ontleent, kan de be
weerde schencling cl eze r ministerieele beschikhlng in cassatie worden 
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1919. 

10 ,Juni. 

10 Juni . 

12 Juni. 

13 Jtmi . 

• 13 Juni. 

18 Juni . 

18 Julli. 

19 Juni. 

19 Juni. 

20 Juni. 

20 Juni. 

20 Juni. 

20 Juni. 

20 Juni. 

Blaclz. 
onderzocht. - Het niet bestaan van een der gevallen ,·an teeltvrij-
dom is niet een bestandcleel van bet strafbaar feit, zoodat voor ver
meld ing daarvan in do da,gvaarding goon grond bestond. - Vern ietiging 
van het vonnis t . a . v. de quali ficatie. . . . . . . . . . . . . . . 

- Ar rest van den H oogen Raad. 'Waar onder ,,wet" in den zin van 
a rt . 99 R . 0. rnede zijn te begrijpen naa r buiten werkende, dus tot 
een ieder gericbte , a lgemeene regelingen, welke zijn l"itgegaan van 
een openbaa.r gezag, dat de bevoegdheid daartoe aan de wet, in den 
zin van een regeling door de wetgevende macht, ontleent, kan de 
beweerde schending clezer ministeriee le beschikking in cassatie worclen 
onderzocht. - De omstandigheid , dat de door held . a fgeleverde rogge 
een deel was van de voorraad, welke hem t. b. v. hem en zijn gezin 
was gelaten, gaf hem niet het recht deze rogge a£ te levn en aan iemancl, 
omtrent w:ien bewezen werd verklaard , dat hii met behoorcle tot de 
in art. I dier beschikking aangewezen personen. . . . . . . . . . . 

I nkwariieriny. Arrest van den Hoogen R aad. In art. -H Inkwa rtie
ringswet moet onder ,,een vorclering krachtens deze wet gedaan" wor-
den verstaan een vordering gedaan met inacht neming dcr verschillende 
bepalingen dezer wet en m et reeds iedere vordering , die uitgaat van 
bet gczag, dat in het algemeen tot bet doen van dergelijke vorderingen 
bij cteze wet bevoegd is verklaard . - Waar art. 23 de bevoegdheid tot 
het vorderen van transporten afbankelijk stelt van de omstandigheid , 
dat daarin niet door het Rijk is vocrzien en ook vanwege de gemeente 
geen schikkingen te dier zake met bizondere personen zijn getroffen , 
en voorts deze d ecbts als bestaande aanneemt t. o. v. cte inwoners, 
die in bet bezit zijn van vervoermiddelen , hangt dus van het bestaan 
van al deze omstandigheden de strafbaarheid van het niet voldoen aan 
een dergelijke vo rclering a£. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Natiiralisatie. Wetten boudende natura li satie van verschi llende personen. 
s. 35~385 . . . . .... . ...... . . ..... .... . 

Spaarbanken. Besluit boudende aanvulling van bet K . B. van 15 De
cember 1910, S. 369, tot uitvoering van de wet op de Rijkspostspaa,r 
bank, laatste!ijk gewijzigd bij K. B. van 1 Juli 1819 ( taatsblad n°. 
440). s. 386 . ... ..................... . 

I ndustrieele en tntellectiieele eiyendoin. Arrest van den H oogen Raad. 
Verniet,iging van de inschrijving van een merk op grond van hoofd
zakelijke overeenstemming met een ingescbreven merk. Merken 
,,Kaloderma" en ,,Molloderma" voor huiclcrfm1e. - E erst e ge bruik 
beteekent slechts eerst e gebruik t tL~schen partijen. . . . . . . . . . 

P ensioenen. K oninklijk besluit. Waar van den belangbe bbende bij 
de uitoefening van zijn ambt bmten~ewone inspanning werd vereischt 
en hem niet de gelegenbeid tot rust 1s verscbaft, waarop hij redelijker-
wijze aanspraak mocht maken, moeten zijn licbaamsgebreken worden 
toegeschreven aan bijzonclere omstandigheden in den zin van art. 3, 
1 c lid b der wet. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • · 

Waterschappen. K oninklijk besluit. De toekenning van bet in art. 
12 der wet van 9 Mei 190?, S. 54, aan belanghebbend en gegeven rechts
middelen heft niet op de bevoegdbeicl van Geel. Staten om bet in art. 
22 der wet van 10 November 1900, S. 176, bedoeld toezicht in bet a lge
meen belang uit te oefenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scheepvaart. Besluit tot wijziging van bet K. B. van 1 Februari 1919, S. 
33, boudende vaststelling van beffingen in de binnenscheepvaart. 
s. 387 . . .. .. ...... .. .... .. .... • .... 

B elastinyen (Plaatselijke ) Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten der provincien betreffende het 
geven van inlichtingen aan de gemeente-besturen door de Inspecteurs 
der Directe belastingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs (Layer) Besluit tot wijziging van het voorschrift omtrent 
vacatiegeld en belooning, voorkomende in art ikel 5 van het K . B. van 
17 December 1890 (Staatsblad n°. 184). S. 388. . . . . . . . . 

A rchieven. Besluit tot regeling van de overbrenging naar de Rijksarchief
bewaarplaatsen van de kerkelijke doop- , trouw- en begraafboeken, 
enz., dagteekenencle van v66r de invoering van den burgerTijken stand , 
die tbans in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen berusten . S. 389. 

Biiryerlijke Stand. Besluit tot regeling van de overbrenging naar de 
Rijksarch.iefbewaarplaatsen van de kerkelijke doop-, trouw- en be
graafboeken , enz., dagteekenende van v66r de invoering van den bur
gerlijken stand, die thans in de gemeentelijke archievenbewaarplaa t sen 
berusten . S. 389.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Visscherij. Beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Hand el tot vaststelling van een lett erteeken , dat door zee - en kustvis
schersvn1rtuigen moet worden gevoercl . . . . . . . . . . . . . . 

Veeziekten. Missive van den Minister van Landbouw, Jijverheicl en 
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1919. 

20 Juni. 

20 Juni. 

20 Juni . 

21 Juni. 

21 Juni. 

21 Juni. 

23 Juni . 

23 Juni. 

23 Juni. 

23 Juni. 

25 Juni : 

Bladz. 
Handel a.an de Gedeputeerde Staten der provincien , betreffende uur-
loon voor werkzaamheden ingevolge de Veewet. . . . . . . . . . . 291 

Gemeentebe8tuur. Arrest van den H oogen R aad. Verschijning van den 
burgemeester a.ls gedaagde zonder machtiging krachtens door Ged. 
Staten goedgekeurd besluit van den gemeenteraad. - Verstekver
leening ? Bevoegdheid van den burgemeester om, met machtiging 
van B. en "\V., voorloopig als vertegenwoordiger der gemeente in rechte 
te verschijnen en a lsdan uit&tel van verdere behandeling te verzoeken. -
Hooger beroep. MogPlijkheid dat inmiddels de burgemeester wel be
hoorlijk is gemachtigd. - Vonnis der Rechtbank vernietigd met terug
wijzing der zaak. - Geen z.g. novum in cassatie. Grief tegen een 
overwegin~ gericht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 

Grondwet. arrest van den Hoogen R,tad. Opdat een processie aldaar 
geoorloofd zij , 1s noodig vocreerst dat cleze bij de uitvaardiging der 
Grondwet van 1848 a.ldaar gebruikelijk was en voorts dat dit gebruik 
steun vond in het K . B. van 23 April 1822, m. a . w. dat zoodanige gods
diensoefening ook toen daar placht te worden gehouden. - Na het 
eer~te punt ontkennend te hebben beantwoord , behoefde het Hof 
derhalve niet naar het gebruik in 182'.l een onderzoek in te stellen. -
Uit de bewijsmiddelen kon het Hd a fleiden, dat godsdienstoPfening . 
buiten ge bouwen en bes loten plaatsen in 1848 te Beugen niet gebrui
kelijk was. - Uit nipts blijkt , dat het H of hierbij alleen de gewone 
processies op het oog heeft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 

K erkgenootschappen. Arrest van den H oogen Raad . Opdat een pro-
cessie aldaar geoodoofd zij, is noodig vocreerst dat deze bij de 1 itvaa r- • 
digmg <l er Grondwet van 1848 a ldaar gebruikelijk was en voorts dat 
dit gebruik steun vond in het K . B. van 23 April 1822, m. a . w. dat 
zoodanige godsdienstoefenmg ook toen da!\r pl4cht te worden geho.1-
den. - . Na het eerste punt ontkenneno. te hebben beantwoorcl, behoefde 
het Hof derhalve niet naar het gebruik in 1822 _een onclerzoek in ,S 
stellen. - Uit de bewijsmidclelen kon het Hof afleiden, clat godsdienst
oefening buiten gebouwen en besloten plaat sen in 1848 te Beugen niet 
gebruikelijk was. - Uit niets blijkt, dat het Hof bierbij alleen de gewone 
processies op bet oog heeft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 , 

M inisteri, ele Departementen. Bes\ it houdende wijziging van de bepa
lingen betreffend e den Geneeskundigen Raad van bet DepartemPnt van 
Kolonien . S. 390. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 

Armwezen. Koninklijk besh it. De kosten van verpleging van eene 
gehuwclc vrouw die. naclat zij door haren echtgenoot was verla ten 
cloch nog niet wettelijk van hem was gescheiden, in de bevolkin_e;sre
gisters eimer gemeente was ingeschreven, komen ten laste van de ge
meente, waar de ecbtgenoot woon1,laals had ten t ijdc, dat de rechterlijke 
machtiging tot opneming in een gestich t wercl aangevraagd . . . . . 298 

- K oninkliJk besJu:t. De gemeente, wg,ar de armlastige woonplaats 
had ten tijde dat de rechterl\jke machtil!ing tot opneming in een ge
sticht wncl aangevraagd, blijft met de kosten der verpleging belast, 
ook al is de krankzinni~e nil de aanvrage der machtiging in verband 
met zijne oncler-cl'rateelestelling van woonplaats veranderd , en al is 
hij eerst na die aanvrage armlg,stig geworden . . . . . . . . . . . 299 

T elegrafen en te!efonen. Be .. h it tot vaststelling van de regelen voor het 
gebruik van het met ingang van 4 Juli 1919 te vestigen locale Rijks
telefoonnet te Kampen. S. 391. . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 

Onderwijs. (Lager) Besh it tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Heteren, strekkende tot het verleenen van eene 
gratificatie over het, jear 1918 aan elk der hoofden, onderwijzers en 
onderwijzeressen, die in den loop van het jaa,r werkuam zullen z\in 
aan een der in die gemeente ge vest igde bijzondere scholen. S. 392. 300 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van clen R aad der gemeente 
Stad-Doetmchem, waarbij R. B~kker Bzn., hoofd cler school n°. 2 aldaar, 
met intrekking van de bij Raadsbesluit van 3 Fe bruari 1919 genomen 
afwijzende beschikking op een verzoek~chrift. van voomoemden Bakker 
om overp[ag,t,ing naar school 11 °. 1 in zijn functie als hoofcl, bt•iten 
de wettig opgemaakte voordracht om, werd benoemcl tot hoofd der 
school n°. 1 1Jciaar. S. 393. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 

- B ~sluit houdende beschikking op hPI; b3roep, in_!!estcld door den Raad 
der gemeente Eibergen, t egen het beslni t van Gedeputeerde Staten v ;,,n 
Gelderlancl, waarbij is ingetrokken d-?, b1j bun besluit van 7 April 1914, 
n°. 212, verleende goedkeuring van dP bij art. 6 van 's Raads besluit 
van 4 Februari 191 ~ S"Pstgestelcle regeling, betreffende de b.Joonin0 voor 
bet geven van herhalingsonderwijs . S. 394. . . . . . . . . . . . . 301 

Gemeentebestuu1·. Besll' it tot schorsin!! van het beslui t van den raad der 
gemeente Werkendam, utrekkende tot hot verleenen vau ontslag, met 
ingang va,n 25 Maart 1919, aan A. van Rijswijk a ls machmist der gemeen-



191!). 

:25 Jpni. 

25 Juni. 

25 Juni. 

26 Juni. 

26 Jrni. 

26 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni . 

27 Juni . 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni . 

27 Jnni . 

27 Juni. 
27 Juni. 

27 Juni. 
27 Juni. 
27 Juni. 

Bladz. 
t.elijke hoogdrukwaterleiding aldaar, met behoud van de aan zijne 
betrekking v?rbonden voordeelen gedurende een termijn van drie maa.n 
den, ingaande 25 Maart 1919. S. 395. . . . . . . . . . . . . . . 

Penaioen. Koninklijk besluit. Waar vaststaat d1t het gebrek, terzake 
waarvan een ambtena.a.r ongeschikt is verklaard voor de verdne waar
nemfog zijner betrekking, is veroorzaakt door buitengewone inspan
ning, wclke door verzwaring van d,en.st oncler abnormale weersge
steldheid van hem is gevergd, waardoor zijn zenuwgestel heeft bloot
gestaan a.an zeer nadoebge invloeden, moet dP- ziekte geacht worden 
fiet gevhlg tP- zijn van birnndere omstandigheden in den zin van art. 3, 
1 • lid /J der wet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Indien aan belanghebbende in zijn gemeentelijke 
betrekking door, de gemeente een vast week loon was verzekerd, is dit te 
beschouwen als wedde in den zin van art. 2 H., ook al is het beclrag, dat 
hem wordt uitgekeerd, afha,nkelijk van dP hoegrootheid der uitkeering, 
die hij krachtens de Ongevallen wet 1901 genoot. . . . . . . . . 

Woninywet. Mis ive van den Minister van .Arbeid aan de gemeentPbe
st0ren betreffende voorschorten ingevolge de Woningwet. . . . . . 

Kranlczinniyen. BeslPit tot wijziging van het Koninklijk beslu.it van 
23 Juni 1917, S. 475, houdende reorganisatie van het idioteogesticht 
,,'s-Heerenloo" te Ermelo. S. 396. . . . . . . . . . . . . . . · . . 

Waterachappen. Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld 
door het beAiuur van den dorpspolder Deil, namens den Geerfdendag 
van dezen polder tegen het besluit van Gedeputeerde St<tten van Geldn
land, waarbij ongegrond i verklaard het beroep van den Geerfdendag 
van genoem~len dorpspolder tegen het besluit van het Gecombineerd 
College van het polderdistrict Tielerw"1ard van 20 September 1917, 
strekkende tot onthouding van goedkeuring aan een door genoemden 
Geerfdendag voorloopig vastgestt>lden staat van aanvulling van den 
bgger der watergangen en kunstwerken in den dorpspolder Deil. S. 397. 

Armwfzen. Koninkl\Jk besluit . De gemeente, waar de verpleegde woon
pla,q ts heeft t<1n tijde dat de rechte rlijke machti.~ing wordt aangevraagcl . 
wordt a9nsprakelijk voor de verpleegkosten ook zoo deze aanvankelijk 
niet door haar zijn beta.aid en de armlastigheid eerst lat<:>r ,s ontstaan. 

Ministerieele Der1artementen. Besltti t tot nadere wijziging van het K. B. 
van 13 Mei 1913, S. 180, houdendP vaststelling van bepalinl!en omtrent 
de inrichting van het Departement van K olonien. S. 398. . . . . . 

Onyevallenverzekeriny. Besluit tot vaststelling van de bezoldiging en van 
de Ingenieurs en de Inspecteurs der agenten bij de Rijksverzekeringsbank. 
s. 399 .... . . . .... . .. . . .. .......... · 

Onderwijs. (Hooger) Besluit t ot verdeebng, overeenkomstig a rtikel 32, 
laatste lid oer Hooger-Onderw:ijswet van de onder d in bet eerste lid 
van dit artike l genoemde afdeeling aan de Technische Hoogeschool 
te Delft in eene afdeebng der werktu.gbouwkunde en scheepsbouw
kunde en eene afdeeling der electrotechniek. S. 400. . . . . . . . 

Buryerlijk Wetboek. Besluit tot aanvdling van den bij K. B. van 31 
Maart 1908, S. 94, vastgestelden, bjj K. B. van 13 October 1908, S. 318, 
gewijzigden .Algemeenen Maatregel van J3Pstuur, bedoeld bij artikel 
1637s, tweede bd , 1°., van het Burgerlijk Wetboek. S. 401. ... 

B egrootinyen en Rekeninyen. Wet houdende w:ijziging en verhooging van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het cl ienstjaar 1919. 
s. 402 ........... ..... ... ........ · · · 

- Idem van het I ste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Neder-
landscb-Indie voor het dienstjaar 1919. . 403. . . . . . . . . . . 

- Idem van het elfde boofdstuk der Staatsbegrooting voor het uienst
jaar 1918. S. 404. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 

- Idem van het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Ne
clerlanclsch-Indie voor bet dienstjaar 1918. S. 405. . . . . . . . 

- Idem van het vierde boofdstuk der Staats b<:>grooting voor het djenst
ja.ar 1919. S. 406. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 

Naturalisatie. Wetten houdende na tarnlisatie van verschillende per
sonen. S. 407-410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Raad van State. Wet tot wjjzig ing va.n de wet van 17 Juni 1918, S. 411, 
tot regebng van de bezoldiging van den Raad van State. S. 411. . 

Huuropzeyyingawet. Wet houdende vrijstelling va.n griffierechten en 
andere kosten in zaken betrekkelijk tct de Huuropzeggingswet. S. 412. 

Landstonnwet. Wet tot wijziging van de Landstormwet. S. 413. . . 
Militie. (Nationale) Wet betreffende demobilisatie-voorzieningen. S. 

414 . .. .... . ...................... . 
Landatormwet. Wet betreffende demobilisatie-voorzieningen. S. 414. 
Landweerwet. Wet betreffende clemcibihsatie-voorzieningen. S. 414 .. · 
Ongevallenverzekering. Wet tot wijziging der Oorlogszeeongevallenwet 

1915. . 415. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . 
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1919. 
27 Juni. 

27 Juni. 

27 J·uni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Jum . 

27 Juni. 
27 Juni. 
27 Juni. 

27 Juni. 

27 Jun.i . 

27 Juni . 

27 Juni . 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 
27 Juni. 

27 Juni . 

27 Jvni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Jun:i . 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Juni. 

27 Jun:i. 

27 Juni. 

27 Juni. 

Bladz. 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijz1ging en verboogmg van bet 

ti ende boddstuk der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 191 9. S. 416. 
- Idem van het t iende hoofdstuk der Staat hegrooting voor het dienst-

jaar 1918. S. 417 ... . . . ....... . .... . .... . 
- Idem van het t iende boofrtstuk der Staatsbegrooting voor het aienst-

ja-ar 191 . S. 418 . .. . . ............ .. . ... . 
Dome;nen. Wet tot goedkeuring van den onderhandschen verkoop van 

domeingroncl onder Princenhage aan J. L. van F lorenste in , tuinder 
te Teteringen. '. 419. . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . 

V€rvo ir. Wet tot wijziging en aanvulling van de wet van 31 December 
191 5, S. 533. hou<1encle trjdelijke bepalingen hetreffende het vervoer 
en de ncderlage van goecleren. S. 420. . . . . . . . . . . . . . . 

B egrootingen en Rekeninoen. Wet tot verhoogin~ van het t iende hoofcl -
stuk A der Staatsbegrooting voor het aienstiaar 1919. S. 421. . . 

Volkslmisvesting. Wet boudende wijziging van de Woningwet. S. 422. 
- Wet houdende wijziging van artikel 35 der Woningwet. S. 423 . . 
Domeinen. Wet boudende machti~ing tot ruiling van onroerende goe-

deren te 's ravenhage mat de N.V. H otel de Oude Doelen ." S. 424. 
B egroo/ingen en Relceningen. Wet tot verbo, ging va ,, de begrooting 

v11n inkomsten en uitgaven van het Staatsvisschershavenbeclrijf te 
IJmuiden voor het d ienstjaar 1918. S. 49 5 ........ . .. . 

- Tdem van bet negende hoofdstuk cler Staatsbegrooting Yoor bet cl ienst
jaa r 1919. S. 426. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Idem van inkomsten en uitgaven van de Posterijen, cle Telegrafie en 
de Telefon ie voor het r\ienst jaa,r 191!"1. ~- 427 .. ....... . 

- Wet tot wijzigmg van de begrooting van uitgaven van _ het Staa,ts
visschershavenbedrij f t e IJmuiden voor het dienstjaa,· 1919. S. 428. 

- Idem van het negende boofdstuk der Staat, bcgrooting voor het dienst
jaar 1918. S. 429. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Idem van i.nkomsten en uitgaven van de Po terijen. de Tclegraf.e en 
Telefonie voor bet dienstjaar 1918. 8. 430. . . . . . . . . . . . . 

- Idem van inkomsten en nitgaven van hct Staatsvisschersbavenbedrijf 
te Jimuiden voor bet dienstjaar 19 l8. S. 43l. . . . . . . . . . . 

Zegelwet. Wet boudende wij1.1ging cler Zegelwet 1917. S. 432 .. . 
B egrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van bet 

tweede hoofd stuk der Staatsbegrooting voor het dienst jaar 1919. S. 433. 
- Idem van het zevende boofd stuk B cler Staatsbegrooting voor bet 

dienstjaar 1919. S. 434. . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van u.,tgaven van het ta-atsmuntbedrijf voor het d:ienstjaar 1919. 

s. 435 . .. . ........ .... . .. . ...... ... . 
- Idem van het Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren 

voor het dienstkaar 1919. S. 436. . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van bet tweede hoofdstuk der Staa,tsbegrooting voor het dienst-

jaar 191 . S. 437 ... ... ................ . . 
- Idem van het zevencle boofdstuk B der Staatsbegrcioting voor bet 

<lien tjaar 1918. S. 438. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van uitgaven van het Staatsmuntbedrijf voor het clienstjaar 

191 . S. 430. . . ... .. ....... . ......... . 
- Idem van uitgaven van het Wecluwen- en Weezenfond s voor brrger

lijke ambtenaren voor het d:ienstjaar 1918. S. 440. . . . . . . . 
- Idem van hct derde hoofd stuk der Staatsbegrooting voor het dienst

jaar 1919. S. 441. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van het derde boofdstuk der Staatsbegrooting voor bet dienst-

jaar 1918. . 442. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van het zesde boofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-

jaar 1919. . 443. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van het zesde boofdstvk der Staatsbegrooting voor het clienst

jaar 191 . S. 444. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van het zescle boofcl tuk der ta-a-tsbegrooting voor het dienst-

jaar 1919. . 445. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van het vijfdc hoofd stuk der tae-tsbegrooting voor bet clienst

jaar 1919. S. 446. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst

jaar 1918. S. 447. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Onteigening. ,vet tot verklaring van het algemeen nut der onte1genmg 

va n eigendommen, noodig voor bet aanies.gen van een park door de 
gemeente Amsterdam om het Nieuwe Diep b1j den Zee burgerclijk. alsmede 
ter bestrijding van wu kloosheicl. S. 448 . . . . . . ,,. . . . . . 

Begr.ootingen en R ekeningen. Wet tot wijzigmg en ve rhooging , an het 
v1Jfde hoofdstuk A der Staatsbegrooting voor het dienstjaa r 1919. 
s. 449 . ........ .. . ... ....... ... .... . 

- Idem van bet a.cbtste hoofc! stuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1919. . 450. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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7 Jt !i . 

8 Juli. 

Blad z. 
- Idem van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Staat.s

hedrijf der Ari illerie-Inrichtingen voor het dienstjaa,· 19]9. S. 451. 330 
- Idem van bet achtRte hoofdstuk der Rtaat~ J:,egrooting voor het diPnst-

jaa r 1918. S. 452. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
--- Idem van inkomst-en en uitgaven van lwt Staatsbedrijf du Art1 llerie

Inricht ingen voor bet chrnstjau 191 . -..: . 453. . . . . .. . . . . . 330 
- Idem van het acbtstc hoofclstuk cler Staa.t .,begrooting voor het dienst-

jaar 1918. S. 454. . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . 330 
Scheitrwet. Besluit tot aanvu llin!! van het K . B. van 13 November 191 

S. 588, tot va-ststelling van een- algemeenen maatregel van bestiuur tot 
uitvoering va,n de Scheurwet 1918. (Staatsblacl n°. 503). S. 455. . 330 

Ongemllenverzel.-erinr1- Besluit. houdencle nadere wij 1.iging van het K. B. 
van 5 December 1902, S. 206, tot vs-st stelling van een a lgemeenen maat
~egel va n bestuur, a.ls becloelcl in ... e artikelen 52, t weede en rlerde lid 
en 59, sub l , 3 en 4 cle r Ongevallenwet 1901. zooals cla-t besluit laat
stelijk aewijzigd bij het, K. B. van 28 December 1917 (Sti atsblarl no. 
730). , . 456. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 

- Besluit houdencle n adere wijziging van het K. B. van 17 M~i 1909, S. 
122, tot vaststelling v'tn een algemi-encn maatreg<>l van bestuur, ter 
u itvoering van de artikJen 4/i en 47bis cl er Ongeva lien wet 1901 , laatsteli.ik 
gewijzigcl bij het K. B. van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 320). S. 457. 331 

- Besluit tot wijz1oing van het K. B. van 18 December l!H7, S. 721 , 
houdende vaststdling der loonbeclragen, bedoeld in artike l 7 , sub III 
der Ongevallenwet 1901, S. 458.. . . . . . . . . . . . . . . . . 33:? 

.ilfinisteriede Departementen. Beslui t hcuclende vaststelbng va,n bepa
lingen omtrent de inrichting van het Departement van Oorlog. S. 459. 333 

Zout. Beslui t boudend e wijziging van het Konin]dijk bcsluit va.n 25 
April 1906, S. 70, omt rent rlen vi·~jdom var accijns voor zout,, gebezigd 
voor d~ zout,ing van groente:1 en boonen , d ie naar tet bnitenland wor-
den Pitge, oerd. S. 460.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 

B egrootinqen en Rekeningen. Beslui t houdende aanw1Jzmg van een 
beclrag, dat op de begroot ing ,van uit11aven van de Posterijen, de Te
legrafie en Telefoni,. over 1918 ongebruikt is g_e];ilevPn en word t toege
voegd a.an de krecl iet- n, w Ike voor 1919 ZJJn toegestaan. S. 461. 333 

Oorlogswinstbelasting. Arrest van den Hoogen Raad. De mogelijk
heid van ontstnan van nedeel voor het Rijk i, i.e. niet als bewezen a.an 
genomen op grond van aa-nwijzin~en op hun beurt ,.oor aanwijzingen 
bewezen. - Waa,r >\rt. 79 der Wet Oorlogswinstbe!ast ing 1916 de 
strafrechtelijke sanctie mede van J.rt. 33 in houdt, is door bet Hof te
recht aangenomen, dat een opzettelijk onjuiste opgave van het bedrag 
van het inkomen over het betre,kken belastingjaar onder het bereik 
van art. 79 valt. - I.e. ging hct Hof niet buiten de grenzen der aan-
klacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 

Uitvoer. lkslui t t ot intrekk.ing van het K. B. van 9 M:ei l!ll6, S. 185, 
houdende verbod van uitvoer van honclen . S. 462. . . . . . . . . 336 

Sclm/,d , (Nationale) Besluit houdende machtiging tot uitgiftc van sclmtkist
biljettrn en schatkistrromf> sen , volgens de wet van 4 April 1870, S. 62, 
laat steli,;k gewijzigcl bij die van l r> Juli t912, S. 240, en de wet van 5 
December 188] (StaatRblad n°. l 85). S. 463. . . . . . . . . . . . 336 

Gemeentebistuur. Besll'it tot sc horsing van bet besluit van den R aad der 
gemeente Geldrop , waarbij J . P. van den Linden werd benoemd tot 
onderwijzer aan de openbare lagere school J,ldaar. S. 464-. . . . . 337 

Volkshuisvesting. Besluit tot het aanwijzen van $emeenten, waar een 
woningtelling zal worden gehouden a.ls becloeld b1j art. 7 cler Woning
nooclwet (Staatsblad 1918, n°. 379\ en tot het stcllen van nadere voor-
sch.riften dienaanga11,ncle. S. 465. . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

Scheepvaart. Besluit tot bepalmg van den dag van inwerkingtreding van 
het K . B. van 21 December 1918, . 833, houdende vaststelling van 
gewij >.igde Reglemenbn van politie voor de reede en 's Rijks Marine
haven het Nieuwediep en voor de reede en 's Rijk Ma,inehaven van 
Hellevoetsluis. S 466. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 

Indie. (Nederlandsch) Besluit houdende tijdelijke buiten werking 
ste!Ling van het-K. B. van 15 September l.909 , S. 309, betreffon dc samen
stelling en sterkte der Scheepsma.cht voor Nederlandsch-Inclie benoo-
cl,gd. S. 467. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 

Suriname. Besl uit tot wijziging van het K oninklijk befluit van 22 De
cember 1915 (Staatsblacl n°. 518, Gouvernementsblad 1916, n°. 9) betref
fende in clt kolonie Suriname aanwezige openbare en ootarieele oucle 
arch ieven. S. 468. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 

Citra(:0-0. Besh ·it tot wijz,ging van het K . B. van 22 December 1915 
(Staats blad n°. 519, Publicat,ieblad 1916, n°. 5) betreffencle in de kolo-
nie Cura 9ao aanwezige open bare en notarieele oude archieven. S. 469. ;339 

.i)l[inisterieele Departementen. Besluit tot wijziging van het bij K. B. van 18 
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Bladz. 
Januari 1917, S. 183, gewijzigd K . .B. van 2 Mei 1913, S. 171, houdende 
vaststelling van bepalingen omtrent de inrichting van het Departement 
van Waterstaat. S. 470. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 

Pensioenen. Besluit houdende b ,slissing dat een gewezen hoofd van-
en onderwijzer bij het herhalingsonderwijs in eerstgemelde hoedanig-
heid , 'bij gebreke van eene afzonderlijke jaarwedde als ~oodanig, geen 
aanspraak heeft op pensioen ; - dat voor zijn pensioen als onderw1jzer 
bij het herh.ond. alleen de duur der cursussen als diensttijd in aan
merking komt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 

I ndustrieele en intellectueele eigendotn. Besh it tot wijziging van het 
Octrooireglement, S. 559 van 1914", zooals dat is gewijzigd bij K. B. 
van 27 Mei 1918 (Staatsblad n °. 299). S. 47L . . . . . . . . . . 340 

lndie. (Nederlandsch) Besluit tot a:invulling en opnieuw afkondiging 
van het Reglement voor het vVe<luwen - en Weezenfonds van mili
tairen beneden den rang van officier bij de koloniale troepen. S. 472. 341 

Motor- en Rijwielw~t. ' Beschikking van den Minister van Waterstaat tot 
uitvoering van art, 36 van het Motor- en"Rijwielreglement en tot wijziging 
van de beschikking van 5 October 1908. . . . . . . . . . . . . 352 

Wapenen. Missive van den Minister van Binnenlan<lsche Zaken aan 
de Commissarissen cl.er K onin&in in de provincien, betref"ende v1.ur
wapen,m en schietoefeningen ojj de gemeente politie. . . . . , . , 352 

Gemeentebestuur. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
de Commissarissen der K oningin m de provincien, betreffende vul'r
wapenen en schietoeferungen bij de gemeente-polit ie. . . . . . . . 352 

Zegel. Beslrit houdende wijz1ging van het K. B. van 4 April 1917 (Staats-
blad n°. 273), S. 473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 352 

Artnwezen. Besluit houdende beslissing dat door verblijf onder de wa
penen voor de toepassing van art. 39 Armenwet, de band met de ge
meente, waar de betrokkene v66r dien tijd woonplaats had, niet wordt 
verbroken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 353 

Gemeenlebestuur. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Gedeputeerde Staten der provincien , betreffende beeediging 
van raadsleden, , . , . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . 354 

Militaire Zaken. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Commissarissen der Koningin in de provincien betreffende het 
dragen van militaire ]deeding. . . . . . . . . . . . . , , . . . . 354 

Wapenen. Beslt it houcfrnde voorschriften ter P1tvoering van de Vm'r-
wapenwet 1919, S. 474 . . . . . . . . . . . . . . . . , , . .' . 355 

B egrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging van het tiende hoofd-
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. S. 475. . . . 357 

Onttigening, Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van de bovengrondsche werken "S;an de Staatsmijnen Wilhel
mine, Emma en Hendrik. S. 476. . . . . . , . . , , , . . . . , 357 

Wegen. Wet tot overbrenging van een gedeelte van de Rijkswegen Deven
ter-Goor en Deventer-Zutphen in beheer en onderhoud bij de ge, 
meente Deventer. S. 477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 357 

- Wet tot overbrenging van een gedeelte van den Rijksweg Groningen-
Delfzijl in beheer en onderhoud bij de gemeente Groningen. S. 478. 357 

Militaire Zaken. Wet tot wijziging 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 officiersrang en de hoogere vormin" van 
den officier zijn betrokken , zooals die wet laatstelijk gewijzigd is bij de 
wet van 26 Juli 1918 (Staatsblacl n°. 499). S. 479. . . . . . . . 357 

B egrootingen en Rekeningen. Wet tot wijz1ging en verbooging van het 
tweede hoofclstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. S. 480. 357 

- Idem van het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1917, S. 481. . . . .... .. ... .. . . ..... , . 358 

- Idem van bet zevende hoofdstuk B cler Staatsbegrooting voor het • 
dienstjaar 1917. S. 482 . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . 358 

- Wet tot wijziging en aanvulling der wet tot aanwijzing van de Inid-
cl~len ter goedmaking van de uitgaven begrepen in de Staatsbegroooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 483. . . . . . . . . . . . , . . . . 358 

- Wet tot wijziging van de begrooting en uitgaven ten behoeve van de 
voltooiing van het vestingstelsel , clienst 1918. S. 484. . . . , . . 358 

- Wet tot nadere aanvulling en verhooging van het zesde hoofdstuk der 
taatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. S. 485. . . . . . . . . 358 

· Rechtswezen. Wet tot toekenning van toela.ge aan gerechtsdeurwaa.rders 
wegens vermindering van inkomsten uit de verrichtingen in stra.fzaken. 
s. 486. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 358 

Strafrecht en Strafvordering . ,vet tot toekenning van toelage aan gerechts
cleurwaarders wegens vermindering van inkomsten uit de verrich

tingen in strafzaken. S. 486. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot aanvulling en verhooging van het 



1919. 

11 Juli . 

11 Juli. 

12 Jt Ii . 

14 Jul i. 

14 Juli. 

14 Jnli. 

14 Juli. 

14 Jrli. 

14 Juli. 

14 Juli. 

14 J"uli. 

15 Juli. 

15 Juli . 

15 Jpli. 

17 Juli. 

17 Juli. 

18 J, Ii . 

18 Ji li. 

18 Juli. 

19 Ju.Ii. 

21 Juli. 

Bladz. 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting over het dienstjaar 1919. S. 487. 358 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut cler onteigening, 
met toepassing van de wet van 27 Maart 1915, S. 171, van eigendom
men noodig voor den aanleg van straten en pleinen en voor woningbouw 
in de gemeente 's-Gravenhage. S. 488. . . . . . . . . . . . . . . 358 

Jililitie (Nationale). Missive van den Minister van Oorlog aan de Com
missarissen der Koningin in de pro,incien, betreffende inschrijving voor 
de militie van tijdelijk vr\jgestelden. . . . . . . . . . . . . . . ;- 358 

ilfotor- en Rijwielwet . Beschikking van den Minister van Waterstaat tot 
wijziging van de beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel 
en N\jverheid van 10 November 1905, houdende uitvoering van art. 12 
der Motor- en Rijwielwet. . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . 359 

lndie . (Nederlandsch) Besluit houdende wijziging van het K. B. van 
16 November 1918, S. 596, tot regeling van de,:pensioenen der beambten, 
werklieden en bedienden van bet Koninklijk Kolonia.al Militair Inva
lidenbuis op Bronbeek, de Koloni1le Regerve en de Commissariaten 
van afmonsterin$ te Amsterdam en R ott erdam. S. 489. . . . . . . 359 

Pensioenen. Beslmt boudende wijziging van bet K . R. van 16 November 
1918, S. 596, tot regeling van de pensioenen der beambten , werklieden 
en bedienden van bet Koninklijk Kolonia.al Mihtall' Inval:denbuis op 
Bronbeek, de K olonia le Reserve en de Commissariaten van afmonstering 
te Amsterdam en Rotterdam. S. 489. . . . . . . . . . . . . . . 359 

Coni,nissien. Besluit tot wijziging van het K . B. van 19 December 1918. S. 
804A, tot vaststelling van een vacatiegeld a.an leden , secretari$Sen of 
adjunct-secretarissen van bij eene wet, K. B. of Ministerieele beschikking 
ingestelde commissien. S. 490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wij,iging en verboogin$ van bet 
zevende hocfdstuk B der Staatsbegrooting· voor bet dienstiaar 1919. 
s. 491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

Postzegels. Wet boudende wijziging en aanvulling van de wet tot rege-
ling der brievenposteriJ , S. 1908, n°. 316, laatstelzjk gewiJzigd biJ de 
wet van 28 Juh 1916, S. 364, en w:iJ ziging van artikel 4 van de pakket
postwet (Staatsblad 1917, n°. 566.) S. 492. . . . . . . . . . . . . 360 

Pakketvost . Wet houdende w:ijziging en aanvulling van de wet tot rege-
ling der brievenposterij , S. 1908, n°. 316, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 29 Juli 1916, S. 364, en wijziging vln artikel 4 van de pakket
postwet (Staatsblacl 1917, n°. 566.) S. 49·.. . . . . . . . . . . . 360 

Onderwijs. (Lager) Wet tot wijziging van d wet tot regeling van bet 
lager onderwijs . S. 493. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . 364 

Vuurwapenen. Beschikking van den Minis r van Justitie, houclende 
vaststelling van de modellen , bedoeld in het K . B. van 11 ,Ju li 1919, S. 474 
(Vuurwapenreglement.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 

R echten van in-, itit- en doorvoer . Besluit tot vaststelling van den dag 
waarop de Wet, van 27 Juni 1919, S. 420, m werking treedt. S. 494. 379 

Vervoer. Besluit houdende bepalingen betreffende het vervoer en de 
nederlage van goederen. S. 495. . . . . . . . . . . . . . . . 379 

Gerneentebestuitr. Besluit tot s~or~ing van het besluit van den gemeen
teraad van Alkmaar, voor zoover daarbti is bepaald, clat het origineele 
bePldengroepen van het Scbermerbek aldaar na de restauratie van dat 
bek wecler op bun oude plaats zullpn worden gebracbt. S. 496. . . 380 

Arbeidswet. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij het tweede en derde lid van artikel 6 der Ar
beid swet 191 1. S . 497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 

Landarbeiderswet. Besch:ikking van den l\'linister van Landbouw, Nijver-
heid en Handel tot uitvoermg van artikel 4, sub/, van het K. R van 14 
November 1918, S. 58G, tot 1•1tvoering van de artt . 6,7 en 8 der Land
arbeiderswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 

O'erneentebestuur. Beslui t tot schorsing van bet besluit van den Raad cler 
gemeente Rijssen, rtrekkende tot bet met openstellen van het gemeen-
telijk slacbthuis aldaar. S. 498.• . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 

Cura~o. Besluit houdende regelen omtrent de beschikbaarstelling, 
enz. van kt loniale s tudiebeurzen ten behoeve van jongelieden, uit de kolo-
nien Suriname en Cura9ao afkomstig , voor hunne opleiding of voort
gezette opleiding in Nederland. S. 499. . . . . . . . . . . . ·. . 384 

Su1'iname. Besluit houdende regelen omtrent de bescbikbaarstelling, 
enz. van ko loniale stuuiebeurzen ten behoeve van jougelieden , Pit de 
kolonien Suriname en Cura9ao afkomstig, voor bunne opleiding of 
voortgezette opleiding in Nederland. S. 499. . . . . . . . . . . . 384 

Viturwapenen. Besluit bepalende het t ijdstip van inwerkingtreding 
. van de Vuurwapen wet 1919. S. 500 . . . . . . . . . . . . . . . 385 
lndie. (Nederlandsch) Beslrit tot bepaling van den dag, waarop de wet 

van 7 Juni 1919, S. 292, in werking zu.l treden. S. 501. . . . . . . 38(1 
Rekenkarner. Beslui t tot ,wijziging van het K. B. van 15 April 1914, S. 
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B!adz . 
176, la%tstelijk gewij zigd bij K . B. van 16 Fe brua ri 1918, S. 144, h oudende 
vastste lling van voorschr iften ten aanzien van a mbt enaren en be
dienden bij de Alge meene Rekenkamer. S. 502 . . . . . . . . . . 386 

Kmners van arbeid. Besluit tot intrekking van het K. B. van 6 Mei 1898, 
S. 116, en tot vaststel!i ng van eene instructie voo r de secrl'ta rissen van 
de K a mers van a rbeid , ten opzich t e van hun geldelij k beheer. S. 503. :\86 

Spoorwegen. Beslr it tot nadere wij z iging van h'lt Algemeen R eglement 
Dienst en van het Algemeen R eglemen t Diemt Loca olspoorwPgen . 
s. 504. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 

Attestatien de vilrt. BeslPit t ot aan vulling van hl't K . B. va.n 16 Nove mber 
1894, S . 11°. 173, hetreffend e de vrijstelling van de verplichting t ot het 
overleggen van attest atien de v it a . S. 505 . . . . . . . . :388 

Strandvonderij. Mededeeling betre ffende een missive van den waarne
menden Opperbevelhebber van Land- en Zee macht aan de marine
a utori teiten , betreffend e strandgoederen , a fkomstig van oorlogsschepen 
van oorlogvoerende mogendheden . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 

Bela.stingen (Rijks Directe) Besluit tot wij ziging van het besluit van 
30 Ma.a.r t 1904, houdende nieuwe bepalingen omtren t de a. mbten a.ren 
der d irect e belastingen , invoerrechten en accijnzen. . . . . . . . . 389 

Kieswet . W et tot afwijking van eenige bepalingen van de Kieswet en 
van de Gemeentewet met betrekking t ot de periodieke raadsverkie
zingen in 1919 te Leeuwarderadee l. S. 506. . . . . . . . . . . . 389 

Gemeentebestuur. Wet t ot a.fwijking van eenige bepalingen van de Kies-
wet en van de GemeentewPt met betrekking tot de periodieke raads
verkiezingen in 1919 te Leeuwa rderacl eel. S. 506 . . . . . .· . . 389 

Onteigening. Besluit tot onteigening van eenige gronden in de Gemeente 
H elder ten behoeve van vestingbo uw. S. 507. . . . . . . . . . . 390 

Ziekten. (B esmettelijke) Besluit tot toepasselijkverk.la.ring van eenige 
a rt ikelen van de wet van 4 December 1872 , S .. 134, tot voorziening tegen 
besmettelijke ziekten op schurft (scabies .) S. 508. . . . . . . . . 390 

Gemeentebestui,r. Besluit ho udende beslissmg, dat de omst andigheid dat 
een tot ra.adsl cl gekozene in hPTst e mming is geweest met iemand, d ie 
niet verkiesbaar was, geen beletse l is tegen zijn tc,elating. . . . . . 390 

Volkshuisvesting. Missive van den :'11inister van Arbeid , bet reffende 
de woningtelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

Begrootingen en R ekeningen. Wet t c;t wijziging ·en verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dien stjaar 1919. S. 509. 393 

Gemeentegrenzen. Wet tot uit breiding van de gemeente Maastricht, met 
• bet gron dge bied der gemeen ten Oud -Vroenhoven en St. Pieter en met 
gedeelten van de gemeenten Gron sveld , Heer , Amby, Meerssen eri Borg-
haren. . 510. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39:3 

B egrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging van het vrnrde hoofd-
stuk der Staa.tsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 511. . . . 400 

- Idem van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het d ienst-
jaar 1919. S. 512. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 

Speelkaarten. Wet houdende heffin g eener belasting op speelkaarten. 
s. 513.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 

B egrootingen en R ekeningen. Wet totfnadere verhooging en a.an v ul ling van 
het zeven de h oofdstuk A der Staat,s begroot ing voor het d ien stj aa r 1918. 
s. 514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 

Havens. Wet tot verbetering van de haven te Vlissingen. S. 515. . 404 
B eqrootingen en Rekeningen. Wet houdende wij zigin g van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van de posterij en , de telegra.fi e ~n telefonie 
voor het dien stja!tr 1919. S. 516 en 517 . . . . . . . . . . . . . 404 

- W;,t ho1 dende wij ziging van de begrooting van inkomst en en uit
gaven van de P oster ijw, de Telegra.fie en Telefonie voor het clien st -
jaar 1918. S. 518. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

- Wet tot wijziging van het neg('nde hoofclstuk cler Staats begrootmg voor 
het d ienstjaar 1918. S. 519. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

- Idem van het t ien de hoofd stuk der Staatsbegroo t ing v oor het dienst-
ja.ar 1919. S . 520. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

- Idem van he t ti ende hoofd stak der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1919. S. 521. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

M aten en gewichten. Wet tot na.clere wijziging van de wet van 7 April 
1869, S. 57, betreffende de maten, gewichten ~n weegwerkt uigen . S. 522 . 405 

l nrlt1strieele en intellectueele e.igendom. Wet t ot wij ziging cler Merken-
wet. S. 523 . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . 406 

Vleesch en ,,Zeeschwaren. Wet houdende bepalingen tot wering van v laeseh 
en v leeschwaren , die voor de volksgezondheid schadelijk zijn . S. 524. 406 

B egrootingen en Rekeningen. Wet houdende wijziging en verhooging 
van het l ste hoofdst.uk der begrooting van uitgaven van Necler landsch-
Incl ie voor het clienstjaar 1919. S. 525. . . . . . . . . . . . . 411 
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Bladz. 
- Idem van het elfde hoofd stuk der Staats begrooting voor het dienst

jaar 1919. S. 526. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 

1919. s. 527. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Idem van hoofdstuk VA der Staat sbegrooting voor het di en t.jaar 

1917. s. 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Landmeters . Besluit tot aanvulling van het K. B . van 23 October 1918, S. 

573, houdende voorwaarden voor be11oembaarbeid tot en opleid ing voor 
de betrekking van aspirant-land meter van het kaclaster. R. 529. 

Landarbeiderswet. Missive van den Minister va.n Financien aan Burg. 
en Wethouclers cler onclerscheidene ge meenten , betreffende jaarlijksch 
verslag Lanclarbeicle rswet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonwagens en woonschepen. Beelui t houdencle bepalingen ter uitvoe
ri ng van cl e Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918 (Staats blad n o. 
492). S. 530. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Beslui t tot ophe ffing a ls vestingw rk van cle verschanste 
legerplaa ts bij Hint ha m. S. 531 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paarde.n . BeKh it ter ritvoering van de a rtikelen 5, 10, 15, 16, 29, 34, 
22 en 25 van de Paardenwet 1918 (Staatsblacl n °. 419) . S. 532 . . 

Gemeenlebestuur. M:i sive van den Minister van Binnenlanclsche Zaken aan 
de Gedeputeercl e Staten cler provincien, betreffende becediging van 
raacl sleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- K orLinklijk Beslui t. E en termijn van 15 jaa r voor aflossing van een 
geldleerLing , aangegaan t ot bestrijding van de kosten. uit de D1stributi e-
wet L916 voortvloeienrl, is te la.ng . . . ... . . . . .. .. . . 

- K oninklijk Besluit. Geel . Sti ten ontbouden terecbt hun goecl ket ring 
aan een ge meentebegrooting, waarop niet voorkomt een vo lcloende 
r ·g ling der bezolcliging van den gemeenteveldwachter . . . . . . . 

Pen ioenen. Besluit boudende bes lissing clat een ambtenaar ged urencle 
den t ijd clat bij op \ vach tgelcl is gestelcl , voor de berekening van zijn 
pensiQen geacht moet worden in dienst der gemeente te zijn gebleven 
tot op den clag, waarop he m ee l'vol on t s lag is verleend. . . . . . 

IVerkloosheidverzekering. Besh it tot wijziging van bet K . B. van 2 De
cember 1916, S. 522, tot vastst,elling van a lgemeene regelen voo t· het 
verleenen van subsiclien ten behoeve van werkloozenkassen . S. 533. 

B egrootingen en R ekeningen. Be lu it tot verlenging van de termijnen 
voo r de afsluitmg der Staat begrooting ovel' 1917 en de inzend•ng der 
reken ingen. S. 534. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Schu/,J,. (Nationale) Bes I, it boudende macht iging tot uitgifte van scbat
kistb ,ljetten en schatki stpromessen, volgens de wet van 4 April l 70, S. 
62, laatstelijk gewijzigd bij cite van 15 Ju li 1912, S. 240, en de wet 
wet van 5 December 1881 (Staatsb!acl n°. 185). S. 535. . . . 

K iesrechl. Wet te:t wijziging der Kieswet. S. 536. . . . . . 
M ilito.ire Zaken. Besliut betreffende de verboden kringen van bet ver-

dedigingswerk te Vreeswijk. S. 537 ... . .. .. . ..... . . 
Woonwagens en Woonschepen . . Beschikking van den Mi ni te r va n Justitie 

t ot vast~telling van de modellen. bedoeld in de ::irtikelen 3, 4, 15, 17 en 
18 van bet Reglement op woonwagens en woonschepen . . . . . . 

l nvalidi'eits- en ouderdo,nsverzekering. Beslui t tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, :i.ls becloeld in de artikelen 37, 
de rde lid , 40, eerste lid a en b, 40, derde iid , 40, zesde bd, 41 , yjerde 
lid , 43 , t weede lid , 50, 57, t wePde lid, 87, in verband met artike l 409 , 
197, t weede lie, , en 221 , de l'de lid, der Invaliditeitswet. S. 53 .. . 

- Beslnit tot vaststelling van een a lgemeenen maatregel van be~t1mt· 
a. ls bedoeld in a rtike l 258, t,weede lid dn Inva ljditeitswet. S. 539. 

Volkshnisvesting. Beslnit tot wij zig ing van het besluit van 3 Ju li Hll9, 
S. 465, tot het aanwijzen van gemeen ten , . waar ee11e woningte lling zal 
worden gehouden a ls bedoeld bij a rtikel 7 der W orLi ngnoodwet, . 1918, 
n °. 379) en tot bet ste llen van nadere voo, schriften d ienaa,ngaande. 
·. 540 ...... ... ........... .. . ..... . 

Gemeentebe.•tuur. K oninkljjk bes lrit,. Geel . Staten he bben bij de beslis-
sing of zij aan een raadsbesl it tot instelling eener kermis htume goed
keul'ing zullen verleenen of onthouden , a. Il een te racle te gaan met het 
bela ng van handel en verkeer zoowel in andere gemeent-en der provin-
cie a ls in de gemeente, die het betreft. - A lleen de R aad heeft, be
houdens de mogelijkhe icl van vcrnietiging van zijn besluit wegens strijd 
met de wet of bet a lgemeen belang, te beoordeelen of bet zedelijkheict s
bela ng eischt de kermis niet in te stellen . . . . . . . . . . . . . . 

K oovhandel. Besluit houclende naclcre bepalingen ter uitvoering van de 
voorschriften verva.t in den eersten en den laatsten t itel van bet Tweecle 
Boek van het Wetboek van K oophandel. S. 541. . . . . . . . 

J1'1ilitaire Zaken. Besluit tot opheffing a ls vesti ngwerken van de werken 
bij Amstelveen. S. 542. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
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Blaclz. 
Po~terijen. Besluit houdencle bekendmalting van den tekst der wet tot 

regeling der brievenposterij ( taatsblad 1908, n°. 316), zooals die laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 492). 
s. 543 ................ . ........... . 

Radenwet. Besluit tot wijziging van het K. B. van 28 Februari 1919, 
. '54, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van best1n-r als 

bedoeld bij de artikelen 1 en 2 cler Radenwet. S. 544. . . . . . . 
Spoorwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement 

Dienst en van het Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen . S. 545. 
Archieven. Besluit tot regeling van de overbrenging naar de R1jksarchief

bewaarplaatsen van de notar:eele archieven, clagteekenencle van na 
de invoering cl er Fransche wetgeving en van v66r 16 October 1842. 
s. 546 .... .. ................. . .... . . 

Yotariaal. Besluit tot regeling va,n de overbrenging naar de Rijksar 
chiefbewaarplaatsen van de notarieele archieven, dagteekenencle van 
na de invoe1'ing der Fran chc wetgeving en van v66r 16 October 1842 . 

. 546 . ...... . .......... ... ... ... . . 
Archieven. Besluit tot regeling van do overbrenging naar de Rtjksarchief

bewaarptaatsen van de rechterlijke a rchieven van 1811 tot 1838. S. 547. 
R echtswezen. Besluit tot regeling van de overbrenging naar de Rijksarchief

bewaarplaatsen van de rechterlijke a-rchieven van 1811 tot 1838. S. 547. 
Gemeentebestwur. Besluit betreffende onthouding van goedkeuring aan 

eene gemeentebegrooting op grond van een te laag uitgetrokken post 
als vergoeding voor huishuur aan den veldwachter. . . . . . . . . . 

Woonwagens en Woonschepen. Besluit tot va8tstelling van het tijdstip 
van inwerkingtrecling van de Wet op de woonwagens en woonschepen 
1918, S. 492, zooals die is gewijzigct bij de wet van 11 J anua ri 1919 
(Staatsblacl n°. 16). . 548. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Archieven. Besh it bepalencle het tijdstip va,n inwerkingtreding van d<' 
Arcbiefwet 191 (Staatsblad n°. 378). S. 549. . . . . . . . . . 

- BeFluit tot va tstelling van den algemeenen maatregel van bestun, 
bedoeld in artikel l, derde lid der Archiefwet 1918 ( taatshlad n°. 378). 
s. 550 . . ... ...... ........... ..... . . 

- Be. luit tot vaststelling van den a lgemeenen maatregel van bestuur, 
becloeld in artikel 3 der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378). S. 551. 

- Besluit tot vaststelling van den algemeanen maatregel van bestuur, 
bedoelcl in art1ke l 10 der Archiefwet 1918 (Staatsblacl n°. 378.) S. 552. 

SchuuL (Yationa/,e) Besluit,betreffendede ui t loting en a.flossing van de5 % 
schuldbckentenissen , uitgegeven krachtens de Leeningwet 1918 (Staats
blad n°. 803). . 553. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trcictaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 8 Maart 1919 te Wa-shington gesloten verdrag tot verlenging van 
den ctuur van het a ldaar op 2 Mei 1908 tusschen erlerland en de Ver
eenigde taten van Amerika gesloten en op .9 Mei 1914 verlengd Arbi
trageverdrag. S. 554. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Besh,it tot schorsing van de besluiten van den raad 
der gemeente Zaandam, waa1'bij de hoogere handelsschool aldaar werd 
opgeheven en in verband daarmede de tijdelijke betrekking van de 
leerarcn aan d ie school werd beeindigd. S. 555. . . . . . . . . 

- Besluit tot schor ing van bet besluit van den Raad der gemeente 
Hoensbroek, waarbij met ingang van 1 September 1919, P. L. Voncken, 
hoofd der openbare la.gere school I te Hoensbroek (kom) in gelijke be
trekking is overgeplaatst aan de openbare lagere school II in de buurt 
Overbroek in die ~emeente. S. 556. . . . . . . . . . . . . . . . 

B e/,astingen. (Plaatsel?jke) Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten der Provincien, betreffende plaat
elijke belastingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Archieven. Be !Pit tot vaststelling van den a lgemeenen maatregel van 
bestuur, bedoelcl in de artikelen 16 en 23 der Archiefwet 1918 (Stbl. 
11°. 378). S. 557. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • · · · · · 

JJfilitaire Zaken. Be lui t tot nadere w(jziging van het Voorsch1·i~ be
t reffende de beoordeelingslijst en van de officieren bij de Lanclmacht. S. 558. 

Invalirliteite- en ouderdomverzekering. Besluit tot vaststelling van een 
a lgemeencn maatregel van bestuur, als bedoelcl in artikel 343 en arti
kel 352, tweecle lid, der Inva.liditeitswet. S. 559. . . . . . . . . . 
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